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Buďte s námi

Připravili jsme pro vás

    NOVÝ WEB
  Světa potravin

 LEPŠÍ ORIENTACE

 UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

 VĚTŠÍ PŘEHLEDNOST

 ATRAKTIVNÍ DESIGN

 VÍCE NOVINEK

 SOUTĚŽE O CENY

Více na www.svet-potravin.cz

a Facebooku

www.facebook.com/svetpotravin

i online!
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

právě držíte číslo, které přímo pul-
zuje předvánoční tematikou. Hned 
vám můžu prozradit, že žádné velké 
eskapády nás v tomto čase nečekají. 
Situace na českém trhu se uklidnila, 
ceny se vrátily do svých standard-
ních kolejí a tak nám pravděpodobně 
nehrozí ani obávané zvýšené náklady 
za cukroví. Tedy samozřejmě za před-
pokladu, že si je nepoptáte u soukromé 
cukrářky, která se nechala zlákat „výhod-
nou“ slevou v době, kdy máslo krátkodobě 
cenově vystřelilo.
V tomto vydání jsme se zaměřili také na vejce, která několik měsíců děsila 
celou Evropu. I v tomto směru máme uklidňující zprávy. Žádné vadné kusy, 
ve kterých se objevily nežádoucí látky, na českém trhu nečekejte. Pokud si 
chcete o vývoji těchto kauz přečíst víc, věnujeme jim rubriku Zaostřeno, kterou 
jsme obohatili o spoustu dalších podrobností, například kde na produktech 
najdete ty správné indikátory kvality.
Vánočně laděné jsou i naše testy potravin. V nich vás mimo jiné přesvědčíme, 
že ani výběr mouky se nesmí podcenit a rozdíly v chuti majonéz jsou tak veliké, 
že se určitě vyplatí nastudovat si jednotlivá hodnocení našich odborných po-
rotců u všech testovaných vzorků.
Už několik let se vytrácejí zažitá pravidla o kombinování chutí. Dnes už si běž-
ně pochutnáte na pokrmech, jejichž ingredience by vás nebo vaše rodiče dříve 
nenapadlo sloučit. Stejnou evolucí prošlo i sváteční menu. Kterých pokrmů kon-
krétně se týkají největší změny, si můžete přečíst v rubrice Víte, že. Třeba letos 
vyzkoušíte i nějaký nový způsob přípravy svátečního menu a vnesete do svého 
jídelníčku zase kousek něčeho neotřelého. 

Prožijte Vánoce v klidu a pohodě. Budeme se na vás těšit zase v lednu.
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupkyně šéfredaktorky

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 (leden 2018 až prosinec 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 

Ortorexie je? 
a) posedlost jíst zdravě
b) konzumace bezmasé stravy
c) onemocnění z nezdravého jídla

Odpověď hledejte také na www.svet-potravin.cz

Do předmětu nezapomeňte uvést „soutěž o předplatné“.
Do emailu prosím pište vždy celé jméno a adresu. Uzávěrka odpovědí 15. 12. 2017.
Výherci z minulého čísla: Simona Chvalčáková, Praha; Jitka Pospíšilová, Liberec; Jan Koláček, Kolín
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Testovali jsme 
majonézy. 
A víme, která 
si zaslouží 
místo 
ve vašem 
salátu.
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Na slovo s Hanou Mojžíšovou

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Na Vánoce se nemusíte přejídat

Zaujalo vás
             na Facebooku a webu

Zatuchlá vůně prozradí špatný ořech

Díky za Chutě slavných
Vánoční svátky a oslava Nového roku s sebou 
přinášejí také mnoho společenských událostí. 
Za velmi krátký čas se nám mnohdy podaří 
sníst velké množství jídla a pak máme 
starosti s nadbytečnými kily. Co tedy 
s tím? Na to jsme se zeptali MUDr. Hany 
Mojžíšové, výživové terapeutky.

Pojďme se zamyslet nad naším svátečním 
jídelníčkem. Pokud zůstaneme u tradičního 
pojetí Vánoc, patřilo k nim i střídmé postní 
adventní období s odlehčeným jídlem a bez alko-
holu. Jak vypadá advent dnes, asi všichni víme. Jeden 
vánoční večírek či společenské setkání střídá druhé, a tak bez 
odlehčení a vyčerpáni přecházíme do období skutečných Vánoc. 
Leckterý žaludek, slinivka břišní a další orgány se již moc necítí, 
osobní váze se mnozí na čas obloukem vyhýbáme.
A v oblasti gastronomické? Vytyčme si plán! Co komu chutná, 
co a jak letos připravíme. Co nechceme jíst, nekupujme. Omez-
me množství připravovaného jídla, víme, že hlady určitě strádat 
nebudeme. Střízlivá data uvádějí, že průměrný občan přes svátky 
přibere 3 kg. Na zbavení se 1 kg tuku musíme vydat kolem 25 – 
30 000 kJ. Proč to tedy celé podstupovat? Zastavme se třeba 
u bramborového salátu. V tradičním pokrmu můžeme nahradit 
majolku majolkou light či jogurtem, vynecháme měkký salám. 
Řada lidí volí verzi salátu s méně či bez vajíček, brambory se 
zeleninou a sladkokyselou zálivkou, rakouský typ bramborového 
salátu či středomořský s olivami.

O Vánocích je (nejen) u nás doma velká spotřeba ořechů, které 
slouží jako základní ingredience do cukroví. Máme rádi ořechy také 
samotné. Existují nějaké vady, které se mohou u ořechů vyskytnout? 
Slyšela jsem o plísních a žluknutí. Děkuji za odpověď,

Magda Plívová, Most

Žluklé oleje v ořeších prozradí už zatuchlý odér. O něco horší problém 
ale představuje plíseň. Jakékoli ořechy napadané plísní jsou pro naše 
zdraví nebezpečné, protože mohou produkovat karcinogenní látky 
afl atoxiny. Ty se naštěstí tvoří pouze při vyšších teplotách, zpravidla 
nad 25 °C. Při troše smůly si sice můžeme afl atoxin „vyrobit“ i doma, 

ale pokud ořechy uložíme například v chladničce, 
je riziko mizivé. Ovšem už při nákupu je dobré 
si bedlivě všímat, zda ořechy nejsou viditel-
ně napadeny plísní, a takové ořechy zásadně 

nekupovat a nekonzumovat. Vzhledem 
k velmi přísné kontrole je však jen malá 
pravděpodobnost, že se takové ořechy 
dostanou do obchodů, protože potravi-

nářská inspekce odebírá jejich vzorky pro 
laboratorní posouzení ještě předtím, než jsou dány do oběhu. 
 
zdroj: www.szpi.gov.cz

Dobrý den, velmi ráda si čtu v časopisech o ži-
votním stylu slavných osobností, protože mne 
mnohdy inspirují. I ony prožívají velmi těžké ži-
votní příběhy, ale řada z nich se s nimi dokáže 

vyrovnat. Moc se mi líbil rozhovor s Petrou 
Černockou, která působí velmi sympaticky 

a také je mi blízký její přístup k výživě vnučky. 
Přestože to je babička, která by klidně mohla 
své vnouče rozmazlovat sladkostmi, tomuto 

se vyhýbá a hledá zdravější varianty.
Děkuji 

Kateřina Hlachová, Uherské Hradiště

V Paříži otevřela první 
nudistická restaurace. 
V šatech chodí jen 
číšníci.

Nutella má po letech 
nové složení. Je 
světlejší, obsahuje více 
cukru a méně kakaa.

Muž přivolal policii 
kvůli nálezu bomby, 
byla to ale velká 
cuketa.
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V půstu nás podpoří
    ořechy a rýže
V dřívějších dobách se vánoční půst dodržoval 
po celý advent. Nebylo to sice tak přísné jako 
například před Velikonocemi, ale některé potraviny 
se striktně vynechávaly. Lidé nahrazovali maso 
rybami, ovocem, sýry či pečivem a na Štědrý den se 
jedlo pouze jednou za celý den. Ráno se tedy vůbec 
nesnídalo, v poledne bylo dovoleno sníst nanejvýš 
zelnou polévku, a pak už se jen čekalo na hlavní 
štědrovečerní hostinu, kdy se všichni dosyta najedli. 
Pokud se rozhodnete pro půst, nezoufejte, stále 
zbývá mnoho potravin, kterými si můžete zpříjemnit 
jídelníček. Zkuste zařadit třeba různé druhy vařených 

obilovin (rýže, pohanka, jáhly, 
kroupy), lušteniny, tepelně 

upravená (pražená, 
vařená) olejnatá 
semínka (sezam, 
len, dýně), ořechy, 

kvašenou nebo 
tepelně upravenou 

zeleninu.

neuniklo nám
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Rok podle Dary
Týdenní diář Rok podle Dary 2018 navazuje 
na úspěšné předchozí vydání. Známá zpěvačka 
Dara Rolins vytvořila pro své fanynky a fanoušky 
nového průvodce zdravým životním stylem, 
ve kterém najdou vyzkoušené návody, jak 
dosáhnout harmonie, rovnováhy a pocitu 
spokojenosti. V průběhu celého roku autorka 
v diáři představuje další rady, tipy, recepty a své 
postřehy. Texty jsou napsané s nadhledem, 
srozumitelnou formou a jsou doplněny o atraktivní 
fotografi e. Těšit se můžete na nové „vychytávky“ 
jako například nepostradatelné zrcátko a sadu 
motivačních samolepek. Nechte se inspirovat 
na cestě ke spokojenému životu. Diář stojí 299
Kč 
a vydala ho společnost Presto Group.

Česká marmeláda uspěla v Londýně 
Nejvyšší ocenění z nejprestižnější gurmánské soutěže míří letos do Česka. Úspěch v soutěži 
Great Taste Awards si zasloužil Fíkovo-hruškový džem s bílým karibským rumem značky Rose 
Garden. Získal tři hvězdy a zařadil se k nejlepším a nejkvalitnějším potravinám světa. Více než 
12 000 soutěžících, přes 500 porotců a téměř půl roku pečlivého hodnocení. Tak vypadal letošní 
ročník nejvýznamnějšího gurmánského klání na světě Great Taste Awards, tentokrát v Londýně. 

Scházejí se zde nejlepší výrobky z celého světa, a to nejenom džemy, ale i alkoholické nápoje, 
čerstvé maso, zmrzlina, pekařské či uzenářské delikatesy. O to více si ocenění považuje Jozefína 
Růžičková, která slaví se svou značkou Rose Garden velké úspěchy. „Získat i jen jednu hvězdu 
v soutěži Great Taste Awards je nesmírná pocta. Dvě třetiny soutěžících odcházejí obvykle 

s prázdnou. Moje trojitá hvězda hned napoprvé, to je úplná paráda,“ říká oceněná podnikatelka.

Tolik kilogramů 

ryb sní každý Čech ročně. Není 

to ale vůbec číslo vysoké, ba 

právě naopak. Rozhodně nepatříme 

k národům, které zvyšují evropský 

průměr. Jeden Evropan zkonzumuje 

ročně 23 kilogramy ryb, drtivou většinu 

z toho tvoří ty mořské. Češi si sice 

mohou dopřávat ryby sladkovodní, 

které jsou pro nás dostupnější, 

ale ty zřejmě nejsou 

takovým lákadlem.

1,4
Číslo
   měsíce

Nedělní Ethno obědy 
na vlastní kůži
Už jste si někdy vyzkoušeli přípravu pokrmů, které u nás 
nejsou vůbec obvyklé a jejichž původ je v nejrůznějších 
částech naší planety? Rádi experimentujete s exotickou 
kuchyní, ale potřebovali byste poradit s používáním 

koření a surovin? Pak právě pro vás organizuje spolek 
InBáze na Novoměstské radnici na Praze 2 kurzy vaření 

s nádechem cizokrajných vůní. Akce se konají po celý rok, 
vždy v neděli od 10.30 do 13.30 hodin. Přijít mohou také rodiče 

s dětmi ve věku od 5 let. Nejbližší předvánoční kurz, který se 
koná 17. prosince, zavede účastníky k ruským specialitám. Na konci 

kurzu nechybí společný oběd.
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  při vaření nedáváme mnoho vody, spíše doléváme 
horkou. Solíme až na závěr, stejně tak i kořeníme.

  předem namočené luštěniny přivedeme k varu 
a sbíráme tvořící se pěnu, luštěniny při vaření 
nemícháme

  přebrané luštěniny vždy propláchneme a teprve poté 
zaléváme studenou vodou

  luštěniny musíme namočit, doba namáčení je různá. 
Čočka potřebuje k uvaření 5 až 6 hodin, fazole a hrách 
od 3 do 10 hodin

Inspektoři museli zavřít
             129 provozoven
Výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 
za tři kvartální období letošního roku ukazují, že situace v oblasti 
dodržování požadavků potravinového práva u některých provozovatelů 
je neuspokojivá. Během této doby museli inspektoři z důvodů 
závažného porušení hygienických předpisů uzavřít 129 provozoven. 
Z toho se jednalo o 5 velkoobchodních provozů, 15 výrobních provozů, 
64 maloobchodních prodejen, 44 provozoven společného stravování 
a 1 internetový obchod. Inspektoři na místě zaznamenali zejména 
dlouhodobě zanedbaný úklid.

neuniklo nám   

Šípkový čaj
    má „céčka“ na rozdávání    
Dopřáváte si v zimních měsících bylinkové čaje? Máte doma 
alespoň pár druhů, které s oblibou střídáte? Pokud holdujete 
horkým nápojům, pak by u vás neměl chybět ani šípkový čaj. 
Někdo si ho může vyrobit z vlastnoručně usušených šípků, dá se 
ale také velmi snadno koupit. Kromě toho, že šípky obsahují 
velké množství vitaminů C a A, jsou také významným zdrojem 
lykopenu – antioxidantu, který je obsažený i v rajčatech. 
Je především spojován se sníženým rizikem srdečních 
onemocnění a rakoviny. Pomocí šípku můžete rovněž zklidnit 
unavené oči. Stačí jen namočit tampónky do hotového 
odvaru 
a přiložit si 
je na oči. 
Výsledek 
se dostaví 
velmi brzy.

Miroslav Horníček

           Někdo maluje květiny a ženy, 

aby si mohl opatřit co nejvíc jídla.

    A někdo maluje jídlo, aby mohl

                ženě koupit květiny.

4 tipy jak si uvařit
          správně luštěniny
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Ořechy obsahují mnoho prospěš-
ných látek (vitaminů, minerálních 
látek) a zdravých tuků. Tyto látky 

nám ale přinesou užitek jen v případě, že 
jsou oříšky v odpovídající kvalitě. Řada 
na trhu prodávaných produktů jí bohužel 
vinou špatného sklado-
vání, nevhodného obalu 
či ošetření potřebné 
kvality nedosahuje. 
Kvůli špatnému skla-
dování mohou ořechy 
plesnivět nebo žluk-
nout. Plesnivé oříšky 
pak mohou obsahovat 
afl atoxiny, které jsou 
silně karcinogenní. 
Proto jsou všechny zá-
silky problematických 
suchých skořápkových 
plodů důkladně kont-
rolovány ve vstupních 
zemích Evropské unie. 
Firmy mají propraco-

vaný systém kontroly, aby se také přede-
šlo zařazení poškozených plodů. 
Větší záruku kvality nalezneme ve spe-
cializovaných obchodech, kde je vyšší 
kvalita zaručena nejen ze strany inspek-
ce, ale také při samotném prodeji. Při 

nákupu nejprve vizuálně zkontrolujeme, 
zda se uvnitř nenacházejí nějací škůdci 
nebo další cizorodé látky, které v balení 
nemají co dělat. Kvalitní ořechy jsou 
celé a neobsahují mnoho zlomků nebo 
půlek, Pokud kupujete ořechy na váhu, je 
problém, že nevíte, jakým způsobem a jak 

dlouho byly ořechy 
skladovány. Nacházejí 
se ve velkých nádobách 
a toto prostředí je ná-
chylné ke vzniku plísní. 
U ořechů v originálním 
obalu můžete zkontro-
lovat datum spotřeby, 
přednost samozřejmě 
dáváme ořechům co 
nejčerstvějším. Ořechy 
nejsou levnou záležitostí, 
ale bez ohledu na cenu 
bychom měli sázet 
na ověřené dodavatele, 
se kterými máme dobré 
zkušenosti.

České Vánoce se nesou v duchu hodování 
a dobrého jídla. Obchody se předhánějí v nabídce 
delikates a vybraných pochoutek, které si jindy 
než v době svátků nedopřejeme. Víte však, 
jak tyto dobroty nakupovat, abyste si na nich 
skutečně pochutnali a za většinou nemalé peníze 
si nepořídili jen velké zklamání?

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

      se zárukou
pppp ,

n
a
b
n
s
z

Spokojené hodování
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Sušené vždy jen bez cukru
Sušené ovoce je výborným zdrojem 
rychlé energie či zdravé sladidlo. Napros-
tá většina prodávaných druhů sušené-
ho ovoce je ošetřena oxidem siřičitým 
(E220). Tento konzervant udržuje ovoci 
jasnou barvu a brání zhnědnutí během 
procesu sušení. Takovéto plody je nutné 
před konzumací nejprve opláchnout, 
neboť jde o alergen. Alergické reakce 
se mohou projevit zrudnutím a otokem 
hrdla, svědě-
ním, bolestí 
hlavy, případ-
ně průjmy. 
Případně lépe zapátrejte a kupujte plody 
nesířené, které hůře vypadají, ovšem 
na chuti nic netratí. 
Pozor na to, že některé druhy bývají dosla-
zované, v takovém případě se však ztrácejí 
výhody zdravého mlsání. Ovšem podle 
legislativy se do sušeného ovoce nesmí 
přidávat cukr ani žádná jiná sladidla, musí 
být konzervováno sušením bez přídavku 

přírodních sladidel. 
V případě, že je ovoce 
proslazováno, jde o ovoce kandované. Jest-
liže obsahuje přidaný cukr nebo například 
glukozový sirup, a je přesto označeno jako 
sušené, je to z pohledu legislativy špatně. 
Bohužel však nemusí být na první pohled 
od toho sušeného na první pohled rozpo-
znatelné. Pokud tedy nechcete kupovat 

ovoce s přida-
ným cukrem, 
čtěte pozorně 
složení, z názvu 

na přední straně obalu se tuto skutečnost 
většinou nedočtete. 
Vyhláška rovněž stanoví, že ovoce musí 
být bez známek poškození škůdci včetně 
nepřítomnosti živých i mrtvých škůdců 
v jakémkoli stadiu jejich vývoje, bez zne-
čištění zeminou či prachem. Problém je, 
že tito škůdci mohou být prostým okem 
nepostřehnutelní. 

Zakoupit dnes není problém ani ovoce 
lyofi lizované, tedy sušené mrazem. Díky 
šokovému zamražení si ovoce zachovává 
svou strukturu, aroma a barvu a navíc 
i vitaminy a minerální látky. Bohužel 
i cena tomuto náročnému způsobu zpra-
cování odpovídá.

Velmi citlivá exotika
Před Vánocemi velmi výrazně narůstá 
také spotřeba exotického ovoce, které 
řada lidí považuje dokonce za jeden z vá-
nočních symbolů. Exotické ovoce patří 
mezi komodity, náchylné na změny teplot 
a manipulaci. Exotické ovoce nebývá 
levnou záležitostí, proto je důkladná kon-
trola určitě na místě. Jakékoli kusy, které 
se vám nezdají, z nákupu bez milosti vy-
řaďte. Většinou by neměl být ani problém 
ovoce ochutnat, pokud o to požádáte. 

potravinová policie

„Ze zákona se do sušeného ovoce
    nesmí přidávat cukr a sladidla“
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Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce radí, abychom vybírali plody nepoško-
zené mechanicky ani mrazem, bez škůdců 
a poškození jimi způsobenými a samozřej-
mě také bez cizího pachu a chuti. Slupka 
musí být neporušená a neznečištěná. 
Prodej plesnivých 
plodů je ze zákona 
zakázán. Vyříznutí 
napadené části 
není dovoleno ani v případě dalšího zpra-
cování například do salátů.  
Exotické druhy ovoce se trhají nezralé, aby 
překonaly dlouhou cestu ze své domoviny. 
Jsou tedy sklízeny mnohem dříve a dozrá-
vají v nepřirozeném prostředí. V naprosté 
většině tak budou chutnat hůře, než kdy-
bychom je utrhli v jejich exotické vlasti. 
Zpravidla bývají chemicky ošetřeny, což 
musí být vždy viditelně uvedeno. Pokud 
chceme použít i kůru, je ideální kupovat 
plody chemicky neošetřené, případně 
ovoce důkladně vydrhnout pod horkou 
vodou. Pozor na to, že exotické druhy 
ovoce mohou u dětí nebo citlivějších 
jedinců vyvolávat alergické reakce, vždy 
tedy nejprve nabízíme jen malé množství.

Není čokoláda jako čokoláda
Stovky barev i tvarů nám obchodníci 
nabízejí v podobě čokoládových fi gurek, 
kalendářů a kolekcí. A stejně jako jejich 

vzhled, může být i jejich 
obsah velmi 

rozdílný. Kvalita 
čokolády je 
dána zejmé-
na obsahem 
kakaové sušiny, 
tento údaj musí 
být na obale 
čokolády vždy 
uveden. Nejčas-
těji kupovaná 
mléčná čokoláda 
musí obsahovat 
nejméně 25 % 
celkové kakaové 
sušiny, ovšem 
naše doporuče-
ní zní kupovat 
čokoládu s mi-
nimálně 30 %. 

Pokud chcete dětem dopřát mlsání zdra-
vější, kupte jim čokoládu hořkou – ideál-
ně s 50 % kakaa. Vždy se tedy vyplatí číst 
obaly, ačkoli zejména na fi gurkách jsou 
psané skutečně miniaturním písmem. Vy-
hnout byste se měli výrobkům s názvem 

„kakaová po-
choutka“ apod. 
Ačkoli se obal 
může tvářit jako 

čokoládový, uvnitř se ukrývá kakaový 
prášek, cukr a ztužený rostlinný tuk, 
případně řada přídatných látek.

Kapr v co nejlepší kondici
Rybu si na Vánoce často dopřejí i ti, kdo si 
ji během roku rádi odepřou. Pro prodejce 
kaprů existují jasně daná pravidla ohledně 
zacházení s rybami, hygieny stánku i for-
málních náležitostí. Ačkoli stánkaři prochá-
zejí pravidelnými kontrolami, obezřetnost 
se vyplatí i ze strany zákazníků. 
Ryby kupujte vždy jen u řádně 
vedeného, označeného stánku, 
který bude odpovídat hygienic-
kým normám. Kádě nesmějí být 
přeplněné a musí do nich být 
zajištěn dostatečný přívod vody. 
Pokud máte zájem o vystavení 
účtenky, je prodejce povinen 
vám ji vydat, ovšem z povinnosti 
EET je minimálně tento rok 
předvánoční prodej ryb vyjmut. 
Kapr by měl být v co nejlepší 
kondici – bez zranění, nesmí 

plavat na boku či do-
konce břichem nahoru, 

povrch těla musí být lesklý, s pevnými 
šupinami. Žábry musejí být jasně růžové 
či červené, oči jasné, průhledné, vypo-
uklé. Optimální váha vánočního kapra se 
pohybuje kolem dvou kilogramů, menší 
kusy mají příliš malé kosti, větší mohou 
být příliš tučné a cítit bahnem. Zda 
zvolíte lysce, nebo šupináče, záleží zcela 
na vás. Lysce není potřeba škrábat, ale je 
nutné ho důkladně očistit nebo stáhnout 
z kůže. Šupináče musíme zbavit šupin, ale 
kůži není nutné odstraňovat.

Salátová únikovka
Většina z nás se na výrobu salátu chystá 
doma, ovšem řada spotřebitelů se uchýlí 
k jeho nákupu – ať již z nedostatku času, 
nebo proto, že se jim vyrábět jednu nebo 
dvě porce prostě nechce. Pochoutky jako 
bramborový nebo vlašský salát nejsou 
legislativně nijak defi novány. Asi příliš 
nepřekvapí, že zde obsažený salám je 
většinou ten nejlevnější dostupný, kromě 
masa v něm najdeme také kůže, strojně 
oddělené maso a další náhražky, vše 
doplněné velkým množstvím přídatných 
látek, aby se konzistence, vůně i chuť 
oblékly do lákavějšího kabátku. Méně 
kvalitní bývá také majonéza, obsahující 
vyšší množství vody, méně tuku a vajec 
a o to více éček. Pokud máte předsta-
vu, že u pultového prodeje dostanete 
výrobek čerstvější, než je ten zabalený, 
jste na omylu. I saláty na váhu bývají plné 
konzervantů, neboť se jedná o stejné 
výrobky jako ty balené, jen dodané 
ve větším balení a rozbalené pro pultový 
prodej. Výjimkou samozřejmě může být 
lahůdkářství, kde si  saláty vyrábějí sami, 
a proto nabídka může být čerstvější. 

„U čokolády si hlídejte obsah
         celkové kakaové sušiny“

n
č

1217-SP-K3_print.indd   101217-SP-K3_print.indd   10 16.11.17   15:5516.11.17   15:55



www.svetpotravin.cz 11

zaostřeno

Vánoce budou letos pravděpodobně skutečně v klidu a pohodě. Přes 
dva měsíce jsme sledovali vývoj kauzy s vejci, která mohla obsahovat 
stopy nebezpečného fi pronilu a monitorovali máslový index. Obávané 
problémy jsou ale, zdá se, zažehnány. Rozsáhlé kontroly žádná vadná 
vejce, která jsou k dostání na českém trhu, neodhalily a cena másla 
se vrací na svou obvyklou hodnotu. Jediná starost, která vás bude při 
nakupování vánočních surovin provázet, je orientovat se v kvalitě 
a skutečně sáhnout po tom nejlepším, co české regály nabízejí.

Salát
  i cukroví 
bez starostí navíc
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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Slepičí vejce se dělí do dvou jakost-
ních tříd A a B. Pro maloobchodní 
prodej jsou určena jen čerstvá vejce 

třídy A, třída B je využívána pouze pro 
průmyslové zpracování. Legislativa upra-
vuje informace, které musí spotřebitel 
na obale najít. Vždy by se tam měly obje-
vit údaje o jménu a adrese podniku, který 
vejce balil nebo nechal zabalit. 
Pozor na to, že značka CZ 
na obale nemusí 

nic vypovídat o původu vajec. Jedná se 
jen o označení balírny nebo třídírny, která 
nemusí odpovídat místě produkce. Vejce 
nesmí překročit hranice mateřské země 
neoznačené, ovšem je možné je třídit 
a balit v jiném státě. Pokud si chcete být 
původem vajec jisti, musíte krabičku 
vždy otevřít 

a zkontrolovat 
razítko přímo 
na vejcích. 
Povinným 
údajem 
je rovněž 
třída jakosti 
a hmotnostní 

skupina, počet 
balených vajec, datum 
minimální trvanlivosti 

spolu s doporučením patřičného sklado-
vání, metoda chovu nosnic a vysvětlení 
významu kódu producenta.
Informaci najdeme i na samotném 
vejci. Pokud narazíte na kód například 
3CZ1234M, jeho vysvětlení je následují-
cí: První číslice označuje metodu chovu 

nosnic. 
Číslo 0 jsou 
vejce nosnic 
chovaných 

v souladu s požadavky ekologického 
zemědělství, 1 vejce nosnic ve volném 
výběhu, 2 vejce nosnic v halách na pode-
stýlce, 3 vejce nosnic v klecích. Následují 
kód producenta (CZ je Česká republika, 
SK Slovensko, PL Polsko, DE Německo 
atd.) a čtyřčíslí označující registrační číslo 
chovu. Jeho příslušnost konkrétnímu 
podniku dekódujete na stránkách Státní 
veterinární správy. Poslední symbol odpo-
vídá velikosti vejce. S (small) značí vejce 

Vejce patří k základním ingrediencím, které nechybějí snad 
v žádné domácnosti. Však také málokterá potravina má 
tak univerzální využití jako právě vejce. Vařená, míchaná, 
v omeletách, jako součást pomazánek nebo těst. To je 
jen malý výčet způsobů, jak můžeme s vejci 
v kuchyni čarovat. Ovšem jen 
za předpokladu, že koupíme 
vejce kvalitní a nezávadná, jak 
potvrzuje stále probíhající 
vajíčková aféra.

Vejce
„Nekontrolujte údaje jen na
               krabičce, ale i na vejcích!“

vás nemusí děsit
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do 53 gramů, M (middle) vejce ve velikosti 
53 až 63 gramů, L (large) 63 až 73 gramů, 
XL (extra large) nad 73 gramů.

Nakupujte pozorně
Při nákupu se nevyplatí spěchat, vždy 
bychom měli krabičku otevřít a zkontrolo-
vat nejen zmiňované razítko, ale také stav 
uložených vajec. Nezřídka se stává, že je 
minimálně jedno z vajec naprasklé. Nejen, 
že nám může nadělat neplechu znečiště-
ním dalšího nákupu, ale jeho konzumace 
může být samozřejmě problematická. Po-
každé bychom tak měli kupovat jen vejce 
s neporušenou skořápkou, která by neměla 
být ani nadměrně znečištěna.
Podle zákona je nutné prodávaná vejce 
uchovávat při nekolísavé teplotě prostředí 
5 až 18 °C. Vejce by nemělo být vysta-
vováno teplotním šokům, aby se nepo-
tilo. Správně skladovaná vejce je možné 
prodávat maximálně 28 dní po datu 

snůšky, ačkoli jejich konzumovatelnost 
je samozřejmě mnohem delší, a to až dva 
měsíce. Obchodníkům se však doporu-
čuje, aby neprodávali vejce starší než 21 
dní, tedy maximálně týden před koncem 
minimální trvanlivosti. Za všech okolností 
platí, že čím čerstvější vejce, tím lepší, 
zvlášť v případě, že je jíme v úpravě, kdy 
neprojdou varem.
Pokud si nejsme kondicí déle sklado-
vaných vajec jistí, můžeme je podro-
bit jednoduchému testu, ke kterému 
potřebujeme jen sklenici s vodou. Čerstvé 
vejce klesne ihned ke dnu, kde zůstane 
ležet. Když vejce zůstane plavat na po-
vrchu, je staré a rozhodně není radno je 
konzumovat. Jednoznačným indikátorem 
zkaženého vejce je také nelibý zápach.

Vysoká spotřeba
Roční spotřeba vajec se pohybuje kolem 
230 kusů na osobu za rok, což je více 
než průměr Evropské unie. Jednoznačný 
nárůst zaznamenáváme v období vá-
nočních a velikonočních svátků. Zvlášť 
o Velikonocích roste poptávka po vejcích 
s bílou skořápkou. Odlišná barva je dána 
plemenem nosnic, česká produkce není 
schopna po-
ptávku pokrýt 
a je nutné 
ve větší míře 
dovézt vejce z Polska, Německa a Slo-
venska. Plemena snášející vejce s bílou 
skořápkou jsou chována v menší míře, 
neboť skořápka je křehčí. Barva na chuť 
vejce vliv nemá, ta je dána jen složením 
krmné směsi. To samé platí i o metodě 
chovu – vyšší zaplacenou cenou za vejce 
nosnic chovaných na podestýlce umož-

ňujete jejich lepší život. Ovšem nečekejte, 
že tato vejce budou chuťově či z výživo-
vého hlediska kvalitnější než vejce nosnic 
z chovu klecového.

ČR zatím bez nálezu
Víme, že vejce jsou cenným zdrojem 
dobře stravitelných bílkovin, nenasyce-
ných masných kyselin, vitaminů a mi-
nerálních látek. Ovšem v posledních 
měsících jsou s vejci spojeny vlastnosti 
mnohem problematičtější. Evropou 
i celou řadou mimoevropských států 
hýbe skandál, který vypuknul v závěru 
prázdnin, kdy se v obchodech několika 
evropských zemí objevily miliony vajec 
obsahující jedovatý insekticid fi pronil. 
Ten bývá součástí přípravků proti ble-
chám, vším a klíšťatům. Zvířatům, jejichž 
maso je konzumováno lidmi, je jeho 
podávání zakázáno. Světová zdravotnická 
organizace jej považuje za mírně toxic-
ký. Užívání preparátu vede k pocitům 
nevolnosti a závrati, může poškodit játra, 
ledviny nebo štítnou žlázu. Dospělým 
uškodí jen vysoká dávka, dětem však 
může ublížit i malé množství.
Aférou byly nejvíce zasaženy Belgie, Nizo-

zemsko a Ně-
mecko, odkud 
byla vejce 
distribuována 

do dalších zemí.  Objevil se však v napros-
té většině zemí Evropské unie a dalších 
dvou desítkách mimoevropských států. 
Vyšetřování odhalilo čtyřnásobné překro-
čení limitu pro fi pronil i ve zkoumaném 
vzorku vařených loupaných vajec na Slo-
vensku. Česká republika mezi zasaženými 
zeměmi není.

„Dražší vejce bývají známkou
               lepších podmínek chovu“
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zaostřeno

Škody za miliardy
Původcem mohla být podle vyšetřovatelů 
fi rma ze severu Belgie, která jedovatý dez-
infekční přípravek dodala drůbežárnám. 
Belgické úřady měly podezření již několik 
týdnů před samotným vypuknutím aféry. 
V souvislosti s kauzou byly provede-
ny razie v řadě zemí a byli zatčeni dva 
nizozemští manažeři, kteří jsou podezřelí 
z ohrožení veřejného zdraví, neboť údajně 
o používání fi pronilu věděli. Vyšetřova-
telé nyní zjišťují, zda byl fi pronil podá-
ván slepicím 
úmyslně, nebo 
zda byli farmáři 
oklamáni tím, 
že výrobce přípravek přidával do běžného 
čisticího prostředku.
Do dnešního dne byly z trhu po celé 
Evropě staženy už miliony vajec. Nej-
výrazněji aféra zasáhla Německo, kde 
obchodní síť Aldi přistoupila na začátku 
srpna preventivně ke stažení všech vajec 
z prodeje. Do distribuce následně puto-
vala jen ta vejce, u nichž byl prokazatelně 
proveden test na přítomnost fi pronilu. 
Další velké řetězce stáhly pouze vejce 
nizozemského původu. V celém Německu 
se těchto vajec dostalo do prodeje desítky 
milionů, jen v Dolním Sasku mělo jít o 28 
milionů kusů. V Belgii a Nizozemsku kon-
trolní úřady začaly uzavírat desítky chovů 
a utraceny zde byly stovky tisíc nosnic. 
Kontrolní úřady také vyjádřily obavu, že 
řada kontaminovaných vajec vstoupila 

do potravinového řetězce v dalších zpra-
covaných produktech, jako jsou koláče, 
sušenky nebo pomazánky.

Nebezpečná prodleva
Ačkoli belgické úřady věděly o problé-
mech již od června, rozhodly se ostatní 
státy informovat až na konci července. 
Údajně jednaly v souladu s evropskými 
předpisy, neboť usilovaly o prvotní získá-
ní více informací. Podle českého ministra 
zemědělství Mariana Jurečky však došlo 
k zásadnímu porušení všech předepsa-
ných postupů. Podle nich by se toto 
podezření a první nálezy reziduí fi pronilu 
měly bezprostředně objevit v systému 
včasného varování, kam je možno vkládat 
údaje kdykoli. Díky tomu by měly ostatní 
státy možnost nařídit včasné stažení 

podezřelých 
produktů 
z trhu, aby ne-
došlo k ohro-

žení spotřebitelů. Kvůli dvouměsíční 
prodlevě nebylo možné adekvátně 
zasáhnout uvnitř evropského trhu, ani 
odpovídajícím způsobem varovat o nálezu 
mimoevropské státy. Česká strana bude 
požadovat sankce, jejichž výše bude va-
rováním do budoucna pro všechny státy, 
které by se dostaly do obdobné 
situace.

Sušenky 
v podezření
Do České 
republiky 
by vejce 
ani výrobky 
z nich z konta-
minovaných chovů 
být dovážena neměla. Podle 

informací veterinární správy se belgická 
vejce objevila na českém trhu naposledy 
v dubnu, nizozemská v květnu. Nicméně 
někteří zákazníci využívají nákupů v Ně-
mecku, kde se mohli s vejci s jedovatou 
látkou setkat.
Česko na začátku září zavedlo nová 
bezpečnostní opatření. Kontrolou 
musejí procházet všechna vejce a va-
ječné výrobky, dovážené do ČR. V první 
fázi se toto nařízení týkalo jen  pro-
duktů z Belgie a Nizozemska. Společ-
nost Mondelez rovněž na začátku září 
stáhla z trhu šest šarží Zlatých věnečků 
Opavia. Ve výrobku použité sušené 
vaječné žloutky byly dodány němec-
kým výrobcem, kde byla později zjiště-
na kontaminace fi pronilem. Následné 
testy nadlimitní přítomnost fi pronilu 
nepotvrdily. Látka byla přítomna pouze 
na hranici zjistitelnosti akreditovanou 
laboratorní metodou. „Výsledná hod-
nota i po započtená nejistoty měření 
nedosáhla limitů, které jsou předpisy EU 
stanoveny pro použité suroviny a potra-
viny na 0,005 mg/kg,“ uvádí se v tiskové 
zprávě SZPI. 

Zatímco jsme dříve znali především 
mlékomaty, nyní automaty obsazují 
i jiné potraviny, včetně vajec. Jde 
o další formu přímého prodeje 
farmářských produktů, které se tím 
dostanou k více zájemcům než jen 
v případě klasického prodeje ze 
dvora. Jejich prostřednictvím mohou 
farmáři prodávat vlastními kanály, 
a nejsou tak závislí na prostřednících, 
jako jsou supermarkety. Tím také 
mohou regulovat své ceny bez 
ohledu na cenovou politiku obchodní 
tržní sítě.
Výhodou automatů je, že fungují celý 
den bez ohledu na otevírací dobu 
obchodů. Odbyt bývá veliký, většina 
se musí doplňovat každý den, takže 
je zaručena jejich čerstvost. I když je 
trvanlivost vajec 28 dní, zde se déle 
než týden „neohřejí“.
Samozřejmě i v tomto případě 
prodejci musejí splnit svou zákonnou 
povinnost a vejce řádně označit 
kódem. Na zboží v automatech je však 
informací mnohem víc, kupující tak 
najde konkrétní údaje o tom, která 
farma vejce vyprodukovala.

VEJCOMATY 
BODUJÍ

„Vejce, která obsahovala fi pronil,
              se na český trh nedostala“
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zaostřeno

Legislativa vyžaduje, aby obsah tuku 
v másle dosáhl nejméně 80 %, 
obsah vody smí být maximálně 

16 % a obsah ostatních látek v sušině 
nesmí přesáhnout 2 %. Nicméně máslo 
má řadu variant a není úplně jednoduché 
se v nich vyznat, jejich přehled najdete 
v boxu. U másel se sníženým obsahem 
tuku se výrobci snaží argumentovat zdra-
votními přínosy oproti máslu klasickému, 
neboť jejich výživové hodnoty jsou nižší. 
Takovéto výrobky samozřejmě prodávat 
lze, dokonce 
i název „máslo“ 
je přípustný, 
ovšem fakt, že jde 
o máslo se sníženým obsahem tuku, musí 
být viditelně uveden na přední straně 
obalu. Pozor také na to, že názvy jako „far-
mářské“ nebo „rodinné“ žádným způso-
bem legislativně ošetřeny nejsou a jde jen 
o marketingový název. Směsné a roztíra-

telné tuky do kategorie másel nespadají 
a neměly by být v regálech prodávány 
mezi nimi tak, aby byl spotřebitel uveden 
v omyl, že si kupuje máslo.

Kvalita je dobrá
Jak dokázal test, který náš časopis pro-
vedl v roce 2016, másla na našem trhu 
jsou kvalitní a málokterá jiná komodita se 
může pyšnit tak vysokou úrovní. Z testu 
vyplynulo, že všichni výrobci nejenže 
splňují všechny legislativní požadavky, 

ale také chuť 
prodávaných 
másel je velmi 
dobrá. Žádný 

z prověřovaných vzorků nebyl falšován 
přídavkem rostlinných tuků, dokonce 
ani obecně nepatří výrobci másel mezi 
časté „hříšníky“. Cena není jednoznačně 
určujícím kvalitativním parametrem ani 
u másel. Jak dokázal již zmiňovaný 

Máslo je jednou z komodit, 
po kterých řada spotřebitelů 
sáhne prakticky každý den. 
Proto zákazníci reagovali 
na zvýšení jeho ceny velmi 
citlivě, zvlášť v době před 
vánočními svátky, kdy 
jeho spotřeba každoročně 
skokově naroste. Dobrou 
zprávou je, že se situace 
uklidnila a naší hlavní starostí 
by mělo být, abychom si 
vybrali máslo v první řadě 
kvalitní – ať již do lineckého 
těsta, nebo k namazání 
vánočky.

Ceny másla:
  K panice není důvod

„Pozor na másla s označením
                 farmářské a rodinné“
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test, nejlevnější vzorek může být dokon-
ce tím nejlepším. Samozřejmě je dobré 
kupovat máslo co nejčerstvější, které má 
co nejdéle do konce doby trvanlivosti. 
Čím blíže tomuto datu, zvyšuje se prav-
děpodobnost, že máslo začne vykazovat 
kvalitativní změny a tzv. žluknout.

Lepší chuť než margaríny
Řada spotřebitelů dává přednost máslu 
před rostlinnými tuky, neboť má ve srov-
nání s nimi příjemnější chuť. Nevýhodou 
oproti směsným tukům nebo margarínům 
je horší roztíratelnost másel. I když se 
máslo po řadě let démonizace dočkalo 
určité satisfakce, pravidelnou konzumaci 
ve velkém množství nelze z výživového 
hlediska doporučit. Podle odborníků 

platí – pokud je člověk zdravý, není 
důvod, aby se máslu zcela vyhýbal. Sa-
mozřejmě lidé s vysokým cholesterolem 
nebo jinými zdravotními komplikacemi 
musejí být s jeho konzumací obezřetnější.
Řada lidí se od másla odklonila k rostlin-
ným tukům a spotřebu másla minimálně 
krátkodobě omezila. Tato změna spotřeb-
ního chování bývá ovšem jen přechodná, 
než se ceny opět 
ustálí. Nicméně 
z dlouhodobého 
hlediska spotřeba 
másla stoupá. Nejnižší úrovně dosaho-
vala v porevolučních letech, kdy boom 
zaznamenaly především margaríny. V roce 
2007 snědl podle statistických údajů prů-
měrný Čech 4,2 kilogramu másla, o osm 
let později činila spotřeba 5,5 kilogramu 
na osobu ročně.

Panika žene ceny výš
Na začátku roku stálo máslo průměr-

ně 43 korun, v září se jeho cena 
vyšplhala přes 57 korun, 

v některých obcho-
dech ho bylo 

možné koupit 
i za 80 Kč. 

Lidé se 
z obav 

před dalším nárůstem cen másla a jeho 
nedostatkem snažili předzásobit, čímž 
jeho cenu hnali výš. K naprosté hysterii 
pak docházelo v případě, že se v některém 
z řetězců objevilo máslo v akci. V takové 
situaci však bylo zpravidla k dispozici 
máslo z jiných zemí, například Polska. 
Mohlo se jednat také o máslo, které před 
rozmrazením trávilo řadu měsíců v mra-

zácích. Ačkoli 
se lidem zdá 
současná cena 
másla astrono-

mická, v přepočtu na průměrnou mzdu je 
nižší než na počátku 90. let, a to přibližně 
2,5 krát.
Podle dosluhujícího ministra zeměděl-
ství Mariana Jurečky byly rostoucí ceny 
zapříčiněny tím, že došlo k vyšší poptávce 
a zároveň nedostatku suroviny. Po ukon-
čení mléčných kvót nastal pokles výroby 
mléka v EU i dalších státech. Cenu másla 
hnala nahoru zejména smetana, jejíž 
cena se vyšplhala na trojnásobek cen ze 
začátku roku 2016. Za dalším nárůstem 
je ale již zmiňovaný uměle vyvolávaný 
dojem, že nebude máslo na trhu k dispo-
zici vůbec, což je zejména v předvánoční 
době velmi citlivé. Ke zvyšování cen másla 
podle potravinářů  přispěly také obchod-
ní řetězce, které na něm mají značnou 
přirážku až několik desítek procent. Ob-
chodní řetězce však tvrdí, že jejich marže 
činí průměrně 14 %.
Předseda Zemědělského svazu ČR Martin 
Pýcha prohlásil, že cena kolem 50 korun 
za kostku je normální a spotřebitelé by 
si na ni měli zvykat. Jde o návrat ke spra-
vedlivým cenám po době, kdy na mléku 
zemědělci dlouhodobě prodělávali. Že se 
jedná spíše o nepříjemný, ale přechodný 

zaostřeno

„Hysterie z cen másla
                                     byla zbytečná“
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výkyv, dokázal vývoj na začátku listo-
padu. Tehdy začaly některé obchodní 
řetězce nabízet máslo v akcích za cenu 
pod padesát korun. Podle odborníků se 
tak vyhrocená situace uklidňuje a trh se 
vrací k normálu.

Objednávejte včas
Lidé měli obavy z vysoké ceny másla 
zejména s ohledem na blížící se svátky 
a s nimi spojené pečení cukroví. Většina 
domácností peče doma, případně cukroví 
dostává od příbuzných či přátel. Ovšem 
i poptávka po kupovaném vánočním cuk-
roví v posledních letech roste. Hlavním 
důvodem bývá nedostatek času, dále pak 
nechuť k této činnosti. Možnost cukroví 
nakoupit využívají především lidé žijící 
sami a bezdětné 
páry. Řada hospo-
dyněk doma peče 
jen pár druhů 
a u profesionálů si objednává pouze vy-
brané speciality. Často se tak na jednom 
stole potkávají druhy domácí a kupované. 
Cukroví je třeba objednávat s dostateč-
ným předstihem, většina fi rem objednáv-
ky ukončuje v průběhu listopadu, zájem  
přesahuje možnosti výroby.

Sledujte složení a ochutnávejte
Platí, že kupované cukroví nemusí být 
horší než to doma vyráběné. Záleží 
na způsobu výroby a použitých surovi-
nách. Jednoznačným trendem je příklon 
ke kvalitě, lidé často objednávají u spe-
cializovaných fi rem, cukráren a pekáren. 
Preferované jsou menší fi rmy vyrábějící 
cukroví ručně. Ideální samozřejmě je, 
pokud máte možnost cukroví nejdříve 
ochutnat. Dobrým vodítkem je i složení 

výrobků – výroba z másla, vysoký podíl 
oříšků a skutečná čokoládová poleva 
(nikoli jen obvyklá tuková). U druhů 
slepovaných marmeládou by nás měla 
zajímat její kvalita. Cukroví by naopak 
nemělo obsahovat zbytečné přídatné 
látky, jako jsou barviva, aromata, kon-
zervanty apod. Podezřelé by nám také 
mělo být, pokud má cukroví neobvykle 
dlouhou dobu spotřeby.
Cena za kilogram cukroví se liší podle 
napečených druhů a také místa, kde 
nakupujete. V supermarketu můžete 
najít kilovku okolo 200 Kč, ale otázkou je, 
do jaké míry si pochutnáte. Ve věhlasné 
pekárně se můžete setkat s cenami 
kolem 300 korun, ale výjimkou není 
ani přes 700 korun za kilogram. 

Na trhu dnes 
již není pro-
blém sehnat 
cukroví, 

určené také pro lidi se stravovacími 
omezeními – bezlepkové, vitarián-
ské, vyhovující paleo dietě. Vyšší 
cena másla bude mít na zdra-
žení cukroví, ale i dalších 
zákusků, samozřejmě 
vliv. Ovšem meziroční 
nárůst cen se bude 
u většiny fi rem pohybo-
vat do 15 %.
Pozor na to, že nakupo-
vat od cukrářů-amatérů, 
kteří si pečením cukroví 
jen příležitostně přivy-
dělávají, může být rizikové. 
Na internetu narazíme 
na celou řadu domácích 
výrobců, například mami-
nek na mateřské dovolené, 

kteří nemají o potřebných hygienických, 
kvalitativních a formálních povinnostech 
ani zdání. Kdo peče cukroví určené pro 
prodej, je povinen vlastnit potravinářský 
průkaz, mít zřízenou živnost, informovat 
o své činnosti SZPI, musí disponovat 
provozovnou odpovídající parametrům 
daných zákonem a dodržovat legislativou 
předepsaná označení (složení, alergeny, 
váha, trvanlivost atd.). 

zaostřeno

Čerstvé máslo – máslo do 20 dnů 
od data výroby
Stolní máslo – může být skladováno 
až dva roky od data výroby, a to při 
teplotách až -18 °C
Máslo polotučné – obsah tuku nejmé-
ně 39	% a nejvíce 41	% 
Máslo třičtvrtětučné – obsah tuku 60 
až 62	%
Máslo se smetanovým zákysem – ob-
sahuje minimálně 75	% tuku a obsahuje 
jen mléčný tuk
Směsný roztíratelný tuk – obsahuje 
tuky rostlinné i živočišné
Rostlinný roztíratelný tuk – obsahu-
je jen tuky rostlinné, a to v různém 
složení

NENÍ MÁSLO 
JAKO MÁSLO

„Cena cukroví by výrazně
                              stoupat neměla“
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víte, že...

Kdybychom nahlédli do českých 
domácností během svátků vánoč-
ních, pak bychom asi dokázali říci, 

jaké nejčastější pokrmy se tady budou 
vyskytovat. Mnoho lidí si potrpí na sma-
ženého kapra s bramborovým salátem, 
několik druhů cukroví, vánočku, chlebíč-
ky. Bez toho si nedokáží svůj sváteční stůl 
představit. Možná by ale nebylo na škodu 

poohlédnout se po starých dobrých 
tradičních receptech. Stačí totiž 
přidat jen špetku inovace a vánoční 
jídelníček může být o něco pestřejší 
a také lehčí.

Štědrý den ve znamení luštěnin
Kde jsou ty doby, kdy se na Štědrý den 
hlavně uklízelo a vařilo a všichni se až 

do večera postili. Hodovat se začalo až 
s první vycházející hvězdou. Mnohé 
může dnes překvapit, že hlavní součástí 
štědrovečerních pokrmů byly luštěniny, 
například hrách, který za kdovíjakou 
delikatesu nepovažujeme. Jedly se také 
obilniny. Hostina tehdy znamenala 
hlavně to, že si lidé dopřáli větší počet 
chodů. Polévka a hlavní jídlo by byly 
na tehdejší dobu málo, jedlo se třeba 
devět chodů. Pokrmy vycházely hlavně 
z toho, co bylo v tuto dobu lokálně 
dostupné. A to byly právě luštěniny, 
obiloviny 

Jak by měly vypadat tradiční české Vánoce, to je věčné 
téma prosincových dní. Vedle toho, že se v mnoha 
rodinách již neudržují zvyky téměř žádné, i sváteční 
kuchyně se postupně mění. Někde mizí z našich 
slavnostních stolů pokrmy, které byly dány po staletí, 
a jinde je doplňují o moderní přístupy a ingredience. 
Je libo tradiční zdravý dezert? Pak si můžete doma 
připravit vánoční muziku ze sušeného ovoce. 
Smaženého kapra zase může nahradit ryba na černo 
a k obědu si vystačíte s chutnou hrachovou polévkou 
a houbovým kubou.

Připravila Kamila Steinbachová a Klára Chábová, foto shutterstock

Babiččina vánoční 
tabule            
se špetkou 
fantazie
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a sušené houby. Velmi oblíbeným recep-
tem našich prababiček byla hrachová 
polévka. Postup je jednoduchý. Sušený 
hrách propláchneme, dáme do misky, 
zalijeme 
vodou a ne-
cháme přes 
noc máčet. 
Hrách uvaříme v téže vodě, část ho poté 
rozmixujeme. Přilijeme zeleninový vývar, 
smetanu (tu můžeme vynechat), oko-
řeníme sušenou majoránkou, utřeným 
česnekem, solí a pepřem. Krátce povaří-
me a podáváme s česnekovými krutony. 
Kromě toho, že luštěniny jsou velmi 
zdravé, polévkou se dobře nasytíme 
a už nemusíme mít chutě na další chod 
nebo sladké.

Černý kuba neboli hubník
Velmi chutný a zdravý je také kuba neboli 
hubník. Tento starý pokrm se vrací 
na naše sváteční stoly právě proto, že 
dobře zasytí. Zkuste si ho připravit třeba 
zrovna letos jako jeden ze štědrovečer-
ních chodů. Sušené houby se namočí 

do vlažné vody a promačkají, aby pustily 
šťávu. Do kastrolu se dá vařit voda, až 
bude vroucí, přisypou se kroupy a vaří 
se do měkka. Na pánvi se osmaží cibule 

a česnek 
spolu s celým 
kmínem, při-
dají se namo-

čené a slité houby. Přisype se majoránka, 
sůl a pepř, přidají uvařené a slité kroupy. 
Směs se přesune do pekáčku a nechá 
dvacet minut péct. Uvidíte, že si všichni 
doma pochutnají.

Oplatky s medem a česnekem
Možná vás překvapí dost zvláštní 
předkrm, který byl po staletí součástí 
štědrovečerní večeře. Jde o oplatky, 
které se jedly potřené medem a česne-
kem, tedy naprosto unikátní kombinací. 
Vyzkoušejte je letos i vy. Z mouky, vody 
a soli vytvořte těstíčko, ani tekuté, ani 
tuhé. Opečte je v oplatkovači či vafl ovači 
a ještě teplé potřete stroužkem česne-
ku a pokapejte medem. Kolem tohoto 
pokrmu se vyskytuje pověra, že pokud 

oplatku sníte, mělo by se vás po celý 
příští rok držet zdraví.

Vánoční muzika na mlsání
Velmi oblíbeným dezertem našich babi-
ček byla tzv. vánoční muzika. Smíchaly se 
sušené švestky, jablka, hrušky či meruňky, 
vše se rozvařilo s kouskem skořice, badyá-
nem, několika hřebíčky, kouskem vanilky 
a citronové kůry. Směs se prolisovala, 
přidala se lžíce švestkových povidel, hro-
zinky, nastrouhané ořechy, loupané mandle 
a podle možností i strouhaný perník. Vše 
se povařilo, pak se odstavilo a dochutilo 
cukrem nebo medem a trochou rumu. Pro-
míchané se podávalo v miskách. Dobré je, 
že pokud si chcete zamlsat a zrovna nemáte 
chuť na vánoční cukroví, toto by pro vás 
mohla být vcelku zajímavá náhražka.

Kultovní smažený kapr
V úvodu jsme již zmiňovali smaženého 
kapra, který se stal kultovním hlavním 
chodem štědrovečerní večeře. Mnoho 
českých hospodyněk ale dnes namís-
to této pochoutky připravuje ryby 

„Hrachová polévka a hubník
                už z tabulí skoro vymizely“
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na další způsoby, případně 
tento druh masa úplně 
vynechává. Na naše 
jídelníčky se tak postupně 
dostává například losos 
v šampaňském těstíčku, 
telecí rolády s brusinkami, 
krůtí medailonky na po-
merančích nebo třeba jen 
kapr na přírodno. Fantazii 
se meze nekladou. Ani 
takový kapr na medu není 
vůbec špatný (recept na-
leznete v boxu u článku). 
Vyhnete se trojobalu, 
smažení a vyzkoušíte zcela 
jinou chuť sváteční ryby.

Boží hod od slova 
hodovat
Půst skončil a na Boží hod 
se konečně mohlo začít 
hodovat, a to hlavně maso, které se dříve 
pojídalo velmi střídmě. Boží hod vánoční 
byl ale tím pravým dnem, kdy byl důvod 
si dopřát. Drůbež si spojujeme hlavně 
s druhým svátkem vánočním a štěpán-
skou husou, ale pojídala se i na Boží hod, 
a to buď husa, či kachna. Právě drůbeží 
maso bylo tehdy nejdostupnější.
Pokud vám postačí drůbeží maso až 

na Štěpána, upečte si slavnostní vep-
řovou pečeni, kterou si dopřejete třeba 
s bramborovou kaší nebo lehkým salátem. 
Základem každé dobré pečínky je šťáva, 
kterou je třeba uchovat. V žádném přípa-
dě nesmíte dopustit, aby se pečínka dlou-
hou přípravou 
vysušila. 
Proto je třeba 
maso (pou-
žijte vepřovou pečeni bez kosti) svázat 
do úhledného válečku, nejlépe bezbar-
vým provázkem. Tam, kde je na povrchu 
masa tuk, jej nařežte a prosypejte solí. 
Předehřejte si troubu zhruba na 150 °C. 
Váleček s masem pokmínujte, potřete 
sádlem a posolte. Na horké pánvi maso 
opečte, poté, co se opečou všechny 
jeho strany, žár ztlumte a maso pořádně 
propečte. Opečené vyjměte a do výpeku 
dejte nakrájené dvě až tři cibule a stla-
čené stroužky česneku. Přilijte trochu 
vody, odstraňte připečené zbytky a vše 
přesuňte do pekáčku, přidejte maso. 
Pečte zhruba hodinu a půl. Maso krájejte 
na prkénku až poté, co trochu vychladne, 
aby nepustila šťáva.

Jde se na koledu, nebo na husu
Svatý Štěpán byl dříve spojen 
s koledou, na rozdíl 
od před-
chozích 
spíše 

tichých dní, které měl člověk strávit 
rozjímáním, šlo o svátek veselý, kdy se 
mohlo i popíjet, zatímco v ostatní dny 
byl alkohol zakázaný. Tradiční je v tento 
den husa, ta štěpánská se peče s jablky 
a ořechy a jde o skutečnou lahůdku. 

Pokud nechce-
te trávit hodiny 
v kuchyni, při-
pravte si z husy 

prsa, třeba jako delikatesu s ořechy, jablky 
a medem. Husí prsa omyjte a osušte. 
Nakrojte je a lehce naklepte, osolte a ope-
přete. Nakrájejte jablka, mandle a ořechy 
a vložte do masa. Použijte párátka, aby 
nádivka z prsou nevyklouzla, a maso 
vložte do pekáčku, podlijte vodou a pečte 
na 150 °C. Během pečení prsa pravidelně 
polévejte. Poté, co budou měkká, vyjměte 
je z výpeku. Zaprašte moukou, přidejte 
vodu a provařte. Přidejte trochu medu, 
šťávičku přeceďte.

Každý, co je mu libo
Pokud se rozhodnete, že byste si letos 
chtěli zaexperimentovat, ale přitom 
zůstanete věrni receptům a doporuče-
ním našich prababiček, určitě nebudete 
zklamáni. Obohatíte tak svůj sváteční 

jídelníček a třeba vám ani ne-
přibydou kila navíc. 

Také je ale možné, 
že se právě letos 
vydáte za teplem 
a Vánoce pro-
žijete v některé 

z exotických zemí. 
A na bramborový 

salát, cukroví a sma-
ženého kapra si tady ani 

nevzpomenete. 

KAPR NA MEDU
Doba přípravy: 50 minut (+ noční uleže-
ní), 4 porce

Ingredience: 4 podkovy z kapra, 100 ml 
bílého vína, 3 až 4 lžíce medu, 2 lžíce rybí 
omáčky, 2 lžíce másla, 3 stroužky česneku, 
šťáva z jednoho pomeranče, mletý kmín, 
sůl, pepř

Postup: Smícháme bílé víno, med, rybí 
omáčku, pomerančovou šťávu, utřený 
česnek, kmín, sůl a pepř. Do této marinády 
vložíme podkovy z kapra a necháme mari-
novat přes noc. Druhý den necháme kapra 
okapat a zprudka ho opečeme na pánvi 
s rozehřátým máslem. Marinádu přelijeme 
do pekáčku, vložíme kapra a dáme do vy-
hřáté trouby, pečeme zhruba čtvrt hodiny 
na 180 °C. Během pečení rybu obrátíme. 
Podáváme s bramborovým, případně 
se zeleninovým salátem nebo vařenými 
bramborami.

„Na Štěpána zkuste
                             husí prsa s jablky“
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Jaké vlastnosti má

      královna majonéz?

Hladké mouky
              s nepatrnými rozdíly

Ochutnali jsme za vás
Upečený moučník ze špaldové mouky

byl i druhý den krásně vláčný
Rama s kokosovým olejem na trhu

pravděpodobně dlouho nevydrží...

„Ajvar překvapil. Místo očekávané chemické chuti
                                                             v něm byla cítit zelenina.“Dana Gabrovská, PK ČR

„Krevety mne o čerstvosti nepřesvědčily.
                                      Přístě si raději připlatím.“

Jana Tobrmanová Čiháková, zástupkyně šéfredaktorky
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Do této patové situace jsme se rozhodli zasáhnout a společně se 
spolupracujícími agenturami jsme v polovině roku 2016 nastar-
tovali komunikační kampaň. Cílem bylo zvýšení úrovně edukace 
spotřebitelů na téma kvality potravin a důležitosti preference 
kvalitnějších potravin.

Jak tedy stalo, že Češi opět začali kupovat kvalitní potraviny? 
Tak, že jsme změnili jejich nákupní chování a vnímání kvality. 
Našli jsme přesné parametry kvality a důvody, proč dávat kva-
litním potravinám přednost. Výzkum totiž potvrdil, že jedním 
z mála vodítek je pro spotřebitele bohužel jen cena. Představili 
jsme animovaného panáčka Klasáčka jako ambasadora kvality. 
Skrz něj jsme spotřebitelům začali vysvětlovat, co je znakem 
kvality u různých potravin a proč je to tak důležité. Informač-
nímu formátu kampaně jsme pak podřídili i další komunikač-
ní kanály.

A přišli jsme se sloganem Nakupujte kvalitu s chutí!

Už v polovině kampaně jsme dosáhli výborných výsledků. 
Průzkum výzkumné agentury STEM/MARK ukázal, že kromě 
růstu podpořené a spontánní znalosti značky Klasa se především 
zvýšil obecný zájem o kvalitu potravin a znalost kvalitativních 
parametrů. Kampaň všem vysvětlila, že kvalitnější potraviny se 
vyplatí preferovat a kupovat.

Díky podzimní spotřebitelské soutěži byly prodány bezmá-
la 3 miliony oceněných kvalitních produktů. Agentura GfK 
v červenci 2017 provedla kompletní analýzu prodejních dat. 
A bylo prokázáno, že nárůst tržeb komunikovaných kvalitnějších 
potravin dosáhl ve sledovaném období kampaně průměrné hod-
noty plus 8 mld. Kč a nárůst hodnoty plus 1,2 mld. Kč. Kampaň 
tak při investici 193,1 mil. Kč vč. DPH dosáhla impozantní ROI 
ve výši 4 142 %. Tedy každá 1 Kč investovaná do kampaně zvýši-
la o více než 40 Kč obrat kvalitních potravin v ČR.

Obrat produktů Klasa rostl 
o téměř 5 % rychleji 
než celý trh, a hlavně, 
v Klasa sortimentech 
klesají od podzimu 
2016 slevy! Obra-
tově i hodnotově 
tedy segment Klasa 
potravin roste rychleji 
než zbytek trhu. Jinými 
slovy, každá koruna 
investovaná do kampaně 
zvýšila o více než 40 korun 
obrat kvalitních potravin 
v České republice. 

Všichni víme, že mezi roky 2012 a 2015 
se maloobchodní řetězce dostaly 
do neuvěřitelné slevové spirály, ze které 
nešlo vystoupit. Český spotřebitel se tak 
stal šampiónem v nákupech ve slevě. Je 
však jasné, že z dlouhodobého hlediska 
je tento model neudržitelný a pro 
producenty neúnosný.

Už l i ě k ě j d áhli ýb ý h ý l dkůVši h i í ž i k 2012 2015

„Kvalita přebila cenu!“

PR článek
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O značce „Klasa“
Národní značku kvality KLASA uděluje 
mimořádně kvalitním potravinářským 

a zemědělským výrobkům 
ministr zemědělství od roku 
2003. Spravuje ji Státní 
zemědělský intervenční fond. 
Národní značku kvality získá-
vá výrobce na tři roky. Logo 
KLASA slouží spotřebitelům 

k lepší orientaci na trhu pro rozeznání vý-
jimečně kvalitních produktů v porovnání 
s běžně dostupnými potravinami. V sou-
časnosti ji mohou spotřebitelé nalézt 
na obalech u více než devíti set produktů 
od více než dvou set českých a morav-
ských výrobců. Další informace a kom-
pletní seznam všech oceněných produktů 
jsou na stránkách www.eklasa.cz.

O značce „Regionální potravina“
Již osmým rokem uděluje Ministerstvo 
zemědělství značku Regionální potravina 

nejkvalitnějším země-
dělským nebo potra-
vinářským výrobkům, 
které zvítězí v krajských 
soutěžích. Projekt má 
za cíl podpořit domácí 
producenty lokálních 

potravin a motivovat zákazníky k jejich 
vyhledávání na pultech obchodů, 
na farmářských trzích či přímo u výrob-
ců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat 
z 520 oceněných produktů od 378 výrob-
ců. Značka Regionální potravina oceňuje 
ty nejlepší výrobky z každého kraje. Více 
informací je k dispozici na webových 
stránkách www.regionalnipotravina.cz. 

O značce „BIO Produkt ekologického 
zemědělství“

Zelenobílý grafi cký 
znak BIO nazývaný 
díky proužkům „bio-
zebra“ je doplněný 
nápisem „Produkt 

ekologického zemědělství“. V naší zemi 
slouží jako ochranná známka pro biopo-
traviny. Aby mohly produkty toto označe-
ní získat, musí být prověřeny některými 
kontrolními organizacemi, které pověřuje 
Ministerstvo zemědělství. Jedná se sice 
o český předpis, ovšem tímto znakem 
nemusí být označeny jenom potraviny 
s původem v naší zemi. Bio výrobky 
označují produkty z rostlin a živočichů 
z ekologických farem, které nebyly ošet-
řeny zakázanými pesticidy, minerálními 
dusíkatými hnojivy a zároveň se při jejich 
pěstování nebo chovu zohledňuje dopad 
na životní prostředí a potřeby chovaných 
hospodářských zvířat.

O značce „Ekologická produkce“
„Ekologická produkce“ je na rozdíl 
od předchozí „biozebry“ značením nad-

národním (ve tvaru 
zelenobílého lístku) 
upraveným předpi-
sem Evropské unie. 
Musí ho mít na svém 

obale každý produkt, který splňuje 
v rámci EU požadavky na biopotraviny. 
Jejich defi nice je zmíněna v textu výše 
– u značky „BIO Produkt ekologického 
zemědělství“. Pro úplnost ještě dodejme, 
že u biopotravin s původem mimo naši 
zemi není označení „biozebra“ povinné, 
i když na obalu být může.

O značce „Chráněné označení
(ZTS, CHZO, CHOP)“
Jedná se o značení Evropské unie. Fungu-
je už téměř 25 let. Důvodem vzniku byla 
mj. i ochrana produktů před jejich padělá-
ním. Týká se to následujících značek:

Chráněné označení 
původu (CHOP) 

Chráněné zeměpisné 
označení (CHZO)

Zaručené tradiční 
speciality (ZTS)

V pondělí 16. října 2017 odstartovala velká podzimní spotřebitelská soutěž s názvem 
„Střihněte si 3× Škodu Fabia a sto tisíc dalších skvělých cen“ pořádaná Státním 
zemědělským intervenčním fondem. Podmínkou pro účast je vyplnění a zaslání 
herní karty s 30 značkami kvality potravin. Cílem je podpořit osvětu 
a konzumaci kvalitních potravin. Hlavní cenou jsou tři vozy Škoda Fabia.

Soutěž potrvá do 14. ledna 2018.

Více info o soutěži naleznete na www.akademiekvality.cz

VYHRAJTE AUTOMOBIL JENOM ZA TO,
ŽE JÍTE ZDRAVĚ A KVALITNĚ!

ž s názvem ž

tátním 
slání

O značce „Klasa“
Národní značku kvality KLASA uděluje
mimořádně kvalitním potravinářským

a zemědělským výrobkům
ministr zemědělství od roku 
2003 Spravuje ji Státní

Značky kvality,
                   znáte je?

PR článek

Odbor administrace kvalitních potravin
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Do soutěže o předvánoční královnu 
majonéz jsme nasadili 9 vzorků, 
z nichž 6 neslo ocenění značkou 

KLASA, a ve spolupráci s Potravinářskou 
komorou České 
republiky a labo-
ratořemi Vysoké 
školy chemicko-
technologické v Praze jsme je otestovali 
po senzorické i analytické stránce.

Hlavní kritéria
Majonézou je nazývána studená emulgo-
vaná omáčka, jejíž základní komponenty 
tvoří olej, voda, ocet a ochucovadla, jako 
jsou sůl a cukr. Jako emulgátor může být 
použit pasterizovaný vaječný žloutek 
nebo vaječná melanž. Základní majonéza 

by neměla obsahovat žádná zahušťovadla 
a též by měla splnit minimální limit pro 
obsah tuku stanovený na 80 %.
Z výše uvedené defi nice jsme také vyvo-

dili hlavní hod-
notící kritéria. 
Pro analytické 
posouzení pro 

nás bylo přínosné zkoumat v produktech 
obsah tuku i nasycených mastných ky-
selin a zastoupení žloutků. Obecně platí, 
že čím více oleje majonéza obsahuje, tím 
je lepší. Po senzorické stránce pro nás 
bylo důležité hodnotit barvu, chuť, vůni 
a konzistenci. Z výsledků jsme následně 
sestavili výslednou známku, přičemž sen-
zorickému hodnocení jsme udělili váhu 
40 % a složení majonézy 60 %.

příloha

Připravila Potravinářská komora České republiky, foto PK ČR a shutterstock

královna majonéz?
Někdo ji čas od času 
použije do pomazánky, 
jiný po ní nesáhne, jak 
je rok dlouhý. Existuje 
ale jeden čas, kdy si 
majonézu koupí takřka 
každý – ten vánoční. 
A protože se právě tato 
doba opět neúprostě 
blíží, podívali jsme se, 
jak to s kvalitou majonéz 
na českém trhu je.

„Čím víc oleje,
            tím kvalitnější majonéza“

Jaké vlastnosti má

přpřpřppřpřpřppppřpřřpřpřřpřpřpřpřřpřřřpřřpřpřpřppřřřpřpppřpřpřřřřřřřppřřřřřřřřřřřřřřřřpřřřřpřpřřpřřřp ílílílílílílílíílíííííííííílííííííííílílíílílílííílílílílíllílílílíílíílllílllooohhhhhhhhhhhhhhohhohhhohhhohhhhhhohhohohoohooooohooo aaaaaaaaaaaa
Tato rubrika
byla připravena
ve spolupráci
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Orientace 
podle norem
V roce 
1959 byla 
na výrobu 
majonézy 
stanove-
na oborová 
norma, která 
produkt de-
klarovala jako 
výrobek sklá-
dající se z va-
ječných žloutků, 
rostlinného oleje, octa a soli. 
Mimo jiné stanovila, že kilogram majo-
nézy má obsahovat 8 vaječných žloutků 
a 78 % oleje. Počátkem 90. let 20. století 
se ale tyto normy zrušily a došlo tím 
k výraznému snížení kvality průmyslově 
vyráběných majonéz.
Kvalita se citelně nezlepšila ani po zavede-
ní potravinářské vyhlášky č. 326/2011 Sb. 
Ta totiž povolovala 
velké rozmezí 
obsahu oleje, 
který je hlavním 
činitelem ovlivňujícím její chuť a konzis-
tenci. Ke splnění vyhlášky stačilo, aby byl 
obsah olejů v majonéze mezi 10 % a 85 % 
na kilogram výrobku. „Podhodnocený“ byl 
i obsah vajec. Dle této vyhlášky stačil v 
kile majonézy pouze jeden žloutek.
Teprve od roku 2016, kdy z aktivity 
českých výrobců majonéz a Potravinářské 
komory ČR došlo k novelizaci vyhlášky, 
platí, že majonéza musí mít minimál-
ně 50 % oleje a minimálně 2 % vaječ-
ných žloutků.

Překvapující výsledky
Senzorické hodnocení se pohy-

bovalo v poměrně širokém 
rozmezí 1,6 až 3,7. Mezi 

majonézami jsme 
našli výrobky, 

které obsa-
hovaly 

vysoký 
podíl 
oleje 
a zá-
roveň 

v nich 
nebyly objeveny aro-

mata, koření a hořčice, ale objevili jsme  
i produkty s nižším podílem oleje, avšak 
výrazně dochucené. Je logické, že dochu-
cované výrobky byly také po senzorické 
stránce hodnoceny lépe, přestože druhou 
skupinu lze považovat za kvalitnější.
Dobrou zprávou je, že povinným para-
metrům stanoveným pro obsah tuku 

a žloutků vyhověly 
všechny majoné-
zy. Analýzy ale 
ukázaly, že ne vždy 

se shoduje deklarace na obalu se skuteč-
ným obsahem některých látek. Takové 
pochybení jsme zaznamenali u hodnocení 
obsahu mastných kyselin. U Podřipské 
majonézy byla prokazatelně zjištěna vyšší 
hodnota, než výrobce uvedl. U Vejprnické 
majonézy a Poličanky jsme nemohli s 
určitostí říct, jestli se deklarace na obalu 
shoduje s hodnotou zjištěnou laboratorní 
analýzou, jelikož výrobce tento parametr 
na etiketě neuvádí, což ale není ani jeho 
povinností dle platné legislativy.

Informace na obalu
A co je při výběru majonézy důležité také 
sledovat? To, co pokaždé. Spotřebitel by 
se měl orientovat především podle údajů 
na etiketě, co výrobek obsahuje. Nejpřís-
nější kritéria na českém trhu splňují ma-
jonézy, které jsou vyráběny podle české 
cechovní normy.
Orientovat se je možné i dle obsahu 
přídatných látek. I když v tomto para-
metru je důležité před nákupem zhod-
notit, jestli toužíte po omáčce k masu, 
od které očekáváte výraznější chuť, či zda 
chcete kvalitní výrobek použít například 
do bramborového salátu. 

příloha

„Majonéza musí obsahovat
     50 % oleje a 2 % žloutků“

První známka o majonéze se datuje 
do roku 1756, kdy francouzský vévoda 
Richelieu porazil britské vojsko 
u Port Mahonu. Jeho šéfkuchař tehdy 
na oslavu vítězství připravil hostinu, 
na které se měla podávat i studená 
omáčka ze smetany a vajec. Smetana 
však v kuchyni v polním ležení došla, 
a tak jí šéfkuchař z nouze nahradil 
olejem. A „mahonéská (majonezská) 
omáčka“ byla na světě.

PRVNÍ MAJONÉZA 
VZNIKLA OMYLEM

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

Clever – Majonéza bez 
přídavku konzervantů
Výrobce: Billa, s.r.o.

Z degustace: Vzorek měl vynikající tuhou konzis-
tenci, barva světlejší a intenzivnější tučná chuť.

Z laboratoře: Stanovený obsah žloutků nebyl 
v souladu s deklarací na obale.

Cena/1	kg:
87,80�Kč

Složení:
79	% řepkový olej, 
pitná voda, 5	% 
vaječný žloutek, 
cukr, kvasný ocet 
lihový, jedlá sůl, 
hořčičné semeno, 
kyselina citronová, 
koření 

2,6
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

1,64

Zárubova
majonéza …s chutí do jídla
Výrobce: Záruba Food, a.s.

Z degustace: Vzorek žlutší, měl příjemnou 
chuť a řidší konzistenci. Za tu dostal snížené 
hodnocení.

Z laboratoře: Všechny sledované parametry 
byly ve 100
%  souladu s platnou legislativou. 

Cena/1	kg:
97,30�Kč

Složení:
řepkový olej, pitná 
voda, vaječné 
žloutky, hořčice, 
cukr, ocet kvasný 
lihový, jedlá sůl, 
kyselina citronová, 
karoteny, EDTA

2,6
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

1,64

Albert quality
Majonéza
Výrobce: Záruba Food, a.s.

Z degustace: Druhý nejlepší vzorek s příjemnou 
chutí a řidší konzistencí. Jinak byl pro porotu 
vyhovující. 

Z laboratoře: Všechny sledované parametry 
byly ve 100
%  souladu s platnou legislativou. 

Cena/1	kg:
82,10�Kč

Složení:
70	% řepkový 
olej,  pitná voda, 
ocet, 7,8	% vaječný 
žloutek, hořčice, 
cukr, ocet kvasný 
lihový, jedlá sůl, 
kyselina citronová, 
karoteny, EDTA

2,3
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

1,52

Boneco Majolka
– královna mezi majonézami
Výrobce: Boneco, a.s.

Z degustace: Vzorek měl výraznou bílou barvu,  
dobrou konzistenci. Pro porotu byl ve všech 
ohledech vyhovující.

Z laboratoře: Všechny sledované parametry 
byly ve 100
%  souladu s platnou legislativou. 

Cena/1	kg:
124,50�Kč

Složení:
řepkový olej, pitná 
voda, 3	% vaječné 
žloutky, cukr, 
kvasný ocet lihový, 
cukr, jedlá sůl, 
hořčičné semeno, 
hořčice, koření

3,0
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

1,80

Hellmann's
– Originál majonéza
Výrobce: Unilever ČR

Z degustace: Vítěz vynikal příjemností chuti 
a druhou nejpříjemnější konzistencí ze všech 
vzorků.

Z laboratoře: Všechny sledované parametry 
byly ve 100
%  souladu s platnou legislativou. 

Cena/1	kg: 139�Kč

Složení: řepkový olej, voda, ocet, 3	% vaječný 
žloutek, hořčice (voda, hořčičné semeno, ocet, jedlá 
sůl, koření, aroma), jedlá sůl, 
EDTA, aroma, karoteny

1,6
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

1,24

Poličanka
majonéza
Výrobce: Agricol, s.r.o.

Z degustace: Výrazně bílá barva a nejméně 
příjemný vzhled. V příjemnosti chuti průměrný.

Z laboratoře: Všechny sledované parametry 
byly ve 100
%  souladu s platnou legislativou. 

Cena/1	kg: 93,70�Kč

Složení: řepkový olej, pitná 
voda, ocet, 3	% vaječný 
žloutek, ocet kvasný lihový, 
cukr, jedlá sůl

3,2
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

1,88
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příloha

Zárubova
majonéza tradiční
Výrobce: Záruba Food, a.s.

Z degustace: Vzorek měl nejvyšší intenzitu 
kyselé chuti, jeho barva byla světlejší. 

Z laboratoře: Všechny sledované parametry 
byly ve 100
%  souladu s platnou legislativou. 

Cena/1	kg:
89�Kč

Složení:
řepkový olej, 8	% 
vaječný žloutek, 
pitná voda, ocet 
kvasný lihový, cukr, 
jedlá sůl

3,3
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

1,92

Podřipská
majonéza
Výrobce: Papei, a.s.

Z degustace: Nejméně příjemná chuť s výraznou 
slaností. Dále vysoká intenzita tučné chuti, ale 
příjemný vzhled.

Z laboratoře: Deklarovaný obsah nasycených 
mastných kyselin nesouhlasil s údajem uvedeným 
na obale. 

Cena/1	kg: dodáno výrobcem

Složení: řepkový olej, 11	% vaječný žloutek, pitná 
voda, kyseliny octová a mléčná

3,7
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

3,28

Majonéza
vejprnická 85
%
Výrobce: Papei, a.s.

Z degustace: Průměrný vzorek s velmi dobrou 
konzistencí, s nízkou intenzitou kyselé chuti. 
Porotce výrazně neoslovil, ale ani neurazil. 

Z laboratoře: Všechny sledované parametry 
byly ve 100
%  souladu s platnou legislativou. 

Cena/1	kg: dodáno výrobcem

Složení: řepkový olej, vaječné žloutky, ocet kvasný 
lihový, pitná voda, jedlá sůl

3,6
Známka za
senzorické
hodnocení

Celková známka

2,04
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Ajvar mile překvapil
K produktu jsem přistupovala se značnou nejistotou. Po ochutnání 
mne však překvapila výrazná a přitom vyvážená chuť. Zeleninový dip 
je vyrobený z několika druhů zeleniny a dalších přísad. Jeho základ 

by měly tvořit vyzrálé červené masité papriky, 
lilek, zřetelně by měly být rozpoznatelné i česnek 
a chilli. Všechny ingredience byly ve směsi 

skutečně velmi dobře cítit a jejich chuť překvapila 
svou čistotou. Ajvar jsem zkoušela jen na čerstvé 
bílé pečivo, ale chutí mne přesvědčil natolik, že 
příště si jej klidně koupím ke grilovanému masu. 

Hodnocení: 73 %
Hodnotila: Dana Gabrovská

Právě vytažené z moře
  rozhodně nebyly
Nowaco na svých stránkách uvádí, že loví výhradně v čistých 
severských vodách a mražení probíhá hned po vytažení přímo 
na lodi. Člověk by od krevet tedy očekával čerstvou chuť bez 
jakéhokoli zápachu – podobně, jako když si dáte dary moře 
na dovolené, kde jsou často loveny ten den, co se podávají. 
O tom mne ale tento produkt moc nepřesvědčil. Hned 

po rozmrazení a otevření byl patrný 
velmi silný rybí zápach, kterého se 
nešlo zbavit koupelí v citronové 
vodě ani mléku, jak se doporučuje. 
Ten večer jsme si na rizotu s cuketou 
a krevetami opravdu nepochutnali. 
Jediný pozitivní fakt byl ten, že 

produkt nestál víc než 
80 korun, což je 

na krevety celkem 
příznivá cena. 

Hodnocení: 
20 %
Hodnotila: Jana 

Tobrmanová 

Čiháková

Raději se vrátím
ke klasice

Když se na trhu objevil nový margarín 
Rama s kokosovým a mandlovým 
olejem, ze zvědavosti jsem jej koupil. To 
pravděpodobě udělá řada lidí. Moc ale 

nevěřím tomu, že by se k produktu 
valná většina ještě někdy vrátila. 

Namazaný na chléba tento 
ochucený margarín chutná 
opravdu podivně. Hlavně 

kvůli tomu, že nasládlý kokos 
je z produktu velmi intenzivně 

cítit. Asi by bylo lepší používat 
margarín výhradně tak, že si jej 

namažeme na chléb pod marmeládu.

Hodnocení: 15 %
Hodnotil: Václav Bendl

Pomeranč se 
hledal těžko
Pramenitá voda Aquila a prémiové džusy 
Granini spojily své síly. Výsledkem je řada 
přírodních 100	% džusů bez konzervantů 
a umělých barviv. Vyzkoušela jsem 
kombinaci pomeranč a grep 
a už po prvním loku jsem chuť 
zhodnotila jako zajímavou, 
ale rozhodně ne vhodnou 
pro každého. Pomeranč 
není v nápoji skoro cítít 
a vše přehluší velmi výrazná 
hořká grepová složka. Dávám 
sice plusové body za to, že nápoj 
nepředstavuje klasický přeslazený „tlamolep“, ale k tomu také 
postřeh, že si rozhodně nedokážu představit dítě, které by 
tento džus dobrovolně pilo.

Hodnocení: 45 %
Hodnotila: Kateřina Kmecová

Vláčnost je zaručená
Přestože je základní ingrediencí mnoha sladkých receptů bílá mouka, já jsem se rozhodla upéct 

o něco zdravější variantu a použila Babiččinu mouku špaldovou. Využila jsem i toho, že 
výrobce na obalu uvádí recept na kynuté špaldové rohlíčky. Příprava sice byla o něco 

náročnější a zdlouhavější než obvykle, ale výsledek stál za to. Na mouce nejvíce 
překvapilo, že dokáže zajistit vláčnost. Rohlíčky i druhý den chutnaly stejně skvěle, 
jako když jsem je vyndala z trouby. Pravděpodobně by byly dobré i ten třetí. 
Vzhledem k tomu, že se po nich jen zaprášilo, to však nedokážu posoudit.

Hodnocení: 95 %
Hodnotila: Renata Rokůsková
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příloha

Připravila Marcela Sluková, foto shutterstock, PK ČR

V hladkých moukách
nebyly rozdíly

Tato rubrika
byla připravena
ve spolupráci
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Mouka je bezpochyby jednou ze 
základních surovin a může se 
zdát, že hodnotit její vlastnosti 

a jakost je hračka. Ovšem zdání klame. 
Mouka je totiž rozdrcené pletivo endo-
spermu, tedy moučného jádra živého 
obilného zrna. Má tudíž svou složitou 
buněčnou strukturu a stále v ní probíhá 
mnoho komplexních biochemických a fy-
zikálně chemických procesů. Ty se potom 
projevují při tvorbě těsta.

Přísné „normy“ v pekárnách
Pšeničná mouka hladká světlá je základ-
ní pekařskou moukou, která se používá 
pro výrobu rozmanitých druhů světlého 
pečiva, které dělíme na běžné (rohlíky, 
housky, veky, světlé pšeničné chleby 
atd.) a na jemné o vyšším obsahu cukru 
a tuku v receptuře (koláče, loupáky, vá-
nočky, mazance, záviny, koblihy atd.). 
V pekárnách se 
proto od doda-
vatelů mouky 
(mlýnů) vyža-
duje podstatně 

podrobnější charakteristika na základě 
mnohých parametrů, které chování 
mouky při 
zpracování 
dokáží z velké 
části předpo-
vědět. Z analytických ukazatelů se jedná 
především o ty, které stanovují obsah 
bílkovin, škrobu a aktivitu některých 
důležitých enzymů (amyláz). Pro cha-
rakteristiku modelových těst se pak 
používají takzvané reologické metody, 
které popisují takové vlastnosti, jako 
jsou tažnost a pružnost, odolnost těsta 
vůči mechanickému namáhání (hnětení) 
nebo jeho chování při záhřevu.

Mouky z obchodů pro domácí použití
Ke stejným účelům se tato mouka použí-
vá i v domácnosti. To podstatné, co od ní 
tudíž očekáváme, je, že je možné vyrobit 
těsto, které bude dostatečně vláčné, ale 
i pružné, bude dobře kynout a při pečení 
vytvoří správný tvar pečiva, jemnou 
a vláčnou střídku a dobře vybarvenou 
křehkou kůrku.
Mouky určené pro domácí zpracování 
(v malospotřebitelském balení) na sobě 
takové informace o jakostních para-
metrech nenesou, protože by pro 
uživatelku (uživatele) byly většinou 
stejně zcela nesrozumitelné. Před-
pokládáme, že všechny prodávané 
mouky mají výše uvedené vlast-
nosti a jsou vyrobeny tak, aby byly 
vhodné k pohodlnému pečení. 

Stanovení granulace a obsahu 
popela
V našich zkouškách jsme ově-
řili legislativně platné ukaza-
tele (obsah popela a granulaci). 
K tomu jsme museli stanovit

vlhkost mouky, protože obsah popela se 
vztahuje k sušině, a pak jsme standard-
ním způsobem provedli pokusná pečení 
v experimentální pekárně a výsledky vy-
hodnotili.
Aby mouka mohla nést označení hladká, 
musí splňovat stanovenou hrubost částic. 
Kontrolor se tedy při zjišťování tohoto 
parametru neobejde bez síta. V pořádku 
pak mouka je, když její oka o velikosti 
257 μm propadnou v nejméně 96 % a oka 
o velikosti 162 μm ze 75 %.
Normovaný je také obsah minerálních 
látek. Ten se zjišťuje z popela po spálení 

mouky. Jeho 
maximální 
hodnota je 
stanovena 

na 0,6 %. Pakliže produkt vyhovuje, může 
nést označení „světlá“.

Všechny mouky na jedničku
Z analýzy vyplývá, že všechny testované 
mouky vyhovují legislativním požadav-
kům pro mouku pšeničnou hladkou svět-
lou. Také výsledky pokusných pečení 
jednoznačně prokázaly, že všechny 
mouky bez problémů splňují požadavky 
na pekařské mouky. Rozdíly v chování 
těsta v průběhu tvorby, zrání a kynutí 
i organoleptické hodnocení pokusných 
výrobků po upečení, stejně jako exaktní 
hodnocení rozměrů pečiva, nevykazují 
mezi jednotlivými vzorky významné roz-
díly. Všechny hodnocené mouky 
vyšly na jedničku, nelze určit 
jejich pořadí!

test mouky 2017

„Všechny vzorky splnily
                         požadavky na pečení“

Svátky jsou za dveřmi - nejvyšší čas začít 
péct cukroví. Zamířili jsme proto do regálů 
s pšeničnými hladkými moukami a podrobili je 
předvánoční „zatěžkávací zkoušce“ v podobě 
testování. Dobrou zprávou je, že všech 
6 vytipovaných vzorků obstálo v pokusných 
pečeních na jedničku.

1217-SP-K3_print.indd   301217-SP-K3_print.indd   30 16.11.17   16:0016.11.17   16:00



www.svetpotravin.cz 31

test mouky 2017

TESCO VALUE
pšeničná mouka hladká
Prodávající: Tesco Stores ČR a.s.

Charakteristika těst a pečení:
míchání a hnětení: vaznost dostačující, mírně 
tužší – možné přidat o 1 až 2
% vody více, tažnost 
na blánu dobrá, mírně se trhá, nelepivé;
zrání těsta: vývin těsta po zrání velmi dobrý, 
tažnost dobrá, tvarování po zrání velmi dobré;
kynutí:  velmi dobré, klenba dobrá;
po upečení: barva standardní, pečivová, klenba 
výrobku velmi dobrá, po vychladnutí bez parcela-
ce, bez výrazného krabatění kůrky

Pekařský pokus - kvalita upečených pekařských výrobků:

střída pravidelná, velmi jemná; průměrná výška 
47,0
mm, průměrná délka 81,1
mm

Cena/1	kg: 
10,90�Kč

vlhkost (%): 12,5

popel (%, v sušině 
mouky): 0,5

propad sítem
257 (%): 99,5

propad sítem
162 (%): 96,9

Babiččina volba
mouka hladká pšeničná
Výrobce: GoodMills Česko s.r.o. 

Charakteristika těst a pečení:
míchání a hnětení: těsto po vymíchání nelepivé, 
vaznost dostačující, tažnost na blánu velmi dobrá, 
netrhavá;
zrání těsta: vývin těsta po zrání velmi dobrý, nelepivé, 
tažnost velmi dobrá, tvarování po zrání velmi dobré;
kynutí: velmi dobré, klenba velmi dobrá;
po upečení: barva standardní, pečivová, klenba 
výrobku velmi dobrá, trochu vyšší, po vychladnutí 
zřetelná parcelace, bez krabatění

Pekařský pokus - kvalita upečených pekařských výrobků:

střída pravidelná, velmi jemná; průměrná výška 
49,8
mm, průměrná délka 78,8
mm

Cena/1	kg: 
14,90�Kč

vlhkost (%): 12,3

popel (%, v sušině 
mouky): 0,48

propad sítem
257 (%): 99,7

propad sítem
162 (%): 96,4

Předměřická pšeničná 
mouka světlá hladká
Výrobce: Mlýny J. Voženílek spol. s r.o.

Charakteristika těst a pečení:
míchání a hnětení: těsto po vymíchání nelepivé, 
vaznost dostačující (pekařsky dostačující 50
% 
vody), tažnost na blánu dobrá, mírně se trhá
zrání těsta: vývin těsta po zrání velmi dobrý, taž-
nost velmi dobrá, tvarování po zrání velmi dobré
kynutí: velmi dobré, klenba velmi dobrá
po upečení: barva standardní, pečivová, klenba 
výrobku velmi dobrá, po vychladnutí bez parcela-
ce, bez výrazného krabatění kůrky

Pekařský pokus - kvalita upečených pekařských výrobků:

střída pravidelná, jemná; průměrná výška 
46,7
mm, průměrná délka 81,1
mm

Cena/1	kg:
9,90�Kč

vlhkost (%): 12,6

popel (%, v sušině 
mouky): 0,54

propad sítem
257 (%): 99,2

propad sítem
162 (%): 97,2

ŠUMAVSKÁ pšeničná
mouka HLADKÁ
Výrobce: Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. 

Charakteristika těst a pečení:
míchání a hnětení: těsto po vymíchání nelepivé, 
vaznost dostačující, tažnost na blánu kratší - 
mírně trhavá;
zrání těsta: vývin těsta po zrání velmi dobrý, taž-
nost velmi dobrá, tvarování po zrání velmi dobré;
kynutí: velmi dobré, klenba dobrá;
po upečení: barva pečivová, trochu tmavší, klen-
ba výrobku velmi dobrá, po vychladnutí zřetelná 
parcelace, bez krabatění

Pekařský pokus - kvalita upečených pekařských výrobků:

střída pravidelná, velmi jemná; průměrná výška 
43,1
mm, průměrná délka 76,3
mm

Cena/1	kg: 
13,00�Kč

vlhkost (%): 12,4

popel (%, v sušině 
mouky): 0,53

propad sítem
257 (%): 99,6

propad sítem
162 (%): 92,2

MLÝN HAVLÍČKŮV BROD ZAL. 1873 
pšeničná mouka světlá hladká
Výrobce: Mlýn Havlíčkův Brod spol. s r.o.

Charakteristika těst a pečení:
míchání a hnětení: těsto po vymíchání mírně 
lepivé, volnější, vaznost mírně volnější, tažnost 
na blánu dobrá, mírně trhavá;
zrání těsta: vývin těsta po zrání velmi dobrý, již 
nelepivé, tažnost dobrá, tvarování po zrání velmi 
dobré;
kynutí: velmi dobré, klenba velmi dobrá;
po upečení: barva standardní, pečivová, klenba 
výrobku dobrá, trochu vyšší, po vychladnutí mírná 
parcelace, bez krabatění

Pekařský pokus - kvalita upečených pekařských výrobků:

střída pravidelná, velmi jemná; průměrná výška 
48,1
mm, průměrná délka 80,0
mm

Cena/1	kg: 
13,90�Kč

vlhkost (%): 12,4

popel (%, v sušině 
mouky): 0,54

propad sítem
257 (%): 99,4

propad sítem
162 (%): 98,9

Penam hladká mouka
pšeničná světlá
Výrobce: PENAM a.s

Charakteristika těst a pečení:
míchání a hnětení: mírně tužší, mohla by být vyšší vaz-
nost vody, tažnost na blánu trhavá, silnější lepek, nelepivé;
zrání těsta: vývin těsta po zrání velmi dobrý, 
tažnost po vyzrání se prodloužila, tažnost velmi 
dobrá, tvarování po zrání velmi dobré;
kynutí: velmi dobré, klenba velmi dobrá;
po upečení: barva standardní, pečivová, klenba 
výrobku dobrá, vyšší, projevila se zde větší tuhost těsta 
po vymíchání, základna užší, objem výrobku vizuálně 
menší, po vychladnutí mírná parcelace, bez krabatění

Pekařský pokus - kvalita upečených pekařských výrobků:

puchýře ve střídě (cca 10
% výrobků), velmi jemná; 
průměrná výška 48,8
mm, průměrná délka 76,6
mm

Cena/1	kg: 
12,90�Kč

vlhkost (%): 12,3

popel (%, v sušině 
mouky): 0,51

propad sítem
257 (%): 99,3

propad sítem
162 (%): 97,3
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Ukázalo se, že bio mouky nejsou 
kvalitativně srovnatelné s ostat-
ními výrobky a rozhodli jsme se je 

bodově nehodnotit. Cena běžných mouk 
se pohybovala od 9 po 19 Kč za kilogram, 
bio produkty byly dražší – v průměru 
36 Kč. Vzorky analyzovali odborníci 
z Ústavu sacharidů a cereálií na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze, 
kde zjišťovali čistou hmotnost mouky, 
vlhkost mouky, obsah popela, mokrý 
lepek a gluten index. Dále byla provedena 
reologická analýza a stanoveny obsahy 
mykotoxinů a reziduí pesticidů.

Váhou neklamaly
Můžeme se setkat s tím, že hmotnost 
mouky je lehce nižší než deklarovaný 

1 kilogram. To je způsobeno tím, jak 
se z mouky odpařuje vlhkost. U všech 
testovaných vzorků jsou hmotnostní od-
chylky přípustné (v průměru kolem 0,5 %) 
a hmotnosti mouk jsou tedy v pořádku. 
Vlhkost mouk musí být maximálně 15 %, 
což testované vzorky splnily a byly mezi 
nimi jen nevýznamné rozdíly.
Jeden vzorek nesplnil maximální hodno-
tu pro obsah popela. Ten byl mírně  vyšší 
(o jednu setinu procenta). Vyšší obsah 
měly také obě bio mouky, které ovšem 
jako světlé deklarovány nebyly (podle 
legislativy není tento údaj povinný) 
a jejich hodnota byla tedy v pořádku. 
Nicméně na rozdíl od ostatních vzorků 
spadají do kategorie mouk polosvět-
lých, což má vliv i na jejich chování 
během pečení.

Čím vyšší lepek, tím lépe
Pro pekařskou kvalitu mouky platí: čím 
vyšší obsah lepku, tím lépe. Nejnižší 
hodnoty vykazovaly dva bio vzorky, 
které měly nižší 
obsah bílkovin 
a tím i nižší obsah 
lepku. Ostatní 
mouky byly v tomto ohledu vyhovující, 
v některých případech byl obsah dokonce 
velmi vysoký (kolem 33 %), což vypo-
vídá o nadstandardní pekařské kvalitě. 
Všechny mouky byly vyhovující s ohle-
dem i na tzv. gluten index, který udává, 
jak kvalitní lepek je a zda je vhodný 
k danému účelu použití.

Pomocí přístroje zvaného alveograf 
se zkoumaly deformační vlastnosti 
jednotlivých mouk, tedy jak bude 
vypadat jejich tvar při pečení. Všechny 
mouky, opět s výjimkou bio mouk, byly 
z tohoto hlediska vyhovující – jejich 
energie je dostatečná, aby udržela 
kynoucí těsto pohromadě. U mouk 
z ekologického hospodářství se potvr-
dilo, že nejsou k přípravě kynutého 
těsta vhodné.

Nebyly zcela bez rizika
K limitům pro obsah mykotoxinů se 
žádný z testovaných vzorků ani nepři-
blížil, riziko z jejich příjmu tedy nebylo 
významné, ale ne nulové.
Platí, že čím větší množství více kon-
taminované mouky sníme, tím menší 
prostor vzniká pro konzumaci dalších 
potravin obsahujících mykotoxiny, aniž 
by hrozila zdravotní rizika.
V některých moukách byly stanoveny 
také obsahy reziduí pesticidů, které se 

do obilí (a po-
sléze do mouky) 
dostanou zejména 
po ošetření obilí 

ve skladech. Byly nalezeny u pěti vzorků, 
ale jejich hodnoty byly z hygienické-
ho hlediska pod normou a mouky jsou 
vyhovující.
Je faktem, že tři vzorky by s ohledem 
na naměřené hodnoty nemohly být 
určeny pro dětskou výživu, kde jsou 
limity výrazně nižší. 

Pšeničné hladké 
mouky jsme testovali 
také v roce 2014. 
Tehdy jsme vybrali 
14 vzorků, z nichž dva 
nesly označení bio. 
A pro připomenutí 
vám předkládáme 
výsledky prvních šesti.

1111 kikikikillllologrgrgrgramamamam TToToToTo jjjjjeeeee zpzpzpzpůůsůůsůůůs bbbbobeno tím jak Pomomomoocíícící ppříříststroroojejjeje zzzzzvavava énénéhohohoo aalvlvlvlvlveoeoeoeoogrgrgrgrPšeničné hladké

Jak dopadly mouky
před třemi lety?

„Hmotnost mouky je lehce
     nižší než deklarované kilo“
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Korrekt Hladká mouka
pšeničná světlá
Výrobce: prodávající Globus

Noe

Pšeničná mouka hladká světlá
Výrobce: prodávající Kaufland

Babiččina volba 

Mouka hladká pšeničná
Výrobce: Goodmills

Ramill

Pšeničná mouka hladká světlá
Výrobce: Goodmills

Penny

Hladká mouka pšeničná
Výrobce:  Penam Brno

Basic

Mouka pšeničná hladká
Výrobce: Penam Brno

Cena za 1�kg: 
9�Kč (akce)

K čemu je vhodná:
pekařská těsta – 

kynuté, listové, 

tažené těsto

Cena za 1�kg: 
13�Kč

K čemu je vhodná:
pekařská těsta – 

kynuté, listové, 

tažené těsto, pizza

Cena za 1�kg: 
19�Kč

K čemu je vhodná:
cukrářské třené 

a šlehané hmoty – 

dorty, bábovky

Cena za 1�kg: 
15�Kč

K čemu je vhodná:
pekařská těsta – 

kynuté, listové, 

tažené těsto

Cena za 1�kg: 
13�Kč

K čemu je vhodná:
cukrářské třené 

a šlehané hmoty – 

dorty, bábovky

Cena za 1�kg: 
11�Kč (akce)

K čemu je vhodná:
pekařská těsta – 

kynuté, listové, 

tažené těsto, pizza

Z testu: Nejlevnější mouka. Nízký obsah mykotoxinů, 
bez reziduí pesticidů. Přijatelný objem i tvar bochánku, 
ale příliš světlá barva kůrky. Jemná pružná střída. 
Známka za senzorické hodnocení 1,6.

Z testu: Nadstandardně vysoký obsah lepku. Naměřen 
vyšší obsah mykotoxinů, bez reziduí pesticidů. 
Uspokojivý tvar i objem bochánku. Světlá barva kůrky. 
Známka za senzorické hodnocení 1,9.

Z testu: Nejdražší ze standardních mouk. Velmi světlá 
mouka. Nízký obsah mykotoxinů, bez reziduí pesticidů. 
Dobrý objem i tvar bochánku. Nepravidelnosti na povrchu 
i ve střídě. Známka za senzorické hodnocení 2,1.

Z testu: Standardní světlá mouka. Naměřen nižší 
obsah mykotoxinů, bez reziduí pesticidů. Poměrně 
vysoký obsah lepku. Standardní tvar i objem bochánku, 
nepravidelné vybarvení kůrky. Známka za senzorické 
hodnocení 2.

Z testu: Nadstandardně vysoký obsah lepku. Vyšší 
obsah mykotoxinů, bez reziduí pesticidů. Velmi dobrý 
tvar i objem bochánku, barva kůrky je rovnoměrná. 
Známka za senzorické hodnocení 1,4.

Z testu: Velmi světlá mouka. Nadstandardně vysoký 
obsah lepku. Naměřen vyšší obsah mykotoxinů i reziduí 
pesticidů. Velmi dobrý tvar i objem bochánku. Dobrá 
barva kůrky a výrazná parcelace. Známka za senzorické 
hodnocení 1,2.

Známka testu 1,5

Známka testu 1,7 Známka testu 1,9 Známka testu 1,9

Známka testu 1,6 Známka testu 1,7

VÍTĚZ

TESTU
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Připravila Lenka Zelnitiusová, foto shutterstock a archívPřipravila Lenka Zelnitiusová foto shutterstock a archív

Splněné sny
 s vůní exotiky

Za čokoládovou manufakturou 
Chocolate Hill, sídlící v Brně, stojí 
Antonín Branč, který se asi před 

čtyřmi lety začal zajímat o výrobu čoko-
lády. Zvědavost ho zavála až do Karibiku, 
kde zjistil o čokoládovém byznysu více. 
Pobíhat mezi farmáři v tropickém pralese 
nebo být svědkem sběru kakaa a metodi-
ky zpracování, to všechno na něj udělalo 

velký dojem. A tak přání mít vlastní čoko-
ládovnu na sebe nenechalo dlouho čekat. 
Zvlášť, když prostory i stroje potřebné 
k výrobě si zařídil a sestavil sám do po-
sledního šroubku.

Trpělivost zákazníky přináší
Jak už tomu ale bývá, začátky nebýva-
jí zrovna nejsnadnější. Sám Antonín, 

kterému nikdo 
neřekne jinak než 
Tony, do projektu 
dával nejenom kus 
sebe, ale věno-
val mu všechen 
čas, úsilí a také 
nemálo peněz. 
Od začátku totiž 
pracoval s těmi 
nejkvalitnějšími, 
a potažmo nejdraž-
šími surovinami. 
„Z výsledku mám 
ohromnou radost. 
Vůbec jsem ale ne-
tušil, že ta nejtěžší 
práce je teprve 

přede mnou. Bylo totiž potřeba vysvětlit 
lidem, proč je naše čokoláda tou nejdražší 
vyrobenou v Česku. Hodně jsme ale od té 
doby pokročili a všechno úsilí se pomalu 
začíná vyplácet. Potvrdilo se, že s vytrva-
lostí jde všechno,“ vysvětluje čokolatiér.

Čokoláda jen ze dvou surovin
Kvalita a 100 % bio původ čokolády 
Chocolate Hill jsou zcela zásadními 
parametry, které ji odlišují od konku-
rence. Přesně to znamená, že čokoládo-
vá tabulka obsahuje jen dvě suroviny. 
Nejkvalitnější kakaové boby, především 
odrůdu criollo, a třtinový cukr či sušenou 
třtinovou šťávu, jež dominuje především 
v raw čokoládě. „Odmítáme totiž používat 
emulgátor lechition, který jsem zatím 
viděl v každé čokoládě. Používá se kvůli 
konzistenci a potlačuje tvorbu povlaku 
na povrchu,“ uvádí na pravou míru, proč 
se rozhodl dělat věci jinak.
Než se ale čokoláda dostane mezi nad-
šené konzumenty a my si ji můžeme 
nechat rozpustit na jazyku, mají v čo-
koládové manufaktuře plné ruce práce. 
Prvním krokem je nákup fermentovaných 
sušených kakaových bobů dodávaných 
v jutových pytlích, které si sami praží. 
„Vždy nakupuji na základě vzorku bobů 
nebo znám farmáře z doporučení. Ten 
mě nasměruje na dovozce, který má jeho 
boby k dispozici v Evropě,“ rozkrývá 
postup při nákupu suroviny. Tato část, jak 
sám Tony přiznává, patří k jeho nejoblí-
benějším, a to nejenom proto, že se všude 
line úžasná čokoládová vůně, ale také 
z toho důvodu, že správně zvolená teplota 
zajistí kakaovým bobům kýženou chuť. 
„Nibs“, očištěnou kakaovou drť, dále 
melou v žulových mlýnech, dokud není 
čokoláda zcela jemná a hladká. Po přidání 

Vánoční čas přináší nejen příležitost setkat se 
s blízkými, ale můžeme také vyslovit skryté přání, které 
nám třeba bude pod stromečkem splněno. Pokud má 
člověk své sny a vytrvale a trpělivě za nimi kráčí, je 
velká pravděpodobnost, že se mu vyplní. Přinášíme 
vám sváteční příběhy tří podnikavých nadšenců, kteří si 
svůj „gastro“ sen realizovali.

č k lád f kt lký d j A t k

O vůni čokolády
       nemusíte jen snít
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Polodivoká káva s příběhem

Jaké byly Vaše podnikatelské začát-
ky a jak je s odstupem času hodno-
títe?
Zmatené. V mnoha ohledech to bylo 
nadšení bez konkrétního, jasného plánu. 
Vše se spíš organicky utvářelo, hodně 
věcí bylo nejasných a problematických. 
Zároveň v tom ale bylo obrovské nadšení 
a dynamika.

Vybavíte si úplně první moment, 
zkušenost, kdy jste poprvé 
ochutnal kávu? Která z nich 
Vám ukradla duši?
Poprvé jsem ochutnal kávu 
v dětství. Tehdy jsme pili 
hodně slabou kávu s mlékem 

v poměru asi 1:1 a postupně si do ní 
přidávali piškoty. Dost šílené, když o tom 
zpětně přemýšlím, ale zároveň to pro mě 
byla chuť dětství.

Jaké odrůdy kávy a z jakých částí 
světa máte v nabídce?
V Mamacoffee se soustředíme především 
na velmi kvalitní arabiky, ve světě kávy 
označované jako „speciality coffee“. Aktu-
álně máme v nabídce kávu z již zmiňova-
né etiopské oblasti Keffa. Káva zde roste 
polodivoce v lesích a rodinných zahra-
dách. Zajímavostí je, že mnohé z míst-
ních, původních kávových odrůd ještě 
nemají svá botanická jména. Na pojmeno-
vání teprve čekají. Dále jsme si z Brazílie, 
z rodinné farmy Santa Mariana farmáře 
Paula Toleda, dovezli 100 % arabiku 
odrůdy red mundo novo s krásně plným 
tělem, chutí po kakau, nugátu a jasmínu. 
Kávu jsme degustovali přímo na farmě, 
vybírali z desítek vzorků a nakonec 
na místě dohodli dovoz do naší pražírny.
Hodně zajímavý příběh stojí také za naší 
nikaragujskou kávou z farmy El Guayabo. 
Na její sklizni a zpracování se v Nikaragui 
podílela naše zaměstnankyně, nejlepší 
česká degustátorka kávy Zuzka Černá. 
Opět se jedná o 100 % arabiku, tento-
krát odrůd red caturra a catimor. V chuti 
této kávy se harmonicky rozvíjejí vlašské 
ořechy, mléčná čokoláda a brusinky. Na-
bízíme také excelentní kávy z Guatemaly, 
hodně zajímavou záležitost ze 

Rwandy. Naše nabídka 
se průběžně mění 
v návaznosti na kávové 

sklizně v nejzajímavěj-
ších kávových lokali-
tách.

Co všechno předchází tomu, než si 
kávu můžeme vychutnat?
Je to poměrně dlouhý proces. U nás, 
protože jsme v přímém a trvalém kontak-
tu s farmáři a velice úzce s nimi spolu-
pracujeme, vše začíná diskusemi přímo 
na farmách. O tom, jaké kávy pěstují, 
o aktuální sklizni a následném zpracování 
kávy. Pak následuje část logistiky, kdy 
jednotlivé kávy dovážíme z celého světa 
do České republiky. V každém roce pravi-
delně kontrolujeme, zda odpovídají našim 
kvalitativním a dalším kritériím. Následně 
začneme v pražírně testovat pražicí pro-
fi ly, což může u každé kávy trvat až ně-
kolik týdnů. Cílem je, aby se maximálně 
rozvinul její potenciál co do chuti i vůně. 
Během této fáze proto kávu opakovaně 
degustujeme a diskutujeme s našimi 
pražiči, degustátory i baristy.

Podělíte se s námi o Váš nejsilnější 
zážitek z „kávových“ cest?

třtinového cukru (sušené třtinové šťávy), 
popřípadě sušeného mléka, se dá mluvit 
o téměř fi nální fázi výroby.
Další den ještě dojde k domíchávání 
čokolády ve speciální nádobě, čímž 
směs získá charakteristickou vláčnost, 
a následně k temperování, díky čemuž 
čokoláda po odlití do formiček nedosta-
ne na povrchu šedý povlak. Čokoládové 
tabulce vtisknou veselý obal a nezapome-
nou přiložit ani kakaový bob sloužící pro 
degustací dané odrůdy kakaa.

Čokoládové plány a záměry
Antonín Branč, aktuálně žijící v Anglii, 
však rozhodně nelení a s hlavou plnou 

nápadů přichází s dalšími inovacemi. 
Aktuálně uvádí na trh novinku, což jsou 
padesátigramové balíčky raw (suro-
vých) kakaových bobů z Peru, Tanzanie, 
Ekvádoru, Madagaskaru a Haiti s přiba-
lenými malými čokoládkami. „Každý tak 
může ochutnat, jak rozdílné mohou být 
boby z různých částí světa a jak chutná 
čokoláda z nich vyrobená,“ popisuje své 
pohnutky.
Brzy čokolády Chocolate Hill zasypou 
také anglický trh, v Anglii se o nich mluví 
a ví už nyní, i když je prozatím zahájení 
prodeje ve fázi příprav. „Měli jsme tu 
čest získat bronz na mezinárodní soutěži 
Academy of Chocolate konané v Londýně 

za naši 60 % čokoládu s himálajskou solí. 
To velmi potěšilo, vždyť do soutěže bylo 
přihlášených přes 600 čokolád,“ vzpo-
míná na úspěchy milovník a nadšenec 
do čokolády, který je jasným důkazem 
toho, že vyslyšet svá přání a jít si za nimi, 
má skutečně smysl. 

Daniel Kolský je kávový mág, 
majitel pražírny, čtveřice 
zavedených kaváren (plus také 
pojízdné) a rovněž pekárny. 
Spolu se svou manželkou 
úspěšně usilují o to, aby se 
v Česku popíjela kvalitní káva 
výjimečné chuti. Jejich příběh 
se začal psát v roce 2007 pod 
značkou Mamacoff ee. Tento 
název má přímou souvislost 
s Etiopií, tedy s matkou káv, 
odkud se tento černý nápoj 
postupně rozšířil do celého světa. 
V dynamickém tempu nově 
plánují zpracovávat kromě jiného 
kakaové boby a kávový projekt 
tak protknout vůní čokolády.

vánoční speciál
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Chuť kokosu patří i k našim Vánocům

Mladé kokosy jsou dnes v kurzu, 
před lety tomu ale tak nebylo. 
Ondřej Prvý s Bárou Nálepo-

vou tvoří pár a také společně podnikají. 
Jedou v kokosech, které začali z tropů 

dovážet do Čech. Jejich kokosová nabídka 
se natěšeně rozrůstá a jen málokdo by asi 
tušil, že Ondru k prvnímu ochutnání při-
vedl fi lm. Jmenoval se Trosečník v hlavní 
roli s Tomem Hanksem, který šťávu 
z mladého kokosu popíjel často.
Objednat si kokosy až z Asie, sáhnout 
po kokosové vodě, oleji či mléce dnes 
díky Barboře s Ondřejem není žádný pro-
blém. Stačí kliknout na stránky Mlady-
kokos.cz a vybrat si, na co zrovna budete 
mít chuť. Ve svém podnikání se vydali 
na cestu do kokosového ráje, ale proč 
právě tam?

Příběh s vůní tropického kokosu
„Zralý kokos Ondřejovi velmi chutnal, tak 
chtěl vyzkoušet i ten mladý. Když jsme 
se vrátili s Ondrou ze studijního pobytu 
v Portugalsku, objednali jsme prvních 
tisíc kokosů. Vzpomínám si, jak mi o svém 
nápadu poprvé říkal a já si tehdy myslela, 
že ten kluk je na kokos. Moc jsem tomu 
nevěřila a myslela si, že mám lepší nápady. 
A teď spolu kokosujeme už přes tři roky,“ 
vzpomíná na společné začátky Bára.
První ochutnávka kokosu ji příliš neo-
slovila, podruhé to ale bylo o něco lepší. 
Kromě jiného zjistila, že kokosová voda 
je skvělý vyprošťovák třeba po protan-
čené party. Své uplatnění nachází také 
u sportovců, kde nahradí přírodní formou 
iontový nápoj. Další zásadní změnou pro 

jejich podnikání bylo sloučení se s jinou 
společností z oboru. A od té doby jsou 
na kokosy tři. „S konkurenční fi rmou jsme 
se potkávali na různých festivalech, na-
konec jsme se rozhodli, že budeme dělat 
kokosový byznys společně. Přibyl k nám 
tak Filip,“ doplňuje Bára.

Z palmy rovnou na stůl
Kokosovník začíná plodit kolem šestého 
roku. Mladý kokos, sklízený nejpozději 
po osmi měsících, obsahuje méně dužiny 
a nadbytek tekutiny, jeho starší bratříček 
zůstává na palmě odhadem rok. „Jedna 
palma najednou dokáže vyplodit až šede-
sát kokosů. Kokosy se posbírají, ořežou, 
a zabalí. K nám se dostávají lodí, kde jsou 
po celou dobu chlazené. U nás je pak také 
skladujeme v chladu,“ vysvětluje spolu-
majitelka a dodává: „Kokosy dovážíme 
z Thajska, jelikož tam mají tu nejlepší 
chuť. Později jsme do našeho sortimentu 
přidali také kokosové vody v láhvi, pak 
přišla řada na trvanlivý sortiment. Tyto 
výrobky však pocházejí ze Srí Lanky, něco 
vyrábíme v České republice.“
Podle Báry Čechům nejvíce chutnají 
čokoládové krémy Kokotella, kokosové 
chipsy a především kokosová voda přímo 
v ořechu či v praktickém balení. „Nově 
budeme nabízet Karameládu, pořádnou 
kokosovo-karamelovou pecku,“ dodává 
Bára Nálepová. 

Na kávových cestách jsme za tu desítku 
let zažili mnoho neuvěřitelných zážitků. 
Obecně nás to motivovalo k ještě větší 
a bližší spolupráci s farmáři, zároveň 
společně s partnery pracujeme na pro-
jektu vlastní kávové farmy v Nikaragui. 

Nejsilnější jsou zážitky z kávových farem 
v Guatemale a Etiopii. Často trávíme 
dlouhé dny cestováním, abychom se 
dostali až na úplný konec prašných cest. 
Právě z těchto míst často pocházejí ty 
nejlepší kávy.

A Váš den začíná vždy hrníčkem 
kávy?
Ráno začínám jen vodou, abych došel 
do kavárny. Tam si postupně dám něko-
lik šálků kávy. Během dne měním kávy, 
které piji. 

DOMÁCÍ KOKOLÁDA
Doba přípravy: 30 minut, 4 porce

Ingredience: 60	g kakaového másla, 
55	g kakaa, 3 lžíce divokého palmového 
nektaru, 1 lžíce panenského kokosového 
oleje, 2 špetky skořice, 2 špetky vanilky, 1 
lžíce kokosového oleje, 3 lžíce strouhaného 
kokosu

Postup: Smícháme rozpuštěné kaka-
ové máslo a kokosový olej (rozpustíme 
v sušičce nebo ve vodní lázni) s ostatními 
přísadami kromě kokosu. Pokud se směs 
hrudkuje, použijeme ruční mixér. Poté při-
dáme strouhaný kokos a zamícháme. Směs 
nalijeme do formiček na bonbóny nebo 
na dno mističek. Můžeme ještě posypat 
kokosem. Dáme vychladit do lednice/mra-
záku a můžeme servírovat.

BÁŘIN VÁNOČNÍ FOOD TIP
Nejraději si dopřávám kokos ve zdravém 

smoothie, nebo jen tak, přičemž si tropický 

ořech zachová všechny klíčové látky. V teplé 

kuchyni ulítávám na kokosovém kari s rýží 

a o Vánocích nedám dopustit na kokosovou 

roládu a báječné kokosové kuličky.

Ondřej Prvý a Bára Nálepková, zakladatelé 
fi rmy Mladý kokos (na snímku vlevo).
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Připravila Klára Chábová ve spolupráci s Hanou Mojžíšovou a Richardem Husovským, foto shutterstock

I před vánočními svátky se velmi často 
z úst mnohých z nás linou slova jako 
„nestíhám“, „nemám čas“, „musím umýt 

okna“, „musím udělat ještě osm druhů 
cukroví“, „zase přiberu pět kilo“. Z tohoto 
období se pak stává fáze roku, která nám 
spíše přidělává starosti, než abychom si ji 
užívali plnými doušky a vytvořili si vlastní 
příjemnou atmosféru. Není potřeba 
připravovat hory jídel, nikdo nás 

nenutí uklízet celý byt a už vůbec není 
důležité, kolik dárků komu dáme.

Čerstvý džus uklidní emoce
„Když už se nám to nepodaří a dosta-
neme se do stresu, pak jeho negativní 
dopady můžeme odstranit spolehlivě 
antioxidanty, které se vyskytují v ovoci 

a zelenině. 

Když si v předvánočním stresu dopřejeme 
sklenku fresh džusu, vyhneme se spoleh-
livě únavě a dalším negativním dopa-
dům tohoto období. Rovněž je skvělé si 
všechno v klidu naplánovat. Nemusíme 
pak nosit mnoho detailů v hlavě a pravi-
delně se zatěžovat sebetýráním, zda jsme 
na něco náhodou nezapomněli,“ říká 
biolog a konzultant zdravého životního 
stylu Richard Husovský.

Někdo vnímá Vánoce jako svátky klidu a pohody, jiný si je neužije jenom 
kvůli tomu, že se stresuje nedostatkem dárků, pečením desítek druhů 
cukroví a nekonečným úklidem. Další vrásky na čele pak přinášejí kila 
navíc, která se většinou po svátcích dostaví. Jak si konec roku užít v pohodě 
a klidu? A co udělat pro to, abychom nemuseli v lednu kupovat o číslo větší 
kalhoty a trápit se získanou či zvýšenou nadváhou?

Bez výčitek
a se stálou váhou
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Univerzální návod na prožití a „přeži-
tí“ Vánoc podle výživové terapeutky 
MUDr. Hany Mojžíšové neexistuje. Můžeme 
ale zkusit něco jinak? „Začněme progra-
mem. Promysleme si, jak svátky strávíme. 
Plánujme a střídejme aktivity,“ radí H. 
Mojžíšová.
Podle ní je 
dobré zamyslet 
se třeba nad 
naším svátečním jídelníčkem. Pokud 
zůstaneme u tradičního pojetí Vánoc, 
patřilo k nim i střídmé postní adventní 
období s odlehčeným jídlem a bez alko-
holu. S ní souhlasí i Richard Husovský. 
„To, co nám mnohdy chybí, je pochopení 
smyslu Vánoc. Proč jejich součástí byl 
půst, proč se jí ryba a proč třeba servíro-
vání řízku nepatří mezi tradice? To jsou 
otázky, na které by si každý měl najít 
odpovědi, a tím by se i ten konzumní 
přístup k těmto svátkům mohl změnit,“ 
doplňuje R. Husovský.

Co jíst a pít, aby bylo dobře
A jak to tedy udělat, abychom se cítili 
dobře, zbytečně se nepřejídali a nemuseli 
se pak trápit kily navíc? „Vytyčme si plán, 
co komu chutná a jak to letos připravíme. 
Co nechceme jíst, neku-
pujme. Omezme 
množství 
připravo-

vaného jídla. Víme, že hlady určitě 
strádat nebudeme a dojídat několik dní 
smažené ryby, zbylou kachničku s knedlí-
kem, bramborový salát, to nemůže dobře 
dopadnout,“ vysvětluje Hana Mojžíšová. 
Po plánování by měl následovat nákup, 
samozřejmě se seznamem. „Všichni 
teorii známe, v praxi však její realizace 
pokulhává. Uvědomme si, kolik tašek 
si domů neseme, kam to všechno 
dáme a jak dlouho se přebytečných 
kil budeme zbavovat. Nezapo-
mínejme, že denně mají 
u nás všechny obcho-
dy otevřeno. Kdykoliv 
můžeme chybějící 
potravinu dokoupit.“
Biolog Richard 
Husovský navrhuje 
prostřídat o svátcích 
nová zdravá jídla s tradičními. 
„O vánoční atmosféru nepři-
jdeme, ale lehká zeleninová jídla 
nás neuspí a můžeme pak vnímat 
lépe a více si užívat. Nemyslím si, že 
z lepidla typu bramborový salát se 
dá vykouzlit nutričně 

vyvážené jídlo tím, že 
do něj přidáme místo 
majolky něco jiného. 
Také řízek smažený 
na olivovém oleji není něco, čím byste se 
mohli uklidnit, že jíte zdravě. Smažené 
je nezdravé. Dejte si ho, ale druhý den se 
odměňte něčím opravdu zdravým. Zeleni-
na a ovoce by o svátcích na stole neměly 
chybět,“ doplňuje R. Husovský.

Jak tedy na to?
Zastavme se u zmiňovaného brambo-
rového salátu. Pokud se rozhodneme, 
že na náš stůl patří, pak se můžeme 
poohlédnout po lehčím podání. Kaloric-
ké rozdíly mezi klasickou majolkou (3 
300 kJ/100g), majolkou light (2010 kJ), 
sojanézou (1200 kJ) či jogurtem (cca 300 
kJ dle tučnosti) jsou velké. „Každý asi již 

máme vyzkoušenou svou 
kombinaci či recept.  Řada 

lidí volí verzi salátu 
s méně či bez vají-

ček, brambory 
se zeleni-
nou a slad-

kokyselou 
záliv-
kou, ra-
kouský 

typ 

„O Vánocích stačí
                                nedojídat zásoby“

CAESAR SALÁT S DOMÁCÍMI 
KRUTONY
Doba přípravy: 60 minut, 4 porce

Ingredience: 1/2 šálku mandlových 
hoblin, 1/3 šálku horké vody, 1-2 stroužky 
česneku, 1/4 šálku olivového oleje, 2 pol. lž. 
citronové šťávy, 1 káv. lž. dijonské hořčice, 
1 káv. lž. rýžového octu, 4 přírodní kuřecí 
řízky, 1 hlávka římského salátu

Na krutony: 5 krajíců staršího chleba, 3 pol. 
lž. olivového oleje, 1 a 1/2 pol. lž. citronové 
šťávy, 1 a 1/2 káv. lž. česnekového prášku, 
1 káv. lž. sušeného tymiánu, 1/4 káv. lž. 
červené papriky, 1/4 káv. lž. soli

Postup: Zálivka na salát: Mandle vložíme 
do horké vody na 30 minut. Oloupeme 
a nakrájíme česnek. Když jsou mandlové 
hobliny měkké, tak je spolu s česne-
kem, olejem, citronovou šťávou, hořčicí 
a octem vlijeme do mixéru a vše najemno 
rozmixujeme.

Krutony: předehřejeme troubu na 200 °C. 
Chléb nakrájíme na kostičky. V míse smí-
cháme všechny ingredience a vytvoříme 
kaši. Kostičky chleba v ní rozmícháme, aby 
se rovnoměrně dostala na všechny kostičky. 
Na pečící papír rozmístíme kostičky a vloží-
me do trouby. Po 10 minutách je promíchá-
me a pečeme ještě dalších 10 minut.

Několik čajových lžiček dresinku poka-
peme na nakrájený salát a promícháme. 
Na něj položíme na plátky nakrájené kuřecí 
přírodní řízky a navrch ještě ozdobíme 
krutony.
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bramborového salátu či středomořský 
s olivami. Zmenšená porce bramborové-
ho salátu doplněná zeleninou dozajista 
našemu trávení udělá radost,“ říká H. 
Mojžíšová.
A jak je to třeba se smaženou rybu? Máme 
si ji udělat v trojobalu či jen restovanou 
nebo pečenou? 
„Záleží i na kva-
litě a množství 
použitého tuku. 
Pokud potřebujeme smažit pro větší 
společnost, volme vhodný tuk, například 
řepkový olej, který má vyšší bod zakouření. 
To znamená, že snese vyšší teplotu při pří-
pravě jídla. Také vyměňujme tuk v pánvi, 
aby nevznikaly karcinogenní látky,“ radí 
nutriční terapeutka.
S alkoholem bychom měli podle ní spíše 
šetřit. Sklenka bílého suchého vína 
(2dcl) nám dodá přes 400 kJ, sladkého 
vína již kolem 600 kJ, šumivé víno mezi 
600 a 900 kJ, míchané nápoje nad 600 
kJ/2dcl. A likéry? Vaječný koňak 5cl 
700 kJ, Bailey's je již slušnou svačinou 

za 1250 kJ, koňaky, rum a gin se pohybu-
jí kolem 400 – 500 kJ/5cl.

Cukroví jen na ochutnání
A nesmíme zapomenout ani na tolik ob-
líbené cukroví, na kterém si české hospo-
dyňky dávají zvláště záležet. Klasické druhy 

jako vanilkové 
rohlíčky, pracny, 
slepovaná kolečka 
mají podle Hany 

Mojžíšové hodnoty kolem 300 kJ – pozor ne 
na kilogram ale 1 (slovy jeden) kus, cukroví 
s máslovým krémem a čokoládovou polevou 
odpovídá již větší svačině či menší večeři – 
1000 kJ. „Pokud si linii hlídáme, dopřejme si 
pár kousků a cukroví dejme z dosahu. Zvý-
šené množství energeticky bohatých jídel 
můžeme dorovnávat zvýšenou pohybovou 
aktivitou. „Ale to se asi řadě z nás nechce, 
zejména po jídle, a vzniká začarovaný kruh. 
Kdo a kdy ho za nás rozetne, je na nás,“ 
dodává H. Mojžíšová.
Důležité je, abychom se na Vánoce těšili, 
nepřidělávali si zbytečné starosti velkým 

nakupováním a vařením a spíše se sou-
středili na jejich atmosféru. A pokud si 
nechceme v lednu zoufat nad zbytečnými 
kily navíc, pak jen stačí jíst střídmě a vy-
zkoušet si pár zdravějších receptů. 

„Pozor na prázdné kalorie
                                          v alkoholu“

SUŠENÉ ŠVESTKY S OŘECHY 
V ČOKOLÁDĚ
Doba přípravy: 25 minut, 4 porce

Ingredience: 500	g sušených švestek, 
250	g oloupaných mandlí, 100 g čokolády 
na vaření, 50 g strouhaných mandlí, oře-
chů, nebo kokosu

Postup: Do sušené vypeckované švestky 
vložíme celou oloupanou mandli. Ve vodní 
lázni rozehřejeme čokoládu. Švestky na-
píchneme na párátko a namáčíme v čoko-
ládové polevě a obalujeme ve strouhaných 
mandlích, ořeších, nebo kokosu. Necháme 
uschnout.
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Připravila Lenka Zelnitiusová, foto shutterstock

Zima v Mexiku?
Nebudete litovat! 

Neumíte si představit české svátky 
bez vánoční hvězdy? Tak právě 
její domovinou je temperamentní 

Mexiko. Odstíny moře, které vám nedají 
spát, chilli papričky, jež opravdu pálí 
ostošest a prvotřídní chuť nefalšované 
tequily, co vám vyrazí dech. Narazte si 
na hlavu sombrero a na vlně teskných 
mariachi poznávejte tuto perlu Střední 

Ameriky, která ukrývá pozoruhodné 
tajemství starých Mayů.
V domovině kakaa a první čokolády na-
jdete nejenom zapomenutý ráj, ale i kus 
sebe. Mexičané však neváhali, uchopili 
tradici po svém a slaví ty nejkrásnější 
svátky v roce zdobením piňaty. Je to 
nádoba z papíru či keramiky naplněna 
sladkostmi a drobnými hračkami, která 

se následně zavěsí do prostoru. Děti 
s nadšením usilují o její rozbití, aby se 
mohly vrhnout na překvapení. Ještě před 
tím se ale mexickou domácností nese 
zpěv koled, světlo svící a klepání na dveře 
spolu s hledáním ukryté piňaty.

Vyzkoušejte tamales a posadas
Pokud jde o servírování pokrmů, tak 
v Mexiku na svátky vánoční vede na-
dívaný krocan, plněná sekaná, mořská 
treska nebo Mexičany milované tamales. 
S klasickými vánočními zelenáči se ale 
na mexické půdě nesetkáte, jehlična-
ny se totiž dovážejí až z Kanady, což se 
samozřejmě projevuje na pořizovací ceně, 
která není zrovna nízká. S příchodem 
16. prosince se lidé v ulicích domluví 
a uspořádají tzv. posadas, což je průvod, 
který míří do každého domu a symbolizu-
jící hledání přístřeší pro Marii, která měla 
porodit Ježíška. A pokud si chcete svůj 
pobyt v Mexiku opravdu užít, vychutnejte 

Mexiko vás nezarmoutí za žádných okolností, tady 
to zkrátka žije. A to i o Vánocích, které nejsou 
klidné a nostalgické jako u nás v Česku, ale patří 
k nim veselí, úsměv na každém kroku a především 
kopec zábavy. Pokud se sem vydáte právě v tuto 
dobu, pak na vás čeká mnoho barev, pokrmů 
a muziky. Ochutnejte Mexičany milované tamales 
a nezapomeňte si dát pravou tequilu s citronem.
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si sněhobílé místní 
pláže a odpočinek 
prostřídejte výlety 
za historickými 
skvosty. Utečte před 
zimou do země, která 
pulzuje svým vlast-
ním tempem a kde 
nabudete dojmu, že 
se snad zastavil čas.
Mexičané jsou 
pohostinní a veselí 
lidé, kteří se s vámi 
dají do řeči třeba 
ve chvíli, kdy budete 
ochutnávat lahodné 
empanády ve stánku 
s občerstvením. 
Domů se proto vrátíte 
nejenom s optimistic-
kou vzpruhou mysli, 
ale i s pořádně zhýč-
kaným jazýčkem.

Gastronomii hlídá UNESCO
Místní gastronomie je natolik proslulá, 
že dokonce patří na seznam nehmotných 
památek UNESCO, a to již od roku 2010. 
Tradiční mexická kuchyně, ve které 
dodnes nesmějí chybět oblíbené fazole 
různých barev i velikostí, kukuřičná 
mouka a pálivé papričky, a že jich existuje 
hned několik druhů (habanero, serrano, 
mulata, jalapeňo), opuncie či nevšední 
chuť avokáda, se vyvíjela úctyhodnou 
řádku let. Díky 
tomu umně 
a chutně kombi-
nuje to nejlepší 
z aztécké, mayské a španělské gastro-
nomie. Spojené státy mexické defi nuje 
31 spolkových 

států. Proto když budete objevovat 
Mexiko křížem krážem, poznáte, že 
na severu se vaří trochu jinak než na jihu, 
ale i tak stále mexicky.

Opékané placky vedou
Stejně jako u nás, mají i v Mexiku v oblibě 
chleba. Místní propadli plackám z ku-
kuřičné mouky opékaným na sucho 
(občas se používá také mouka pšeničná), 
které jsou známé jako tortilly a servírují 

se s pikantní 
omáčkou. Velmi 
oblíbená je salsa 
z loupaných 

rajčat, s cibulí, šťávou z limety, trochou 
koriandru, špetkou koření comino a říz-
nost tomu všemu dávají uzené či čers-
tvé papričky. Kukuřičné placky plněné 
masem, bramborami, fazolemi, sýrem 
a zeleninou dále fi gurují v pestré škále 
mexických jídel jako například tacos, chi-
michanga, burritos či quesadillas. Tyto 
pokrmy jistě nemusíme nijak sáhodlouze 
představovat, protože je všechny dobře 
známe z restaurací či stánků s rychlým 
občerstvením.
Co se týká masa, které se podává vždy 
s přílohou, jako jsou brambory, kořeně-
ná rýže, dýňové pyré, kukuřičné placky 
či fazolová kaše, a navíc s hromadou 
čerstvé či grilované zeleniny, první 
příčku v konzumaci si drží hovězí, ná-
sleduje vepřové spolu s kuřecím. Samo-
zřejmě nechybějí ani ryby a dary moře 
připravené na aromatickém česneku 

„Mexická kuchyně patří
                    na seznam UNESCO“
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V letovisku Akumal najdete mnoho 
osamocených pláží. 

V Mexiku určitě ochutnejte 
proslulé guacamole
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a se záplavou tomatových a jiných os-
třejších omáček. Nemůžeme zapomenout 
ani na tradiční a proslulé chilli con carne. 
Jedná se o dušené hovězí maso na chilli, 
ozvláštněné chutí cibule a oblíbené 
kukuřice s fazolemi. Za ověřenou a dá se 
říci i nejstarší specialitu mexického jídel-
níčku platí tamales, kousky vepřového 
masa zabalené 
do pšeničného 
těsta, násled-
ně do listu 
od kukuřice a poté uvařené ve slané vodě. 
Všichni také zbožňují tradiční omáčku 
mole poblano. Pokud však upřednost-
ňujete něco netradičního, zakousněte 
se do smažených housenek guzanos, 
které obývají 

listy agáve, která roste v Mexiku snad 
na každém kroku.

Výborná avokádová pomazánka
Když se řekne avokádo, tak nám hned na-
skočí pomazánka s názvem guacamole se 
šťávou z limety. Avšak v Mexiku zbožňuji 
chuť avokáda také v polévkách, pikantních 

omáčkách či de-
zertech. Bude-li 
vás honit mlsná, 
vaše chuťové 

pohárky uspokojí horká čokoláda se sko-
řicí, pravou vanilkou či se špetkou chilli, 
dále třeba karamelový fl an (obdoba pu-
dingu dochucená oříšky či přelitá sladkým 
sirupem), sladkou náplní plněné pšeničné 

placky zvané empana-

des  nebo lehký salát 
z exotického ovoce.
Mexiko je domovinou 

tequily, která se vyrábí jedině z modré 
agáve, a k panáku vám automaticky 
podají sůl s citronovou šťávou, a také 
mezcalu. Tento alkoholický nápoj je 
vyráběn z různých druhů agáve, mimo 
modré, a každá odrůda je charakteristická 
svoji typickou chutí a vůní. Na toho, kdo 
do sebe obrátí celý obsah láhve, čeká 
šťavnatý červ, který podpoří fi nální chuť. 
Neváhejte také ochutnat mexické pivo, 
zkvašenou štávu pulque z agáve nebo 
rajčatovou limonádu sangritu s trochou 
pomerančové šťávy, solí a chilli.

Pláže jako z fotobanky?
Ty nejkrásnější mexické pláže trůní 
na Yucatánském poloostrově a je 
opravdu nač se dívat. Bělostný 

„Ochutnat tu můžete
    i smažené housenky guzanos“

d
z
M

které obývají pl

K místním specialitám patří chilli con carne, 
které se prodává i ve stánku na ulici. 

Chilli je oblíbená součást snad 
každého jídla
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písek s jemností pudru, který nepálí 
do šlapek, azurová barva Karibského 
moře a kokosové palmy na každém kroku. 
Mezi prázdninová letoviska patří oblíbený 
Cancún, kde tamní pobřeží lemují budovy 
hotelů zvučných jmen a mezinárodních 
řetězců spolu s nespočtem restaurací 
a klubů. Pokud upřednostňujete spíše at-
mosféru Mexika, zkuste Playa del Carmen. 
Voláte po klidu a soukromí? Ubytujte se 
v letovisku Akumal, kde kromě osamoce-
ných pláží natrefíte na želvy producírující 
se v písku.
A na kouzelném Yucatánu ještě chvíli 
zůstaneme, protože kromě plážové 
pohody toho turistům nabízí mnohem 
víc. Z přírodních krás jsou to smaragdově 
zelené deštné pralesy s bujnou vegeta-
cí i faunou, zatopené jeskyně či jezírka 

a naprosto úchvatné pláže tropických os-
trovů, kam můžete podniknout výlet lodí. 
Pro oko nejpůsobivější jsou tři ostrovní 
krásky Isla Mujeres, Holbox a Conzumel, 
kde se nad krásou vydržíte podivovat 
hodiny a hodiny. A co se týká poznávání 
podmořského dění, budete nadšeni.

Tajemství starých Mayů
Další působivou kapitolou tempera-
mentního Mexika je záhadami opředená 
mayská civilizace, která v tropických 
pralesech vystavěla nejenom mysteriózní 
chrámy, ale i respekt budící pyramidy, jež 
dodnes udivují svět. Nemluvě o záhadné 
mayské předpovědí, podle které byl konec 

světa s přesností vypočítán na 20. prosin-
ce 2012, tímto dnem totiž skončil mayský 
kalendář. K zániku světa, jak víme, 
však nedošlo.
Za centrum Mayů je právem pokládáno 
město Chichén Itzá, jehož vznik se datuje 
do 5. století n. l. a představuje bránu 
poznání do několika zásadních may-
ských staveb. Kukulkánova pyramida je 
pověstná tím, že v době jarní a podzimní 
rovnodennosti ve chvíli, kdy se slunce 
chýlí k západu, vytváří díky souhře se 
světly a stíny fantastickou podívanou 
s výjevem plazícího se hada. Ještě na vás 
čekají dva chrámy, Zeď lebek a hřiště, 

povědí, podle které byl konec

Mayská historie je opředena 
tajemstvím, která vás budou 

bavit prozkoumávat

Z kukuřice se tu připravují 
nejčastěji placky, které často 
suplují přílohu

Spousta pokrmů se připravuje 
zabalených v palmovém listu na ohni
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kde se hrála krvavá indiánská míčová hra 
jménem pelota. Tým, který prohrál, byl 
bez lítosti popraven a obětován bohům. 
Můžeme vám garantovat, že při prochá-
zení tohoto mayského komplexu budete 
nejenom fascinováni důmyslnou archi-

tekturou, ale především 
si několikrát v duchu po-
ložíte otázku, jak drobní 
Mexičané mohli postavit 
kolosální stavby s takovou 
přesností a zvlášť pak 
v době bez technických 
vymožeností.

Všichni jsou už 
v Mexiku...
Pokud přemítáte, jaké 
měsíce jsou těmi ideálními 
pro návštěvu Yucatánu, 
doporučuje se sezóna 
od listopadu do května, 
kdy v destina-
ci panuje 
příjemné tro-
pické klima 
bez nadbyt-
ku srážek. 
Červen 
až říjen 
na sebe 

upozorní vysokou 
vzdušnou vlhkostí 
a také sezónou 
hrozících hurikánů, 
které tady nejsou 
ničím ojedinělým. Další 

obavu může vzbuzovat otázka bezpečnos-
ti. Nejčastěji k trestním činům dochází 
ve větších metropolích, vnitrozemí 
a samozřejmě v hlavním městě Mexiko 
City. Zvolíte-li běžnou turistickou trasu 
Cancún, Playa del Carmen, Tulum může 
vás uklidnit, že tyto lokality patří k těm 
bezpečnějším. Z důvodu čerpání klidné 
dovolené však využívejte hotelové sejfy, 
zdržte se procházení v potemnělých ulič-
kách, nedávejte na odiv cennosti a buďte 
ve střehu před místními kapsáři, se který-
mi se ale můžeme setkat stejně v Mexiku 
jako u nás v Praze. 

d
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 regiojet www.regiojet.cz/50kc regiojet

Vybrané vnitrostátní
jízdenky jen za 50

 INZERCE

Tequila je známá
po celém světě
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O štědrovečerní noci 
mívám tajná přání

Eva ani její manžel Václav 
Hudečkovi nevnímají 
vánoční svátky jako 
nepřetržitý hodokvas, 
ale spíše jako 
meditaci. Celý rok jsou 
na cestách, a tak se 
během tohoto období 
rádi vracejí domů, aby 
si odpočinuli a strávili 
čas se svými blízkými. 
I přesto, že jsou 
neustále spolu, jejich 
manželství vzkvétá. Je 
to prý díky tomu, že 
mají stejný náhled 
na skutečnost, 
podobný způsob 
uvažovaní, uctívají 
stejné hodnoty 
a rozumějí si.
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Evo, jak vnímáte vánoční čas? Máte 
s manželem nějaké rituály spojené 
právě s Vánocemi a Novým rokem?
Uctíváme dávné tradice, počínaje advent-
ním věncem, betlémy, trhy, koledami, 
poslechneme si Rybovu mši a podíváme 
se na krásný fi lm Jesus Christ Superstar. 
Nevnímáme 
svátky jako 
nepřetržitý 
hodokvas, 
spíš jako meditaci. Vzhledem k naší práci 
máme dlouhé Vánoce. Zkraje podzimu 
začíná vánoční turné, které v sobě nese 
posvátnou atmosféru, lidé přicházejí 
do kostelů pro potěchu duše, je na nich 
znát, že jejich mysl se odpoutává od běž-
ných starostí, jsou zjihlí, pokorní. Citliví 
lidé vnímají hudbu lépe, potřebují har-
monii k životu. Vracíme se domů těsně 
před Vánocemi, šťastní z úchvatných 
koncertů a zážitků a zároveň ubití z ces-
tování po našich silnicích. Na velké vaření 
a pečení nezbývá čas ani síla. Na Štědrý 
den vyzdobíme dům a stromeček, který 
dostáváme od našeho milého zahradníka, 
první krásný dárek, který přichází hned 
po ránu.

Kde trávíte vánoční svátky nejčastěji 
a jak u vás vypadá Štědrý den?
Svátky trávíme v kruhu svých nejbližších, 
kteří mají pochopení pro náš tulácký život 
a s láskyplnou péčí se o nás postarají. 
Navíc jsou vynikající kuchaři, takže se nám 
dostává všeho, po čem toužíme. Tak je 

tomu už desítky let, až na pár výjimek, kdy 
jsme byli na koncertech v cizině. Měli jsme 
se královsky, zahrnutí hojností a pozornos-
tí, ale žádná z těch vymožeností nezakryla 
stesk po domově. Také na Nový rok jsme 
nejraději doma. Silvestra trávíme s manže-
lem v klidu, o půlnoci poděkujeme za vše 

dobré, co nás 
potkalo, a připije-
me si na budoucí 
čas. Jdeme spát 

s čistou hlavou, aby kalné ráno nesmazalo 
stopy po dobrých úmyslech.

Máte nějaké přání, jehož splnění 
byste vnímala jako vánoční dárek?
O štědrovečerní noci mívám tajná přání, 
ale rozhodnutí nechávám na Boží milosti. 
On ví, které přání stojí za to splnit, co 
nás povznese nebo nás naopak svede ze 
správné cesty.

Jak vypadá vaše vánoční nadílka? 
Dokážete se s manželem překvapit 
nějakým milým dárkem, nebo si 
nadělujete spíš praktické dárky?
Myslím, že dárek by měl mít hlubší smysl, 
aby se nestal pouhou vánoční zvyklostí, 
nahodilou věcí. Měl by mít na nás dobrý 
vliv, inspirovat nás, vzbudit dojem, že 
jsme milovanou bytostí a někomu na nás 
záleží. Dárek, který nás posune o krok 
vpřed a blíž k tomu druhému. Já i můj 
muž rádi chodíme. Nadělujeme si výlety 
do míst, která milujeme a na kterých 
si uvědomujeme, z jak úžasné kultury 

pocházíme a že je 
třeba dbát, aby se 
nevytrácela z našich 
životů. I Vánoce jsou 
cenným kulturním 
dědictvím, tisíce let 
připomínají, že člověk 
dokáže být lepší, než 
je. A vánoční recept? 
Laskavost, přejícnost 
a dobrá vůle jsou 
pokrmy duše, které 
jdou každému k duhu.

Evo, je pro Vás 
jídlo tématem?
Mám to celkem 
vyjasněné. Jím proto, 
abych žila, a nežiju 
proto, abych jedla.

Řešila jste někdy 
diety nebo jíte 
podle svých před-
stav a potřeb?
Pár diet jsem kdysi 
vyzkoušela a jako 

každý, kdo od nich čeká příliš, jsem zjistila, 
že žádná nedokáže zázraky, když se člověk 
sám nepřičiní. Vždycky musíte někde ubrat. 
Nejlépe funguje japonská dieta: „Můžete 
jíst všechno, ovšem jenom jednou hůlkou“. 
Je to vtip, ale hodný následování. Všeho 
s mírou. Je důležité naslouchat svému tělu, 
samo nám prozradí, kolik toho snese, co je 
pro něj dobré a co se mu příčí. Ubližujeme 
si, když ignorujeme jeho varovné signály 
a vnucujeme mu své zmlsané choutky.

Jak se u vás doma změnila skladba 
potravin s postupem času a dostup-
ných informací?
Za bývalého režimu, ve kterém jsem pro-
žila dětství a část svého dospělého života, 
se jídelníček musel přizpůsobit nabídce 
potravin, které tehdy byly k mání. Přes 
zimu se nabídka čerstvé zeleniny zúžila 
na zelí, řepu, cibuli a kořenovou zeleninu, 
po rajčatech a okurkách nebylo ani stopy. 
Prodejny nabízely čalamádu v octovém 
nálevu, ze které se osypaly i hroší kůže. 
S ovocem to nebylo jiné, pomeranče 
a banány se objevily kolem Vánoc, stály 
na ně fronty. Ananas a mandarinky jsem 
znala jen z konzerv, byly schované ve spíži 
jako všelék, když jsem byla nemocná. 
Tenhle stav trval desítky let, ještě v osm-
desátých letech mi moje sestra, která byla 
letuškou ČSA, v zimě vozila rajčata ze 
stánku na curyšském letišti. Tržní režim 
zavedl nové způsoby, vnesl do našich 
obchodů široký výběr potravin, máme 
všechno, co hrdlo ráčí, i když o kvalitě se 

„Na velké vaření a pečení
                              si moc nepotrpíme“

Evu 
Hudečkovou 
jste mohli vidět 
ve fi lmech 
Jak utopit 
doktora Mráčka 
nebo Zítra to 
roztočíme, 
drahoušku.
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vede mnoho diskusí. Zlobí mě, že hodně 
jídla vyhazuju, protože je pod nablýska-
nými slupkami nepoživatelné.

Držíte se nějakých stravovacích 
zásad Vy sama?
Vyhledávám poctivé značky, dodavatele 
s dobrou pověstí a potraviny, které moje 
tělo bez protestů přijme.

Máte s manželem podobný vkus, 
pokud jde o jídlo?
Dnes už ano. Ale dříve byl můj muž 
velkým milovníkem svíčkové, rajské, 
ptáčků, knedlíčků a jiných hitů české 
kuchyně. Časté cesty na jih mu přiblížily 
středomořskou stravu.

Vaříte doma pouze Vy, nebo se 
někdy zapojí i manžel?
Je to výhradně moje záležitost, ale jsme 
tak málo doma, že jsem kuchyňskému 
drilu odvykla.

Jak vnímáte muže za plotnou?
Jako muže za plotnou. Když ženy pilo-
tují letadla a řídí třeba CERN, proč by si 
nějaký muž netroufl  na guláš?

Máte nějakou specialitu či vybrou-
šený recept, který si vaše rodina 
a přátelé žádají?
Často dělám mořské ryby a zeleninové 
saláty, používám kvalitní olivový olej, 
citron a byliny. To je skvostná trojkombi-
nace. Stačí ji namazat na chleba a je z něj 
pochoutka.

Chodíte ráda do restaurací, nebo 
spíš holdujete domácí stravě?
Náš život je v pohybu, stále cestuje-
me za prací. Po pravdě řečeno, raději 
si přivstanu, uvařím a najíme se doma, 
než vyrazíme. Když vím, že jedeme 
na místo, kde je lepší se restauracím 
vyhnout, připravím do krabiček jídlo 
vhodné na převoz. Je to sice práce navíc, 

ale zaručí nám pocit klidu, že návštěvu 
restaurace neodstonáme. Mrzí mě to, ale 
je to tak. O to víc nás těší každá příleži-
tost, kdy se setkáme s kvalitou. Známe 
u nás pár míst, kam se rádi vracíme. Třeba 
k panu Šubrtovi, to je prvotřídní kuchař.

Jste náročná strávnice?
Těžko říct. Ráda jím v čistém, nehluč-
ném prostředí, kde se podává poctivě 
připravené jídlo, z poctivých ingrediencí. 
Očekávám příliš, nebo by to mělo být 
samozřejmé?

Kdybyste si mohla vybrat, jaká za-
hraniční kuchyně je Vám nejbližší, 
která by to byla a proč?
Italská, francouzská, španělská, japonská. 
Mám ráda dary moře, kuchyně prověřené 
tisíciletou zkušeností, inteligentní využití 
všeho, co vyroste ze zdravé země a vody. 
Ctím kouzla přírody, tajemnou moc bylin 
a koření, které blaží tělo i duši.

Václav Hudeček je uznávaný český 
houslový virtuóz. Ve  věku patnácti let vystoupil 
na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Or-
chestra. O  den později ho slyšel legendární Da-
vid Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost 
a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 
až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem to-
hoto velkého mistra. Zároveň absolvoval studium 
na  pražské Akademii múzických umění ve  třídě 
Prof. Václava Snítila. Od svého londýnského de-
butu vystupoval po celém světě na nejprestižněj-
ších pódiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, 
Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), 
s  nejlepšími světovými orchestry. Systematicky 
se stará o pomoc nastupující české interpretační 
generaci, a to jak každoročním pořádáním letních 
houslových kurzů v Luhačovicích, tak představo-
váním těch nejlepších hostů na svých koncertech, 
v rámci tradičních vánočních turné nebo na Hu-
dečkem pořádaných Svátcích hudby v  Praze, 
v  Luhačovicích, Zlíně, Moravských Budějovicích 
a dalších městech.

Eva Hudečková vystudovala herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. He-
recké profesi se věnovala do  roku 1984. Ztvárnila řadu zajímavých rolí v  divadle, ve  fi lmu (např. Jak 
utopit dr. Mráčka, Zítra to roztočíme, drahoušku…!) i v televizi (seriály Kamenný řád a především Sanit-
ka), získala několik cen. Od podzimu 1984 začala všechny nabízené role odmítat, nechtíc být konformní 
s normalizačním režimem. Poté, co skončila s herectvím, vydala se na dráhu spisovatelky; podle vlastních 
slov psaní pro ni bylo cestou z rozčarování, a proto v jejích příbězích vždy vítězí dobro. Spolupracovala 
s Filmovým studiem Barrandov jako autorka scénářů; jejím nejmilejším – i když ne jediným – žánrem byla 
pohádka (např. O zasněné Žofi nce). Václava Hudečka doprovází po celém světě a tvoří harmonický man-
želský pár již několik desítek let.
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Co byste naopak 
nikdy neochutnala?
Mám odpor k po-
travinám, které 
hýří počtem éček, 
ke všemu umělému, 
co se snaží bezohled-
ně a zhoubně nahra-
dit přírodní produkty.

Asi se Vás na to 
ptá každý, ale jak 
mohou společ-
ně fungovat dva 
lidé v manželství 
po tolik let, i když 
jsou velmi často 
spolu?
Láska není procházka 
růžovou zahrádkou, je 
to běh na dlouhou trať. Když nejste sobec 
a myslíte na toho druhého a partner činí 
totéž, vaše souputnictví se zhodnotí. 
Pokud se nevzdáte jeden druhého, ani 
když vás osud srazí na kolena a pořádně 
s vámi zamává, pouto nabírá na síle. Je 
to dobrý úděl táhnout za jeden provaz. 
Máme stejný náhled na skutečnost, po-
dobný způsob uvažovaní, uctíváme stejné 
hodnoty. Rozumíme si. A když si lidé 
rozumějí, tak pochopí všechny složitosti 
a mohou je překonat.

Jste zvyklí s manželem na delší 
odluky, nebo cestujete opravdu vždy 
s ním?
Jsme stále spolu a těší nás to, spojuje 
nás příbuzenství duší, umělecká tvorba, 

příslušnost k evropské kultuře, starosti 
i neduhy, které se lépe snášejí ve dvou. 
Všechno máme společné, sdílíme spolu 
všechny obavy, trable, radosti i krásy 
světa. Můj muž je úžasný partner.

Máte nějaké zásady, které ctíte jeden 
vůči druhému?
Respektujeme se.

Prochází podle vás láska žaludkem?
Možné to je. Každý se rád dobře nají. 
Někomu je jídlo drahé nade vše.

Kdybyste měla pozvat na večeři 
k sobě domů cizince, co byste jim 
připravila?
Smetanovou kulajdu z lesních hub. 

Kapra na másle a kmínu a bylinkové 
brambory. Nakonec bych jim nabídla bílý 
jogurt s oříšky a kousky zázvoru, trošku 
politý medem.

Jaká je podle Vás česká kuchyně? 
Máte ji ráda?
Má mnoho přitažlivých podob, záleží 
na tom, zda zvolíte její chudou verzi, 
nebo tu blahobytnou. Za starých časů 
se lidé hodně pohybovali, pracovali 
do úmoru a jedli velmi skromně. Hosti-
na se konala párkrát do roka.
Dnešek je ve znamení pohodlnosti 
a hojnosti, to je zrádná kombinace, 
na kterou mnozí doplácejí. V nej-
chudších oblastech Středomoří se lidé 
dožívají vysokého věku, využívají každý 

kousek kamenité 
země, jsou živí z ce-
lozrnných těstovin, 
olivového oleje, 
rajčat, ryb a sklenky 
vína. I česká kuchy-
ně poskytuje mnoho 
nabídek, jak žít 
správně.

Co vás čeká v prv-
ních dnech a měsí-
cích nového roku? 
Na co se nejvíc 
těšíte?
Na každý den. 
Každou chviličku 
máme šanci udělat 
něco dobrého, z čeho 
se můžeme těšit 
nejen my. Když jíme, 
abychom žili, musíme 
něčím dobrým na-
krmit i duši, aby náš 
život za něco stál. 

„Když
si lidé rozumí, 
tak
pochopí 
všechny
složitosti 
a mohou je
překonat,“ říká 
Eva
Hudečková.

Už v patnácti 
letech, kdy 
houslový vir-
tuóz vystoupil 
poprvé, bylo 
patrné, že jej 
čeká úspěšná 
kariéra. 
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začátky v kuchyni

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Plejáda nej produktů 
za rok 2017

Exkluzivní rozhovor
s Michalem Vieweghem

Tajemství
pravého champagne odhaleno

Nové číslo časopisu 
Svět potravin vychází 18. prosince

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

Vyberte si dárek z naší aktuální nabídky knih

NYNÍ NOVĚ 

ODMĚŇUJEME

TAKÉ KAŽDÉ 

PRODLOUŽENÍ 

PŘEDPLATNÉHO!

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO

Objednávám:  ks předplatného roční + dárek kk  roční nníí 

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

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

PSČ:  Město:PSPSPSČ:Č:Č:  

 

MěMěMěstststo:o:o:

E-mail:EE-E mamamaililil:::

Typ platby: bankovní převod dd  faktura aa 

Pro organizace:
IČ: 

rroo ororgagag ninizazacece::
ČČ:  DIČ: ČČ: 

Číslo účtu: uu:

CENY PŘEDPLATNÉHO

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

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

Uvedené ceny jsou včetně DPH

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

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

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

Tři v háji

autoři:

H. Pawlowská, 
I. Hercíková M. 
Viewegh

173�Kč
(maloobchodní cena)

Agátina cesta 
k dokonalé postavě

autor:

Agáta Prachařová
Jana Krátká

173�Kč
(maloobchodní cena)

Cesta 

za láskou

autor:

Halina Pawlowská

269�Kč
(maloobchodní cena)
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post scriptum

Potkala nás s manželkou nedávno taková „nehoda“. Chtě 
nechtě jsme si připomněli naše společné kulaté výročí. Jedno-
ho srpnového dne uplynulo… let od naší svatby. Na konci té 
dlouhé řady byla nula.
Nepatříme mezi ty, kteří při podobných příležitostech pořá-
dají okázalé oslavy. Tuto jsme však v úplné tichosti nechtěli 
a nemohli přejít. A to kvůli našim nejbližším, členům rodiny 
o generaci a o dvě mladším. Pozvali jsme je proto na oběd 
do restaurace v areálu Břevnovského kláštera. 
Ne že bychom ve zdejším Klášterním šenku pokaždé udělali 
dobrou zkušenost. Původně docela dobrý dojem byl při dalších 
návštěvách narušen. Ani ne tak pro kvalitu jídla, i když i ta 
měla sestupnou tendenci, nýbrž hlavně pro způsob obsluhy – 
tu lépe, tu hůře, nepotlačovanou až nepotlačitelnou aroganci 
k hostům.
Nedlouho před plánovaným obědem jsme se z internetu dově-
děli, že restaurace změnila majitele. Její osazenstvo se k urči-
tému datu se svými hosty rozloučilo. Usoudili jsme, naivové, že 
půjde o kýženou změnu k lepšímu.
Jenže ono se, kromě neviditelného majitele, který hostům může 
být ukradený, nezměnilo vůbec nic. Totožná nabídka jídel a, 
jak jsme se mohli přesvědčit, jejich plynule pokračující sestup-
ná kvalita. Naprosto identický byl i personál. V menšině přípa-
dů s latentní, ve většině už se zcela otevřenou arogancí. Jediné, 
co se zvedlo, byly ceny. Oslava se zkrátka příliš nepovedla 
a oslavenci, tedy manželka a já, se dětem a vnukovi omluvili.
O několik dnů později jsme byli obdarováni my. K našemu 
svatebnímu jubileu jsme od dětí obdrželi poukaz na „Degustač-
ní menu pro 2 osoby“ do Café Imperial. Ještě jsme jej nevyužili, 
platí totiž celý jeden rok. Dost času na to se s ním seznámit. 
Působí přitažlivě. K voucheru jsou přiložena samotná degustač-
ní menu. Degustační menu „České“ a Degustační menu „Impe-
rial“. Každé o šesti chodech. Před návštěvou restaurace je třeba 
jedno z nich zvolit. I to se dá do roka bez problémů stihnout. 
Obálka obsahuje i kartu, na jejímž líci jsou barevné fotografie 
tří restauračních interiérů – Café Imperial, Divinis a Next Door 

by Imperial. Pod všemi třemi je uvedeno by POHLREICH. 
Na rubu pak je černobílá mapka s vyznačenými místy, kde se 
tyto lokality v centru Prahy nacházejí. Pod mapkou pak je ja-
drná česká věta: Enjoy the exceptional dining experience… 
(v překladu Užijte si výjimečnou kulinářskou zkušenost…)
Svůj rub má i samotný voucher. Je na něm, tentokrát opravdu 
v češtině, jedenáct sdělení. Anglicky mluvícím hostům by se je 
touto formou patrně předložit neodvážili. Jde o směsici nekom-
promisních varovných pokynů a upozornění. Z jedenáctera by 
POHLREICH vyjímám:
-  voucher je možné uplatnit pouze na základě předem 

potvrzené rezervace (pozn. autora: na voucheru skutečně 
vyvedeno tučně)

-  rezervace je možná pouze Neděle – Čtvrtek (pozn. autora: 
začáteční písmena dnů jsou skutečně napsána verzálkami – 
i ostatní pokyny jsou doslovné)

-  rezervaci je třeba potvrdit min. 2 dny předem – možná pouze 
1 rezervace na večer, pro max. 8 osob

-  restaurace akceptuje pouze originál voucheru, obsahující 
datum prodeje, podpis a razítko restaurace

-  vouchery jsou nevratné v případě ztráty, zničení či odcizení
-  voucher lze použít pouze pro jednu transakci; jakákoli zbý-

vající hodnota není směnitelná za hotovost či jiné poukazy 
a automaticky propadá

-  společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto podmí-
nek bez předchozího upozornění (pozn. autora: tentokrát 
jsem si dovolil tučně vyznačit tuto větu já)

-  rezervace jsou předmětem dostupnosti na uvážení restaura-
ce, nákup poukázky není zárukou rezervace

Řekl bych, že některé z natěšených potenciálních strávníků, 
sám jsem už v Café Imperiál byl a jedl, z toho může přejít chuť 
už předem. Nedalo by se totéž vyjádřit přijatelnějším, las-
kavějším způsobem? Po takové četbě si totiž člověk nemůže 
nepoložit otázku: 
Budeme tam vůbec vítáni? 

Voucher
        k Pohlreichovi

Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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křížovka
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