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„Kvalitní potraviny pro české zákazníky!“
Otazníky přetrvávají...

Velký sál paláce Žofín, 3. října 2017 od 13:00 hod.

Na 214. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy: Marian Jurečka, ministr 
zemědělství, Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR, Martin Klanica 
ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V rámci diskuse vystoupí 
rovněž vrcholoví manažeři významných potravinářských společností, obchodních 
řetězců a další hosté.

V úvodu budou prezidentem Potravinářské komory ČR a ministrem zemědělství předány certifikáty zástupcům firem, 
držitelům označení „Vyrobeno podle České cechovní normy“ a „Cena za nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Přihlášky a více info na www.zofin.cz

si Vás dovoluje pozvat na 214. Žofínské fórum, konané pod záštitou ministra zemědělství 
Mariana Jurečky:

Změna programu vyhrazena.

 INZERCE

reportáž

„Žofínské fórum bude věnováno diskusi k otázkám kvality potravin, které se objevují 
na našem trhu (a to zejména na základě tolik diskutované „dvojí kvality“), přístupu 
EU, prosazování zájmů českých zemědělců a potravinářů, nedostatků v evropské i naší 
legislativě, přístupu řetězců, kontroly a ochrany českých spotřebitelů atd. V úvodu 
budou prezidentem Potravinářské komory ČR a ministrem zemědělství předány certi-
fikáty zástupcům firem, držitelům označení „Vyrobeno podle České cechovní normy“ 
a „Cena za nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. 

214. Žofínské fórum
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
jedna stará pranostika praví, že „září 
víno vaří, říjen mačká hrozen“. Pokud 
patříte mezi milovníky toho lahodného 
moku, pak se třeba právě teď chystáte 
na výlet do moravských vinic, kde vina-
ři sklízejí výsledky své celoroční práce. 
Kromě toho, že tady můžete ochutnat 
čerstvé hrozny, určitě by vás neměla 
minout degustace burčáku. Ten kvalitní se 
pozná, jen je potřeba vědět, jak. A my vám 
v našem říjnovém čísle pár tipů přinášíme.
Mnohokrát jste nám psali, zda bychom se mohli 
věnovat jednomu celkem ožehavému tématu, a tím je 
dvojí kvalita potravin. Již přede dvěma roky Svět potravin přinesl laboratorními vý-
sledky podpořený důkaz, že se na českém trhu prodávají stejné produkty, v tomtéž 
obalu, ale v horší kvalitě než v Německu. Nový průzkum potvrdil, že šizení českého 
zákazníka ze strany některých zahraničních výrobců pokračuje.
Naopak, lehkou hlavu a dobrou kondici mohou mít ti z vás, kteří svůj jídelníček 
přizpůsobí tomuto ročnímu období. Podzim patří kromě vína i sběru hub. V této 
zálibě jsou Češi snad světovými přeborníky. Připomeneme vám nejen pravidla, kte-
rá je třeba v lese dodržovat, ale i přidáme i tipy do kuchyně a jak se chovat, když 
nám štěstí v lese nepřálo a košík si zajedeme naplnit ke stánkařům.
V každém čísle vám přinášíme zajímavé testy potravin, které jsou u vás velmi ob-
líbené. Tentokrát jsme se podívali na kobylku špekáčkům a výsledky nás rozhodně 
překvapily. A aby si přišli na své i ti, co rádi mlsají, otestovali jsme také raw tyčinky. 
Výsledky najdete v našem časopise.
Letošní rok s sebou přinesl mnoho trendů i v gastronomii. Zjišťovali jsme proto, co 
je nyní v tomto oboru v kurzu a jak se postupem času mění zákazníci. Češi třeba 
nakupují trochu jinak oproti letům minulým a sázejí stále více na lokální potraviny. 
A to není zdaleka všechno, co vám toto číslo Světa potravin nabízí.

Hezké čtení a vlídný podzim
Klára Chábová, editorka

Ze života redakce

editorial

Soutěžte o předplatné na 12 měsíců
Jako poděkování za vaši přízeň jsme pro vás připravili soutěž o předplatné Světa potravin 
na období 12 měsíců (listopad 2017 až říjen 2018). 

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

Kolik procent kakaového másla musí obsahovat 
podle vyhlášky číslo 76/2003 Sb. kakao? 

a) minimálně 20 %
b) minimálně 40 %
c) minimálně 100 %

Do předmětu nezapomeňte uvést „soutěž o předplatné“. 
Do emailu prosím pište vždy celé jméno a adresu. Uzávěrka odpovědí 15. 10. 2017.

Výherci z minulého čísla: Jiří Půček, Sadová;  Jana Marková, Pelhřimov;  Kateřina Ingeborg Poulová, Kynšperk

Měsíčník SVĚT POTRAVIN, adresa: Granville, s. r. o., 
Business Centrum KCM, Počernická 272/96
100 00  Praha 10-Malešice, 
email: redakce@svetpotravin.cz,  
www.svetpotravin.cz

RedaKCe: dana Večeřová (šéfredaktorka), 
dana.vecerova@svetpotravin.cz, 
Klára Chábová (editorka), 
klara.chabova@svetpotravin.cz, 
Kateřina Kmecová (korektorka), 
katerina.kmecova@svetpotravin.cz
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Testovali jsme 
špekáčky 
a Raw tyčinky. 
Výsledky 
najdete 
na stranách 
22 a 29.
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jsme nevěřily
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Na slovo s Richardem Husovským

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Na podzim nejíme saláty, ale vařená jídla

Zaujalo vás 
            na Facebooku a webu

Burčák je pod přísným dohledem

Fandím mladým živnostníkům
Každé roční období s sebou přináší potra-
viny, které je v tu danou dobu vhodné 
konzumovat. V létě to jsou zeleninové 
saláty. a v zimě? Zeptali jsme Richarda 
Husovského, biologa a trenéra zdravé-
ho životního stylu, jak udržet své tělo 
vitální i v chladných měsících.

Podzim je tu a my už po létě nemáme takovou 
chuť na saláty a čerstvou zeleninu. Stojíme 
tedy před otázkou, co si na podzim dát, aby nám 
to chutnalo a udělali jsme zároveň něco pro své 
tělo. Nováčci ve zdravé výživě by mohli začít zkoušet 
jídla s alternativními přílohami jako například quinoou, kuskusem, 
bulgurem, ke kterým se hodí opražené uzené tofu a jednoduše 
připravená vařená zelenina. To vše můžeme doplnit třeba omáčkou 
z arašídového másla, na kterou potřebujeme ještě kokosové mléko, 
sojovou omáčku a ke zvýraznění chuti limetku. Uvařená brokoli-
ce nebo lusky s mrkví ozdobí vaše jídlo a dodají mu další živiny. 
Vyzkoušet můžeme také upečenou zeleninu s balkánským sýrem 
(výborná je třeba takto upravená řepa, papriky, mrkev, dýně) a po-
kročilí i fenykl s jednoduchým slaným dipem z pečeného česneku, 
oleje a oregana. K tomu si můžeme dát také osolenou zakysanou 
smetanu dochucenou česnekem. Zdatnější mohou vyzkoušet 
cuketovou nádivku nebo čočkové karbanátky s pita chlebem. A sa-
mozřejmě začíná sezona polévek. V zimě jsou velmi vhodné třeba 
fazolová, dýňová, zelná či rajská z pečených rajčat.

Je období burčáku, který máme s manželem moc rádi. Loni se nám 
ale stalo, že jsme si koupili burčák u silnice a po ochutnání jsme ho 
museli doma vylít, protože byl zvláštně cítit. Je nějak regulovaný 
prodej tohoto nápoje u cest?

Pavla Charvátová, Ostrava
 
Prodeje burčáku jsou kontrolovány a například v roce 2016 konsta-
tovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), že se oproti 
roku 2015 snížil počet falšovaných vzorků. I tak je ale potřeba, abys-

te požádali prodejce minimálně o malou ochut-
návku. Zákon o vinohradnictví a vinařství říká, 
že částečně zkvašený hroznový mošt smí být 

nabízen ke spotřebě pod označením „burčák“, 
jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, 
které byly sklizeny a zpracovány na území 

České republiky. Lze jej prodávat k přímé lidské 
spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž 
byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvašený hroznový 
mošt ve stavu kvašení. Při nabízení burčáku musí být viditelně umís-
těny údaje, že se jedná o částečně zkvašený hroznový mošt nebo 
„burčák“ a kdo je jeho výrobcem. Z průběžných zpráv lze usuzovat, 
že zvýšený kontrolní tlak a důsledné ukládání pokut za klamání 
spotřebitele ze strany SZPI vedly ke zvýšení kvality burčáku.

Dobrý den,
chtěla bych vám poděkovat za velmi pozitivní 

rozhovor se zpěvačkou Marcelou Březino-
vou, která si v životě prošla velmi těžkými 

obdobími, ale přesto z ní čiší radost ze života 
a dobrá nálada. Ráda jsem si přečetla také 

příběh o mladých lidech, kteří si založili vlastní 
pekárnu Naše toustárna a daří se jim. Líbí se 

mi, že se snaží neplýtvat jídlem, a chléb, který 
jim zbude, vozí lidem bez domova. Takové 
lidi podporuji a vždy u nich ráda nakoupím. 

Děkuji. 
Eva Šárová, Pardubice

Na Moravě řádí 
salmonela. Veterináři 
musejí vybít v jednom 
chovu na Brněnsku 
65 000 slepic.

Zájem o nákup vína 
ve velkých nádobách 
roste. Populární jsou 
pětilitrové soudky.  

Zloději ukradli 
v německu dvacet 
tun čokolády. lup 
odvezli v kamionu. 
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Lípa nám prohřeje 
   organismus
Letošní horké léto je za námi a podzim je v plném 
proudu. Pokud hledáte tip, jak se přichystat 
na nižší teploty, pak si můžete připravit lahodný 
horký nápoj ze sušených květů bezinky a lípy, 
s trochou tymiánu a květem červené růže. 
Tyto bylinky nám pomohou překonat teplotní 
rozdíly mezi horkými a chladnými dny. „Lípa 
hezky prohřívá organismus, má kladný vliv 
na ledviny, a tudíž se lépe vyrovnáme s větším 
výkyvem teplot. Květ bezinky působí zase jako 
prevence před nachlazením a červená růže nám 
svojí krásnou rudou barvou dodá do těla teplo 
a zharmonizuje působení všech těchto bylinek,“ 
říká bylinkářka Radmila Červinková.
Pokud se vydáte na sběr bylinek, pak si můžete 
domu přinést třeba kořen čekanky obecné. Je 

vhodná na záněty močových cest či pomáhá 
od nechutenství. Pokud si 

chcete posílit nervovou 
soustavu, pak 
se vydejte 
pro oddenek 

puškvorce 
rotanovitého 
a udělejte si z něj 
koupel.

neuniklo nám
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Ájurvédská 
kuchařka
Ájurvédská kuchařka představuje nový 
pohled na toto starobylé umění samoléčby. 
Více než dvě stě padesát vyzkoušených 
chutných receptů je určeno pro vyrovnávání 
jednotlivých konstitucí a zároveň je 
kladen důraz na jejich jednoduchost, 
snadnou přípravu a správnou výživu. Tuto 
knihu sepsaly dvě autorky – výživová 
poradkyně Amadea Morningstar a indická 
kuchařka Urmila Desai. Té byla v roce 1986 
diagnostikována rakovina tlustého střeva 
v raném stadiu. Zaměřila tedy svou pozornost 

na léčebné vlastnosti jídla a stravy a pomocí hluboké relaxace a náležitého 
životního stylu se úplně uzdravila ze všech příznaků této nemoci. Ájurvédská 
kuchařka přináší zasvěcené informace o ájurvédské výživě, tridóšický 
pohled a způsoby, jak provést stravovací změny, jež budou trvalé. Vydalo 
nakladatelství MAITREA.

Čeští vinaři 
       uspěli za oceánem 

Z nejprestižnější americké soutěže vín San Francisco International Wine 
Competition si moravští a čeští vinaři přivezli úctyhodných 83 medailí. 
Letošní 37. ročník soutěže přinesl našim vinařům 3 velké zlaté medaile, 
13 zlatých, 35 stříbrných a 32 bronzových. Jednu velkou zlatou medaili 
získalo Vican rodinné vinařství za Pálavu 2016, výběr z hroznů. Vinařství 

Vican získalo také ocenění „Best of Nation Award“, které porota uděluje nejlepšímu 
vinařství dané země. Druhou velkou zlatou porota přidělila vinařství Bojanovský sklep 
Uherek za Ryzlink rýnský 2016 a třetí si odváží vinařství Vinný Dům za Frankovku 
rosé 2016, pozdní sběr.

Tolik kJ 

obsahuje 1 dl burčáku, což 

je určitě dobrá zpráva pro 

spotřebitele, kteří si hlídají svou váhu 

a přitom si chtějí burčákovou sezónu 

řádně užít. V tomto lahodném moku 

se nachází přírodní cukry. Na rozdíl 

třeba od limonád, které jsou 

výrazně doslazovány.

416
Číslo 
   měsíce

Vyhlášené 
Valtické vinobraní
Pokud jezdíte rádi na výlety, pak se můžete ve dnech 
6. až 7. října 2017 vydat do města Valtice, kde se bude 

konat vinobraní, místní nejočekávanější akce roku. 
Pořadatelé připravili pro návštěvníky nejen ochutnávky 

výborného jídla a pití, ale chybět nebude ani hudební 
produkce na dvou pódiích. Poslechnout si můžete domácí 

i „přespolní“ folklór, návštěvníkům zazpívají mužské a ženské 
sbory. Nebudou chybět mažoretky ani známé hudební kapely. 

Více informací naleznete na www.valtice.eu.
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  Pokud bude burčák chutnat příliš sladce, pak se nejspíš 
jedná o mošt z jablek nebo višní.

  Pravý burčák vytváří bublinky a pěnu, jde o přirozené 
projevy jeho kvašení. 

  Měl by mírně šumět, ve vůni musí být cítit kvas 
i hrozny. Při ochutnání by měl být teplý.

  V nádobě, ve které burčák prodejce má, by na stěnách 
měla být jemná usazenina ze zbytků kvasinek a hroznů.

Ošizený kečup 
musel z regálů
I kečup se dá ošidit. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila 
společnosti Lidl Česká republika, aby stáhla z tržní sítě nevyhovující potravinu „Kania 

CURRY KETCHUP Mild“, s označením data minimální trvanlivosti do 28. 4. 2018. 
Výrobek pochází z Německa a laboratorní testy u něj potvrdily o polovinu nižší obsah 

rajčat. Podíl rajčatové sušiny musí být u kečupu minimálně 7 %, analýza ale prokázala 
tento podíl pouze v hodnotě 3,5 %. Jedná se tak o klamavé informování spotřebitele 

o parametru potraviny, který má zásadní vliv na její charakter.

neuniklo nám   

Teploty nad nulou 
	 zvládne	i celer     
V říjnu pomalu končí sezóna sběru zeleniny a ovoce ze zahrádek. 
Pokud ještě čekáte, až vám dozrají poslední rajčata, okurky nebo 
papriky, raději plody již skliďte. Mírné mrazíky snese pekingské 
zelí nebo kadeřávek, teploty těsně nad nulou zvládne i celer. 
Ostatní zelenina si s nimi ale neporadí. Skliďte postupně i jablka, 
hrušky nebo ořechy – ty ale až ve chvíli, kdy samy začnou padat 
ze stromů. Nebojte se už nyní zasít některá semínka – například 
mrkev nebo jiná kořenová zelenina v zemi přes zimu bez 

problémů vydrží a na jaře vám určitě 
vyraší. Vysaďte i tulipány, česnek, 

a to nejlépe hned, aby ještě 
před mrazem stihly zakořenit.

Staroegyptské přísloví

                Polovina z toho, co sníme, 

                    udržuje naživu nás, 

              druhá polovina lékaře.

4 tipy jak poznat 
               pravý burčák
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Víno patří, společně například 
s medem, mezi potraviny, u kte-
rých kontrolní orgány pravidelně 

zjišťují nejvyšší počet provinění – ať 
již ve formě výrobků nejakostních, či 

přímo falšovaných. I více než čtvrtina 
kontrolovaných vín na českém trhu bývá 
dle provedených kontrol problematická. 
Falšování vín však není žádnou novinkou, 
docházelo k němu už v antice. Moderní 

metody jsou ale mnohem sofistikovanější 
a jejich odhalení tím pádem obtížnější. Le-
gislativa proto na víno pamatuje a poměr-
ně podrobně definuje jednotlivé druhy 
vín, technologii výroby i jejich vlastnosti. 
Průměrná spotřeba vína v ČR dosahuje 
20 litrů na osobu za rok, což je výrazně 
více, než je tuzemská produkce. Ta se do-
stane na zhruba třetinové hodnoty, zbytek 
trhu je tak zásoben víny zahraničními.

Falšování má mnoho tváří
Mezi nejčastější způsoby falšování, které 
se u vína využívají, patří zejména přidává-
ní vody, klamání o původu vína, uvedení 
jiné odrůdy, přidávání cukru a používání 
nepovolených látek, jako jsou barviva či 
aromata. Přidání cukru patří k nejlevněj-
ším a nejpoužívanějším metodám falšo-
vání. Před procesem kvašení napomáhá 

Podzimní měsíce se tradičně nesou ve znamení 
nového vinařského ročníku. Víno však bohužel 
patří mezi nejčastěji falšované potraviny 
na českém trhu. Jaké triky nejčastěji používají 
podvodní výrobci a prodejci? Je možné, aby 
nevyhovující víno odhalil i běžný spotřebitel? A co 
můžeme udělat pro to, abychom kupovali jen víno, 
které splňuje naše očekávání?

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Víno v zajetí 
podvodníků
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zvyšovat produkci, po jeho dokončení 
samozřejmě podporuje sladkou chuť 
nápoje. Přídavek cukru nebo například 
ovocné šťávy je možné detekovat analy-
tickými metodami.
K mnohem náročnějším metodám, a to 
jak organizačně, tak finančně, patří 
izotopová analýza, která umožňuje určit 
původ, stáří i složení vína. Zjištěné vý-
sledky je pak nutné porovnávat s širokým 
rejstříkem dlouhodobě sledovaných 
mezinárodních standardů. Původ vína, 
kdy je obvykle zahraniční víno vydává-
no za české, je možné odhalit i pomocí 
obsahu jednotlivých minerálních látek 
nebo olova. Zastoupení těchto složek 
je typické pro jednotlivé regiony, díky 
čemuž lze vína oblastně zařadit.
Ideální je samozřejmě dostupné metody 
kombinovat, aby bylo možné stanovit 
celý požadovaný profil konkrétního vína 
– tedy odrůdu, stáří, původ a případné 
přídavky nepovolených látek.

Další krok v odhalování nepoctivců
Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce, která má kontroly vín ve své 

agendě, dosáhla akreditace nové labora-
torní metody, která umožňuje identifikaci 
vín falšovaných přidáním syntetických 
aromatických látek. Jejich přidání patří 
k nepovoleným výrobním postupům, 
legislativa umožňuje přítomnost jen 
aromat přirozeně přítomných v hroznech 
vína nebo dotvořených během procesu 
fermentace a zrání.
Až do této doby probíhala kontrola pří-
tomnosti umělých aromat prostřednictvím 
profesionálních degustátorů. Nová metoda 
vede k zefektivnění úředních kontrol, jež 
byly dosud ve značené míře závislé na sub-
jektivním posouzení hodnotitelů.

Sudové víno pod drobnohledem
Omezit falšování vína by měla také 
novela zákona o vinařství, která umož-
ňuje efektivnější kontroly dováženého 
sudového vína. To budou moci prodávat 
pouze výrobci nebo dovozci vína, na-
hlásit provozovny bude možné do šesti 
měsíců od účinnosti zákona. Vinotéky, 
které prodávají sudové víno a přitom 
nebudou podle legislativy příjemcem 
nebaleného vína nebo výrobcem, budou 
muset používat znovu nenaplnitel-
né nádoby s jednorázovým uzávěrem, 
tedy například lahve nebo bag-in boxy. 
Sudové víno budou moci tyto podniky 
prodávat jen do konce příštího roku.
Dovozci budou povinni do 12 hodin na-
hlásit státu dovoz vína, poté budou muset 
nechat víno deset dní ve skladu, aby bylo 

možné provést jeho kontrolu. K dispo-
zici budou muset dát přesné informace, 
na jakých konkrétních místech chtějí 
dovezené víno prodávat.
Zakázán je také prodej vína z auto-

potravinová policie

A co můžeme my, běžní spotřebitelé, 
udělat pro to, abychom nakupovali 
víno poctivé, kvalitní a nesedli na lep 
podvodníkům? Základním vodítkem by 
při nákupu měla být etiketa s uve-
denou zemí původu. Ovšem, jak již 
bylo naznačeno, ani ta bohužel není 
zárukou, že jste skutečně sáhli po vínu 
českém či moravském.
Ideální variantou je samozřejmě 
nakupovat víno přímo od prověře-
ného vinaře. Samotní vinaři si nekalé 
praktiky dovolit nemohou, neboť by 
pro ně jakákoli odhalená kauza mohla 
znamenat vážné existenční problé-
my. Pokud takovou možnost nemáte 
a jste odkázáni na běžnou obchodní 
síť, jsou vaše možnosti, jak falšované 
víno poznat, bohužel velmi omezené. 
Sázejte proto na známé a vámi oblíbe-
né značky. Ačkoli stoprocentní jistota 
spotřebitelům chybí, menší šance 
na nepříjemné překvapení je v případě 
vína lahvového.
A tak nezbývá než věřit, že díky stále 
sofistikovanějším metodám kontrol-
ních orgánů, legislativním zpřísněním 
a mediálním kampaním bude ne-
poctivých výrobců a prodejců stále 
ubývat a my si budeme moci bez obav 
vychutnávat skvosty révy požehnané…

Jak se MůŽEME 
bránit?
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matů. Pančovaná vína mohu být nyní 
na místě likvidována, nepoctiví prodejci 
tak nemohou počítat s tím, že víno, 
které bude zakázáno prodávat, zpracu-
jí alespoň na ocet nebo líh. Současná 
pětimilionová maximální pokuta byla 
zároveň zvýšena na desetinásobek. 
I když je ještě předčasné připisovat tento 
posun jednoznačně této novele, počet 
nevyhovujících 
a falšovaných 
vín se podle 
ústředního ředi-
tele SZPI Martina Klanici výrazně snížil, 
protože nepoctivé prodejce odradila jak 
novela, tak masivní mediální kampaň.

Nadšení i obavy
Podle novely zákona musí být na horní 
části lahve nyní povinně zobrazená 
trikolóra. Nařízení platí pro vína vyrobe-
ného z tuzemských hroznů s chráněným 
označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením.
V původním vládním návrhu bylo toto 
označení dobrovolné, z pohledu minis-

terstva totiž prý 
bude znamenat 
pro vývozce 
do zahraničí 

spíše nevýhodu. Předlohu novely schvá-
lila Sněmovna s pozměňovacími návrhy 
Senátu, původní znění poslanců se také 
ministrovi zemědělství zdálo příliš strikt-

ní a šlo nad rámec původně zamýšlených 
změn. Z původního návrhu byla nakonec 
vypuštěna povinnost, aby na hlavní 
etiketě na přední straně byla uvedena 
informace o zemi původu hroznů. Ta 
bývá zpravidla umístěna na straně zadní, 
ale to původní vládní návrh považoval 
za nedostatečné, neboť není na první 
pohled viditelná.
A jak si vede novela zákona mezi samot-
nými vinaři? Část z nich zpřísnění podmí-
nek v zásadě vítá, panují však obavy, že 
postihne také poctivé vinaře a k omezení 
černého trhu stejně nepovede. Také 
v řadě provozovatelů vinoték vyvolávají 
další administrativní zásahy a nová opat-
ření spíše obavy. 

„Víno z automatů 
                  se již nesmí prodávat“
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Dříve by nás asi ani nenapadlo, že se potraviny prodávané ve stejném 
obalu a pod stejným názvem mohou v různých zemích lišit. Upozornili 
na to spotřebitelé, kteří jezdí nakupovat jídlo do zahraničí a mají srovnání 
s tím, jak stejný produkt vypadá i chutná u našich sousedů a u nás. 
Nedávný rozsáhlý průzkum tyto pochyby potvrdil a upozornil na konkrétní 
odlišnosti. Testovalo se jedenadvacet výrobků a u třinácti z nich se 
potvrdily rozdíly. Opravdu si výrobce nebo prodejce myslí, že Češi nechtějí 
v rybích prstech rybí maso? A to není zdaleka jediný příklad.

   Dvojí 
       kvalita 
					potravin! 
Pravda nebo lež?

Připravili Dana Gabrovská, Ing. Jan Pivoňka, foto shutterstock
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Řada spotřebitelů, kteří měli možnost navštívit zahraničí 
a kupovat potraviny v různých zemích Evropské unie, 
zaregistrovala skutečnost, že potraviny prodávané ve stej-

ném obalu a pod stejným názvem se v různých zemích mohou 
lišit. Z tohoto důvodu i na základě připomínek různých sdružení, 
ale také Potravinářské komory ČR, se Ministerstvo zemědělství 
ČR rozhodlo provést rozsáhlý průzkum. Ten byl zadán Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze. Odborníci hodnotili 
výrobky z pěti zemí a je nutné zdůraznit, že takto rozsáhlá studie 
se uskutečnila poprvé.

21 výrobků před komisí
Cílem projektu bylo porovnat vybrané potraviny z Česka, Sloven-
ska, Rakouska, Německa a Maďarska a zjistit, jestli se pod stejnou 
značkou neprodávají výrobky s rozdílnými vlastnostmi, např. 
složením, množstvím klíčových složek nebo výživovou hodnotou. 
Projekt zpracoval Ústav konzervace potravin Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze pod vedením doc. Ing. Aleše Rajchla, 
Ph.D. a koordinátorem byl Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Těžiště práce 

vysoké školy bylo v koordinaci činnosti odborných komisí, ve kte-
rých zasedali specialisté na kvalitu potravin z dalších tří univerzit 
a dvou dozorových orgánů působících v České republice.
Pracovníci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyhle-
dali třicet různých druhů výrobků, ze kterých odborná komise 
vybrala jedenadvacet k dalšímu testování. Výrobky pro další 
kolo komise vybírala podle toho, zda se její členové domnívali, 
že výrobky jsou prodávané pod stejnou značkou a se stejným 
marketingovým záměrem. Senzorické hodnocení bylo provedeno 
v laboratořích VŠCHT Praha a fyzikálně-chemické zkoušky i v dal-
ších vybraných akreditovaných laboratořích. Výrobky zahrnovaly 
nejen potravinářské výrobky, ale i výrobky drogistické.

Jiné složení, jiná barva a chuť
Výsledky příliš nepřekvapily. Třináct výrobků bylo označeno 
komisí za odlišné, pět výrobků bylo ohodnoceno výrokem „mírně 
odlišný“, tři výrobky byly označeny jako stejné a u pěti výrobků 
bylo nalezeno odlišné plnění do rozměrově zcela stejného obalu. 
Můžeme se podívat na pár příkladů podrobněji.

Nutella
Obsah kofeinu a theobrominu 

byl vyšší u výrobku koupeného 
v Německu, kde byl také sta-
noven vyšší obsah bílkovin 
(o 10 %). Komise konstato-
vala, že výrobek koupený 
v Německu má rovněž 
tmavší barvu. Příčinou 
může být použití odlišného 
kakaového prášku, nebo 
odlišné dávkování kakaové-
ho prášku.

Nesquik
Výrobek zakoupený v Německu deklaroval vyšší obsah kakaové 
sušiny než v ostatních zemích; německý výrobek se také lišil 
v obsahu přidaných vitaminů D3, C a B9.  U vitaminů D3 a C byl 
obsah nižší a obsah vitaminu B9 byl vyšší ve srovnání s výrobky 
v ostatních zemích. 

Vitamin D3 
(Cholekalalciferol) 

[μg/100 g]

Vitamin C 
[mg/100 g]

Vitamin B9 
(folate) 

[μg/100 g]

CZ 21,1 181,0 137,0

SK 23,8 187,0 123,0

AT 20,9 188,0 190,0

SRN 9,5 88,5 305,0

HU 20,2 189,0 150,0

Kaufland Bílý jogurt
Jogurty zakoupené v České republice a Německu se lišily v za-
stoupení jednotlivých mikroorganismů/kultur, přičemž celkové 
obsahy jogurtových kultur/mikroorganismů splňovaly legislativ-
ní požadavky. Jednotlivé kultury dávají finálnímu jogurtu různou 
chuť – např. intenzitu kyselé chutí, což může být v tomto přípa-
dě dáno preferencí spotřebitelů. Výrobky se také lišily v deklaro-
vaných výživových údajích. 
 

Lactobacillus 
delbrueckii sub-

sp. bulgaricus 
[KTJ∙g-1] 

Streptococcus 
thermophilus 

[KTJ∙g-1] 

r. Bifidobacteri-
um [KTJ∙g-1] 

Celkový počet 
jogurtových mi-
kroorganismů 

[KTJ∙g-1] 

CZ 3,8∙106 7,6∙108 1,2∙106 7,6∙108 

SRN 4,9∙103 3,5∙108 <1∙102 3,5∙108 

Tulip Luncheon meat
Ve výrobku zakoupeném v Německu bylo jen vepřové maso, 
český spotřebitel najde ve stejném výrobku zakoupeném v ČR 
vedle vepřového masa 
i drůbeží maso strojně 
oddělené; rozdílné 
byly podíly masa 
a deklarované výživo-
vé údaje. Samozřejmě 
senzorické hodnocení 
bylo uzavřeno for-
mulací „zcela odlišné 
výrobky“. Je jen málo 
pravděpodobné, že by 
český spotřebitel pre-
feroval použití strojně 
odděleného masa.
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Co říci na závěr?
Průzkum prokázal různě závažné odlišnosti, některé lze možná 
přejít mávnutím ruky, některé už nikoliv, viz. uvedené příklady 
výrobků Iglo Rybí prsty a Tulip Luncheon meat. Pro shrnutí  
použijeme závěr z tiskové zprávy Ministerstva zemědělství ČR 
z 11.7.2017: „Není možné jednoznačně určit, že se v některé ze 
zemí prodávají výrazně kvalitnější potraviny. Rozdílné složení 
výrobku může být ovlivněno chuťovými preferencemi spotřebi-
telů v konkrétním regionu nebo dostupností místních surovin. 
Mnohdy je rozdílné složení uvedeno v údajích na potravině, 
přestože obal výrobku se jinak marketingově neliší.“  
Podle slov Mariana Jurečky, ministra zemědělství, má zákaz-
ník, a to kdekoliv v EU, právo na to, aby od stejného výrobce 
a ve stejném obalu našel stejnou potravinu. Danou problemati-
kou se bude zabývat Evropská komise. 

Jacobs originál 3v1
Výrobky zakoupené v Německu a Rakousku se lišily obsahem 
cukrů, nasycených mastných kyselin a množstvím použité 
kávy anebo její kvalitou. Výrobky měly rozměrově stejná balení, 
ale lišily se plněním (18 g pro Německo a Rakousko, 15,2 g pro 
Českou republiku, Slovensko a Maďarsko), pro přehlednost jsou 
hodnoty uvedeny v tabulce: 

CZ 
[15,2 g] 

SK 
[15,2 g] 

AT 
[18 g] 

SRN 
[18 g] 

HU 
[15,2 g] 

Obsah kofeinu 
na sáček výrobku 
[mg] 

73,4 75,8 47,5 50,4 60,4 

Obsah cukrů 
na sáček výrobku 
[g] 

9,7 10,1 10,9 10,2 9,7 

V senzorickém hodnocení byl zjištěný výrazný rozdíl v barvě 
prášku.

Nestea Citronový čaj
Ve výrobku zakoupeném v Německu nebylo použito sladidlo, 
jen cukr. V ostatních zemích byl použit cukr a steviol-glykosid. 
V německém výrobku byl stanoven vyšší obsah cukrů.

Lay’s solené
U výrobku zakoupeného v Německu byl pro smažení použitý 
slunečnicový olej na rozdíl od ostatních výrobků, kde byl použi-

tý olej palmový. Z nutriční-
ho hlediska lze hodnotit 

použití slunečnicového 
oleje jako vhodnější, 

nicméně senzo-
rické hodnocení 
i stanovení pe-
roxidového čísla 
ukazují na vyšší 
stupeň žluknutí, 

které je pravdě-
podobně způso-

beno horší stabilitou 
slunečnicového oleje.

Iglo Rybí prsty
Výrobky zakoupené v Německu a Rakousku měly deklarovaný 
obsah rybího masa 65 %, zatímco ostatní výrobky měly dekla-
rovaný obsah rybího masa 58 %.  Obsah masa zjištěný analy-
tickou metodou byl u rybích prstů z Německa 63,8 % a z České 
republiky 50,2 %. Rozdíl je v tomto případě zcela zřejmý i při 
zohlednění poměrně velké odchylky měření, která je dána ze-

jména možnou variabilitou vstupní 
suroviny. Často udávaný 

argument o senzorických 
preferencích spotře-

bitelů v různých 
zemích EU tady 
asi těžko obstojí. 

Že by Čechům 
více chutnalo méně 

rybího masa, když si 
koupí cíleně rybí prsty?

Persil
Na závěr jen jeden příklad ze skupiny 
drogistických výrobků. Výrobky 
byly rozdílné v celkovém obsahu 
i zastoupení těkavých látek a dále 
se produkty zakoupené v Němec-
ku a Rakousku lišily od výrobků 
zakoupených v České republice, 
Maďarsku a na Slovensku obsa-
hem aktivních látek důležitých 
pro prací proces. Obsah aktiv-
ních látek ve výrobcích z Ně-
mecka a Rakouska byl přibližně 
o 20 % vyšší.

Teekanne
Zelený čaj se významně lišil při senzorickém hodnocení a dále 
v obsahu kofeinu. Tyto rozdíly mohou být dány rozdílnou vstup-
ní surovinou.

Ilustrační foto
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zaostřeno

Pro potřeby testu jsme v pražských 
a drážďanských supermarketech 
zakoupili dvacítku totožných 

výrobků. V Německu jsme za ni zapla-
tili 824 Kč, na účtu v ČR stálo 963 Kč, 
tedy o 14,4 % více. Z celkových dvaceti 
produktů jich bylo v Německu levnějších 
třináct. Zatímco někde se cenové rozdíly 
pohybovaly jen v řádu korun, jiné byly 

velmi výrazné. Za „německého“ tuňáka 
Rio mare jsme utratili 70 Kč, v českém 
obchodě nás vyšel na téměř 120 Kč. 
Vanička zmrzliny Carte d'Or stála v ČR 
130 Kč, německý zákazník za ni zaplatil 
o téměř padesát korun méně. A zatím-
co české děti mlsaly Kinder mléčný řez 
za 11 Kč, ty německé za stejnou cenu 
dostaly řezy dva.

Proč nakupujeme dráž?
A jaké jsme identifikovali hlavní důvody 
této nevyrovnanosti v tvorbě cen? Jedním 
z nich je odlišná výše DPH, která je v ČR 
stanovena na 15 %, v Německu na 7 %. 
Dalším důvodem je větší německý trh, 
na kterém si výrobci mohou lépe optima-
lizovat náklady. Díky větší kupní síle ně-
meckých spotřebitelů a vyšším obratům 
je možné držet marže níž než na menším 
českém trhu.
Podle názoru zástupců Potravinářské 
komory je nejzásadnějším důvodem 
cenová politika obchodních řetězců, 
působících na českém trhu. „Vezmeme-
li v úvahu obrovské rozdíly obou zemí 
v HDP na hlavu i téměř dvojnásobné 
průměrné mzdy v Německu, je logické, že 
by také náklady výrobců měly být nižší 
a tuzemské zboží proto vysoce cenově 
konkurenceschopné. Výrobky stejné 

O dvojí kvalitě potravin neslyší čeští spotřebitelé poprvé. Že 
se zákazníkům na Západě nakupuje prostě lépe, potvrdil 
i srovnávací test, který jsme vám, čtenářům Světa potravin, 
přinesli v létě roku 2015. a jeho závěr byl jednoznačný 
– nejen, že v německých regálech najdeme potraviny 
kvalitnější, ale zároveň účet za jejich nákup zabolí naši 
peněženku výrazně méně.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Nejde o náhodu. 
Ošizené potraviny jsou dlouhodobý stav
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DEN ZDRAVÍ se koná v neděli 22.10.2017 od 10 do 16 hodin v budově 
ZŠ Rakovského v Modřanech v Praze 4. Více informací na www.stob.cz.

DEN ZDRAVÍ
v Praze se STOBem již pojednadvacáté 

Vstup
zdarma

Bohatý
program

50 
vystavovatelů

17
druhů cvičení

Diskuse
s odborníky

DZ_2017_svet_potravin.indd   1 18.08.2017   15:17:27

 INZERCE

značky produkované v nových zemích EU 
by tak měly být levnější než ty ze zemí 
starých, případně stejně drahé, pokud po-
traviny pocházejí ze stejného závodu pro 
celý středoevropský trh. I kdyby výrobci 
dodávali stejné výrobky za různé ceny 
do jednotlivých zemí, nelze předpokládat, 
že by se jed-
nalo o rozdíly 
v řádech de-
sítek procent. 
Je tu tedy jen jediné logické vysvětlení 
tohoto stavu, a to jsou vysoké obchod-
ní přirážky řetězců, které se ve starých 
zemích pohybují do 30 %, v nových až 
do úrovně 60 % až 160 % a více,“ vysvětlil 
ředitel Miroslav Koberna.

Rozdíly ve složení
Zakoupené produkty byly (až na drobné 
výjimky) prodávány ve stejném obale 
a pod totožným marketingovým názvem. 
Zarážející tedy byly rozdíly ve složení 
některých výrobků, na které jsme při 
testování narazili. Odlišnosti jsme odhalili 
v jedenácti případech, v některých byly 
prakticky zanedbatelné, jindy šlo o rozdí-
ly zásadní. Bohužel nutno poznamenat, že 
opět v neprospěch českého spotřebitele.
Mražená salámová pizza Ristorante 
od Dr. Oetker byla v Německu obložena 

12 % salámu, zatímco český spotřebitel se 
musel spokojit s polovinou. Jiné složení 
jsme našli také na „globálních“ výrob-
cích, jako jsou nápoje Coca Cola a Fanta. 
Ty dodávané na český trh byly slazeny 
glukózo-fruktózovým sirupem, na ně-
meckém trhu najdeme nápoje dochucené 

cukrem, což je 
jednoznačně 
dražší suro-
vina.

Všechny výrobky prošly hodnocením 
od senzorického panelu na Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze. Pokud 
měli hodnotitelé vyzdvihnout jeden z vý-
robků, byly obě skupiny velmi vyrovnané. 
Na stranu českého výrobku se porotci 
přiklonili v osmi případech, na stranu 
německého v deseti. Ve většině případů 
bylo skóre vyrovnané, jednoznačných 
případů bylo jenom pár.
Lze tedy konstatovat, že rozdíl v kvalitě 
potravin nadnárodních značek, které si 
může koupit zákazník u nás a za západní 
hranicí, není náhodným jevem. Ale potvr-
zením dlouhodobého stavu, kdy někteří 
zahraniční výrobci dodávají na náš trh 
potraviny, o nichž si patrně myslí, že 
i v ošizené podobě jsou pro nás dobré 
ažaž. Vzhledem k tomu, že běžný domácí 
konzument není obvykle schopen tento 

rozdíl zaznamenat, otevírá se velký pro-
stor nejen pro orgány EU, ale především 
domácí instituce, které mají v popisu 
práce ochranu spotřebitele. Jak oba testy 
ukázaly, ochrana je plně na místě. 

„Platíme si kvalitu, nebo 
        přirážky obchodních řetězců?“
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I když jsou houby součástí jídelníčku 
mnoha kuchyní, jejich sběr není v řadě 
kultur obvyklý. Pro Čechy jsou kromě 

vítaného zpestření stravy i jakýmsi spor-
tem, ke kterému se během léta a podzimu 
nechávají přemluvit i zarytí kavárenští 
povaleči. Kromě nás patří k vášnivým 
sběračům většina slovanských národů či 
například obyvatelé Pobaltí a Skandinávie.

Houby za miliardy
Češi si každoročně z lesa odnesou desítky 
tisíc tun lesních plodů v ceně několika 
miliard. Přesný objem samozřejmě kolísá 
s ohledem na počasí a jím ovlivněnou 
úrodu. Z celkového množství sesbíraných 
lesních plodů pak více než polovina při-

padá na houby, každoročně jich v našich 
košících skončí průměrně 22 000 tun. 
Mezi další oblíbené lesní plody patří bo-
růvky, maliny, ostružiny a brusinky. Podle 
statistik průměrný Čech vyrazí do lesa 
třiadvacetkrát za rok a každá domácnost 
si jídelníček vylepší přibližně šesti kilo-
gramy hub. Počty však výrazně kolísají 
v jednotlivých krajích, nejvíce plodů si 
lidé z lesa odnášejí ve Středočeském kraji, 
kam za úrodou vyrážejí i Pražané.

Chovejme se ohleduplně
Sběr hub má samozřejmě svá pravidla, 
která je třeba dodržovat. Zákon stanoví, 
že do lesa lze vstupovat na vlastní nebez-
pečí a sbírat zde plody pouze pro vlastní 

spotřebu. Každý 
je povinen les 
nepoškozovat, 
nenarušovat 
jeho prostředí 
a následovat 
pokyny vlast-
níka lesa nebo 
jiných zaměst-
nanců. Při sběru 
je třeba zacho-
vávat maxi-
mální šetrnost 
a ohleduplnost. 
Plody je možné 
sbírat jen 

ručně a nevyužívat žádných nešetrných 
nástrojů, vyhýbat se ničení jiných rostlin 
a plodin (včetně nejedlých hub), netrhat 
plody nezralé a samozřejmě chráněné. 
Faktem je, že necitlivě se při sběru cho-
vají především komerční sběrači. V ně-
kterých oblastech je sběr plodin zakázán 
zcela, neboť vede k narušování chráněné 
přírody a ekosystému.
Ideální je na sběr použít proutěný košík, 
který je vhodné nepřeplňovat, aby se 
houby navzájem nemačkaly. Houby 
napadené plísní, a to byť jen částečně, 
nesbíráme a neokrajujeme. Pokud houby 
ukládáme do neprodyšného obalu, je 
třeba je po příchodu co nejdříve vybalit 
a umístit do ledničky, případně ihned 

zpracovat. To 
platí i v případě 
sušení. Houby 
totiž obsahují 

velké množství vody a rychle tak pod-
léhají zkáze. Pro sušení vybíráme místo 
mimo přímé slunce, dobře větrané. Pokud 
usušené houby vhodně skladujeme, 
vydrží nám i několik let.

Dobré oči i bezúhonnost
Ne vždy jsou naše časové možnosti či 
úroda takové, abychom si udělali dosta-
tečné zásoby. Pak nezbývá než za úlovkem 
vyrazit na místní tržiště či zastavit autem 
u stánku u silnice. I tento prodej má po-
chopitelně své náležitosti. Co bychom měli 
při nákupu zohlednit, abychom si byli jisti, 
že kupujeme houby v co nejlepší kondici, 
a nemuseli se obávat žádného nebezpečí?

sezónní tipy

Houbaření není samozřejmě žádným 
novodobým fenoménem, „maso chudých“ 
využívali již naši předci a Češi se v této 
zálibě řadí mezi naprostou evropskou 
špičku. Než se však do lesa vydáme, 
měli bychom si být vědomi základních 
pravidel, která je třeba při sběru 
dodržovat. Poradíme vám také, jak se 
vypořádat s nákupem hub u stánku 
na trhu či u silnice.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

„Nejedlé houby je zakázáno 
                jakkoli poškozovat!“

Odhalené tajemství 
houbařského košíku
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Všichni, kdo chtějí čerstvé nebo sušené 
houby prodávat spotřebiteli nebo k dal-
šímu potravinářskému využití, musejí 
vlastnit zdravotní průkaz. Vzhledem 
k charakteru těchto plodin a možné-
mu riziku je vyžadována také zkouška 
osvědčující znalost hub. Pro obdržení 
osvědčení je nutné předložit potvrzení 
od očního lékaře a čistý výpis z rejstříku 
trestů. Licenci vystavují hygienické sta-
nice na základě splněných legislativních 
podmínek. Mezi ně patří test znalosti 
hub, jejich sběru, skladování a rovněž 
praktická zkouška pod dohledem zkuše-
ného odborníka.

I poškozené se mohou prodávat
Houby prodávané jako čerstvé ne-
smějí být starší tří dnů od data sběru 
a musejí být nasbírané v jejich přiro-
zeném prostředí. U prodávaných je 
vyžadován dobrý stav, musejí být tedy 
čisté, s pevnou konzistencí, nesmějí být 
přezrálé či dokonce plesnivé, přípustné 
nejsou stopy cizích chutí nebo pachů. 
Nabízené houby musejí být prodává-
ny vcelku, případně rozkrojené jedním 
řezem, klobouk však musí být vždy 
spojen se třenem. Kromě klouzků není 
povoleno jejich loupání.
Jednoznačně popsán je i prodej hub po-
škozených. Vady způsobné hmyzem jsou 
povoleny jen na desetině povrchu plochy 
řezu, nejvýše se však jedná o tři otvory. 
Menší poškození, vzniklá například ulo-
mením, se mohou vyskytovat maximálně 
na dvou místech. Celkově může počet 

poškozených hub dosahovat nejvíce 5 % 
z celkového množství. Za poškozené se 
považují houby, kterým chybí více než 
čtvrtina klobouku nebo se v nich nachá-
zejí škůdci.

Jen se souhlasem majitele
Všímat bychom si měli i stavu stánku, 
ve kterém jsou houby nabízeny. Nikdy 
bychom neměli kupovat houby, které jsou 
vystaveny na přímém slunci. Přepravovat 

a skladovat volně rostoucí 
houby je možné při tep-
lotách od 0 do 10 °C, a to 
jen v jedné vrstvě. Houby 
sušené se skladují při tep-
lotě maximálně 20 °C, při 
relativní vlhkosti do 65 % 
a je možné je prodávat 
pouze balené.
U volně rostoucích hub 
musí prodejce uvést jejich 
český název, datum sběru 
a dobu použitelnosti, která 
nesmí překročit dobu tří 
dní od data sběru. U hub 
pěstovaných je vyžadována 
informace o českém názvu 
a zemi původu. Zatímco 
ke sběru hub pro osobní 
spotřebu nepotřebujeme 
žádná povolení ani sou-
hlas majitele lesa, prodejci 
musejí být schopni původ 
hub doložit, a to dokladem 
o vlastnictví lesa, případně 
souhlasem majitele.

Kontroly prodejců má na starosti Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce. 
Kromě stavu stánků, skladování, značení 
a kvality prodávaných hub je možné také 
provést analýzu na obsah těžkých kovů 
a pesticidů, případně radioaktivitu. 

sezónní tipy

S jakými houbami je možné obchodo-
vat, je vždy uvedeno v osvědčení, kte-
ré musí mít každý prodejce. Mezi tržní 
houby se řadí více než padesát druhů. 
Patří mezi ně: bedla červenající, bedla 
vysoká, čirůvka dvojbarvá, čirůvka 
fialová, čirůvka havelka, čirůvka májov-
ka, čirůvka zelánka, destice chřapá-
čová, hlíva ústřičná, hlíva plicní, hřib 
dubový, hřib dutonohý, hřib hnědý, 
hřib klouzek strakoš, hřib koloděj, hřib 
kovář, hřib plstnatý, hřib sametový, 
hřib smrkový, choroš šupinatý, klouzek 
bílý, klouzek kravský, klouzek obecný, 
klouzek sličný, klouzek slizký, klouzek 
zrnitý, kotrč kadeřavý, kozák březový, 
kozák habrový, krásnoporka mlynářka, 
krásnoporka žemlička, křemenáč bře-
zový, křemenáč osikový, kuřátka žlutá, 
líha nahloučená, líha klečitá, líha srost-
lá, lišák zprohýbaný, liška bledá, liška 
obecná, ryzec pravý, ryzec borový, 
ryzec smrkový, slizák mazlavý, sluka 
svraskalá, smrž obecný, smrž špičatý, 
strmělka mlženka, stroček trubkovitý, 
špička obecná, václavka obecná, žam-
pion hnědý,  žampion lesní, žampion 
pochvatý, žampion polní, žampion 
zahradní.
Na sušení se mohou používat také ho-
lubinka bukovka, holubinka černající, 
holubinka kolčaví, holubinka mandlo-
vá, holubinka namodralá, holubinka 
nazelenalá, holubinka olivová, holubin-
ka osmahlá a holubinka zlatožlutá.

HOUBY 
na prodej
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víte, že...

Zvyky stolování jsou v mnoha zemích 
odlišné stejně jako tamní kultura. 
Podívejme se na to, jak by vypadala 

večeře v daleké Asii a jak u vyhlášených 
evropských gurmánů. Každý z národů 
má své zvyky a tradice nejen u stolu, a je 
proto dobré si je předem alespoň trochu 
nastudovat, pokud míříme do zahraničí. 
Hlavní je nebýt zaskočený.

Zasedací pořádek
Korejci i Francouzi se shodnou na tom, 
kdo je u stolu čestným hostem. Obvykle 
to bývá ten nejstarší. V Koreji si nejstar-
ší sám vybírá i místo u stolu. Za čestné 
místo je přitom považováno to, které se 
nachází nejdále ode dveří. Jakmile si zvolí 

Věděli jste, že zatímco Francouze byste 
urazili, kdybyste během večeře mlčeli, 
Korejec bude mluvení při jídle považovat 
za neslušné? Francouzi mají řadu zvyklostí 
spojenou s těmi našimi, ale koukali by 
na nás skrz prsty, pokud bychom například 
odešli na toaletu během jídla. Korejská 
pravidla jsou v některých ohledech ještě 
komplikovanější.

Korejci jsou požitkáři,
Připravila Kamila Steinbachová, foto shutterstock

a co Francouzi?
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víte, že...

místo u stolu ti, kteří jsou starší, přichází 
řada na vás. Ve Francii zasedací pořádek 
určuje hostitelka. Rovněž je zvykem, že 
nejlepší místo dostane nejstarší host, což 
bývá židle po pravé ruce hostitele. Někdy 
domácí připravují jmenovky, nejčastěji 
vám ale hostitelka řekne, kam si máte 

sednout. Je-li to možné, sedí vždy střída-
vě muž a žena. Páry si sedají naproti sobě, 
nikoliv vedle sebe. Pánové vždy čekají, 
než se jako první posadí hostitelka.

Kdy mám začít jíst?
V tomto bodě se od sebe obě země 
odlišují. V Koreji začíná s jídlem nejstarší 
u stolu. Ostatní ho následují. Ve Francii 
obvykle hostitelka oznámí „bon apetit“ 
poté, co si 
vloží první 
sousto 
do úst a ná-
sledně začíná jíst zbytek stolu.
Korejci si obvykle nabírají ze společných 

mís na stole. U Francouzů je to podobné 
při méně formálních sešlostech, v případě 
oběda nebo večeře v domácnosti obslu-
huje obvykle hostitelka. V obou zemích 
platí, že byste si měli nabrat jen tolik jídla, 
kolik sníte. Zatímco Francouzi se na vás 
nebudou dívat skrz prsty, pokud jídlo 
nedojíte, Korejce by to urazilo. Nedojedené 
jídlo považují za plýtvání. Ani ve Francii 
se to ale nesmí přehánět. Naberete-li si 

velkou porci, 
vezmete si 
pár soust 
a zbytek 

necháte, budou to Francouzi považovat 
za neslušné. V případě, kdy tušíte, že vám 

jídlo nebude chutnat, nebo už 
nemáte velký hlad, zdvořile 
odmítněte.
Zvláštní pravidla platí i pro 
podávání sýrů. Neberte 
si více než dva nabízené 
sýry, pokud vám to hostitel 
výslovně neřekne. Sýr je 
považován za delikatesu. 
V případě, že byste si jich 
nabrali více, mohli byste 
vyvolat dojem, že vás hlavní 
jídlo dostatečně nezasytilo.

Dolít si, či počkat?
Dilema, zda si dolít sám, 
nebo počkat, až se o to někdo 
postará, řeší Francouzi i Ko-
rejci odlišně. Ve Francii platí 
staromódní pravidlo, že muž 
dolévá ženě. Dáma si může 
dolít víno pouze v případě, 
že u stolu nesedí jediný muž. 
Jinak vždy dolévá pán, 

„V Koreji začíná jíst nejstarší u stolu, 
ve Francii se čeká na ‚povel‘ hostitelky“

Zasedací pořádek určuje hostitel podle 
více kritérií (např. věk nebo hierarchie 
ve firmě v případě firemního večírku). 
Nejčestnější místo je po pravé ruce 
hostitele, druhé nejčestnější po jeho 
levé ruce a tak dále. S jídlem začíná 
vždy jako první žena. Měli bychom se 
snažit začínat i končit s jídlem všichni 
společně. Pokud se však stane, že náš 
spolustolovník již dojedl a nám stále 
zbývá velký kus porce, ukrojíme si 
poslední sousto a s jídlem skončíme. 
I když je žena hostitelkou, co se týče 
například objednávání či ochutnávání 
vína, měla by tuto činnost přenechat 
muži. A jak nás vidí cizinci? Podle 
Američanů si jídlo užíváme velmi 
dlouho, v restauraci leckdy prosedíme 
mnoho hodin. Jako velmi důležitou 
součást naší kultury pak cizinci vnímají 
neustále přípitky ve chvíli, kdy se 
u stolu popíjí alkohol.

A JAK TO MáME 
v Čechách?
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víte, že...

který se nachází u stolu nejblíže.
Korejská pravidla jsou poněkud kom-
plikovanější. V Koreji se o vaši sklenici 

stará váš mladší soused u stolu, vy 
zase hlídáte sklenici staršího souseda 
po vašem boku. Vhodné je sklenici dopl-
nit, když je více než z poloviny prázdná. 
Pokud potřebujete dolít, sami to nedě-

lejte. Za vhodné se považuje souseda 
upozornit tím, že staršímu po vašem 
boku nalijete i ve chvíli, kdy to ještě 
není nutné. Pokud váš soused jí, 

neupozorňujte ho slovně, u jídla se 
v této zemi nemluví. Kupodivu 
se za zdvořilejší považuje, když 
do spolustolovníka zkrátka lehce 
strčíte loktem.

V obou zemích pijte raději pomalu. Korej-
ci totiž považují za neslušné odmítnout 
alkoholický nápoj. Ve Francii by bylo zase 
menší faux pas, pokud by někdo chtěl 
pronášet přípitek a vaše sklenice byla 
v tu chvíli již zcela prázdná. A Francouzi 
přípitky pronášejí často a rádi.

Pozor, ať nechtěně neurazíte
Jíte s korejskou rodinou a máte zrovna 
nepřekonatelnou rýmu? Nikdy nesmr-
kejte přímo u stolu. Raději se omluvte, 
vzdalte se na toaletu nebo do vedlejší 
místnosti a poté se vraťte zpět. Francouzi 

vidí smrkání rovněž 
neradi, učiníte-li to 
však decentně, nebude 
vám nikdo nic vyčítat. 

Mnohem větší prohřešek by bylo od stolu 
odejít. Vzhledem k tomu, že Francouzi si 
jídlo vychutnávají mnoho hodin, dopo-
ručujeme využít toaletu předem. Jinak 
se od stolu zásadně nevstává, než se 
jídlo dojí.
Zajímavé je srovnání obou zemí, co se 
týče hovoru a tělesných projevů během 
jídla. Francouzi na rozdíl od Korejců 
u jídla běžně konverzují. Nepředstavuj-
te si však žádnou halasnou konverzaci 
a hlasitý smích, jako když jdete po práci 
na pivo. Hovor by měl být spíše tišší. 
Žádné výrazné tělesné zvuky, jako je na-
příklad mlaskání, nejsou u jídla povoleny. 
Zato Korejci neřeknou u jídla ani slovo, 
mlaskání, chrochtání a případně ani jiné 
tělesné projevy související například 
s trávením pro ně však nejsou překážkou. 
Právě naopak. 

„Smrkat u stolu? To patří v Koreji 
                           mezi největší faux pas!“
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Ve špekáčcích 
       už není tolik soli co dřív

Obaly	raw	tyčinek 
				byly	vesměs	na reparát

Ochutnali jsme za vás
Množství cukru v nových Mirindách vám doslova zalepí pusu

Kitkat je méně sladká, na dobré chuti však netratila 

„Mattoni Spritz je celkem povedenou novinkou vyvážené chuti.“
Václav Bendl, vedoucí redaktor www.svet-potravin.cz

„Obal makrely od Rio Mare je o mnoho lepší než to, co se ukrývá uvnitř.“
Klára Chábová, editorka
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Špekáčky rovněž patřily do sortimen-
tu socialistického masného průmy-
slu. Podle někdejší ČSN 57 7115 

„Špekáčky, norma jakosti“ byly pro labo-
ratorní zkoušení vymezeny následující 
chemické požadavky:

• voda max. 52 %

• tuk max. 42 %

• sůl 2,2 ± 0,6 %

Cesta od normy k vyhlášce
Po roce 1990 končí jednotné řízení 
masného průmyslu a postupně vzniká 
velké množství firem zabývajících se 
velkovýrobním, ale také řemeslným 
zpracováním masa. Dnes stovky výrobců 
nabízejí na trhu řadu tradičních masných 
produktů známých mezi spotřebiteli 
z období před rokem 1990. Rozdíl je 

ale v tom, že přibližně před dvaceti lety 
přestaly platit ČSN zabývající se kva-
litou masných výrobků. Zpracovatelé 
si poté začali přizpůsobovat receptury 
svým potřebám a možnostem. K vyme-
zení určitých hranic pro zajištění jakosti 
masných produktů byly po roce 2000 
vydávány ministerstvem zemědělství 
závazné právní předpisy. První legislativ-
ní normou v tomto směru byla vyhláška 
č. 326/2001 Sb.
Tento právní předpis mimo jiné vymezil 
parametry pro vybrané masné výrob-
ky včetně špekáčků. Definoval (mimo 
senzorických vlastností) pro tento druh 
následující kritéria: k výrobě lze použít 
hovězí a/nebo vepřové a/nebo telecí 
maso, nepřipouští se přídavek strojově 
odděleného masa. Produkt musí obsaho-
vat nejméně 40 % masa a maximálně 45 % 
tuku. V roce 2016 byla výše uvedená 
vyhláška nahrazena předpisem novým, 

příloha

Připravili MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., 
Potravinářská  komora České republiky, foto shutterstock, Potravinářská  komora České republiky

Šťavnaté vítězství 
                   s tradicí

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

Špekáčky patří bezesporu mezi nejznámější 
a nejoblíbenější české masné výrobky. Zejména 
v letním období mají své nezastupitelné místo 
u táborových ohňů. historii špekáčků lze vysledovat 
do meziválečného období. O jejich receptuře 
a výrobním postupu se poprvé dočteme v knize 
františka danielky „Vzorné řeznictví a uzenářství“, 
která vyšla ve svém prvním vydání v roce 1931.

Špekáčky v letní sezóně 2017: 
výsledky testu Potravinářské komory ČR



www.svetpotravin.cz 23

a sice vyhláškou č. 69/2016 Sb. V poža-
davcích na špekáčky ale k žádné změně 
nedošlo.
V roce 2010 byla v Úředním věstníku EU 
s kódovým označením C 94/18 zveřejněna 
žádost o zápis zaručené tradiční speciality 
„Špekáčky/Špekačky“. Předkladatelem 
návrhu byly Český svaz zpracovatelů 
masa a Slovenský zväz spracovateľov 
mäsa. Od roku 2010 jsou tedy Špekáčky 
„zaručenou tradiční specialitou“ (ZTS), 
zápis je bez výhrady názvu. Znamená to, 
že na trhu lze nabízet (samozřejmě bez 
příslušného loga ZTS) i „jiné“ varianty 
„Špekáčků“, které nemusejí odpoví-
dat specifikacím uvedeným v Úředním 
věstníku EU, nicméně musejí odpovídat 
požadavkům vyhlášky č. 69/2016 Sb.
Úřední věstník EU definuje pro ZTS „Špe-
káčky/Špekačky“ mimo jiné tyto poža-
davky: obsah čistých svalových bílkovin 
(ČSB) minimálně 6 %, tuku maximálně 
45 %, Soli max. 2,5 %.

Jak dopadl test PK?
V červnu 2017 bylo v české maloob-
chodní síti nakoupeno celkem 11 vzorků 
špekáčků od různých zpracovatelů masa 
v ČR. Výrobky byly odeslány do labora-
toří Státního veterinárního ústavu Praha 
(SVÚ), kde proběh-
ly rutinní analýzy. 
Sledovány byly ná-
sledující paramet-
ry: obsah soli (na základě obsahu sodíku), 
obsah vápníku, obsah bílkovin, kolagenu 
a čistých svalových bílkovin, obsah tuku 
a výpočtem byl stanoven obsah masa 
ve výrobcích. Proběhly rovněž zkoušky 

na průkaz sojové a drůbeží bílkoviny, 
histologicky se zjišťovala přítomnost 
kostních úlomků.
Obsah soli ve vzorcích špekáčků kolísal 
mezi 1,69 až 2,33 % (aritmetický průměr 
1,99 %). Z 11 výrobků jen 4 měly podíl 

soli vyšší než 2 %, 
hodnota mediánu 
(1,91 %) byla proto 
nižší než aritme-

tický průměr. Poměrně velká variabilita 
byla zjištěna v obsahu celkových bílkovin, 
a to od 10,42 % po 14,16 % (aritmetický 
průměr 12,06 %, medián 11,84 %). Tomu 
odpovídala rozkolísanost v podílu čistých 

svalových bílkovin (6,87 až 11,17 %, 
průměr 8,55 %, medián 8,45 %). Obsah 
kolagenu, jako hlavní bílkoviny pojivové 
tkáně, kolísal mezi 2 až 3,41 % (průměr 
2,6 %, medián 2,68 %). Vzorek s nej-
nižším obsahem bílkovin měl současně 
nejméně kolagenu a opačně – špekáčky 
s nejvyšším obsahem celkových bílkovin 
(14,16 %) vykázaly nejvyšší podíl kolage-
nu (3,41 %). Hladina tuku se ve vzor-

příloha

Vzhledem k tomu, že v redakci jsme 
se testováním špekáčků zabývali 
opakovaně, musíme říci, že výsledky 
letošního testování nás více než 
potěšily. Nebylo nalezeno žádné 
pochybení, co se týče legislativních 
požadavků, a to ani v případě Zaručené 
tradiční speciality, kde jsou parametry 
ještě přísnější. Výjimku snad tvoří 
jen podezření na drůbeží bílkovinu 
u jednoho ze vzorků, ale i toto zjištění 
bylo v rámci povolených limitů. 
Rovněž u senzorického hodnocení, 
kdy 8 výrobků z 11 bylo hodnoceno 
na stupnici 1,26 – 1,95, tedy dle školního 
hodnocení výborně až velmi dobře, 
svědčí o tom, že čeští řezníci a uzenáři 
vyrábějí skutečně kvalitní výrobky 
a spotřebitel má z čeho vybírat. Což je 
značný rozdíl oproti minulým letům, 
kdy často až polovina testovaných 
vzorků vůbec neodpovídala tomu, co si 
jako zákazníci pod pojmem špekáček 
představujeme. Vzhledem ke snaze 
snižovat obsahy citlivých živin – tedy soli, 
cukru nebo tuku v potravinách, potěší 
určitě i obsah soli u 7 výrobků pod 2 %.

HODNOCENí TESTů 
z pohledu 
redakce

„Obsah soli nás potěšil 
       hned u sedmi výrobků“
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cích pohybovala od 27,82 % do 39,85 % 
(průměr 34,05 %, medián 33,59 %). Maxi-
mální podíl tuku 45 % podle platné české 
legislativy tak byl „s přehledem“ dodržen. 
Současné výrobky by vyhověly také 
požadavku původní ČSN 57 7115, kde byl 
vymezen limit obsahu tuku max. 42 %.

Variabilita v obsahu masa
Velmi vysoká variabilita byla zjištěná při 
výpočtu obsahu masa v analyzovaných 
špekáčcích, a to 65 až 93,43 %. Aritme-
tický průměr dosáhl 77,45 %, hodnota 
mediánu 77,02 %. I v tomto případě byl 
ve všech vzorcích dodržen limit mini-
málně 40 % masa stanovený vyhláškou 
č. 69/2016 Sb. Jeden z analyzovaných 
vzorků byl deklarován jako „zaručená 
tradiční specialita“. Výsledky podílu 
tuku 33,56 %, soli 2,17 % a obsah masa 
65,51 % splnily limity dané Úředním 
věstníkem EU.
K testu přítomnosti kostních úlomků jsme 
se rozhodli na základě předchozích zjišťo-
vání, kdy Pavlík s kolektivem publikovali 

v časopise Maso v roce 2013 výsledky 
analýzy 18 vzorků špekáčků pocházejících 
od 4 různých zpracovatelů masa. Obsah 
tuku kolísal mezi 
24,78 a 35,77 %, 
obsah čistých 
svalových 
bílkovin od 5,39 po 8,93 % a podíl kola-
genu činil 1,46 až 2,46 %. Právě v těchto 
produktech testovali Pospiech a kolektiv 
přítomnost kostních úlomků. Z jejich vý-
sledků histologické analýzy vyplynulo, 
že dodržování legislativních požadavků 
zakazujících používání strojně odděleného 
masa (SOM) nebylo jednoznačné a u 20 % 
vzorků byly prokázány kostní úlomky. 

Bez SOM i sojové bílkoviny
Použití SOM se při našem testování v SVÚ 
Praha neprokázalo v žádném z analy-
zovaných vzorků. Nebyla zjištěna ani 
přítomnost sojové bílkoviny (mez detek-
ce 0,70 g/100 g), v jednom případě byla 
prokázána drůbeží bílkovina. Tento vzorek 
vykázal i nejvyšší podíl vápníku (134 mg/

kg). Nicméně tato hodnota byla i tak 
výrazně nižší, než je limit 200 mg vápníku/
kg masných výrobků, který uvádí Rakous-

ká potravinová 
kniha jako pode-
zření na přída-
vek SOM. Navíc 

nepřítomnost kostních úlomků v tomto 
vzorku vyloučila jakékoli pochybení.
Laboratorní analýza 11 vzorků špekáčků 
získaných v maloobchodních prodejnách 
potravin v letošním červnu nezjistila 
u zpracovatelů žádná pochybení. Masné 
výrobky vyhověly legislativním limitům 
pro maximální obsah tuku i minimální 
podíl masa. Pouze jeden vzorek vykazoval 
možné použití drůbežího masa, což u špe-
káčků, na rozdíl od drůbežích špekáčků, 
není povolené.

Senzorické hodnocení
Senzorické hodnocení bylo provedeno 
panelem sedmi hodnotitelů. Jako para-
metry byly určeny vzhled, vůně, chuť, 
konzistence, skus po ohřátí výrobku 
a kvalita střívka. Výsledné známky hod-
nocení se pohybovaly od hodnoty 1,26 
do hodnoty 2,26. Tyto známky ukazují 
na dobrou, u některých výrobků průměr-
nou kvalitu výrobků, i když ve slovním 
hodnocení byly některými hodnotiteli 
zmíněny určité drobné odchylky, a to 
především u chutě a konzistence. Vybra-
ná slovní hodnocení najdete v popise 
jednotlivých výrobků. 

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

„V žádném vzorku se neprokázalo 
                    strojně oddělené maso“
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Tradiční špekáčky 
Výrobce: Steinhauser, s.r.o.

Z degustace: Chuť a vůně příjemná po čerstvé 
uzenině a koření, slanější, přiměřeně kořeněná, 
výrazně kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek 
šťavnatý, tužší střívko.

Cena/kg: 
122 Kč

Složení: 
54 % vepřové 
maso, vepřové 
sádlo, 26 % hovězí 
maso, pitná 
voda, dusitanová 
solicí směs (jedlá 
sůl, konzervant:  
dusitan sodný), 
koření: sladká 
paprika, černý 
pepř, muškátový 
ořech, sušená 
zelenina: česnek, 
přírodní vepřové 
střevo

1,26Známka za senzorické 
hodnocení

Špekáčky K Classic 
Výrobce: PRanTl Masný průmysl s.r.o.

Z degustace: Chuť a vůně příjemné po čerstvé 
uzenině a koření. Výrobek patří mezi slanější, 
je též přiměřeně kořeněný. Po ohřátí zůstává 
šťavnatý na skusu, tužší střívko.

Cena/kg: 
117 Kč

Složení: 
38,5 % hovězí 
maso, vepřové 
sádlo, pitná voda, 
17,5 % vepřové 
maso, bramborový 
škrob, dusitanová 
solicí směs (jedlá 
sůl, konzervant 
dusitan sodný), 
kořenící směs, 
stabilizátory: 
difosforečnany/
trifosforečnany, 
antioxidant: 
kyselina 
askorbová)

1,33Známka za senzorické 
hodnocení

Špekáčky na oheň i na pánev 
Výrobce: Ponnath Řezničtí mistři s.r.o.

Z degustace: Chuť a vůně příjemná po čerstvé 
uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, 
výrazněji po muškátovém ořechu. Po ohřátí 
na skusu výrobek měkčí a šťavnatý, tužší střívko.

Cena/kg: 
116,3 Kč

Složení: 
70 % vepřové 
maso, pitná voda, 
jedlá sůl s jódem 
(jedlá sůl, jodičnan 
draselný), 
amaranth, 
stabilizátory: 
difosforečnany, 
antioxidanty: 
askorban 
sodný, kyselina 
askorbová, 
dextróza, koření, 
extrakty koření, 
konzervant: 
dusitan sodný, 
vepřové střevo, 
kouř

1,48Známka za senzorické 
hodnocení

Špekáčky ALBERT 
Výrobce: Masokombinát Polička a.s.

Z degustace: Chuť špekáčků z alberta byla 
označena za ostrou, výrazně slanou. Porotě ale 
vadila mdlá vůně. Po ohřátí na skusu výrobek 
mazlavější, tuhé střívko. 

Cena/kg: 
124,8 Kč

Složení: 
62 % vepřové 
maso, 23 % hovězí 
maso, vepřové 
sádlo, pitná 
voda, dusitanová 
solicí směs (jedlá 
sůl, konzervant 
dusitan sodný), 
koření: sladká 
paprika, černý 
pepř, muškátový 
ořech, sušená 
zelenina: česnek, 
vepřové střívko

1,79Známka za senzorické 
hodnocení

RETRO špekáčky farmářské 
Výrobce: Rýznar s.r.o.

Z degustace: U produktu mile překvapila 
chuť a vůně, která byla označená jako typická 
po čerstvé uzenině. Po ohřátí na skusu výrobek 
šťavnatý, tužší střívko.

Cena/kg: 
149 Kč

Složení: 
75 % vepřové 
maso, 20 % hovězí 
maso, směs koření, 
mořská sůl, pitná 
voda, dusitan 
sodný E250, 
difosforečnan 
E450, kyselina 
askorbová E300, 
dextróza

1,40Známka za senzorické 
hodnocení

Vocílka špekáčky 
Výrobce: Steinhauser, s.r.o.

Z degustace: Chuť po čerstvé uzenině 
a koření, výrazněji po česneku, vůně méně 
čerstvá. Po ohřátí na skusu výrobek mazlavý, 
tučný, tuhé střívko.

Cena/kg: 
139,8 Kč

Složení: 
54 % vepřové 
maso, vepřové 
sádlo, 26 % hovězí 
maso, pitná 
voda, dusitanová 
solicí směs (jedlá 
sůl, konzervant 
dusitan sodný), 
koření (sladká 
paprika, černý 
pepř, muškátový 
ořech), sušený 
česnek

1,83Známka za senzorické 
hodnocení
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Smíchovské špekáčky 
Výrobce: Michal Kratochvíl - Smíchovské uzeniny

Z degustace: Vůně a chuť sice po čerstvé 
uzenině, celkově však byla nevýrazná a mdlá. 
Porotu nepotěšilo ani to, že byl produkt po ohřátí 
na skusu mazlavější, tučný, s tuhým střívkem.

Cena/kg: 
91,89 Kč

Složení: 
min. 26 % hovězí 
maso, min. 17 % 
vepřové maso, 
vepřové sádlo, 
pitná voda, vepřové 
kůže, jedlá sůl 
(dusitanová solicí 
směs), bramborový 
škrob, potravinářská 
vláknina, koření 
a extrakty koření, 
stabilizátor 
difosforečnan 
sodný, látka 
zvýrazňující chuť 
a vůni glutamát 
sodný,

1,90Známka za senzorické 
hodnocení

Špekáčky klipsované 
Výrobce: Kostelecké uzeniny a.s.

Z degustace: Klipsované špekáčky ztratily body 
už při hodnocení chuti a vůně. Byly označeny 
za nakyslé, cizí a méně příjemné. Po ohřátí 
na skusu výrobek měkký až mazlavý, tužší střívko.

Cena/kg: 
79 Kč

Složení: 
43 % vepřové 
a hovězí maso, 
vepřové sádlo, 
pitná voda, 
vepřové kůže,  
bramborový 
škrob, jedlá sůl,  
stabilizátory E250, 
E451, antioxidant 
E301, česnek, 
koření

1,95Známka za senzorické 
hodnocení

Špekáčky premium 
Výrobce: MP Krásno, a.s.

Z degustace: Špekáčky premium svoje 
označení neuhájily. Jejich chuť byla přesolená 
a vůně téměř žádná. Po ohřátí na skusu 
výrobek mazlavý, tužší střívko.

Cena/kg: 
99 Kč

Složení: 
55 % vepřové 
maso, pitná voda, 
vepřové sádlo, 
vepřové kůže, 
jedlá sůl, česnek, 
extrakty koření, 
aroma, stabilizátor 
E451, antioxidanty 
E160, E330, látky 
zvýrazňující 
chuť a vůni E621 
a E635, barvivo 
(paprikový 
extakt), 
konzervant E250, 
kouřové aroma

2,02Známka za senzorické 
hodnocení

Špekáčky Globus 
Výrobce: Globus čR, k.s.

Z degustace: Chuť a vůně netypická, výrazná 
nepříjemná cizí vůně a pachuť (rybina). Méně 
slaný, mdlý. Po ohřátí na skusu výrobek měkký 
až mazlavý, tužší střívko.

Cena/kg: 
99 Kč

Složení: 
33 % vepřové 
maso, 30 % 
vepřové syrové 
sádlo, 22 % hovězí 
maso, pitná 
voda, přírodní 
střívko, solicí 
směs (jedlá sůl, 
konzervant E250, 
jód), směs koření, 
česnek, dextróza, 
glukózový sirup, 
antioxidant E300, 
stabilizátor E450, 
extrakty koření, 
aroma

2,05Známka za senzorické 
hodnocení

Špekáčky 
Výrobce: Jatka Janovice s.r.o.

Z degustace: Vzorek porotu neoslovil vůbec. 
Chuť  mdlá a prázdná, vůně nevýrazná. Speku-
lovalo se, zda nejsou staré. Po ohřátí na skusu 
zřetelně tužší kolagenní částice, tuhé střívko.

Cena/kg: 
97 Kč

Složení: 
44 % hovězí mas, 
22 % vepřové 
maso, 20 % 
hřbetní sádlo, 10 % 
voda, sůl, dusitan 
sodný E250, 
pepř, muškátový 
ořech, česnek, 
sladká paprika, 
bramborový škrob, 
obal: přírodní 
vepřové střevo

2,26Známka za senzorické 
hodnocení

Medián dělí soubor hodnot seřazených 
vzestupně na dvě stejně velké části, 
přičemž platí, že nejméně 50 % hodnot 
je menších nebo rovných a nejméně 
50 % hodnot je větších nebo rovných 
mediánu.
Prostý aritmetický průměr totiž 
mnohdy díky některé extrémní krajové 
hodnotě (minimum nebo maximum) 
může podávat zkreslený obraz 
o výsledcích.
U tohoto testu je ale patrné, že se 
aritmetický průměr od mediánu příliš 
neliší.
V případě lichého počtu hodnot 
v souboru získáme medián tak, 
že seřadíme všechny hodnoty 
od nejmenší po největší a hodnota, 
která je přesně uprostřed, bude 
mediánem.
V případě sudého počtu hodnot pak 
musíme vypočítat aritmetický průměr 
ze dvou hodnot, které jsou „nejvíce 
uprostřed“ souboru.

CO TO JE 
medián?



www.svetpotravin.cz 27

KUŘE PEČENÉ NA JABLKÁCH
Rozmanitá paleta chutí, které se postup-
ně rozvíjejí – zpestřete si nedělní oběd 
pečených kuřetem na jablkách. Trocha 
exotiky z typicky českých surovin. Aby vám 
co nejvíce chutnalo, preferujte výrobky se 
značkami kvality (Klasa, „biozebra“ apod.). 
Tedy v případě, že nemáte jablka ze zahrád-
ky a domácí kuřátko.

Ingredience: 4 kuřecí stehna, 3 jablka, 
1 cibule, 50 g špeku, 20 g másla, olej, 
150–200 ml smetany ke šlehání, uzená 
paprika, sůl, pepř

Postup: Jablka oloupejte a zbavte jad-
řinců. Nakrájejte je na měsíčky. Kuřecí 
stehna omyjte, osušte a ochuťte solí, 
pepřem a uzenou paprikou. V pánvi, 
kterou je možné vložit i do trouby, ze 
všech stran prudce zatáhněte stehna na 
troše rozpáleného oleje. Kuřata z pánve 
vyjměte, na dno naskládejte nadrobno 
nakrájený špek, cibuli a plátky jablek. 
Vše podlijte smetanou (asi do výšky 1 cm) 
a navrch naskládejte kuřata. Přidejte 
50 ml vody a na stehna poklaďte kousky 
másla. Pečte na 180°C asi 30 minut, nebo 
dokud stehna nebudou hotová.

DOMÁCÍ PAŠTIKA S JABLKY
A paštiku máte domácí? Až se vás hosté 
zeptají, můžete hrdě odpovědět, že ano. U pa-
štiky se oceňuje nejen její jemnost, ale i kom-
plexnost chutí. Že jste ještě tuhle delikatesu 
nikdy nezkoušeli připravit? Všechno je jednou 
poprvé. Můžete se inspirovat tímto osvědče-
ným receptem z webu akademiekvality.cz.

Ingredience: 500 g kuřecích jater, 
200 ml bílého vína, 100 ml smetany, 
250 g slaniny, 1 jablko, 1/2 cibule, sůl, 
pepř, 2 bobkové listy, hrst vlašských 
ořechů, máslo

Postup: Jablka oloupejte a nakrájejte na 
malé kostičky. Slaninu a cibuli nasekejte 
nadrobno. Játra očistěte a nakrájejte na 
kostičky. Na pánvi rozehřejte lžíci másla 
a osmahněte na něm slaninu s cibulí. Poté 
vmíchejte jablka a ještě krátce restujte. Do 
pánve přidejte játra a vše společně osmažte. 
Poté směs podlijte vínem, přidejte bobkový 
list, osolte, opepřete a nechte vařit, dokud 
se víno nezredukuje a nevypaří se alkohol. 
Směs podlijte troškou vody a nechte ještě 
pár minut dusit pod pokličkou, aby játra 
dostatečně změkla. Vyjměte bobkový list 
a vše rozmixujte tyčovým mixerem. Vmí-
chejte smetanu a nahrubo nasekané ořechy, 
Paštiku nalijte do formy a její povrch zalijte 
rozpuštěným máslem. Uložte přes noc do 
lednice, kde nechte paštiku ztuhnout.

MANDLOVÝ KOLÁČ S JABLKY
Milujete lehké a osvěžující moučníky s te-
noučkým korpusem, našlehaným tvaro-
hovým krémem, na kterém nesmí chybět 
nějaké voňavé a příjemně nakyslé ovoce, 
třeba jablka? Máme pro vás ideální recept.

Ingredience na těsto: 160 g hladké 
mouky, 1 vejce, 60 g cukru krupice, 
110 g másla, 1 sáček vanilkového cukru, 
špetka soli,
Ingredience na náplň: 250 g polo-
tučného tvarohu, 1 smetana ke šlehání 
(31%), 1 vejce, 2–4 lžíce cukru (dle chuti), 
½ pytlíku Creme Ole (pudink za studena 
od Dr. Oetker), 2 jablka, citronová šťáva

TIP: Jablka pokapejte citronovou šťávou, 
aby nezhnědla. 

Postup: Smíchejte prosátou mouku, 
cukr, vanilkový cukr a špetku soli. Stu-
dené máslo nakrájejte na menší kostky 
a jako drobenku ho zapracujte s moukou 
a cukrem. Přidejte vejce a pořádně 
prohněťte, aby se směs spojila. Vytvořte 
z těsta hladkou placku, zabalte do fólie 
a dejte vychladnout do ledničky aspoň 
na 30 minut. Předehřejte si troubu na 
180 °C a koláčovou formu vymažte 
máslem. Na lehce pomoučeném válu 
vyválejte z těsta slabší plát a opatrně 
ho přeneste do vymazané formy. Před 
pečením korpus několikrát propíchně-
te vidličkou. Pečte 15 minut, až těsto 
zezlátne. Vyndejte jej trouby a nechte 
vychladnout. Troubu zatím nevypínejte 
a pusťte se do náplně. Jablka zbavte 
jadřinců a nakrájejte na tenčí měsíčky. 
Smíchejte tvaroh, smetanu, cukr a vejce. 
Vzniklou směs utřete do hladka. Pomalu 
přisypávejte Creme Ole a neustále mí-
chejte metličkou, aby nevznikly hrudky. 
Směs rozetřete na připravený korpus 
a pokládejte měsíčky jablek. Připravený 
koláč pečte 20–25 minut na 180 °C.

Odbor administrace podpory kvalitních potravin 

pr článek

Jablka mají jednu velkou výhodu – jsou vždycky k dostání. Určitě je vám všem povědomá 
situace, kdy se znenadání nahlásí hosté a vy ještě narychlo pečete tolik oblíbený jablečný 
štrúdl. Jenže s jablky se toho dá v kuchyni vykouzlit mnohem víc. Aby byly pokrmy 
co nejchutnější a nejzdravější, vyplatí se je připravovat z kvalitních surovin. Ty poznáte 
mj. podle toho, že jejich obaly zdobí značky kvality, např. Klasa, „biozebra“, Regionální 
potravina apod. Pokud toužíte vyzkoušet originální recepty provoněné jablky, není 
nic jednoduššího. Dobrou chuť!

Pečeme,	vaříme,	restujeme… 
                                s jablky
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Jablek u nás bylo vždycky hodně, proto mohou být pro někoho 
poměrně všední. Ale nepodceňujme je. Mají totiž poměrně málo 
kalorií a naopak obsahují mnoho vitamínů (A, B, C, E), minerálů 
(např. vápník, železo, hořčík, draslík) a  dalších cenných výživ-
ných látek (např. antioxidanty, vlákninu). Ty napomáhají regulo-
vat fungování našich tělesných orgánů, posilují kostru, imunitu, 
srdce a cévy a stabilizují hladinu cukru v krvi. Nejbohatším zdro-
jem těchto látek je slupka, proto bychom měli jíst jablka pokud 
možno neloupaná.

Nesmíme však zapomenout, že chceme-li 
být zdraví, jenom jíst jablka nestačí. Kromě 
jídelníčku musíme upravit i další aspekty 
životosprávy, zejména zajistit tělu do-
statek spánku a vhodného pohybu.

Jablka – česká nebo ze zahraničí?
pokud máme kvalitní a dostupné místní produkty, je 
důvod preferovat ty dovozené z jiných zemí, tedy ales-
poň co se týče jablek. Tušíte, jak u nás probíhá pěstová-
ní tohoto oblíbeného ovoce?
V České republice se jablka převážně pěstují v systému tzv. inte-
grované produkce. Jde o pěstitelský systém šetrný k životnímu 
prostředí, který zaručuje vysokou kvalitu jablek. 
„Preferuje se používání šetrných biologických postupů a metod. 
Chrání se tak přirozené organismy v sadech a okolí. Ovoce i půda 
jsou pravidelně kontrolovány rozbory. Český systém integrované 
produkce s ochrannou známkou SISPO byl dokonce v roce 2011 
oceněn nominací společností Business Leaders Forum na evrop-
skou Cenu zdraví a  bezpečného životního prostředí v  kategorii 
managementu,“ informuje Ing. Martin Ludvík z Ovocnářské unie.
Náročnost pěstování stanovená českými normami a postupy vy-
zdvihuje v mnohých aspektech české ovoce nad dovážené. Jablka 
jsou totiž pěstována s ohledem na přírodu a také za využití tra-
dičních postupů.
„Výběrem českých jablek přispíváme k rozvoji sadů, které utváří 
naši krajinu, a  podporujeme tak venkovský prostor. Životní 
prostředí velmi zatěžuje kamionová doprava. Nákupem tuzem-
ských jablek tak nepřímo chráníme životní prostředí,“ doplňuje 
Ing. Martin Ludvík.

Kde všude můžeme jablka využít
pokud je jablko kvalitní, je skoro škoda nesníst ho 
syrové. na druhou stranu nám toto oblíbené ovoce 
nabízí mnohostranné využití v teplé i studené kuchyni 
a ve sladkých i slaných pokrmech. neomezujme se ale 
jenom na jejich konzumaci.
Jablkový závin v různých podobách patří mezi nejoblíbenější de-
zerty na světě. Nicméně kyselejší odrůdy lze použít i při přípra-
vě například kuřete pečeného na jablkách či na domácí paštiku 
s jablky (odkaz na web Akademie kvality s danými recepty).
„Všichni zajisté znají sušená jablka-křížaly. Zkvašením jablečného 
moštu vznikne cider, oblíbený nízkoalkoholický nápoj. Tradiční 
jsou u nás také pálenky z jablek. Vyrábí se z nich také mošty,  po-
vidla, dětské přesnídávky,  kompoty nebo třeba čaje,“ vysvětluje 
Ing. Martin Ludvík z Ovocnářské unie.
Jablka lze využít nejen v kuchyni, ale i v kosmetice. Jablečná šťáva 
má regenerující účinky na pleť. Jablečný ocet vám zase pomůže 
na mastné vlasy.

Odbor administrace podpory kvalitních potravin

Jablka a jejich přínos 
pro náš organismus
Jablko je snad nejtypičtějším českým 
ovocem. Každým rokem se jich u nás sklidí 
přibližně 230 000 tun. Ročně sníme prů-
měrně kolem 22 kilogramů, což je dobře, 
protože dodávají našemu tělu mnoho vý-
živných látek.

DOMáCí jaBleČná pŘeSnÍdávka
Ingredience (na 6 skleniček): 
2,5 kg jablek 
1/2 sáčku vanilkového pudinku 
podle chuti: cukr, skořice

Postup: Jablka oloupejte, zbavte jadřinců a nakrájejte na malé 
kostičky. Nasypte je do hrnce a podlijte asi 2 cm vody. Přiklopte 
a na mírném stupni duste, dokud jablka nezměknou. Hotová jablka 
rozmixujte mixérem a podle vlastní chuti můžete přidat cukr a špetku 
skořice. Do rozmixované směsi vmíchejte pudink, postavte zpět 
na sporák a vařte do zhoustnutí.

Přesnídávkou plňte vyvařené sklenice, uzavřete je a nechte chladnout 
dnem vzhůru.
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Raw stravu může 
vyzkoušet téměř 
každý a není potřeba stát se 

hned vitariánem, pro kterého je syrové 
jídlo nezbytnou životní součástí. Pokud 
si ho občas také rádi dopřejete, pak 
právě pro vás může být tento výrobek 
příjemným zpestřením. Na českém trhu 
existuje mnoho výrobců, kteří se na raw 
stravu a raw tyčinky zaměřují. Seženete je 
v každém obchodě a mají nejrůznější pří-
chutě. Záleží jen, na co máte zrovna chuť.

Překvapivé zjištění
V našem testu jsme ale dospěli k zají-
mavému zjištění. Někdy se experimenty 

právě 
s chutěmi 
moc nevyplá-
cejí. Pokud si kupujete raw tyčinku, kde 
byste čekali švestky, výrazná a přebíje-
jící chuť datlí vás nepříjemně zaskočí. 
Jako tomu bylo u výrobku RAW seeds 
od Nutrendu. Když překonáte počáteční 
zklamání, vychutnáte si tedy alespoň 
datle. Ty jsou ostatně hlavní a dominují-
cí složkou většiny těchto výrobků.
Podobné to bylo u Good Life raw bars 
malinové, která ani nevoněla, ani příliš 

nechutnala po avizovaném ovoci. 
V ústech nám zůstala lehce nakyslá 
pachuť, ale s malinami to nemělo příliš 
společného. A do třetice, v RAW protein 
Banana je výrazně cítit kokos, zatímco 
banán si tam zákazník musí spíše před-
stavovat. Ne úplně povedená byla tyčin-
ka RAW viva bar se zeleným ječmenem. 
Chuť byla výrazně nakyslá, ale ječmen 
byl cítit opravdu jen vzdáleně.

Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková , shutterstock

Tyčinky ze syrového ovoce najdete dnes téměř 
v každém obchodě. někdo si je dopřává jen tak 
na chuť, jiný jimi zahání hlad, když se zrovna nestíhá 
naobědvat. často ale také slouží jako doplněk stravy 
při hubnutí. Tyto výrobky jsou oblíbené i u maminek, 
které mají pocit, že dávají dětem zdravé sladké. 
Zajímalo nás, jak raw tyčinky obstojí v redakčním 
testu. Vyzkoušeli jsme šest vzorků. a rozdíly, hlavně 
v chuti, byly skutečně výrazné.

Vítězka přesvědčila
pomerančovou chutí
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Superfood Riegel Chia Kokos Blutorange
Výrobce dm drogerie markt
Zakoupeno dm drogerie
Cena/g 32,90 Kč/40 g
Složení  49 % sušené datle, sušené 

kousky jablek, 16 % 
strouhaný kokos, koncentrát 
jablečné šťávy, 6 % chia 
semínka, 2 % kokosový tuk, 
0,07 % olej z červeného 
pomeranče 

En. hodnota/100g  1570 kJ/375 kcal

Obsah sacharidů 51 g, z toho cukry 49 g

RAW seeds Plum/Goji
Výrobce Nutrend, s.r.o.
Zakoupeno Rohlik.cz
Cena/g 33,90 Kč/50 g
Složení  sušené datle, 20 % sušené 

švestky (švestky 99,5 %, 
slunečnicový olej), sušená 
jablka BIO, 6 % sušená 
kustovnice čínská, slunečnice 
loupaná, lněná semínka, 
chia semínka, quinoa bílá, 
seznam 

En. hodnota/100g  1402 kJ/335 kcal

Obsah sacharidů 44,7 g, z toho cukry 44,4 g

Good Life raw bars malinová
Výrobce Good Life Production, s.r.o.
Zakoupeno Rossmann
Cena/g 39,90 Kč/45 g
Složení  kešu ořechy, mandle, 

4 % mrazem sušených 
malin, protein z hnědé 
rýže, konopný protein, 
slunečnicové semínko, 
nepražené kakaové boby, 
kakao, vanilka, citrónová kůra 

En. hodnota/100g  1641 kJ/392 kcal

Obsah sacharidů 41 g, z toho cukry 28 g

Z degustace:
Tyčinka je tmavě hnědá, chia semínka jsou 
viditelná, voní lehce po pomerančové kůře. 
Chuť je vyvážená, lehce nakyslá, splňuje 
očekávání. Sladkost je příměřená, žádná 
z ingrediencí nedominuje. Ani sušené datle, 
kterých je ve výrobku téměř polovina.

Z degustace:
Přestože má tento vzorek mít příchuť 
švestka-goji, švestky v něm nejsou moc 
cítit. Chuť datlí dominuje, což je pro 
porotce trochu zklamání. Barva je tmavě 
hnědá, tyčinka tím působí přírodně 
a zdravě.

Z degustace:
Tyčinka je tmavě hnědá, lehce prosvítají 
na povrchu zrníčka. Voní po kakau, chybí 
vůně malin. Ta se dostaví po ukousnutí 
tyčinky, ale nevydrží, později zůstává 
v ústech pouze kyselý nádech. Pachuť 
na patře po polknutí je zvláštní.  

1. 2. 3.

Tmavě hnědá dominuje
Když jsme si položili všechny vybalené 
tyčinky vedle sebe, pět tyčinek mělo 
úplně stejnou barvu, tedy tmavě hnědou. 
Jediná, Energy bar Chimpanzee, byla 
světle hnědá. Připomínala spíše klasic-
kou müsli tyčinku, což působilo vedle 
konkurentek zvláštně. U všech tyčinek 
byla na povrchu patrná semínka, ať šlo 
o goji nebo chia. U výše zmíněné Energy 
bar Chimpanzee byly na povrchu výrazné 
kusy ořechů.
Pokud šlo o vůni, tak u většiny tyči-
nek byla hodně podobná. Obsah voněl 
spíše jemně, často po datlích, někdy se 
do směsi promítla ještě další přísada. 
U tyčinky RAW viva bar nebyla vůně 
úplně příjemná, zřetelně jsme cítili zelený 
ječmen (některým z porotců se vybavilo 
zmoklé seno), který byl na obalu avizován.
Velmi příjemnou vůni jsme naopak 
zaznamenali u výrobku Superfood Riegel 
Chia Kokos Blutorange. Ihned po rozba-
lení a přičichnutí bylo jasné, že obrázek 
s červeným pomerančem na obalu nebyl 
fikcí. Tyčinka tak i chutnala.

Obal prodává, ale někdy mate
U raw tyčinek jsme si ověřili, že obaly 
mají za úkol prodat daný výrobek, ale 
to, co je na něm zobrazeno, nemusí vždy 

odpovídat obsahu. Z šesti vzorků se nám 
to přihodilo u čtyř. Vytvoříte si představu 
podle avizovaného obrázku, ale pak jste 
zklamaní. Pokud jde o samotný design 
obalů, pak nás velmi zaujal výrobek 
Superfood Riegel Chia Kokos Blutorange 
a vzhledné balení měla i tyčinka RAW 
seeds od Nutrendu. Oba produkty jsme 
zakoupili pro testování právě díky tomu, 
jak byly zabaleny.
Originální obal měla také tyčinka Energy 
bar Chimpanzee, ale trochu nás mrzelo, 
že produkt od českého výrobce nemá 
reklamní texty na obalu také v češtině, 
česky bylo napsáno pouze složení. Ale 
pokud jsou tyčinky vyváženy na zahranič-
ní trh, dá se tento krok pochopit.

Poražený má co zlepšovat
O prvním místě bylo rozhodnuto celkem 
rychle. Hezký obal, příjemná chuť a spl-
něné očekávání. To je tyčinka Superfood 
Riegel Chia Kokos Blutorange, ve které 
se příjemně snoubí chuť pomeran-
če a kokosu. Druhé místo pak získal 
výrobek RAW seeds od Nutrendu, 
kde nám trochu chyběly avizo-
vané švestky, ale dominantní 
chuť datlí byla příjemná. 
Z testování nevyšly úplně 
dobře tyčinky Energy bar 

Chimpanzee a RAW vivo bar. Ani u jedné 
nás neoslovila vůně a o chuti ani nemlu-
vě. Zde jsme se shodli na tom, že není 
potřeba použít dvanáct ingrediencí (jako 
obsahuje druhá zmiňovaná), kdy je výsle-
dek spíše rozpačitý, protože chutě a vůně 
se vzájemně „třískají“. U raw tyčinek 
stačí určitě méně k tomu, abychom si ji 
vychutnali.

Vyrobte si tyčinku vlastní
Pokud se vám nechce experimentovat 
a raději byste vsadili na jistotu, můžete si 
svou raw tyčinku vyrobit i doma. Není to 
vůbec složité a vyjde vás i na méně peněz 
než v obchodě. Receptů se dá najít všude 
hodně a fantazii se meze nekladou. 
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POZNEJTE EVROPSKÉ METROPOLE!
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145EVROPA od Kč
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EVROPA

AKČNÍ 

CENY 

PRÁVĚ TEĎ!

 INZERCE

RAW protein Banana
Výrobce DMHERMES Trade, s.r.o.
Zakoupeno Albert
Cena/g 29,90 Kč/50g
Složení  40 % datle, 25 % banán, 23 % 

rýžový protein, 12 % kokos 
 
 
 
 
 

En. hodnota/100g  1404 kJ/336 kcal

Obsah sacharidů 46,6 g

Energy bar Chimpanzee
Výrobce Monkey brothers, s.r.o.
Zakoupeno Biooo.cz
Cena/g 39 Kč/55 g
Složení  rýžový sirup, pražené sojové 

boby, sójová mouka, sojový 
tuk, 10 % rozinky, 6 % vlašské 
ořechy, ječný slad, rýžové 
křupinky (rýžová mouka, 
glukózový sirup, ječný 
sladový výtažek), třtinový 
cukr, skořice

En. hodnota/100g  1720 kJ/406 kcal

Obsah sacharidů 46 g, z toho cukry 28 g

RAW viva bar
Výrobce Vivo food, s.r.o.
Zakoupeno dm drogerie
Cena/g 39,90 Kč/45 g
Složení  bio datle, bio mandle, bio 

raw protein z hnědé rýže, bio 
konopné semínko, bio chia 
semínko, bio rýžový sirup, bio 
maca, bio raw sušené třešně, 
0,5 % bio raw zelený ječmen, 
bio raw spirulina, bio citrónový 
olej, jedlá mořská sůl

En. hodnota/100g  1720 kJ/409 kcal

Obsah sacharidů 45 g, z toho cukry 25 g

Z degustace:
Všechny texty na obalu jsou téměř 
nečitelné. Tyčinka voní po kokosu a datlích, 
banán cítit není. Chuť je zvláštní, spíše 
rýžová, po tyčince zůstává v ústech 
podivná pachuť, konec je spíše nahořklý. 
V chuti nám chybí banán. 

Z degustace:
Tyčinka nevydržela přenos na testování 
a úplně se rozsypala. Přišla nám vyschlá 
a také kvůli velkým kusům ořechů hmota 
hůř držela pohromadě. Voní jemně 
po oříšcích, i když má být částečně 
rozinková, rozinek je tu jen pár. 

Z degustace:
Aroma propůjčuje nejspíš zelený ječmen, 
což není ani porotcům úplně příjemné. 
Na povrchu jsou zřetelně vidět kusy 
mandlí. Chuť je výrazně nakyslá, ječmen 
to úplně nepřipomíná. Ne úplně zdařilý 
experiment.

4. 5. 6.
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Ananasová 
Mirinda 
    chutná lépe
Sladké nápoje v naší domácnosti 

tolik nepijeme, ale když máme 
někdy chuť na něco sladkého, 

nejlépe s bublinkami, zvolíme limonádu. 
Ochutnávali jsme dvě limonády Mirinda s příchutí 
ananas a meloun. Obě obsahovaly mnoho bublinek 
a na náš vkus byly až přliš sladké. Mnohem více než 
Mirinda klasická. Jako plus hodnotíme, že příchuť ovoce 
je reálná a vydrží v ústech i delší dobu po napití.

Hodnocení: 65 %
Hodnotil: Eva Slavíková

Grilovaná 
makrela v oleji
Rio Mare přichází na trh s novinkou v podobě grilovaného 
filetu makrely. Oceňuji snadné otevření vzhledově pěkného 
obalu, který láká ke koupi. V obalu se nachází makrelový filet 
s jemnou chutí grilované ryby. Chuťově se jedná o průměrný 
vzorek srovnatelný s jinými podobnými 
výrobky. Množství oleje je 
přiměřené, filet není příliš 
mastný. Výrobce doporučuje 
vyzkoušet filet před 
konzumací ohřát. Cenově 
patří k těm dražším, jak lze 
u této značky předpokládat. 
Pro zpestření jídelníčku o další 
kvalitní výrobek z ryb ale 
doporučuji.

Hodnocení: 
70 %
Hodnotila: Klára 
Chábová

Křupavé semínko 
        v hořčici
Vynikající výrobek ze skupiny speciálních 
hořčic má vyváženou příjemnou chuť. 
Obsahuje nedrcená hořčičná semínka. 
Ta mohou ocenit spotřebitelé, kteří mají 
rádi, když jim v ústech po skousnutí něco 
křupne. V naší rodině patří na druhé místo 
za kremžskou „kolegyni“. 
Tato receptura se opravdu 
vydařila.

Hodnocení: 93 %
Hodnotila: Naďa Hanuš 
Vávrová

Nahořklý 
Mattoni Spritz 
            osvěží
Tento nápoj patří určitě k těm více 
osvěžujícím také díky příjemně nahořklé 
a méně sladké chuti. Osobně nepreferuji 
slazené nápoje, ale tento je skutečně 
chuťově vyvážený a hodí se spíše pro 
teplé dny, kdy nabízí další 
možnost, jak obohatit 
pitný režim o něco 
skutečně nového. 
V tomto případě 
se tedy jedná 
o povedený nápoj.

Hodnocení: 76 %
Hodnotil: Václav Bendl

KitKat obsahuje méně cukru
Oblíbená tyčinka KitKat omezila přidaný cukr a snížila svou gramáž. Společnost Nestlé Česko, s.r.o. tímto 
způsobem přistupuje k požadavkům WHO na snížení konzumace cukrů napříč populací. Chuťově spotřebitel 
skutečně nepozná, že je tyčinka méně sladká. Nepozná se ani, že je menší. Osobně bych se nebála jít 

s obsahem cukrů ještě níže (ale asi to chce postupně, jak to někteří výrobci již 
v minulosti dělali i v jiných zemích u snižování obsahu soli). Společnost také tvrdí, 
že má tyčinka více mléka a kakaa. Chvályhodné.

Hodnocení: 93 %
Hodnotila: Renata Rokůsková
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Připravily Dana Gabrovská a Markéta Chýlková, zdroj ČTPP, foto shutterstock

Boj 
za méně	soli

Nelze zastírat, že spotřeba soli se 
u dospělých ve většině evrop-
ských zemí pohybuje v rozmezí 

7 až 13 gramů na den. Přitom referenční 
hodnota příjmu byla Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin stanovena 
na 6 gramů a Světovou zdravotnickou 
organizací dokonce na 5 gramů. Je zde 
tedy objektivní důvod pro to, abychom 
denní přísun soli snížili nebo se o to ale-
spoň pokusili. V tom nám může pomoci 
celá řada informací, které jsou uvedeny 
na obalech potravin.
Výrobci dehydratovaných potravin si již 
v roce 2009 uvědomili, že je nezbytné jít 
spotřebiteli naproti, a proto se zaváza-

Sůl je nejstarším a nejpoužívanějším kořenícím 
prostředkem na světě. Věta „bez soli by nebylo 
života“ není v žádném případě přehnaná. Pro 
vitalitu a funkčnost našeho těla je sůl, respektive 
sodík, nezbytná. Mezi minerálními látkami 
v lidském těle zaujímá vedoucí úlohu. Její 
konzumace je však v řadě zemí evropské unie 
alarmující a mnohdy je její doporučená denní 
dávka překročena až dvojnásobně.

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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li k tomu, že během následujících pěti 
let sníží obsah sodíku ve značkových 
dehydratovaných výrobcích nejméně 
na úroveň poloviny doporučeného den-
ního množství, tj. max. 1,2 gramu sodíku, 
na jednu porci. Toto množství vycházelo 
právě z příjmu doporučovaného WHO.

Zdroje soli
Sůl z průmyslově vyráběných potravin 
tvoří ve vyspělých zemích 75 % příjmu 
soli, pouze 5 až 10 % tvoří potraviny 
s přirozeným obsahem soli a 10 až 15 % 
sůl přidaná během vaření a přisolování 

při vlastní konzumaci pokrmů (na stole). 
V Číně nebo Japonsku je hlavním zdro-
jem příjmu soli dochucování pokrmů, 
nejvyšší podíl má sojová omáčka.
Funkce soli je však nezastupitelná. 
Pomineme-li 
její tradiční 
využití, tedy 
potravinář-
ství, má své místo nejen v technických 
oborech, ale také například v lékařství, 
v němž se využívají její pozitivní účinky 
na kůži a dýchací systém (solné jeskyně, 
pobyty u moře apod.). Střetávají se tak 

dva zdánlivě protichůdné požadavky 
– méně solit, ale zároveň i nadále sůl 
používat do potravin pro její technolo-
gické vlastnosti.
Spotřebitel by si však měl na jemnější 
a méně slanou chuť zvykat, a proto řada 
výrobců stále zkouší nové a nové recep-
tury, aby tomuto požadavku vyhověli. 
V současné době existují různé strategie 
snižování příjmu soli, včetně malého, 
postupného snížení přidaného množství 
soli, zvýšeného využívání koření, přídav-
ku draselných a hořečnatých solí, fosfo-
rečnanů a látek zvýrazňujících chuť. 

Snížení soli a vliv na chuť
Snížení obsahu soli se projeví v nesta-
bilitě barvy nebo snížené vaznosti masa 
a pochopitelně v nestandardní senzorice. 
Skokové snížení slanosti znamená chu-
ťovou neatraktivitu výrobku. Sůl je také 
významným konzervantem a tam, kde se 
začne ubírat, bude nutné její vlastnosti 
nahradit jinou látkou.
Nabízí se využít některé přídatné látky, 
ovšem do vybraných potravin jsou povo-
lené jen v určitém množství či vůbec. To 
je příklad i šunek nejvyšší jakosti. Není 
však rozhodně na místě obávat se zvýše-
ného množství přídatných látek. Ty mají 
totiž svá technologická omezení. Napří-
klad chlorid draselný, který má velmi 

podobné antimi-
krobiální účinky 
a technologické 
vlastnosti jako 

sůl, může ve větším množství potravině 
dodat kovovou a hořkou pachuť, a proto 
je jeho použití do značné míry omezené. 
Každý pokus o snížení obsahu soli má 
tedy svá omezení.

rádce

„V Evropě je hlavním 
                           zdrojem soli pečivo“

Historicky sehrála sůl v potravinářství 
nejvýznamnější roli jako konzervační 
prostředek. Naši předkové měli velké 
problémy s uchováváním potravin. 
Pomocí nasolení bylo možné docílit pro-
dloužení trvanlivosti potravin a zamezit 
tak jejich kažení. Kromě toho má sůl také 
významné organoleptické vlastnosti:

  konzervace – potlačuje množení mik-
roorganismů způsobujících kažení 
potravin (např. Clostridium botuli-
num, Listeria monocytogenes)

  stabilita těsta – zpevňuje lepek a tím 
dochází k lepší stabilitě těsta při jeho 
mechanickém zpracování

  vaznost – sůl zlepšuje vaznost vody 
a podílí se na udržování žádoucího 
vzhledu uzenin

  fermentační procesy – potlačuje růst 
nežádoucích mikroorganismů (např. 
kynutí těsta, mléčné kvašení zelí, 
zrání sýrů apod.)

Sůl V POTRAVINáŘSTVí
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Sůl a naše 
zdraví
Sodík je jeden 
ze základních 
prvků lidského 
organismu, nepostra-
datelný během všech stádií 
vývoje a života. Jeho zdrojem je 
chlorid sodný (sůl kamenná), 
který je potřebný pro životní 
funkce většiny organismů. 
Vzhledem k tomu, že si jej 
tělo nemůže vytvořit samo, 
je nutné jej tělu prostřednic-
tvím potravin dodávat. Ovšem 
pouze v nezbytné míře.
Vysoký příjem soli význam-
ně zvyšuje riziko hypertenze 
a následných zdravotních kompli-
kací, např. mozkové mrtvice a infarktu. 
Nejvyšší riziko je u jedinců, kteří již mají 
krevní tlak významně zvýšený a gene-
tickou predispozici. Zvýšená konzumace 
slaných potravin vyvolává z fyziolo-
gického hlediska zvýšený pocit žízně, 
kterou často mnoho spotřebitelů mírní 
slazenými nápoji. Proto bývají slané 
potraviny nepřímo obviňovány ze vztahu 
k obezitě.  Jako u všeho i zde tedy platí: 
všeho s mírou.

Proč číst etikety?
V současné době mají spotřebitelé 
k dispozici velmi jednoduchý nástroj, 
jak zjistit, kolik soli potravina, kterou si 
chtějí koupit, obsahuje. Dříve se uvá-
děla informace o obsahu sodíku, ale je 
pravdou, že pro řadu spotřebitelů byla 
tato informace neuchopitelná – nevěděli, 
jaký je rozdíl mezi obsahem sodíku a soli. 
Někteří spotřebitelé dokonce vnímali 

označení sodíku 
jako alternativu 
pro označení soli. 
Proto evropská legisla-
tiva zavedla povinnost uvádět informaci 
o obsahu soli. Z výživových údajů se 
spotřebitel v EU dozví, kolik soli obsahu-
je 100 gramů dané potraviny. Z odborné-
ho hlediska vyjadřuje uvedená hodnota 
obsah ekvivalentu soli vypočtený podle 
vzorce: sůl rovná se sodík krát 2,5. Tento 
přístup však není celosvětový, například 
v USA se na obalech uvádí obsah sodíku.
Spotřebitelé, kteří chtějí anebo dokonce 
musejí na trhu vyhledávat potraviny 
se skutečně malým obsahem soli, mají 
k dispozici ještě další užitečné nástroje 
v podobě výživových tvrzení „s nízkým 
obsahem sodíku/soli“, „s velmi nízkým 
obsahem sodíku/soli“, „bez sodíku/bez 
soli“, „bez přídavku sodíku/soli“ nebo „se 
sníženým obsahem sodíku/soli“. 

rádce

  „s nízkým obsahem sodíku/soli“, 
může být použito pouze tehdy, 
neobsahuje-li produkt více než 0,12 
gramu sodíku nebo rovnocenné 
množství soli na 100 gramů nebo 
100 mililitrů. V případě vod jiných 
než přírodních minerálních, spadají-
cích do působnosti směrnice 80/777/
EHS, by tato hodnota neměla být 
vyšší než 2 miligramy sodíku na 100 
mililitrů
  „s velmi nízkým obsahem sodíku/
soli“, smí být použito pouze tehdy, 
neobsahuje-li produkt více než 0,04 
gramu sodíku nebo rovnocenné 
množství soli na 100 gramů nebo 
100 mililitrů. Toto tvrzení nelze pou-
žít v případě přírodních minerálních 
vod a jiných vod
  „bez sodíku/bez soli“, smí být 
použito pouze tehdy, neobsahuje-li 
produkt více než 0,005 gramu so-
díku nebo rovnocenné množství soli 
na 100 gramů
  „bez přídavku sodíku/soli“, může 
být použito pouze tehdy, pokud ne-
byl do produktu přidán žádný sodík/
sůl ani žádná jiná složka, do které byl 
přidán sodík/sůl, a výrobek neob-
sahuje více než 0,12 gramu sodíku 
nebo rovnocenné množství soli 
na 100 gramů nebo 100 mililitrů
  „se sníženým obsahem sodíku / 
soli“, je možné použít v případě, že 
snížení obsahu sodíku nebo rov-
nocenné hodnoty soli představuje 
snížení alespoň o 25 % ve srovnání 
s podobnými produkty na trhu

co znamenajÍ 
NěKTERá 
oznaČenÍ

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy pro potraviny.
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Připravila Kamila Steinbachová, foto shutterstock

Šest trendů,
       které hýbou gastrem
Zdá se, že sledování moderních 

trendů v gastronomii není vůbec 
na škodu. Některé z nich totiž při-

nášejí zajímavé nápady a přístupy. Tyto 
novinky bývají často spojovány s tím, 
že si lidé více hlídají, co jedí, a není jim 

úplně jedno, odkud suroviny pocházejí.
V současné době se asi nejvíce mění pří-
stup zákazníků k výběru potravin. Jsme 
čím dál vnímavější a erudovanější. Při 
rozhodování, co si koupíme, už pro nás 
není prioritou jen cena, ale také složení 

potravin, přídatné látky či způsob chovu 
zvířat, jejichž maso či produkty spotře-
bováváme. Velmi zásadní je také přidaná 
hodnota, což může být například úspora 
času, který budeme vaření věnovat.

Vinná turistika 
se sklenkou bílého
Česká republika je nejen pivařskou, ale rovněž vinařskou zemí. Přede-
vším na jižní Moravě je stále oblíbenější takzvaná vinná turistika, při níž si 
milovníci vína dojedou mok ochutnat přímo k místním vinařům. Nezřídka 
bývá spojena i s cykloturistikou. Trendem je pít spíše bílé a růžové víno 
než to červené. Není divu, bílé víno je pro nás typické, neboť patříme 
mezi chladnější vinařské oblasti. S tím, jak se rok od roku oteplu-
je, se ale dá očekávat, že výroba a konzumace červeného 
vína bude stoupat i u nás.

I v gastronomii se 
objevují novinky, které 
hýbou světem. Víte 
třeba, že v letošním 
roce začali spotřebitelé 
používat při výběru 
potravin novou 
nákupní metodu? 
Nebo se začali 
jinak chovat 
při konzumaci 
nápojů?
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Původ, českost 
a návrat k tradici
Podle zaměstnanců z Pražského řeznictví momentálně zažíváme kuchař-
skou renesanci, která spočívá v návratu k masům, jako jsou pupek, bok, 
oháňka, hlava atd. Zároveň se řada zákazníků učí rozpoznávat, co je kvalitní 
maso. Dříve totiž byla při nákupu ukazatelem především cena, tzn. co je 
drahé, je také dobré. Což platí primárně např. pro výběr steakového masa, 
kde je to opravdová alchymie.
Současnými trendy jsou tedy původ, českost a návrat k tradici. Velký rozdíl 
vidíme i v tom, jak si lidé žádají něco navíc, chtějí servis, příběh a v nepo-
slední řadě také radu. Zajímavé je, že zatímco loni si zákazníci poptávali 
v řeznictvích dosud málo využívané části jako například prasečí 
ouška či kravské oháňky, letos se více zajímají o masa z nových 
plemen. Patří sem třeba mangalica, což je maďarské pleme-
no prasete s výraznou černou srstí.

Nealko pivo 
   je hit

Češi se ukazují jako praví milovníci piva a na svůj 
oblíbený mok nezanevřou, ani když mají usednout 

za volant. V posledních letech neustále roste spotřeba nealko-
holického piva. V případě těch alkoholických je na ústupu tradiční 

desítka. Lidé stále více preferují jedenáctky a dvanáctky. Roste 
i počet fajnšmekrů, kteří si za kvalitní pivo neváhají připlatit napří-

klad ve stále oblíbenějších pivotékách, v nichž si vyberete z celé řady 
pivních speciálů.

Metoda 
sous – vide
Dalším trendem je tzv. sous-vide. Jedná se o způsob 
pomalé tepelné úpravy potravin. Ty se připravují 
ve vzduchotěsném obalu ve vodní lázni a při konstantní 
teplotě, která je nižší než bod varu, nejčastěji v rozme-
zí 55 – 65 °C. Volba stupňů a délka úpravy se liší dle 
konkrétního typu a tloušťky suroviny, může však trvat až 
72 hodin. Vodní lázeň zajistí, že voda potravinu obklopu-
je ze všech stran, dochází tedy ke stejnoměrnému ohří-
vání a nestane se, že by pokrm byl z každé strany jinak 
hotový. Tím, že je potravina vakuově zabalená, nedo-
chází ke vzniku vzduchové kapsy, která by obal s potra-
vinou ve vodní lázni nadnášela. Nejdůležitějším rysem 

této kuchyňské úpravy je, že dochází k zachování 
veškerých chuťových a výživových složek. Tento 

způsob přípravy byl dříve typický jen pro 
profesionální kuchyně, díky cenové dostupnosti však již proniká i do českých domácností. Pro přípravu pokrmů 

metodou sous-vide je třeba použít dva základní přístroje. Jsou to tzv. vakuovací balící přístroj a termo-
regulační vodní lázeň neboli vakuový hrnec. K vakuování jsou potřeba speciální sáčky o určité 

pevnosti, aby nedošlo k jejich protržení a zvládly záhřev po dlouhou dobu. Metoda 
sous-vide nabízí širokou škálu využití. Je ideální pro přípravu 

steaků, ale vhodná je i pro zeleninu, houby a ovoce 
a umožňuje také zpracování vajec.



www.svetpotravin.cz38

objevili jsme

Vadí nám 
   plýtvání
Toto téma je velmi žhavé již několik let, ale objevu-
je se stále více lidí, kteří se snaží omezit vyhazování 
potravin na minimum a také hledají místa, kam 
s přebytky. Pozadu nezůstávají ani restaurace či 
drobní živnostníci provozující pekárny, různé fast-
foody apod. Mezi efektivní kroky k omezení plýtvá-
ní patří třeba zmenšování porcí, využívání surovin 
do posledního kousku, darování přebytečného 
jídla charitám. Provozovatel pražského podniku 
Naše toustárna Jan Demuth například odváží vždy 
po směně neprodané pečivo do Armády spásy. 

Na zahradách u domů se objevují stále častěji 
kompostárny. Lidé nakupují více s rozvahou 

a nedělají si v lednici nadbytečné zásoby 
jídla, které se jim pak kazí.

Jídlo na sociálních 
sítích
S mírným zpožděním 
k nám dorazil trend dávat 
fotografie svého jídla 
na Facebook či Instragram. 
Ať se nám to líbí nebo ne, 
trendu, kdy jídlo nejdříve 
vyfotíme a pochlubíme se 
s ním na sociálních sítích, 
než ho začneme konzumo-
vat, propadá stále více 
lidí. V angličtině mají 
pro tuto činnost už 

vlastní název „food porn“ (potravinové porno). Na webu dokonce na-
jdete návody na to, jak své jídlo nafotit tak, aby na sociálních sítích 
vypadalo co nejlépe.
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Připravila Lenka Zelnitiusová, foto shutterstock

Zanzibar 
voní hřebíčkem a vanilkou

Zanzibarská gastronomie kombinuje 
africké, arabské a indické směry, 
které jsou pozůstatkem tamních 

kultur. Vzhledem k muslimské víře se 
tady s vepřovým masem nesetkáte, zato 
můžete ochutnat hovězí, skopové či kozí 
a především speciality z ryb a darů moře 

(mečouny, halibuty, krevety, kraby, 
langusty, sépie). Jednou z va-

riant přípravy je v kokoso-
vém mléce, čímž 

pokrmy získají 
na jemnosti 
a exotické chuti. 

Na jídelníčku 
často najdete také 

uzenou chobotnici 
nebo grilované kozí 

maso. Přílohu tvoří 

Objevte tropický ráj pod africkým sluncem, kde 
kokosové palmy rostou jako houby po dešti 
a Indický oceán tu hraje všemi odstíny modré. 
na každém kroku vás uhodí do nosu vůně 
aromatického hřebíčku a sladké vanilky. 
Ochutnejte skvěle připravené mořské ryby, 
dejte si grilované kozí 
maso a zakousněte se 
do pečených banánů 
v pudinku. Vítejte 
na ostrově Zanzibar!
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brambory se zeleninou, manioky, rýže 
upravená na několik způsobů − na kari, 
s hřebíčkem nebo s kokosovým cukrem 
a skořicí. Velmi dobrá je také typická 
africká kukuřičná kaše ugali.

Rybí karbanátky s pikantní rýží
Nahlédneme-li dále pod zanzibarskou 
pokličku, objevíme hojně podávanou 
pikantní rýžovou směs biryani, rybí kar-
banátky z několika druhů ryb smažených 
pozvolna na másle nebo populární hovězí 
či skopové ragú. Na všelijakých slavnos-
tech se servíruje pilaf. Jedná se 
o směs rýže a masa (rybí, kozí, 
skopové, hovězí), ve které ne-
chybějí stroužky česneku, koleč-
ka cibule, kmín, čerstvě pomletý 
pepř ani štiplavý zázvor.

„Velmoc“ koření?
Vzhledem k tomu, že Zanzibar 
proslul jako ostrov koření, které 
se tady pěstuje už od nepaměti 
na každém kroku, tvoří jeho 
vývoz jeden z podstatných míst-
ních příjmů. Není se proto čemu 
divit, že jak kuchaři, tak místní 
hospodyňky kořením opravdu 
nešetří a pokrmy voní na sto 
honů hřebíčkem, esencí karda-
momu, muškátovým oříškem 
nebo kurkumou. U nás v Česku 
se prodává až nasušená verze 
koření, kdežto na samotném 
Zanzibaru je spatříte přímo 
na stromech či keřích. K tomu 
slouží tzv. spice tour, objevná 

cesta za kořením a typickými plodinami, 
během které vás průvodce seznámí s aro-
matickým tajemstvím a na níž zároveň 
můžete  ochutnat a nakoupit voňavé 
suvenýry pro domácnost i vaše nejbližší. 
Koření si jako suvenýr můžete nakoupit 
na jednom 
z mnoha 
trhů, ale 
pokud jste 
měli program nabitý jinými aktivitami, se-
ženete jej v mnoha podobách i při odletu 
v letištním butiku.

Banán na grilu
Sladká tečka na závěr je na Zanzibaru 
tvořena především tropickým ovocem 
(banány, mangem, ananasem), které se 
zapéká v troubě či připravuje na grilu. 
Podává se často s vanilkovým pudinkem, 

sekanými 
ořechy 
a skořicí. 
Z místních 

nápojů jistě stojí za zmínku čerstvě liso-
vané džusy ze směsi tropických plodů, 
jako jsou 

cestování

„Zanzibar proslul jako ostrov 
             koření. Všude voní hřebíček“

Na zanzibarské bílé pláže se budete chtít vrátit 

Na místním trhu seženete 
vše čerstvé za pár korun
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papája, mučenka, meloun, ananas, 
maracuja, mladý kokos či rambutan, 
setkat se zde také můžete s pro nás 
neznámým durianem, který opravdu 
nelibě zapáchá, jak jsme čítávali v dobro-
družných cestopisech. Chuťové pohárky 
vám dokonale rozmazlí džus z cukrové 
třtiny, čaj z citronové trávy nebo ze 
směsi koření kombinující místní stálice, 
jako jsou hřebíček, kardamom a zázvor. 
Podobně takto voní i chutná káva. 

Rána na plážích stojí za to
Indický oceán se předvádí 
v rozličných paletách barev jako 
chameleon. Časně zrána vám 
bude připadat tyrkysově modrý 
s jemným náznakem půlnoční 
modři kdesi uprostřed, zato 
odpoledne získá nepopsatelný 
zelený nádech. Kouzla barev jsou 
nádherná při východu slunce, 
kdy první paprsky dopadnou 
na hladinu. Ta jako by rázem 
ožije a vybarví se.
Východní pobřeží je proslulé 
tím, že oceán v době odlivu 
zmizí na kilometry daleko a vám 
najednou k dispozici zůstanou 
větší či menší bazénky a louže, 
ve kterých můžete chytat 
bronz nebo prozkoumávat 
mořské dno, hledat mušle a jiné 
poklady. Raritou jsou pro nás 
tzv. mořské farmy, kde tamní 
ženy uměle pěstují mořské řasy 
určené pro zahraniční kosmetic-
ký průmysl. Sklízejí se podobně 

jako u nás kdysi obilí, tedy jednoduchým 
nástrojem do pletených košů.

Líbánky v soukromí?
Pokud toužíte 
po soukromí, plá-
nujete líbánky 
a chcete nasát 
kouzlo divoké 
tropické 
přírody 
v komorní 
společnos-
ti, zamiřte 
do letoviska 
Paje či Pingwe. 
Za nádhernou 
platí oblast Nunqwi 
se svými vyhlá-
šenými plážemi 
na severu, kde 
extrémní příliv 
i odliv nehrozí, a tak potěší zaryté plavce. 
Příjemná je také rybářská vesnice Kizim-
kazi, jež proslula pozorováním delfínů 
přímo ve vlnách oceánu, což se ve volné 
přírodě člověku jen tak někde nepoštěstí.
Hlavní město Stone Town, jehož histo-
rická část je zapsána jako památka pod 
patronací UNESCO, vypadá jako z Pohá-
dek tisíce a jedné noci. Kdysi dávno tady 
totiž vládl sultán a město stále dýchá 
atmosférou té doby. Negativní stránkou 
tohoto místa je, že zde narazíte na připo-
mínku obchodu s otroky, kterým Zanzibar 
nechvalně proslul. Můžete tak obdivovat 
krásu a pompéznost sultánských budov 

a sídel v kontrastu s osudem těžce zkou-
šených otroků. V místě, kde se obcho-

dovalo s lidmi, dnes stojí 
památník.

Bez smlouvání 
to nejde

Vydejte se také 
na místní trhy, 
kde se prodá-

vá veškeré 
bohatství 
ostrova, 
a ponořte 
se do han-
drkování 

o cenu, které 
si po chvíli 

užijete stejně 

Když si osvojíte pár místních slovíček, 
uděláte domorodcům velkou radost 
a navíc prokážete, že se skutečně 
zajímáte o jejich kulturu. 
HAKUNA MATATA − Nic se neděje, 
všechno je v pořádku. Tuto frázi 
uslyšíte na každém kroku a uvidíte, že 
i pro vás se stane návykovou. 
JAMBO, SALAMA – Ahoj
LALA SALAMA – Dobrou noc
NDIO – Ano
ASANTE SANA − Díky moc
KARIBU − Vítejte
KWAHERI − Na shledanou

lekce AFRICKé 
SvahilšTiny

Plody moře umějí místní kuchaři 
výborně upravit Rybolov patří mezi jednu z hlavních 

živností místních mužů. Ženy nosí 
ryby na trh a do restaurací
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jako tamní prodejci. Na památku si 
odvezete tematické sošky z jednoho 
kusu tropického dřeva zachycující af-
rický život, dřevěné misky, náhrdelníky 
z kokosových skořápek, koření, africké 
ručně tkané látky, pestrostí hýřící oděvy, 
obrazy zachycující Masaje, západ slunce 
nebo plážovou pohodu. 
Říká vám něco jméno Farrokh Bulsara? Že 
vás nic nenapadá? Jedná se o pravé jméno 

frontmana skupiny 
Queen, jenž je světu znám jako Freddie 
Mercury. Právě ve Stone Town se narodil 
a jeho rodný dům tady stojí dodnes.
Lodí  se můžete 
dostat na ma-
lebný ostrůvek 
Prison Island, 
kam byli před lety odváženi vězni a nezvla-
datelní otroci. Dnes se tady můžete bezsta-
rostně opalovat na běloskvoucích plážích, 
s nadšením šnorchlovat nebo obdivovat 
obří želvy XXL, které pocházejí z nedale-
kých čarokrásných seychelských 
ostrovů.

Užijte si návštěvu 
tropického lesa
Milovníci nespoutané 
africké fauny a flóry 
si nesmějí nechat ujít 
návštěvu tropického 
pralesa Jozani, kde 
při troše štěstí narazí 
na endemický druh 
opice – guerézu zanzi-
barskou. Ostatně nelze 
jí upřít báječný vkus, 
nemyslíte? Vzhledem 
k blízkosti pevniny, 
přesněji Tanzanie, jsou 
velmi oblíbené několi-
kadenní safari spojené 
s pobytem v přírodních 
rezervacích, kde nebydlí 
domorodci, avšak území 
si střeží divoká zvěř. Tu 
můžete sledovat také 
z kempů, které bývají 
umístěny poblíž napaje-
del, kam se s příchodem 
noci vydává uhasit žízeň. 
Za největší přírodní 

rezervaci platí Selous, která láká nejen 
na dech beroucí vulkány, ale také na deltu 
řeky Rufiji. Potkat tu můžete vzácného 
nosorožce černého, početná stáda slonů, 
buvolů, koupajících se hrochů či obávané 

predátory, jako 
jsou krokodýli, 
hyeny či lvi. 
Zanzibarské 

dobrodružství se vám zapíše nejenom 
do vzpomínek, ale především tam 
někde pod palmou necháte kus svého 
já. A jak to tak bývá, budete se pro ně 
muset vrátit. 

Chuťové pohárky si na Zanzibaru 
přijdou na své. Je libo jako přílohu 
hranolky či rýži?

Barvivo z Achiote je užíváno k malování tváří i těla. 
Mimo ozdoby ale také chrání před bodnutím hmyzem

„Čerstvým džusům z místního 
                   ovoce nikdo neodolá“

Na místních trzích si můžete 
dát rozmanitě dobroty, třeba 
špízy všech barev a chutí 

  Tropické souostroví Zanzibar se hlásí 
k muslimské víře. Proto na veřejnosti 
neodhalujte příliš, zakažte si hluboké 
výstřihy i krátké šortky či sukně. Opa-
trně i s láskyplnými projevy. 

  O vaše bezpečí v hotelových 
resortech se starají respekt budící 
domorodí bojovníci Masajové, které 
spolehlivě poznáte podle ztepilé 
postavy, ohnivě červeného šatu a dře-
věné hole.

  Možnost očkování proberte s lékařem 
cestovní medicíny s dostatečným 
časovým předstihem. 

  Neváhejte se na cestu vybavit také 
účinným repelentem a na pokoji si 
vyžádejte moskytiéru. 

  Počítejte také se vstupním vízem, 
které se platí na letišti v hodnotě 
50 USD.

  Na cestu do Zanzibaru je nutný 
cestovní pas s platností půl roku 
po návratu z destinace.

  Hodinky si posunete o dvě hodiny 
napřed. 

  Národní měnou je tanzanský šilink. 
S sebou si však přivezte také dolary.

doporuČenÍ 
a Tipy PŘED 
NáVŠTěVOU 
ZANZIBARU
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Připravila Klára Chábová, foto archív Petry Černocké

Teplé večeře 
jsou „retro“
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petro, jak se u vás mění (pokud se 
mění) skladba potravin s postupem 
času a s dostupnými informacemi?
Dostupné informace je jedna věc a určitá 
kázeň druhá. Informací je fůra. Jednou 
jsou absolutně nejzdravější černé fazole, 
jindy hlíva. Jasně, všechno doporučené 
zařazuji do repertoáru, ale klidně si dám 
občas tatarák se smaženou topinkou. 
O tom, že by byl zdravý, se dá pochybo-
vat, teda kromě toho česneku.

měla jste nějaké zásady, pokud šlo 
o stravu vaší dcery? Tehdy se toho 
moc načíst nedalo...
Když byl moje dcera malá, tak se zdra-
votní stránka potravin neřešila, protože 
se jedlo, co v obchodě zrovna bylo. 
Od babiček jsme jenom znaly heslo, že 
se má jíst dopolosyta a pít dopolopita. 
To platí stále. Teprve až s vnučkou jsem 
dospěla k řadě otázek a zajímalo mě, co 
by tak dítě mělo, nebo spíš nemělo jíst. 
Že není cukr zdraví prospěšný, se ví, ale 

žasnu, kolik oplatek, chipsů, bonbónů 
a nekvalitních čokolád si lidé v obchodě 
dávají do košíků. Nechápu, proč rodiče 
nalévají své děti sladkými limonádami, 
když je stejně nejlepší voda z vodovodu. 
Je přísně kontrolovaná a nemusíte tahat 
domů plastové láhve, kterými je planeta 
už tak zavalená. A k plastu také důvěru 
moc nemám. Moje vnučka, jako všechny 
děti, miluje třeba kuře na paprice, a přes-
tože levná kuřata nejsou výživově nic 
moc, tak jí tu dobrotu ráda uvařím.

zdá se, že nepatříte mezi babičky, 
které by rozmazlovaly pamlsky.
Ne, to ne. Jsou prospěšnější způsoby, jak 
dítě odměnit. Když ale naší Coco chutná, 
tak jsem samozřejmě potěšená a její 
mamince se hned pochlubím.

když už na to ale přijde, je nějaká 
dobrota, kterou si spolu dopřáváte?
Já sice občas nějakému dortíku neodo-
lám, ale nechci své vnučce být špatným 

příkladem. Mimochodem jsem četla, že 
na cukru vzniká závislost silnější než 
na heroinu. Skoro bych tomu věřila.

petro, je pro vás jídlo tématem?
A pro koho ne? Zvláště pak třeba v létě 
na chalupě, kde vstávám s myšlenkou, 
copak si dnes dobrého uvaříme? Mezitím 
třeba přijde můj muž z lesa s košem hub 
a mám tuplem o čem přemýšlet. Fleky, 
míchanici a kulajdu jsme už totiž měli.

Řešila jste někdy diety, nebo jíte dle 
svých představ a potřeb?
Připadá mi zbytečné utrácet peníze 
za diety, přestože připouštím, že když 
někomu lékař doporučí okamžitě zhub-
nout deset kilo, asi to jinak než razantní 
dietou nejde. Já mám svůj systém. Dělám 
to, co se nemá, často se vážím. Když zjis-
tím, že mám o dvě kila víc, tak vypustím 
na pár dní vše, co vím, že jíst nemám. 
Sem řadím třeba bílé pečivo, zmrzlinu, 
čokoládu. Přidám více zeleniny a pohyb. 
Naštěstí víceméně nepiji alkohol, 
po kterém se bezpečně tloustne. Když 
jsem na své váze, dovolím si i nějaký 
dortík, abych nebyla zas tak neurotic-
ká. Většinou si ale hlídám spíše porce. 
V mém věku je třeba jíst málo. Když se 
přecpu, připadám si jako ospalá velryba.

jste hodně na cestách. 
jak se stravujete?
Když jedu na vystoupení třeba do Os-
travy, což znamená prakticky celý den 
v autě, tak si s sebou připravím pár 
tmavých housek, které proložím sýrem, 

rajčaty, křehkým 
salátem a klidně mi 
to na celý den stačí. 
Nemám moc pohybu, 
tak se nemusím 
přejídat. A když jsem 
v Praze, ale mám více 
pracovních schůzek, 
zaběhnu si domů, 
dám si plátkový sýr 
s rajčaty a jedu dál. 
Jakmile mám fofr, 
drží se mi váha dobře. 
Peklo jsou večírky, 
kde je všude něco 
na stolech.

jak u vás vypadá 
denní provoz v ku-
chyni?
Snídaně, lehký oběd, 
večeře, co koho 
napadne, nejspíš 
studená, třeba vajíčka 
s něčím. Naše lednice 

Petra černocká 
má dceru 
Báru a té se 
narodila dcera 
Olívie Coco. 
Své vnučce 
ale Petra 
nepodstrkuje 
sladkosti, 
protože tvrdí, 
že se děti dají 
odměňovat 
i jinou formou. 
Ráda jí uvaří 
třeba kuře 
na paprice.

Zpěvačka Petra Černocká koncertuje se svým manželem, 
kytaristou Jiřím Pracným, po celé republice, a když má 
zrovna volno, tráví čas se svou šestiletou vnučkou Olivií 
Coco. Ráda pro ni připravuje oblíbené krevety s rýží nebo 
kuře na paprice. Sladkostmi ji moc nerozmazluje, spíše 
hledá alternativy. Často si kontroluje váhu, ale dietám 
neholduje. Spíše ubere na množství jídla a více se hýbe. 
Drží se hesla: „Jez dopolosyta a pij dopolopita“.
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je vždycky vybavená šunkou, sýrem, 
rajčaty a dalšími dobrotami pro pohoto-
vostní použití. Většinou je to na mně, ale 
už jsem manžela naučila vařit nebo se 
koukne na internet a klidně se do toho 
pustí sám.

máte nějakou svou specialitu či 
vybroušený recept, který si vaše 
rodina či přátelé žádají?
Vnučka miluje krevety s rýží a můj manžel 
je neuvěřitelně nenáročný. Maso spíše 
omezuje, takže uvařím klidně segedínský 
guláš se sojovým masem, hlívový guláš 

nebo rýži se zeleninou. Ta je u nás na stole 
hodně často. Také si někdy manžel 
řekne, na co by měl chuť. Odpadá mi pak 
problém mnoha žen. Občas ještě potkám 
ženy, které říkají, že jejich manžel trvá 
na teplých večeřích. Tak to je pěkné retro.

chodíte ráda do restaurací, nebo 
spíše holdujete domácí stravě?
Někde jsem četla, že my Češi žijeme 
docela zdravě oproti vyspělým západ-
ním zemím, kde často vládnou před-
připravené polotvary nebo mražená 
jídla do mikrovlnky. U nás se většinou 
vaří z čerstvých surovin. Do restaurací 
chodíme málo. Když ale vyrazíme, dáme 
si třeba smažený sýr, ten doma jako 
v hospodě neudělám, protože jsem friťák 
darovala kamarádce. Nějak mu nevěříme.

kdybyste si mohla vybrat, jaká za-
hraniční kuchyně je vám nejbližší?
Miluji thajskou kuchyni. V Thajsku 
jsem byla dvakrát. A jejich jídlo bylo 
také jedním z důvodů, proč jsem tam 
vrátila. Domů jsem si vezla hodně koření 
a různých dalších ingrediencí, se kterými 
jsem se pak pokoušela jejich kuchyni 
napodobit. Oni to ale samozřejmě umějí 
daleko lépe než já.

co byste naopak nikdy neochutnala?
Kulturní prostředí, ze kterého pochá-
zím, by mi nedovolilo sníst třeba psí 
nebo kočičí maso. To je pro mne hrozná 
představa. Mimochodem, půvab ústřic 
mi také zůstal utajen. Hrozně mi to 
nechutnalo.

českou kuchyni 
považuje Petra 
černocká 
za nezdravou. 
Když se pustí 
do nějakého 
receptu,  snaží 
se vymýšlet 
zdravější 
varianty. 
návštěvu by 
ale pozvala 
na klasickou 
svíčkovou.

do restaurací
s rodinou chodí 
Petra jen málo. 
Když ale vyrazí, 
dají si třeba 
smažený sýr, 
který doma 
nedělají.
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petro, na veřejnosti jste stále usmě-
vavá a v dobré náladě. máte nějaký 
svůj recept, jak se vám to daří?
Záleží jen na tom, jak žijete a uvažujete. 

Když si vedete dobře, dobrá nálada se 
dostaví sama. Třeba jídlem se odměňuje 
hodně nešťastných lidí, ale je to začaro-
vaný kruh.

když byste měla pozvat na večeři 
k sobě domů cizince, co byste jim 
připravila?
Jasně že svíčkovou. Tahle česká klasika 
je sice poněkud zatěžkávající, ale skvělá.

jaká je podle vás česká kuchyně? 
máte ji ráda?
Česká kuchyně je dost nezdravá, ale 
dají se vymyslet její lehčí varianty. Že je 
tím jídlo chuťově poněkud slabší, to je 
fakt. Takže klasiku dělám raději klasicky, 
jen to předem vypodložím podáváním 
salátu, tak jak to dělají Francouzi, aby 
po následující menší porci hlavního jídla 
nebyl hlad.

co vás ještě v letošním roce čeká? 
na co se nejvíce těšíte? chystáte se 
na další koncerty? nebo budete mít 
volněji?
Těším se z daného stavu mého součas-
ného života. Mám práci, muže, dceru 
a vnučku a jsem fit. Co bych si mohla 
víc přát? Jezdím ráda na koncerty 
s mým manželem kytaristou, a když se 
vrátíme domů, čekají tam na nás pes 
a kocour, kteří jsou také naši miláčkové. 
Občas mi samozřejmě vleze do cesty 
nějaký problém, jako každému. Zatím 
jsou to ale takové záležitosti, které se 
dají relativně dobře řešit. Třeba teď mě 
pěkně štve klávesnice mého počítače, 
která občas vynechá nějaké písmenko 
a dělá si, co chce. Uznejte ale, že vyřešit 
tenhle bakelitový šunt, je vlastně „brn-
kačka“. Těšilo by mě, kdyby to tak 
jednoduché bylo vždycky! 

„Ostrá a pálivá jídla 
            mne nikdy neoslovila“

Petra Černocká se narodila v Praze 
v  roce 1949. Na  konzervatoři vystudovala oper-
ní zpěv a hru na klavír, po absolutoriu školy za-
čínala zpívat se skupinou Pastýři Petra Hanniga. 
V  Divadle Semafor hrála v  legendární Šimkově 
a  Grossmannově hře Besídka v  rašeliništi, poz-
ději v Suchého hrách Jonáš a dr. Matrace a Ča-
rodějky. Mladou čarodějnici Saxanu, létající Dívku 
na  koštěti, si zahrála i  zazpívala o  něco později 
ve stejnojmenném filmu scenáristy Miloše Macou-
rka a  režiséra Václava Vorlíčka. Jako herečka se 
objevila i v několika dalších televizních pořadech 
Slovenské televize. V  roce 2011 se vrátila na  fil-
mové plátno ve  snímku režiséra Václava Vorlíč-
ka Saxana a Lexikon kouzel. Jako zpěvačka pak 
dlouhá léta vystupovala se skupinou Kardinálové 
Zdeňka Merty. Má dceru Barboru a vnučku Olívii 
Coco. V současné době vystupuje s manželem Ji-
řím Pracným po celé ČR.

Se svým manželem mají 
v domě další dva společníky, 
kterými jsou kočka a pes. 
Když se vracejí z koncertů, 
vždy se na ně moc těší. 
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Kořenové hlízy povijnice batátové, 
zvané batáty, v českých kuchyních 
příliš často nevidíme. I přesto, že 

se do Evropy dostaly o sto let dříve než 
brambory, nepodařilo se jim zatím získat 
takového věhlasu. Tato zelenina pochází 
z Ameriky, z oblasti mexického poloostro-
va Yucatán a vyskytuje se hojně i v ústí 
Orinoka ve Venezuele. Hlízy obsahují 
70 % vody, 18 % škrobu a 6 % cukru (do-
hromady 24 % sacharidů). Jejich energe-

tická hodnota je asi o polovinu vyšší než 
u obyčejných brambor.
Povijnice batátová patří mezi velmi důle-
žité užitkové rostliny tropů a subtropů. 
Stejně jako obyčejné brambory je mno-
hostranně použitelná jak k vaření, tak 
i k pečení. Získává se z ní právě zmíněný 
škrob a vyrábí se také alkohol. Existují 
dva druhy: červená (vhodná k vaření 
a zapékání) a žlutá (vhodná ke smažení 
a do těsta). Kdo by ale tušil, že se z batát 

dá vyrobit sladký koláč? Bramborová kaše 
je z nich výborná, ale tady mé znalosti 
o jejich využití končily.

Batáty doměkka, ale nesolit!
Kamarádka Míša má v Uhlířských Ja-
novicích víkendový domek. Její druhá 
domácnost je vybavena tak, že když se 
rozhodnete upéct batátový koláč, oka-
mžitě vám nabídne potřebné ingredience. 
Kromě toho, že jsme měly chuť na něco 
sladkého k snídani, lákala nás představa 
tohoto ne úplně typického pokrmu. Pro 
nás Čechy.
Na internetu jsme si našly recept a daly 
jsme se do práce. Korpus koláče vypa-
dal velmi jednoduše. Potřebovaly jsme 
250 g jemně namletých ovesných vloček, 
100 g klasického másla, 1 polévkovou 
lžíci medu, 2 polévkové lžíce kakaa, 
1 lžíci špaldové mouky (může být i žitná) 
a 1 vejce. Tohle všechno jsme důkladně 
promíchaly a vzniklo tmavě hnědé těsto, 
které bylo dobře tvárné.
Nachystala jsem dortovou misku 
na pečení, vystlaly jsme ji pečícím pa-

nemyslela jsem si, že budu někdy péct koláč z batátů. 
a nenapadlo mě ani, že se do toho pustím na dámské 
jízdě, kde jsou všechny dotyčné skvělé kuchařky 
a poměřovat se s jejich umem není úplně na místě. Když 
se ale na stole objevil velký batát a našly jsme jeden 
zajímavý recept, nestálo nám nic v cestě. Věděly jsme, že 
je občas dobré provést experiment, abychom pak mohly 
obohatit naše domácí jídelníčky. a lákala nás i představa, 
že si ráno ke kávě dáme něco zdravého sladkého.

Batátovému koláči 
jsme nevěřily
Připravila Klára Chábová, foto autorka a shutterstock
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pírem a korpusem jsem pak pokryla celé 
dno. Vše jsem dala na chvíli do ledničky, 
jak nám radila autorka receptu.
Pak jsem oškrábala jeden batát, který 
vážil asi 500 g, a rozkrájela ho na kos-
tičky. Ty jsem dala vařit, ale voda se 
nesměla osolit. Batát byl měkký zhruba 
po půl hodině.

Kombinace barev lákala
Když kostičky vystydly, přesypala jsem 
je do mísy a začala je mixovat tyčákem. 
Během tohoto procesu mi do směsi 
kamarádka Jitka přidala dvě lžíce medu, 
jednu lžičku skořice a půl lžičky mušká-
tového oříšku. Do náplně jsme přilily 
ještě dvě lžíce rumu, a když trochu 
vystydla, kleply jsme tam dvě vajíčka. 
Na závěr jsem do misky vymačkala půlku 
citronu, což se pak ukázalo, že bylo málo. 
Vyndaly jsme korpus z ledničky a na vlo-
čkový základ nanesly batátovou směs. 
Přitočila se k nám kamarádka Dáša, která 
nevydržela s čekáním a trochu náplně si 
ochutnala. Tvářila se záhadně, tak jsme 

nevěděly, co si o našem výtvoru myslí. 
Hnědý korpus a na něm oranžová náplň 
ale vypadaly lákavě. Ta kombinace barev 
je sama o sobě 
velmi hezká.
Hostitelka Míša za-
pnula troubu, koláč 
se měl péct na 190 stupňů asi 45 minut. 
Když bylo předehřáto, vložila jsem koláč 
do trouby a začaly jsme chystat večeři.

Bylo to velké překvapení
Koláč se upekl, chvíli stydnul a stál 
opuštěný na stole. Někdy kolem půl-
noci si některá z dam vzpomněla, že 
máme koláč hotový, a tak jsme se do něj 
pustily. Každá jsme si ukrojila jen malý 
kousek a nikdo nic neříkal, jen jsme 

sousta vychutnávaly a tvořily si názor. 
Na hodnocení jsme se shodly. Bylo to 
velké překvapení, ale batáty jsou opravdu 

všestranné. Koláč 
nám chutnal, jen 
jsme si říkaly, že 
by to chtělo ještě 

trochu citronu a možná i rumu. Uvaře-
né batáty jsou spíše mdlé a musejí se 
něčím podpořit.
Dámská jízda se každopádně povedla. 
Kromě toho, že nám spolu bylo fajn, 
jsme si rozšířily i kuchařské obzory 
a rozhodly jsme se, že batáty zapojíme 
do našich receptů častěji. Příště bychom 
mohly vyzkoušet třeba batátové hranol-
ky, polévku nebo palačinky. Fantazii se 
meze nekladou… 

začátky v kuchyni

  na předsudky, protože i z batátů jde 
upéct skvělá buchta

  do náplně je lepší dát více citronu, 
aby měl koláč výraznější chuť

  kdo má rád sladké buchty, měl by 
přidat do náplně/polevy lžíci sladidla 
navíc

  také bychom přidaly více rumu, 
batáty nebudou tak mdlé

na co SI PŘíŠTě 
DáT pozor

„Rumem příště šetřit  
                                     nebudeme...“

 Batát ze 
zahrady jsme 
povařily do měkka 
v nesolené vodě 

Když jsme 
batátovou směs 

vylepšily medem, 
vejci, rumem 

a skořicí, začalo 
se blýskat na lepší 

časy 
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začátky v kuchyni

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Kde se bere tolik českého 
česneku?

Možná budeme jíst maso 
„vypěstované“ z buněk

Představíme potraviny, jejichž 
cena bude i nadále stoupat

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 30. října

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

Vyberte si dárek z naší aktuální nabídky knih

NyNí Nově 

odměňujeme 

také každé  

prodloužeNí 

předplatNého!

OBJEDNáVKA PŘEDPLATNéHO

Objednávám:  ks předplatného roční + dárek  roční 

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo popisné:

PSČ:  Město:

 
E-mail:

Typ platby: bankovní převod  faktura 

Pro organizace:
IČ:  DIČ: 

Číslo účtu: 

CENy PŘEDPLATNéHO

Roční předplatné + dárek
348 Kč (kniha dle výběru) 

Roční předplatné
290 Kč (12 čísel za cenu 10)

Uvedené ceny jsou včetně DPH

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

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

Coolinářka
autor: 
Svatava Vašková

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

50 odstínů 
šedi
autor: 
E. L. James

Cesta 
za láskou
autor: 
Halina Pawlowská

299 Kč 
(maloobchodní cena)

459 Kč 
(maloobchodní cena)

229 Kč 
(maloobchodní cena)
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Letošní 44. ročník mezinárodního 
agrosalónu Země živitelka je už historií. 
Tentokrát předčil všechna očekávání. Byl 
jiný, nový a přelomový. V čem? Napří-

klad se zvětšila výstavní plocha o cca 
10 000 m2 díky revitalizacím a rekonstruk-
cím. Velká část areálu byla vyčleněna pro 
tzv. DěTSKÝ ZEMěDěLSKÝ SVěT. Čtyři 
dny měla na Země živitelce svůj program 
Dětská farma, která byla zároveň bez-
platným hlídacím koutkem se spoustou 
zajímavých vzdělávacích aktivit pro děti. 
Kromě farmy fungovala například naučná 
stezka a další projekty na podporu pozitiv-
ního vnímání zemědělství. O tuto novinku 
byl ze stran návštěvníků obrovský zájem 
a Dětský zemědělský svět byl jedním z vel-
kých lákadel letošního ročníku.

Oproti roku 2016 se znásobil počet 
vystavovatelů, přibyli i vystavovatelé ze za-
hraničí. Poprvé v historii udělil nad Země 
živitelkou záštitu prezident republiky 
Miloš Zeman, kromě něho i další významní 
činitelé z řad politiky, vědy a vzdělávání. 
Zemědělské technice patřila nejen 
největší část venkovních ploch, ale také 
pavilon Z. Zde byl například vystavený 
pětadvacetitunový parní stroj Přemysl 
z 20. století, zapůjčený z Národního ze-
mědělského muzea. Součástí tohoto pa-
vilonu bylo letos poprvé tiskové středisko 
spolu s TV Živitelka – další novinkou 
letošního ročníku. Ta přinášela rozhovory 
s odborníky a významnými hosty agro-
salónu. Myslivost se letos prezentovala 
ve větším rozsahu, s vlastním pavilonem 
i programem. Po celou dobu Země živitel-
ky probíhaly odborné semináře a progra-
my, o které byl až nečekaný zájem. Na 
Předvadiště přivedl návštěvníky bohatý 
komentovaný doprovodný program, 
v sobotu zde byla debata ministra ze-
mědělství Mariana Jurečky s veřejností, 
která byla vysílána online a zapojit se tak 
mohli i fanoušci facebooku. 
44. ročník Země živitelky trhal rekor-
dy i v návštěvnosti, a tak nezbývá než 
pozvat na další, tentokrát jubilejní, 
45. ročník mezinárodního agrosalónu, 
který proběhne opět v Českých Budě-
jovicích 23. – 28. 8. 2018. Výstaviště 
České Budějovice se už pustilo do 
jeho příprav. 
www.vcb.cz, www.zemezivitelka.cz

ZEMĚ ŽIVITELKA 2017
Rekordní	návštěvnost	od	roku	2004

reportáž

109 278 návštěvníků 
17 krytých výstavních ploch 
72 volných výstavních ploch 
22 zúčastněných zemí 
15 hektarů výstavní plochy 
9 udělených záštit
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Nový 6dílný seriál

Podstatnou 
roli hraje láska 

-
-

mu prostředí. Regionální 
potraviny jsou důležitou sou-

-

cyklu se 
podíváme zpět 

-
kají základní české 

potraviny, jaká krása je 

českých strávníků.

Ne nadarmo se říká, že kulturu národa poznáte podle toho, jak se stravuje. 
Průvodcem seriálu bude Ladislav Frej.
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 Tohl e 
    s lu p nu 

       h n e d !

akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Kupujte čerstvá zralá 
   jablka podle sezóny
Kvalitní jablka voní, nejsou potlučená, mají pevnou slupku beze skvrn 
a měkkých míst. V obchodě musí vždy být uvedena země původu ovoce 
a dobří obchodníci uvádějí i jméno konkrétního pěstitele. Mějte na 
paměti, že každá odrůda je chuťově nejlepší jen po určité období 
v roce, v takzvané konzumní zralosti. 

Kvalitní jablka voní, nejsou potlučená, mají pevnou slupku beze skvrn 
a měkkých míst. V obchodě musí vždy být uvedena země původu ovoce 
a dobří obchodníci uvádějí i jméno konkrétního pěstitele. Mějte na 
paměti, že každá odrůda je chuťově nejlepší jen po určité období 
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