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Fenomén fine dining 
hýbe vegetariánskými restauracemi

Co dělá o svátcích  
spisovatel Michal Viewegh?

Přehlídka 
nejlepších 
produktů 2017

Železné zásoby z Vánoc:
Držáci i chatrní čekatelé

z Champagne
TajemsTví
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Ta  dělá 
       d iv y !

      Používejte mouku
   příjemné vůně 
a typické barvy

akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

      Používejte mouku

Inzerce_Klasa_mouka_210x297.indd   1 14.11.17   12:34



www.svetpotravin.cz 3

Milé čtenářky, 
 milí čtenáři,
všichni pravděpodobně znáte po-
řekadlo Koho chleba jíš, toho píseň 
zpívej. My bychom rozhodně v tom 
opěvování zas tak optimističtí nebyli. 
Ne každý výrobce si je totiž zaslouží. 
Kvalitě chleba jsme se v tomto čísle 
věnovali opravdu důkladně.
Dokonce jsme nevynechali ani nabídku těch 
bezlepkových. Když nahlédnete do hodnotí-
cích tabulek, zjistíte, že porotci dost často strhávali 
body za příjemnost vůně i vzhled střídky. Překvapivé je, že senzorické hodnocení 
bezlepkových chlebů, kde by konzument čekal sníženou kvalitu chuti spíš než 
u těch klasických pšenično-žitných, nakonec dopadlo lépe. Pozitivní faktem ale 
je, že se podařilo alespoň částečně vyvrátit mýtus o nezdravé míře soli v chle-
bech. Z laboratorního měření vyplynulo, že její hodnoty jsou v naprosté normě.
Protože nás čekají ty nejkrásnější svátky roku – Vánoce a silvestrovské veselí, 
věnovali jsme se i svátečnímu přípitku. Určitě nevynechejte Zaostřeno, kde se 
dozvíte, jak poznáte pravé champagne i jak je správně servírovat, nebo se staňte 
na jednu noc barmany a podávejte koktejly, které jsme vám představili i s ná-
vodem na přípravu. V každém případě si finále roku 2017 užijte plnými doušky 
a v lednu se na vás opět těšíme.

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 (únor 2018 až leden 2019). 

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

Kolik procent kakové sušiny musí podle vyhlášky 
obsahovat čokoláda na vaření? 

a) minimálně 35 %
b) minimálně 70 %
c) minimálně 5 %

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. 1. 2018.
Výherci z minulého čísla: Anna Štumpf, Praha; Andrea Burgerová, Chomutov; Miroslava Baronová, Písek
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Jak jsme na tom s pitím 
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Umíte si vybrat 
tu nejlepší mouku?

 
Za zážitek z jídla jsou lidé 
ochotni připlatit

 
O Štědrém večeru 
s Michalem Vieweghem
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na trhu se objevují rumy, které nejsou 
kvalitní. Jak se v nabídce vyznat, aby-
chom nekupovali podřadný alkohol?

„Opravdový rum musí být vyroben z cuk-
rové třtiny a musí mít minimálně 37,5 % 
alkoholu. Mnozí výrobci se snaží zákaz-
níky oklamat různým způsobem, třeba 
tak, že prezentují slovo rum nikoliv jako 

označení výrobku, ale ve jménu firmy, které je velkým písmem 
uvedeno na etiketě,“ vysvětluje ambasador značky Havana Club 
a profesionální barman Jakub Vinš. Kvalitu rumu určuje přede-
vším zrání a postup, nikoliv cena. Levnějším „rumům“ je chuť 
dodávána dochucovadly, která nejsou nezbytná!

Na slovo s Jakubem Vinšem

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Není rum jako rum

Zaujalo vás 
             na Facebooku a webu

Jak se zbavit přebytečných kil?

Ohleduplně k planetě

Kamarádka mi říkala, že med se skořicí pomáhá s hubnutím. Je to 
pravda? A jak bych tyto ingredience měla používat? Mám v plánu se 
po Vánocích dostat do formy.

Zuzana Fráňová, Plzeň
 
Pokud chcete dosáhnout zdravého a dlouhodobého efektu, toto duo 
rozhodně nebude stačit. Bez pohybové aktivity a pravidelné stravy 
(menší porce několikrát denně) se neobejdete. Jestliže chcete vaši 
postavu měnit radikálně, je na místě konzultace s lékařem i výživo-

vým poradcem. Ale med ani 
skořice vám neublíží. Do šálku 
s horkou vodou přidejte půl 
lžičky skořice a po vychlad-
nutí jednu lžičku surového 
organického medu. Pijte ráno 
po probuzení a alespoň půl 
hodiny před snídaní. Takto 
připravený nápoj stimuluje 

trávicí systém, nastartuje metabolismus a dodává energii po celý den. 
Stejný drink si připravte i večer před usnutím. Díky medu nebudete 
podnikat pozdní výlety do ledničky, protože potlačí chuť na slad-
ké. Skořice zase příznivě působí na trávicí systém, který se během 
noci restartuje.

Zdravím celou redakci Světa potravin. Ačkoliv 
nepatřím mezi čtenáře, kteří se odváží napsat 
vlastní postřehy do časopisů, ani mezi face-
bookové fanoušky, kteří po sobě zanechávají 
stopy v podobě komentářů napříč internetem, 
u vás jsem se rozhodla udělat výjimku. Chtěla 
bych vám totiž moc poděkovat za článek 
v čísle 11/17 „Čistý a voňavý byt díky potravi-
nám“. Snažím se žít tak, abych šetřila životní 
prostředí, ale většina známých si myslí, že to 
přeháním. Těší mě, že i v odborných maga-
zínech se objevují užitečné eko nápady pro 
domácnost. Díky vám se mi lépe přesvědčuje 
okolí, aby začalo být ohleduplné k naší Zemi. 

Silvie Košnártová, Kadaň

V ČR je 1,5 tuny 
polských jablek 
s pesticidy

Řetězce Tesco 
a Globus prodávaly 
slaninu s listeriózou

Vánoční cukroví 
zdražilo kvůli vyšší 
ceně másla
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Tamarind indický 
– Exotika v kuchyni i pomoc v lékárničce
Tamarind indický je druh stromu, kterému vyhovuje 
teplé počasí. I když je původem z Afriky, pěstuje se 
v tropických oblastech po celém světě, ale největším 
producentem je, jak už název napovídá, Indie. Jeho 
lahodné sladkokyselé plody jsou vyhledávány nejen 
pro všestranné využití v kuchyni, ale především pro 
své léčebné účinky. Tamarind se může konzumovat 
čerstvý i sušený a je skvělým základem zeleninového 
čatní či marinády k masu. Lze z něj ovšem také 
vyrobit exotický dezert nebo osvěžující nápoj. 
Používá se při snižování horečky, povzbuzuje 
trávení, zlepšuje zrak, posiluje imunitní systém 
a zmírňuje bolest. Zároveň je vhodnou prevencí proti 
kardiovaskulárnímu onemocnění i rakovině. Díky 
svým výživným složkám je velmi ceněnou komoditou 
v oblasti zdravého stravování. Patří k nim významné 
množství vitaminu C, E a B, vápníku, železa, fosforu, 
draslíku, manganu a vlákniny.

Tip redakce: Účinky tamarindu někteří jistě 
ocení na Nový rok. Tato plodina funguje totiž jako 
tzv. vyprošťovák. Vyčistí organismus od alkoholu, 
nikotinu i kofeinu.

neuniklo nám
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Tajemství života
Světový bestseller pojednává o japonském 
tajemství šťastného a dlouhého života, 
které se skrývá za názvem IKIGAI, volně 
přeloženým jako důvod, proč ráno vstát 
z postele. Kniha vás povzbudí k nalezení 
vlastního ikigai, dá smysl vaší existenci 
a pomůže odhalit vaše cíle i poslání. 
Dozvíte se, jak udělat ze zaměstnání 
prostor pro osobní růst a nestárnout vinou 
stresu, i to, jak jedí a pijí lidé proslulí svou 
dlouhověkostí – lidé Země vycházejícího 
slunce. Po přečtení 228 stran zjistíte, že 
věčné mládí máte na dosah ruky. 
Za 248 Kč prodává nakladatelství Leda.

Dětské dobroty od Hamé 
          získaly tři ocenění 
V České chuťovce a její juniorské odnoži Dětská chuťovka získala společnost Hamé hned tři 
významná ocenění. Do soutěže se mohou přihlásit jen čeští výrobci, kteří dodávají potraviny 
na tuzemský trh. Aby uspěli, musejí mít jejich produkty samozřejmě skvělou chuť a kvalitu, 
ale hodnotí se i design. U dětských posuzovatelů zazářilo multi-balení Májka pro zlatíčka, které 

neobsahuje lepek a je tedy vhodné i pro celiaky, a ovocný snack EasyFruit Exotic Party, rovněž bez 
lepku či konzervantů. Odborná porota ocenila ještě další výrobek od Hamé – chlazené hotové jídlo 
značky Apetit Hovězí maso s rajskou omáčkou a houskovým knedlíkem. „Pokud si naše výrobky 
zvolí přímo samotné děti, tak je to pro nás skvělá zpráva, protože jim jsou koneckonců i určeny,“ 
řekl po vyhlášení výsledků Martin Štrupl, generální ředitel skupiny Hamé.

Přesně tolik se v Národní 

potravinové sbírce vybralo porcí jídla. Pomoc se tak 

před Vánoci dostane do domácností rodin ve finanční tísni, 

k matkám samoživitelkám, osamělým seniorům i k lidem 

v azylových domech. Za projektem stojí platforma Byznys pro 

společnost a letošní pátý ročník této charitativní akce si s sebou 

nese hned několik rekordů. „Sbírka ukázala, že nejsme lhostejní 

k lidem v tíživé životní situaci. Ceníme si každého daru, doslova 

každé instantní polévky, ale samozřejmě nás těší, že letos byla řada 

dárců opravdu štědrá. Zajistili tak 370,4 tun trvanlivých potravin 

(loni 312 tun) a 41,5 tun drogistického zboží (loni 4,6 tun),“ 

uvedla předsedkyně Byznys pro společnost Pavlína Kalousová. 

Oproti loňsku se navíc do programu zapojilo o 90 prodejen 

více. Nejvíce vybraných potravin zaznamenal pražský 

hypermarket Tesco v NC Eden. „Za jediný den se 

podařilo vybrat 8,1 tun potravin,“ doplňuje 

Martin Kuruc, výkonný ředitel Tesco 

pro ČR a SR.

926 000
Číslo 
   měsíce

Lepší stravování 
      ve školních jídelnách
Stravování ve školách je jedním z nejdůležitějších faktorů 
toho, aby si děti vytvořily k jídlu správné návyky. A právě 
z toho důvodu uspořádala Asociace školních jídelen ČR 
se společností MAKRO konferenci S chutí do světa výživy 
aneb Setkání teorie s praxí, v jejímž rámci se zástupci 
školních jídelen seznámili s nynějšími trendy ve výživě. 

Specialisté z oblasti gastronomie je zasvětili do tajů využití 
sezónních i lokálních potravin, vysvětlili, jak sestavit 

jídelníček na každý den, aby obsahoval dostatek všech 
potřebných živin, a poukázali na největší problémy současných 

školních menu. V praktickém workshopu účastníci pod vedením 
kuchařů z MAKRO Akademie připravili několik pokrmů splňujících 

výživové zásady.
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  Nedovedete si představit přípitek bez jahod? Ještě než si 
přiťuknete, zbavte ovoce stopek. Stačí, když prostrčíte 
obyčejné plastové brčko protipólem stopky.

  Pokud vodu nejprve uvaříte a až poté ji dáte zamrazit, 
kostky ledu budou průzračně čisté.

  Zpestřením každého večírku jsou tzv. jelly shots. 
Smíchejte brusinkový džus a želatinu s vodkou nebo 
ginem a před ztuhnutím nalijte do silikonové formy na led 
či klasických panákových skleniček. Podávejte na talířku 
nebo lžičce, ale fantazii se meze nekladou.

52 800 ks závadné šarže 
v oběhu
I když právní předpis jasně uvádí, že konzerva typu tzv. 
luncheon meat musí obsahovat minimálně 70 % masa, 
objevila se u nás falšovaná šarže označená jako LP-5 EJ29-1, 
CANNED PORK LUNCHEON MEAT, LUNCH MEAT Ma 
Ling. Skutečný obsah masa v této konzervě stanovil 
laboratorní rozbor na pouze 42,6 % hmotnosti výrobku, 
proto jej Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
nařídila stáhnout z trhu.

neuniklo nám   

Stylové nádobí    
Německý porcelán se vzorem evokujícím padající sněhové 
vločky umocní atmosféru kouzelných zimních dní. Propojení 

teplých tónů, jemné linie 
a klasických tvarů dělá z edice 
nádobí ideálního společníka 
ke všední i slavnostní tabuli. 
Kolekci Artesano Montagne 
můžete zakoupit v prodejně 
Villeroy & Boch v pražském 
obchodním domě Kotva.

George Bernard Shaw

       Žádná láska není 

  tak opravdová 
       jako láska k jídlu.

3 snadné triky, 
 se kterými zazáříte 
nejen na silvestrovské oslavě
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potravinová policie

Většina venkovních stánků zůstá-
vá v největších mrazech zavřená 
a ovoce se zeleninou se zde ne-

prodává. Nicméně i za těchto podmínek 
řada obchodníků své zboží nabízí. Prodej 
ovoce a zeleniny na trzích nebo u stánků 

není v zimě zakázán či centrálně nějak 
omezen. Zákon ani nestanoví hranici 
teplot, při které by se plody neměly pro-
dávat. Nicméně zákon jasně stanoví, jaké 
kvalitativní vlastnosti by měly nabízené 
ovoce a zelenina mít, což v tomto přípa-

dě znamená 
zejména to, 
že nesmějí 
být poškoze-
ny nízkými 
teplotami. 
Podle poža-
davků, které 
legislativa 
klade, musí 
být prodávané 
ovoce a ze-
lenina celé 
a zdravé, čisté, 
bez nadměrné 
povrchové 
vlhkosti, cizích 
pachů a pří-

chutí. Bohužel ne všichni prodejci mají 
zajištěn dovoz, skladování a samotný 
provoz tak, aby byla zaručena stopro-
centní kvalita.

Nenapravitelné škody
Pokud jsou skladovací teploty příliš nízké 
a plody přejdou mrazem, dojde k ne-
vratným kvalitativním změnám jejich 
vlastností. Mráz má za následek trvalé 
narušení struktury, vůně i chuti. Mezi 
ovoce, jež změní výrazně barvu, patří 
například banány, které zčernají. Citrusy 
vlivem nízkých teplot získávají hořkou 
chuť, brambory sládnou. Právě pro 
brambory je mezní hranicí již teplota plus 
2 °C. Pokud jsou, byť jen krátkodobě, 
vystaveny takto nízké teplotě, dochází 
k jejich nevratným změnám – zesládnou, 
po zahřátí zvlhnou a dužina pod slup-
kou vykazuje nižší pružnost. Pokud již 
takto znehodnocené brambory koupíme 
a nechceme je vyhazovat, můžeme zkusit 
následující trik. Uložíme je v jedné vrstvě 

Na tradiční farmářské trhy, které se těší 
čím dál větší oblibě, si musíme ještě 
několik měsíců počkat. Ovšem stánkaři 
ani v zimě nezahálejí. Jaká platí pro jejich 
činnost pravidla? A co mohou udělat sami 
spotřebitelé pro to, aby v zimě zakoupené 
produkty splnily jejich očekávání? 
Obezřetnost je skutečně na místě, pokud si 
domů od stánku nechceme přinést jen pocit, 
že jsme naše peníze vyhodili z okna.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

zima nesvědčí
Stánkům s ovocem
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do tmavé místnosti, čímž ztratí část 
utvořeného cukru. Brambory oloupeme 
a dáme vařit. Když voda začne vřít, slije-
me ji a brambory zalijeme novou vroucí 
vodou se lžič-
kou octa.
Kvůli mrazem 
narušené 
struktuře pletiv jsou takto ovlivněné 
ovoce a zelenina náchylnější k mikro-
biologickým změnám, mnohem rychleji 
dochází k započetí hnilobných procesů 
a doba skladování se výrazně zkracuje. 
Při přechodu do pokojové teploty se 
mrazem změněné plody doslova roztečou. 
Takovéto plody nesmějí být uváděny 
do oběhu, za což plnou odpovědnost nese 
prodávající.

Zboží klidně reklamujte
A co může pro výběr udělat samotný 
spotřebitel? Některé změny je možné 
odhalit již při samotném nákupu, pokud 
důkladně vybíráme. Při pečlivém pro-

zkoumání můžeme v řadě případů odhalit 
změnu barvy. Důkladně také zkontrolu-
jeme, zda jsou plody neporušené. Musejí 

být viditelně 
bez stop na-
padení škůdci, 
mechanicky 

nepoškozené nevhodným transportem 
nebo skladováním. Bohužel je faktem, 
že to, že jsme koupili plody poškozené 
mrazem, poznáme často až doma poté, 
co je přeneseme do pokojové teploty. 
I ve stánku zakoupené ovoce a zeleninu je 
samozřejmě možné reklamovat, a to ide-
álně do druhého dne od nákupu, ovšem 
u většiny prodejců k tomu budeme 
potřebovat doklad o zaplacení. Ten je vám 
prodejce povinen vydat, pokud ho budete 
vyžadovat. Mezi hlavní důvody k rekla-
maci patří nákup shnilých kusů, které 
se ukrývají ve větších baleních, typicky 
například mandarinek nebo pomerančů. 
Nakupující má právo se domáhat výměny 

zboží nebo vrácení peněz. Kontroly má 
na starost Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce. Z jejích údajů bohužel 
vyplývá, že prodej zmrzlého ovoce není 
ani zdaleka ojedinělou záležitostí.

U stánků raději jen v teple
Také sami spotřebitelé si musejí být 
vědomi, že nemohou zakoupené ovoce 
a zeleninu vystavovat zbytečně dlouho 
nízkým teplotám. Co nejdříve po za-
koupení je vhodné plody přenést domů 
a skladovat je při pokojové teplotě nebo 
v případě některých druhů v lednici. 
Zatímco v sezoně nelze proti nákupu 
u prověřených stánkařů nic namítat, 
v zimě bychom měli raději využívat 
služeb kamenných obchodů. Jednoznačné 
doporučení tedy zní – ovoce a zeleninu 
v chladných měsících nakupujme 

potravinová policie

„Pozor na přemrzlé ovoce 
                 a zeleninu. Rychle hnijí.“
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v kamenných prodejnách, návštěvu trhů 
radíme nechat až na dobu, až se oteplí. 
Pokud už se pro nákup u stánku rozhod-
nete, dobře zvažte, které druhy zvolíte. 
Primárně by mělo jít o odolnější druhy, 
jako jsou jablka 
a hrušky. Na nízké 
teploty jsou 
choulostivé ze-
jména teplomilné exotické druhy ovoce. 
V každém případě si naberte jen takové 
množství, které jste schopni velmi rychle 
spotřebovat.

Pravidla platí po celý rok
Jeden z vrcholů své činnosti zažívají 
v zimních měsících také stánkaři s drob-
ným občerstvením. Z hlediska možných 
zdravotních rizik je samozřejmě chlad-
nější počasí jednoznačnou výhodou. 
Nicméně legislativní nároky platí pro 
provozovatele stánků stejné jako po celý 
rok. Provozovatelé musejí zajistit, aby 
byla prodejní místa udržována v takovém 
stavu, aby se zabránilo riziku kontamina-
ce, a to zejména vlivem škůdců, počasí 
a okolního prostředí.

Pro stánkové prodejce platí 
stejná pravidla jako pro obchody 
kamenné. Stánek musí být řádně 
označený, prodej musí probíhat v soula-
du s platnými předpisy, zboží musí být 

řádně účtováno. 
Při nákupu se 
rozhodně vyplatí 
obezřetnost, při 

jakýchkoli pochybnostech požadujte 
bližší předvedení zboží, jeho převážení 
a ptejte se po jeho původu.

Zatím bez EET
Stánkaři v zimním období porušují 
v zásadě stejná pravidla jako během 
roku. Mezi nejčastější prohřešky patří 
nedodržení zásad poctivosti prodeje 
(například prodej výrobků s měřidlem 
bez platného úředního ověření, na-
lévání alkoholu pod míru), nevydání 
dokladů o zakoupení se všemi náleži-
tostmi na přání zákazníka, neseznáme-
ní zákazníka s cenou, chybějící údaje 
o původu zboží.
Pokud máte dojem, že prodej neprobíhá 

v řádných 
podmínkách 
či prodávané 
zboží není 
řádně účto-
váno, můžete 
podat podnět 
na Státní 
zemědělskou 
a potravinář-
skou inspekci 
nebo Českou 
obchodní in-
spekci. Méně 

závažné prohřešky mohou být řešeny 
přímo na místě, větší jsou projednává-
ny ve správním řízení. Pokud inspekce 
narazí na zboží nevyhovující podmínkám 
pro uvedení na trh, může být nařízeno 
okamžité stažení z trhu.
Mezi nejčastější prohřešky stánkařů 
během svátečních prodejů patří stejně 
jako během roku nesprávné účtování. 
Stánkaři jsou z povinnosti elektronické 
evidence tržeb zatím vyjmuti, pokud ne-
dojde k nějaké další výjimce, budou však 
EET nuceni zavést od března příštího 
roku. Dosud většina stánkařů využívá ma-
ximálně kalkulačku, zákazníci v naprosté 
většině vydání účtenky nevyžadují.

Alkohol jen s dokladem
Mezi důkladně kontrolované potraviny 
patří alkohol, v zimě prodávaný zejména 
v podobě svařeného vína nebo medoviny. 
Inspektoři dbají především na dodržování 
míry, původ alkoholu a jeho označení 
kontrolní páskou. Zejména po metano-
lové aféře musí být prokázání kvality bez 
jakýchkoli pochybností. Pokud je víno 
svařováno mimo místo jeho prodeje, musí 
to být na místě, které odpovídá požadav-
kům na potravinářský provoz. Svařené 
víno musí být dávkováno z tepelně 
izolované nádoby, aby byla zachována od-
povídající teplota nápoje. Jednorázové ke-
límky musejí být vyrobeny z plastu, který 
je zdravotně nezávadný a je schválený 
pro styk s potravinami. Prodávající musí 
mít doklad o tom, z jakého vína a dalších 
přísad je nápoj připraven a odkud bylo 
víno získáno. 

„Na stánku kupujte raději 
                  jen odolnější ovoce“
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Připravila Karin Šnýdrová, foto shutterstock

Jedna z nejznámějších legend praví, že šampaňské 
objevil benediktinský mnich Pierre Pérignon, sklepmistr 

opatství Hautvillers. Když v roce 1697 poprvé ochutnal 
své víno, zvolal: „Pospíchejte ke mně, právě jsem se napil 
hvězd.“ Legendární věta mu ovšem byla vložena do úst 
za účelem tiskové inzerce až koncem 19. století vychytralým 
reklamním agentem. A jakkoliv se to může zdát 
nepravděpodobné, za vznikem oblíbeného bublinkového 
nápoje nestojí Francouzi, nýbrž Britové.

Jedinečná chuť
pro výjimečné okamžiky
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K historii šampaňského vína se 
váže mnoho mýtů, ale i hluboce 
zakořeněných tradic. Fakt, že 

francouzský mnich tento šumivý mok 

nevynalezl, nedělá příběh méně ma-
gickým. Jen ztěží bychom si dokázali 
vybavit významnou událost, na které by 
se šampaňské nenalévalo. V bublinkách 

je totiž opravdu něco kouzelného, co nás 
inspiruje k oslavě a vytváří dechberoucí 
atmosféru.

Francouzi bublinky nechtěli
Ale vraťme se zpátky do 17. století. 
V té době představovaly bublinky, které 
se v alkoholu sekundárním kvašením 

tvořily, pro vinaře obrovský problém. 
Lahve z tenkého skla totiž nebyly 
na nápor oxidu uhličitého uzpů-
sobeny. Stala se z nich časova-
ná bomba. Jakmile jedna flaška 
explodovala, spustila řetězovou 
reakci a postupně vybuchovala 
všechna vína v její blízkosti. Celo-
roční sklizeň mohla být ztracena 
v nenávratnu během pouhých pár 
minut. I proto chtěl Pierre Pérignon 
perličky z vína odstranit.
Bílé odrůdy vinné révy měly podle 
něj mnohem větší sklon k druhotné 
fermentaci než ty tmavé. Snažil se 
tedy vyrobit bílé víno z tmavých 

odrůd. Proces spočíval v několika 
pravidlech. Nejkvalitnější hrozny 

plodila vinná réva, která se prořezávala 
a zastřihávala tak, aby měla maximálně 
jeden metr do výšky. Kvůli omezení 
macerace vedoucí k nechtěnému zabar-
vení výsledného produktu bylo zapo-
třebí co nejkratšího kontaktu moštu 
se slupkami. Sklizeň se tedy prováděla 
hned časně zrána, za chladného počasí. 
A namísto šlapání hroznů se používalo 
šetrné lisování.
V roce 1718, tři roky po smrti mnicha, 
publikoval Abbey Canon Godinot po-
jednání o metodách vinařství, založené 
na poznatcích i objevech Pérignona. 
Přestože si mnich nemůže připsat zásluhy 
za samotný zrod šampusu, jeho techniky 

350 lahví šampusu použila Marilyn 
Monroe k naplnění vany, aby se v něm 
mohla vykoupat. 
54 metrů je nejdelší zaznamenaný let 
korkové zátky. 
40 km/hod je běžná rychlost, 
kterou může zátka od šampaňského 
dosáhnout. Je tedy zapotřebí dávat 
pozor, kam hrdlo lahve při otevření 
směřuje. 
85 – 90 % všech šampaňských 
na světě se skládá ze dvou třetin 
tmavých hroznů a třetiny Chardonnay. 
007 - James Bond a Bollinger je 
jedno z nejtrvalejších marketingových 
partnerství v historii filmu. Šampaňské 
značky Bollinger se objevilo témeř 
ve všech bondovkách.

Šampaňské 
V ČíSLECH
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při výrobě se mezi vinaři úspěšně použí-
vají až do dnešních dní.

Pravý otec šampaňského
Skutečným otcem šampaňského je 
však anglický vědec a lékař Christopher 
Merret, který v roce 1662 do vína záměr-
ně přidal cukr, 
aby podpořil 
sekundární 
fermentaci. 
To se odehrálo dokonce šest let před 
tím, než Pierre Pérignon vůbec vstoupil 
do opatství Hautvillers. Merretovi ovšem 
nahrávaly i jednodušší podmínky pro 
zkrocení ďábělského vína, jak šumivému 
nápoji Francouzi tenkrát přezdívali.
Sir Robert Mansell, admirál Britského 
královského námořnictva v důchodu, 
vyzkoušel při výrobě skla proces zahrnu-
jící použití železa a manganu, což vedlo 

k tomu, že anglické skleněné lahve byly 
mnohem silnější než ty francouzské. 
Do Spojeného království se navíc z Por-
tugalska dovážely korkové zátky, které 
na rozdíl od látkových či dřevěných po-
užívaných ve Francii velmi dobře těsnily. 
Díky tomu mohlo v lahvích probíhat 

druhotné kva-
šení bez stra-
chu, že by se 
rozbily. Přesto 

je Francie jedinou zemí, která má na eti-
ketu šumivých vín dle zákona povoleno 
otisknout nápis „Champagne“.

Kde se šampaňské vyrábí?
Kraj Champagne se rozprostírá zhruba 
na 34 000 hektarech, 160 km východně 
od Paříže. Zdejší podloží a klima před-

stavují ideální podmínky pro pěstování 
vinné révy, stejné byste nenalezli nikde 
na světě. Půjdete-li dál na sever, narazí-
te na chladné podnebí, a pakliže byste 
pokračovali směrem na východ, nevy-
hnete se extrémním teplotním výkyvům. 
Specifická vápencovitá půda a jedinečné 
počasí v oblasti Champagne umožňují 
hroznům ten nejkvalitnější růst. Pravé 
šampaňské musí být vyrobeno z plodů 
této oblasti. Tato zásada je v Evropské 
unii zakotvena ve statutu chráněného 
místa původu. Přípustné jsou pouze 
tři odrůdy – Pinot Noir, Pinot Meunier 
a Chardonnay.

Čeho si všímat na etiketě?
Pravé šampaňské nese na vinětě lahve 
označení „Champagne“ a mělo by pochá-
zet z téže oblasti. Dále si můžete všim-
nout nápisů Blanc de Blancs, Blanc de 
Noirs a Cépage Meunier. 

Sekty jsou vyráběny tím samým způ-
sobem jako šampaňské, jen nepochá-
zejí ze stejné vinařské oblasti. Oproti 
tomu perlivá vína jsou dosycovaná 
oxidem uhličitým uměle a často se 
u nich používají korunkové zátky nebo 
šroubové uzávěry.

Věděli jste, žE…

„Za vznikem šampaňského stojí 
      Angličan Christopher Merret“

  Pinot Noir: Představuje 38 % 
výsadby. Dodává šampaňskému 
výraznou vůni červených bobulí, 
potřebou sílu i tělnatost. Pinot 
Noir byla oblíbená odrůda Pierra 
Pérignona. 

  Pinot Meunier: Odrůda z těchto 
hroznů představuje 32 % výsadby. 
Vytváří ovocné víno, které má 
tendenci rychleji stárnout, proto 
se doporučuje konzumovat ještě 
mladé. Oproti Pinot Noir vykazuje 
lepší odolnost vůči povětrnostním 
podmínkám.

  Chardonnay: Tato odrůda zraje 
velice pomalu a představuje 30 % 
výsadby. Je typická svým jemným 
aroma, výraznou kyselinkou 
a květinovými i citrusovými tóny.

  Blanc de Blancs znamená bílé víno 
z bílých hroznů, je tedy vyrobeno 
stoprocentně z odrůdy Chardonnay.

  Blanc de Noirs je bílé víno 
z tmavých hroznů a pochází z odrůd 
Pinot Noir nebo Pinot Meunier, 
připadně jejich kombinace.
  Cépage Meunier je stoprocentně 
z Pinotu Meunier.

Šampaňské dělíme i podle obsahu 
cukru, který je rovněž čitelně uveden 
na etiketě. Celosvětově nejoblíbenější 
variantou je Brut.

  Brut nature - obsahuje méně než 
3 g cukru na litr, tento údaj lze 
užít pouze na produkty, kterým 
po druhotném kvašení nebyl dodán 
žádný cukr.
  Extra brut - obsah cukru se 
pohybuje mezi 0 až 6 g na litr.
  Brut - obsah cukru je nižší než 15 g 
na litr.
  Extra sec / Extra dry - obsahuje 
12 až 20 g cukru na litr.
  Sec - obsah cukru se pohybuje mezi 
17 až 35 g na litr.
  Demi-sec - obsahuje 33 až 50 g 
cukru na litr.
  Doux - obsah cukru je vyšší než 50 g 
na litr.
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Připravily Lenka Zelnitiusová a Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

jak jsou na tom Češi a pravé cham-
pagne? pořád je zažitý trend, že tak 
s oblibou pojmenováváme jakékoli 
perlivé víno, nebo už umíme jeho 
kvalitu docenit?
Řekla bych, že v posledních letech se 
toho mnoho změnilo. Myslím, že to 
souvisí i s tím, že mladší generace již 
více dbají na skladbu svého jídelníčku. 
A to nejen nutričně. Mnoho lidí si už 
umí vyhledávat kvalitní suroviny a více 
se zajímá o postup jejich zpracování. 

U šampaňského obecně v poslední době 
poptávka převyšuje nabídku. Je také 
znatelné, že lidé jsou ochotni si poměrně 
dost připlatit.

když to nyní velmi zobecníme, cena 
jedné láhve champagne často pře-
vyšuje tisíc korun, kvalitní šumivá 
vína stojí polovinu. V čem je tedy 
ten významný rozdíl?
Rozdíl je právě v tom, že šampaňské 
pochází z Champagne-Ardenne v severo-

východní Francii, místa, kde je chladněji 
a zároveň je zde křídové podloží. Daří se 
tu skvěle třem odrůdám, z nichž může 
být champagne vyrobeno – Pinot Noir, 
Pinot Meunier a Chardonnay. Šumivá vína 
a sekty se ve své podstatě vyrábějí stej-
nou metodou, ale odlišnost klima a jiné 
vlastnosti odrůd se projeví v chuti. Ne-
nechte se však zmást, že oblast Champag-
ne je vždy zárukou kvality. I zde se vyrábí 
spousta průměrného vína. Jsou i šumivá 
vína nebo crémanty, které jsou chuťově 
lepší než leckteré šampaňské.

podle čeho může laik poznat, že se 
skutečně jedná o pravé šampaňské?
Na první pohled jej například v obchodě 
pozná podle ceny (champagne začínají 
na 700, 800 korunách, většina z nich pak 
překračuje 1000 korun) a poté jednoduše 
dle etikety, kde je uvedeno, že se o cham-
pagne jedná.

Říká se, že ochutnat champagne je ,,jako pít hvězdy”, ale 
možná netušíte, jak málo takové hvězdičce stačí k tomu, 
aby přestala zářit. Jak jsou na tom Češi s pitím pravého 
šampaňského a co patří mezi jejich nějvětší neřesti, 
které celý akt dokáží zhatit? I o tom jsme si povídali 
se sommeliérkou Klárou Kollárovou.

Jak se správně 
pijí hvězdy?
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V chuti se projevuje více bublinek?
To bych se obávala tvrdit, o bublinky tu 
totiž tolik nejde. Chceme-li to ale vzít 
za tento konec, je pravda, že šampaňské 
mívá tlak tak 5 až 6 atmosfér, tedy skoro 
dvojnásobek většiny crémantů.

Umějí Češi opravdu kvalitní šumivá 
vína podávat?
Správně  servírovat opravdu dobré šumivé 
víno je umění. Češi dělají největší chyby 
v teplotě (nyní samozřejmě nemyslím tu 
odbornou část, která používá teplomě-
ry). V podchlazeném víně mutuje chuť. 
Pokud má champagne pět stupňů, nikdy 
nemůžete vědět, jak skutečně chutná, 
protože ta správná teplota má být dvakrát 
vyšší. Přestože mají tato vína bublinky, 
pořád jsou to vína!

a možná jsme tady zapomněli 
ještě na jednu velkou neřest - sklo. 
do jakých skleniček by se šampaň-
ské mělo rozlévat? tady se totiž 
neshodnou ani odborníci.
Ono je to tím, že pohled na servis cham-
pagne se dnes výrazně změnil. Je to dáno 
právě tím, že perlení není to nejdůležitější. 
Dbá se na projev 
samotné chuti 
a komplexity 
vína. Já volím 
sklenice menšího objemu, ale tulipáno-
vého typu. Je pravda, že většina lidí doma 
champagne nalije do klasické flétny, kde 
se chuť samozřejmě rozvinout nemůže.

jak o láhev šampaňského pečovat, 
když ji někde dostaneme a ještě není 

správný čas 
na její otevře-
ní?
Ideálně s ní 
nehýbat a udr-
žovat ji v kon-
stantní teplotě 
v tmavém pro-
středí s dobrou 
vlhkostí.

a když ji na-
příklad nedo-
pijeme celou?
I takové víno 
vydrží klidně 
do druhého dne. 
Stačí použít 
speciální uzávěr. 
Na vložení lžičky 
raději nespolé-
hejte.

jaké je vaše nejoblíbenější šampaň-
ské? s čím si jej nejraději vychutnáte?
Můj nejoblíbenější dům je Krug a Egly
-Ouriet. Jejich produkty se dají párovat 
s čímkoliv, a to mne baví. Možná je ale 

pro mně dů-
ležitější ještě 
společnost, se 
kterou piji.

kdy je vůbec správná doba na šam-
paňské – před jídlem, nebo během 
něj?
Na podávání? Vždycky, když si chcete užít 
moment s puncem dokonalosti. Častokrát 
se podává jako aperitiv, kdy slouží k roz-

jasnění chuti. Komplexnější vína, která 
zrají delší dobu na kalech (třeba 3 a více 
let), můžeme směle podávat ke složitým 
chodům z tučných ryb, darům moře 
i ke staekovému masu.

jak se správně degustuje šampaň-
ské?
Ideální je degustovat více vín z různých 
domů najednou pro možnost porovnání 
délky chuti a komplexity chuťového pro-
jevu. A podle toho si pak vína vybírat. 
V restauraci vám bohužel tento servis 
nedopřejí. Tam ochutnáváte jen víno, 
které jste vybrali. Ale zase je to podnět 
k tomu, aby čtenáři zavítali na nějaké 
degustační menu, kde si tyto výhody 
naplno užijí. 

  Skleničku držte vždy za stopku. 
Můžete tak lépe sledovat jemné 
perlení, barvu a navíc nedojde 
k ohřívání během konzumace.
  Jahody do šampaňského nevhazujte, 
samo o sobě je totiž chuťově 
dokonalé. 
  Ve třetím patře proslulé Eiffelovy 
věže v Paříži si můžete vychutnat 
šampaňské s impozantním 
výhledem. Tento champagne bar vás 
okouzlí ve všech ohledech. Velmi 
oblíbený je také ten se jménem Call 
Me Bubbles, kde „šáňo“ ve všech 
cenových relací teče proudem.
  Špunt se z láhve ručně elegantně 
vytáhne, tento způsob se mezi 
odborníky označuje jako „lehký či 
společenský pšouk“. Výjimkou, kdy 
špunt můžete vystřelit, představuje 
sabráž, při které se hrdlo láhve setne 
šavlí. Nejčastěji se s ní setkáváme při 
slavnostních příležitostech.

Rady 
SOMMELIéRKy

„V lahvi šampaňského bývá tlak 
            kolem pěti až šesti atmosfér“
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sezónní tipy

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Bouchnete-li s odbíjející silvestrovskou půlnocí 
„bublinky“, rozhodně neuděláte chybu. Co ale 
Nový rok s osmičkou na konci oslavit něčím 
neotřelým? Ochutnali jsme nejvyhlášenější 
drinky 21. století a na tři z nich, které jsme 
prohlásili vítězi, vám přinášíme recept.

Pozdrav 
    novému roku

manhattan
Ingredience: 1 cl cinzana, 1 cl vermutu, 
2 cl whiskey, pomerančová kůra

Sklenice: Coctail Glass

Postup: Na 2 kostky ledu nalijeme 
whiskey, vermut a nakonec cinzano. 
Lehce zamícháme, aby se chutě propojily. 
Do koktejlu vložíme dílek nalomené pome-
rančové kůry.

Svět potravin zjistil: Poprvé byl tento 
koktejl podáván v manhattanském 
klubu roku 1870 na banketu, který po-
řádala rodina Winstona Churchilla.

mai-tai
Ingredience: 3 cl světlého rumu (př. 
Bacardi), 3 cl tmavého rumu (př. Captain 
Morgan), 1,5 cl curacao, 1,5 cl mandlový 
sirup (lze použít sirup Monin), limetka, 
koktejlová třešeň

Sklenice: Highball Glass

Postup: Do shakeru vložte 5 až 6 kostek 
ledu, přidejte všechny alkoholické přísady 
kromě tmavého rumu. Přelijte je do skleni-
ce a do drinku vymačkejte půlku limetky. 
Zamíchejte lžící a nakonec přidejte tmavý 
rum. Sklenici ozdobte párátkem, na které 
napíchněte třešeň.

Svět potravin zjistil: Hodně lidí, kteří 
se pohybují v barmanských kruzích, je 
přesvědčeno, že koktejl vznikl na Tahiti. 
Ve skutečnosti byl ale poprvé namí-
chán v Kalifornii roku 1944 při příleži-
tosti vzácné návštěvy z Tahiti.

paRadise
Ingredience: 3,5 cl ginu, 2 cl brandy, 1,5 cl 
pomerančové šťávy

Sklenice: Coctail Glass

Postup: Shaker naplňte ledem, přidejte 
všechny ingredience a zamíchejte. Přelijte 
do sklenice.

Svět potravin zjistil: Poprvé byl tento 
drink zaznamenán v Savoy Coctail 
Book, kterou sepsal britský barman 
Harry Craddock. Míchat se jej autor 
naučil v USA. Do Evropy se dostal až 
po propuknutí prohibice ve Státech.
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Celý rok jsme mapovali regály, 
ochutnávali, analyzovali produkty 
a hledali vítěze v jednotlivých 
kategoriích. nyní vám 
představujeme výběr těch 
nejlepších, které nás zaujaly 
svým složením a chutí.

Velké zúčtování: 
Vítězné produkty 
    roku 2017
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, archiv redakce
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Porta Leone Conegliano 
Valdobbiadene
Výrobce  Le Contesse, S r L., Itálie
Cena 149,90 Kč/750 ml (v akci)

Senzorické hodnocení
Jako jediné nese exklusivní označení 
DOCG. Líbí se nám design láhve, který se 
svým tvarem vymyká standardu. Láhev 
je dle výrobce navržena ve spodní části 
baculatější, a to pro lepší rozležení chuti. 
Co je na vínu famózní, je jeho ovocný 
buket. Jednoznačně z něj cítíme svěží 
jablka, které korunuje aroma vanilky. 
Chuť je v dozvuku příjemně tupá.

Seville Premium Zelené 
španělské olivy bez pecky  
Prodejce Agro Sevilla Aceitunas
Cena 39,90 Kč/350 g

Senzorické hodnocení
V praktické plechovce, která je pro 
uchovávání oliv nejvhodnější, se ukrývají 
olivy opravdu veliké. Jejich soudržnost 
a pevnost je na výbornou, stejně jako 
vyvážený poměr kyselosti a obsahu soli. 
Velmi dobrý výrobek. 

Tesco Vlašský salát  
Výrobce Lahůdky Palma, ČR
Cena 36,90 Kč/500 g

Senzorické hodnocení
Jednoznačná spokojenost ze strany 
všech porotců. Salát je příjemně 
sladkokyselý, na konci má příjemný 
nakyslý ocas. Brambor i salámu je dost, 
s majonézou se očividně zacházelo 
s velkým citem. 

Camembert de Normandie  
Reaux   
Země původu Francie
Cena 161 Kč/250 g

Senzorické hodnocení
Jednoznačný vítěz, který nás oslovil velmi 
vábnou vůní a skvělou chutí. Byl přiměřeně 
slaný, jemný, neměl gumovitou konzistenci. 
Mléčná složka z něj zřetelně vystupovala.

VÍTĚZ
TESTUvlašských salátů

VÍTĚZ
TESTU

prosecca

VÍTĚZ
TESTUzelených oliv

VÍTĚZ
TESTUcamembertů
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Nescafé Gold Crema   
Výrobce Nestlé 
Cena za balení 299 Kč/200 g

Senzorické hodnocení
Káva voní sladce, velmi příjemně a silně 
kávově. Chuť je čistá, jemná a bez cizích 
těles. Tvoří krásnou sametovou „krému“, 
která drží i po promíchání.

Bonne Maman Jahodový
Výrobce Francie
Cena za balení 79,90 Kč/370 g

Senzorické hodnocení
Obal evokuje podomácku vyrobený džem. 
Voní příjemně po lesních jahodách, není 
na první dojem sladký, i když deklaruje 
na 100 g 59 g cukru. Má skvělou konzistenci, 
chuť je čistá bez rušivých příchutí.

Birrel Zelený ječmen
Výrobce Pivovar Radegast
Cena za 0,5 l 19,9 Kč

Šumavský chléb
Zakoupeno Pekárna Praha
Cena/g 28,90 Kč/1200 g

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

Senzorické hodnocení
Nejlépe hodnocený vzorek, který vynikal 
v celkové příjemnosti vůně a vzhledu,  
s rovnoměrnou pórovitostí střídky.

VÍTĚZ
TESTUjahodových džemů

VÍTĚZ
TESTUrozpustných káv

VÍTĚZ
TESTU

chlebů

VÍTĚZ
TESTU
nealko piv
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André rosé  
Výrobce Bronislav Vajbar
Cena 189 Kč

Tradiční špekáčky  
Výrobce Steinhauser, s.r.o.
Cena/kg 122 Kč

Předměřická pšeničná mouka 
světlá hladká  
Výrobce Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o.
Cena/kg 9,90 Kč

Happy day RAUCH, 
100 % jablko  
Výrobce RAUCH Fruchtsaefte 
GmbH and Co OG, Rakousko
Cena 36,50 Kč

Senzorické hodnocení
Výrazně ovocité, vyvážené, plné víno 
s dlouhou ovocitou dochutí připomínající 
višně, maliny a třešňový kompot. 

Senzorické hodnocení
Chuť a vůně příjemná po čerstvé uzenině 
a koření, slanější, přiměřeně kořeněná, 
po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý, 
tužší střívko.

Charakteristika těst a pečení
míchání a hnětení: těsto po vymíchání nele-
pivé, vaznost dostačující (pekařsky dostačující 
50 % vody), tažnost na blánu dobrá, mírně se 
trhá
zrání těsta: vývin těsta po zrání velmi dobrý, 
tažnost 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

Senzorické hodnocení
Spolu se vzorkem Toma nejlépe 
hodnocený vzorek, vynikal příjemností 
vzhledu, vůně a chuti.

VÍTĚZ
TESTUhladké mouky

VÍTĚZ
TESTUrůžových vín

VÍTĚZ
TESTU

špekáčků

VÍTĚZ
TESTUjablečných šťáv
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V bezlepkovém chlebu 
   gluteny skutečně nejsou.

Se solí v chlebech 
     to není tak zlé, jak se tvrdí.

Ochutnali jsme za vás
Svačinka plná vlákniny 

překvapila vyváženou chutí

Objevili jsme konkurentku Nutelly

„Bio špagety z černých fazolí vypadají lákavě – než je ochutnáte.“
Renata Rokůsková, editorka

„Pozor, citronová královna 
                                může kralovat spíš v koši..“

Karin Šnýdrová, editorka
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Celiakie je onemocnění, při kterém 
dochází k poškozování střevní 
sliznice lepkem, jenž je obsažen 

v mouce vyrobené z pšenice, žita nebo 
ječmene. V ČR je 
nemocných při-
bližně 50 000 lidí, 
diagnostikována 
je však pouze desetina. Nemocný musí 
dodržovat přísnou dietu spočívající ve vy-
loučení potravin obsahujících lepek, jenž 
je obsažen v pšenici, žitu a ječmenu a dále 
ve všech zkřížených odrůdách těchto 
obilovin.

Trvanlivé i čerstvé
Dříve byl bezlepkový chléb k mání na ob-
jednání a navíc pouze od jednoho výrobce. 

Mnoho lidí, kteří dodržují bezlepkovou 
dietu, si chléb muselo péct samo doma. 
Oproti letům minulým ale dnes zazname-
náváme širší nabídku. Bezlepkové pečivo 

a chléb jsou 
k dostání ve vět-
šině velkých 
řetězců – buď 

v trvanlivé podobě, která k nám na pulty 
putuje z dovozu, či jako čerstvé od českých 
výrobců či regionálních pekáren.

Čím se liší?
Základní rozdíl mezi klasickými a bezlep-
kovými chleby je v použité obilovině. 
Lepek neobsahují obiloviny jako kuku-
řice, rýže, proso nebo pseudoobiloviny 
amarant či pohanka.

příloha

Připravily Dana Gabrovská (PK ČR), Jitka Dlabalová, Ivana Lášková (Společnost pro bezlepkovou dietu), Jana Tobrmanová 
Čiháková, foto Eurofins, PK ČR, shutterstock, zdroj: www.svet-potravin.cz

Bezlepkové pečivo 
se pozná nejen podle 
etikety, ale mnohdy 
i podle ceny – a to 
citelně. Jak jsou na tom 
chleby, které se dostávají 
na české pulty? 
náhodně jsme vybrali 
9 z nich a podrobili 
je určování obsahu 
lepku a senzorickému 
hodnocení.

„Nabídka bezlepkových 
     chlebů se výrazně zlepšila “

Bez lepku:
Používají chleby označení oprávněně?

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Mnoho lidí také nevolí bezlepkové pečivo 
ze zdravotních důvodů, ale z přesvěd-
čení, že se jedná o zdravější variantu. 
I když každá mince má dvě strany. Nutno 
podotknout, že bezlepkové chleby jsou 
založeny především na pšeničném de-
proteinovaném škrobu. Kvůli tomu mají 
většinou poměrně nízký obsah bílko-
vin. Výrobci se jej sice snaží zvyšovat, 
používají k tomu mouky z luštěnin nebo 
konopí, ale ani 
tak se klasické-
mu pečivu nevy-
rovnají. Naopak 
velmi chvályhodné je, že někteří výrobci 
přidávají do pečiva vlákninu. Pozitiv-
ním přínosem je také použití olejnatých 
semínek (lněné, slunečnicové). To zvyšuje 

jak obsah vlákniny, tak i nenasycených 
mastných kyselin.

Více vlákniny i chyba výrobce
Ve spolupráci s Potravinářskou komorou 
ČR a Společností pro bezlepkovou dietu 
jsme vybrali 9 vzorků bezlepkových 
chlebů, které běžně najdete v obchodních 
řetězcích. Nejvíce nás samozřejmě zajíma-
lo, zda splňují požadavky  na potravinu 

„bez lepku“ či 
nikoli, jak vysoký 
mají podíl vlák-
niny a též jsme 

měřili i obsah soli.
Lepek jsme neprokázali u žádného ze 
vzorků. U hodnocení vlákniny jsme zjis-
tili, že používat výživová tvrzení mohou 

3 výrobky. Jednalo se o Krájený bezlepko-
vý bílý chléb (7,3 g vlákniny/100g), chléb 
Ertha (7,3 g vlákniny/100 g) a Chléb krá-
lovský bez lepku (5,5 g vlákniny/100 g).
Obsahy soli byly taktéž v pořádku. Výrobci 
deklarují její množství na 100 gramů 
chleba správně. Výjimku tvořil bezlepkový 
chléb pekárny Ladislav Michalík, u nějž 
byl na obalu uveden vysoký obsah soli 4 g, 
ale při posuzování se neprojevilo, že by 
chuť byla výrazně slaná. Proto byl dotázán 
výrobce a zjistilo se, že šlo o chybu na eti-
ketě. Skutečný obsah soli je 1,8 g/100 g. 
Výrobce nechá opravit etikety.

Chuť, vůně i vzhled uspokojily
Pro senzorické hodnocení jsme sesta-
vili porotu z 9 zkušených hodnotitelů, 
kteří nepatří mezi alergiky, a to z toho 
důvodu, aby dokázali posoudit, zda se chuť 
bezlepkových chlebů blíží těm pšeničným, 
popřípadě pšeničnožitným. Jeden celiak 
ale v komisi byl. Senzorické hodnocení  
vzorků devíti chlebů dopadlo uspokojivě. 
Známky se pohybovaly v rozmezí 2,1 – 3,6, 
což je u tohoto sortimentu možno pova-
žovat za velmi dobrý výsledek. Podrobné 
hodnocení jednotlivých produktů si 
můžete přečíst v tabulkách a rozhodnout 
se pro koupi dle vámi preferované chuti.
Překvapivá je i cena chlebů přepočítaná 
na 1 kg. I když je všeobecně známé, že 
ceny bezlepkových potravin jsou výraz-
ně vyšší než ceny běžných potravin, tak 
si člověk neuvědomí tak velký finanční 
rozdíl, protože se tyto výrobky prodávají 
v malých baleních.
Pozitivní je, že nabídka tohoto sortimen-
tu je oproti minulosti podstatně větší, 
dostupnější, a tak mají celiaci přeci jen 
větší možnost vybrat si chléb podle 
své chuti. 

příloha

„Obsah vlákniny i olejnatých 
                 semínek je přínosný“

Rozdíly v hodnocení mohou být 
způsobeny i tím, že nelze zakoupit 
bezlepkové chleby ve stejném 
provedení, protože každý výrobce 
má recepturu z různých mouk a jejich 
poměrů a každý směs ochucuje trochu 
jiným způsobem. Toto hodnocení také 
nezohledňuje drobivost jednotlivých 
chlebů. Každý, kdo je na bezlepkové 
dietě, ví, že je toto velký problém, 
který nastává při následné manipulaci 
s bezlepkovými chleby.

Co oVliVňUje 
VýSLEDEK

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy pro potraviny.
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Bezlepkový kváskový 
chléb 300 g
Výrobce: Pekařství bez lepku - ladislav Kocman

Z degustace: nejlépe hodnocený vzorek. Vynikal 
ve vzhledu, vůni, textuře a příjemnosti chuti.

Cena: 68,60 Kč

Balení: 300 g

Složení: voda, rýžová mouka, pohanková mouka 
hladká, pohanková mouka celozrnná, bezlepkový 
pšeničný škrob, jedlá sůl, bramborové vločky, 
stabilizátory, chlebové koření, cukr, amoniakový 
karamel, kmín

2,1Známka za 
senzorické 
hodnocení

Krájený bezlepkový 
bílý chléb
Prodávající: Pro Marks and Spencer

Z degustace: Vynikal ve vzhledu střídky a v cel-
kové příjemnosti vzhledu a vlhčí střídkou.

Cena: 139,90 Kč

Balení: 400 g

Složení: pitná voda, bezlepková mouka, 
slunečnicový olej, pekařské droždí, mleté slupky 
semen jitrocele indického, bramborová vláknina, 
cukrový sirup, sušený bílek z vajec od slepic 
ve volném výběhu, glycerol, jedlá sůl, stabilizátory

2,4Známka za 
senzorické 
hodnocení

Ertha 
– krájený chléb bez lepku
Výrobce: dr. Schär aG

Z degustace: Vzorek vynikal příjemností vůně. 
V ostatních parametrech byl průměrný.

Cena: 84,80 Kč

Balení: 400 g

Složení: kváskové těsto (rýžová mouka, voda), 
kukuřičný škrob, 4 % slunečnicového semínka, 
3,5 % lněného semínka, jablkový extrakt, jablečná 
vláknina, celozrnná rýžová mouka, sójová bílkovina, 
sójové klíčky, rýžové klíčky, kvasnice, sirup z cukrové 
třtiny, palmový tuk, kyselina vinná, kyselina 
citronová

2,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Chlebík světlý s kmínem 
bezlepkový krájený
Výrobce: Josefova pekárna, s.r.o.

Z degustace: Rovnoměrná střídka, vysoká při-
lnavost střídky k patru a vyšší intenzita slané chuti.

Cena: 84,00 Kč

Balení: 350 g

Složení: bezlepková směs: (deproteinovaný) 
pšeničný škrob, rýžová mouka, jáhlová mouka, 
sójová mouka, jedlá sůl, stabilizátory: xanthan, guma 
tara, hydroxypopylmethylcelulóza, bramborové 
vločky, cukr, aroma; pitná voda, droždí, 0,3 % kmínu, 
rostlinný olej řepkový

2,9Známka za 
senzorické 
hodnocení

Bezlepkový chléb Liška 
kmínový
Výrobce: Bezlepková pekárna liška, s.r.o.

Z degustace: Vzorek měl vyšší intenzitu kyselé 
a slané chuti. V ostatních parametrech nevynikal.

Cena: 99,90 Kč

Balení: 400 g

Složení: pitná voda, bezlepkový deproteinovaný 
pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková mouka, 
bramborové vločky, sslunečnicový olej, jedlá sůl, 
1 % kmínu, koření,  slunečnicová a lněná  semínka, 
stabilizátory, cukr, karamel

2,9Známka za 
senzorické 
hodnocení

Bezlepkový chléb 
semínkový
Výrobce: Country life, vyrábí Gluten free CZ, s.r.o.

Z degustace: Vzorek měl nejhorší vzhled střídky 
a velmi nerovnoměrnou pórovitost střídky.

Cena: 62,90 Kč

Balení: 300 g

Složení: kukuřičný škrob, len, slunečnice, sójový 
proteinový koncentrát, zahušťovadla, rýžová 
mouka, cukr, psylium, sušený kvas, inulin, dextróza, 
karamel, čočka pražená mletá, kvasnicový extrakt, 
maltodextrin, jedlá sůl, regulátor kyselosti, kyselina 
sorbová

3,2Známka za 
senzorické 
hodnocení

ilustrační foto
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Královský chléb 
bez lepku
Výrobce: BalVITen Krolewski

Z degustace: Podprůměrný vzorek se slabší 
intenzitou slané chuti.

Cena: 54,90 Kč

Balení: 250 g

Složení: rýžová mouka, voda, kukuřičný škrob, 
pohanková mouka, glukózo-fruktózový sirup, 
přírodní chlebový kvásek, řepkový, olej, xanthanová 
guma, guarová guma, E464, sůl, glukózový sirup, 
glukóza, cukr, rostlinný glycerin, vláknina, regulátor 
kyselosti, emulgátor, aroma

3,3Známka za 
senzorické 
hodnocení

Bezlepkový chleba 

Výrobce: Bezlepková pekárna ladislav Michalík

Z degustace: nejhorší příjemnost vůně, velmi 
suchá střídka a nízká intenzita slané a kyselé chuti.

Cena: 39,90 Kč

Balení: 260 g

Složení: kukuřičný škrob, rostlinný olej řepkový, cukr, 
sůl, kmín, emulgátory E464, E481, konzervant  E200

3,5Známka za 
senzorické 
hodnocení

Bezlepkový chléb světlý 

Výrobce: Bezlepková pekárna doktor Pekař

Z degustace: nejhůře hodnocený vzorek, měl 
nízkou příjemnost vůně, vzhledu i chuti.

Cena: 99,90 Kč

Balení: 400 g

Složení: pitná voda, bezlepkový deproteinovaný 
pšeničný škrob, rýžová mouka, pohanková mouka, 
bramborové vločky, slunečnicový olej, stabilizátory 
(xanthan, guma tara, hydroxypropylmethylcelulóza), 
cukr, 1,6 % jedlé soli

3,6Známka za 
senzorické 
hodnocení
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Nejrozšířenější a nejdostupnější 
potravinou na světě jsou cereálie. 
Hlavní obilovinou v Evropě, Ame-

rice, Austrálii a západní Asii je pšenice. 
Ve východní a jižní Asii a v některých 
zemích Afriky dominuje rýže, v Jižní 
a Střední Americe a zbytku Afriky zase 
kukuřice.
„U nás se také setkáváme s žitem a dále 
také s ovsem (na výrobu vloček) a ječ-
menem, který je hlavní surovinou pro 
pivovarský průmysl,“ informuje pro web 
akademiekvality.cz Pavel Filip, odborník 
ze Svazu průmyslových mlýnů ČR.

1. Význam mouky ve výživě
Někteří lidé z důvodu alergie na lepek 
obsažený v některých obilných výrob-
cích nemohou takové potraviny kon-
zumovat. Tato komodita však slouží jako 
zdroj snadno dostupné energie ve formě 
škrobu, který je velmi snadno a rychle 
stravitelný. Velká část obilovin je navíc 
pěstována pro krmné účely. Bez nich 
bychom tedy neměli produkty živočišné 
výroby, jako jsou maso, mléko či vejce.

2. Obilná vláknina
V běžných pšeničných moukách je obsah 
vlákniny velmi nízký. V celozrnných 

pšeničných moukách je však obsah 
vlákniny vyšší. Vláknina obilovin má své 
charakteristické složení i své specifické 
vlastnosti. Tvoří ji zejména neškrobové 
polysacharidy (celulóza, hemicelulóza, 
pektiny, rostlinné gumy, slizy a β-gluka-
ny), oligosacharidy (frukto-oligosachari-
dy, galaktos-oligosacharidy), rezistentní 
škrob, modifikované škroby a lignin.
Významné jsou zejména ječné a ovesné  
β-glukany a žitné arabinoxylany vyskytu-
jící se převážně v obalových a podobalo-
vých vrstvách obilného zrna.

3. Jak se mouka vyrábí
Mouka a mlýnské výrobky pocházejí 
nejen z obilovin, ale některé z nich také 
třeba z luskovin a olejnin. My se ovšem 
budeme zabývat většinou moukami 
obilnými.
„Mlýnské zpracování spočívá ve své pod-
statě v umění oddělit od sebe jednotlivé 
části zrna. Ty mají odlišné jak uživatelské 
vlastnosti, tak i nutriční obsah,“ vysvětlu-
je odborník. „Tyto části – kromě celo-
zrnných mouk – se finalizují na hotové 
výrobky. Mlýnská technologie je postup-
ně rozemílá a třídí. Vlastnosti výsledných 
produktů se především odvíjí od vlastnos-
tí zpracovávaných surovin.“

4. Co je specifické pro mlýnské 
výrobky v ČR
Významnou středoevropskou raritou je 
výroba žitného chleba a kynutých knedlí-
ků. Typická je pro nás i příprava moučníků 
na bázi třených a šlehaných těst. K tomu 
jsou třeba hrubé a polohrubé mouky.
„Oproti mlýnům ve světě vyrábíme 
ve střední Evropě pšeničné krupice, 
hrubé a polohrubé mouky. Na jedné pše-
ničné lince současně získáváme až 9 vý-
robků – hrubou a jemnou krupici, hrubou 
a polohrubou mouku, mouky hladkou 
světlou, polosvětlou a tmavou, dále pak 
krmnou mouku a otruby. Ve světě jsou 
běžně vyráběny pouze mouky hladké 
světlé nebo hladké tmavé,“ objasňuje 
odborník. Dalšími mlýnskými výrobky 
jsou jáhly, klíčky, obiloviny pro přímou 
spotřebu, instantní mlýnské výrobky, 
směsi z obilovin, rýže anebo müsli.

5. Jaké produkty se vyrábí 
z jednotlivých druhů obilnin
•  Z pšenice – mouky hladké, polohrubé 

a hrubé, krupice hrubé a jemné. Podle 
stupně vymletí se mouky označují také 
jako světlé, polosvětlé a tmavé. Tmavé 
mouky mají vyšší obsah vlákniny.

•  Z žita – mouka chlebová a celozrnná
•  Z ovsa – zpracovává se převážně 

na vločky
•  Z ječmene –  dělají se z něj především 

kroupy různých velikostí
•  Z ječmene a ovsa – mouky a krupice
•  Z kukuřice – krupice pro extruzi, ale 

také bezlepkové mouky
•  Z pohanky – převážně kroupy, dále také 

krupice a bezlepková mouka
•  Z prosa – jáhly

Když se řekne mouka, nejspíše se vám vybaví bílý prášek nebo 
krupička – surovina pro křehké a nadýchané moučníky. Jak je 
to v současnosti s moukou a obsahem lepku? Které mlýnské 
výrobky jsou pro nás specifické a jak se liší od zbytku světa? 
Jakou roli hrají produkty z mouky v naší výživě? Jak poznat 
kvalitní mouku?

Jak vybrat tu nejlepší?

pR článek
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Mezi mlýnské výrobky patří i oloupa-
ná semena dalších obilovin, luskovin 
a olejnin. Zpracovává se zde také rýže. 
Díky velké poptávce se zvyšuje výroba 
speciálních cereálních výrobků, včetně 
jejich směsí.

6. „Moučné“ trendy
Nejprodávanějším a nejrozšířenějším 
druhem mouky je u nás tzv. dvounulka 
– pšeničná mouka hladká světlá, která 
by měla obsahovat více kvalitního lepku 
pro pečení. Naopak se snižuje spotřeba 
mouky hrubé, jež se používá na výrobu 
knedlíků. Své postavení si udržuje mouka 
polohrubá. Hospodyňky ji používají 
na domácí pečení především proto, že 
jemnou hladkou těžko zpracovávají, těsto 
se jim lepí.
„V současné době jsou světovým tren-
dem velmi jemné hladké světlé mouky. 
Potřebují moderní pekařské technologie, 
ale technologické výhody takové mouky 
je možné využít pouze moderní techno-
logií přípravy těsta a kvasů. Nelze ji tedy 
používat např. při vaření a jiném kuchyň-
ském zpracování,“ popisuje odborník. 
„Také už umíme vyrobit deglutenizovanou 
pšeničnou mouku. Nové jsou i výrobky 
s vysokým obsahem rozpustné vlákniny 
– β glukanů,“ popisuje novinky Pavel Filip 
ze Svazu průmyslových mlýnů ČR pro 
web akademiekvality.cz.

7. Obilné výrobky a glykemický index
Pro mlýnský průmysl jsou aktuální nové 
výživové požadavky na obilné výrobky, 
které většinou mají vysokou hodnotu 
glykemického indexu.
„Bílé pečivo, bílý chléb a běžné těstoviny 
dosahují hodnoty 70–80, ale celozrnný 
nebo kvasový chléb mají již příznivou 
hodnotu glykemického indexu 56. 
Proto se technologové zabývají procesy 

zpracování, které mohou glykemický 
index ovlivnit, např. vařením a kvašením, 
navýšením obsahu vlákniny a bílkovin,“ 
dodává Pavel Filip.

8. Mouka a lepek
Nejrozšířenější obilovinou zpracovávanou 
na potravinářské produkty je pšenice. Její 
jedinečné technologické vlastnosti zaru-
čuje lepek. Ten je ale v posledních letech 
předmětem kritiky, protože části popula-
ce způsobuje zdravotní problémy.
„Nesnášenlivostí lepku, celiakií, u nás trpí 
přibližně 1–1,5 % populace, další jednot-
ky procent pak trpí alergiemi na lepek,“ 
pokračuje odborník. „Nicméně na tuto 
situaci zareagoval mlýnský a pekáren-
ský průmysl a inovoval některé výrobky 
do bezlepkových alternativ. Současně se 
také kvůli obezitě snížil obsah škrobu, 
s čímž napomohla vláknina.“
Obsah vlákniny v mouce je možné poznat 
podle deklarovaných výživových hodnot, 
které výrobce většinou uvádí na obalu. 
V minulosti používané typové číslo 
mouky vyjadřovalo tisícinásobek obsahu 
nespalitelných částí v sušině (spalování 
při 900 stupních Celsia) a dá se říci, že 
vyjadřovalo odvozeně obsah vlákniny. Pro 
pečení je vhodná mouka z jádra zrna, kde 
je nejvíce kvalitního lepku, který je po-
třebný pro dosažení objemu pečiva (např. 
extra 00, T500).

9. Co všechno musí být na obale mouk
I pro tyto výrobky platí, že jejich označo-
vání musí být podle platné legislativy.
„Na obalu nebo etiketě musí být uveden 
název skupiny a podskupiny výrob-
ku, které jsou definovány v komoditní 
vyhlášce č. 333/1997 Sb. pro mlýnské 
obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta, 
ve znění pozdějších předpisů. Dále 

složení, hmotnost, výživové hodnoty, 
doporučené podmínky skladování, název 
výrobce, datum min. doby trvanlivosti 
výrobku a také alergenní složky,“ vyjme-
novává Pavel Filip.

10. Smyslové charakteristiky mouky
Mouka by měla mít vyrovnanou barvu 
a granulaci. Když k ní přičichnete, neměli 
byste cítit žádné další pachy. Odstín 
mouky se liší podle toho, z jakého druhu 
obilí je vyrobená. 
„Mouky pšeničné mají bílou barvu 
s nažloutlým odstínem. Tmavé mouky 
jsou o něco tmavší a jejich odstín je 
žlutošedý. Mouky celozrnné mají hněda-
vý nebo načervenalý odstín, žitné jsou 
pro změnu šedobílé se zelenomodrým 
odstínem. Kvalitní mouky získaly oceně-
ní v podobě značek kvality, např. Klasa, 
které najdete na jejich obalu,“ dodává 
pro web akademiekvality.cz Pavel Filip ze 
Svazu průmyslových mlýnů ČR. 

Odbor administrace podpory kvalitních potravin

kŘehké koŠÍČky S ČOKOLÁDOU
Tartaletky nejsou vůbec náročné na přípravu, vypadají báječně a chutnají ještě o něco lépe. Naplnit 
je můžete v podstatě jakýmkoliv krémem, tvarohem, čokoládou, pudinkem nebo třeba ovocnou 
želatinou. Pak už jen dozdobit ovocem nebo ořechy a máte hotovo.

Ingredience na těsto: 150 g hladké mouky, 70 g cukru krupice, 70 g másla, 2 žloutky, 2 lžíce 
vody, 1 vanilkový cukr

Ingredience na náplň: 150 g hořké čokolády, 130 ml 30 % smetany, 20 g másla, čerstvé ovoce 
nebo ořechy na ozdobení

TIP: Pokud nemáte formičky na košíčky, upečte korpusy na dně formy na muffiny

Postup: Ze všech ingrediencí vypracujte hladké těsto. To zabalte do potravinové fólie a uložte 
na hodinu do lednice. Vychlazené těsto vyválejte (cca na 3 mm) a skleničkou vykrájejte kolečka. 
Vykrájenými kolečky vyložte formičky na košíčky a propíchejte dno vidličkou. Pečte cca 10 minut 
nebo dozlatova, při teplotě 180 °C. Připravte si náplň. Přiveďte smetanu k varu a odstavte ze 
sporáku. Do smetany nalámejte čokoládu a pečlivě míchejte až do rozpuštění. Na závěr vmíchejte 
máslo. Upečené košíčky po vychladnutí vyjměte z formiček a naplňte je tekutou čokoládou. Hoto-
vé košíčky nechte vychladit v lednici a na závěr je dozdobte ovocem nebo ořechy.

pR článek
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Pro náš test bylo vybráno celkem 
14 čerstvých pšenično-žitných 
chlebů. Mezi ně byly zařazeny 

i výrobky, které nesou označení KLASA 
či splňují podmínky České cechovní 
normy. Ve spolupráci s laboratořemi 
jsme přezkoumávali obsah sušiny, soli, 
akrylamidu a některých mykotoxinů. 
Následně jsme všechny vzorky „před-
vedli“ několikačlenné porotě a požádali 
ji o zhodnocení vzhledu kůrky a střídy, 
vůně a v neposlední řadě samozřej-
mě chuti.

Přísné požadavky
Chléb je vyhláškou č. 333/1997 Sb. de-
finován jako pekařský výrobek kypřený 
kvasem nebo droždím, případně kom-

Připravily Dana Gabrovská a redakce, foto PK ČR a shutterstock

Chlebová remíza 
    dvou vítězů
Dříve páni konšelé nehlídali žádné 
řemeslo tak přísně jako pekařinu. V roce 
1590 bylo nařízeno postavit u brodu 
Vltavy zařízení, kde byl provinilý pekař 
vsazen do pleteného koše a pomocí kyvné 
šibenice ponořován do vody. Zasloužily by 
v minulosti trest i některé dnešní výrobky? 
Na to jsme hledali odpověď s několika 
proškolenými porotci i odborníky z Vysoké 
školy chemicko-technologické.

Tato rubrika 
byla připravena 
ve spolupráci
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binací obou. Přestože množství a typ 
použitého žitného kvasu výrobci nemusí 
uvádět, obecně platí, že čím je v těstě 
více přírodního živého kvasu, tím je 
chléb kvalitnější a déle vydrží. Má mít 
tvar veky, 
bochníku 
nebo má být 
formový, 
zároveň by měl být chléb hezky pravidel-
ný, neporušený, optimálně klenutý a bez 
ostrých hran. 
Kvalitativní požadavky jsou stanoveny 
i pro kůrku a střídku. Povrch chleba by 
měl být kaštanově hnědý či zlatohnědý, 
stejnoměrně zabarvený. Stejnorodost 
se pak očekává i u střídky. Ta musí 
být zároveň dobře propečená, vláčná, 

velmi pružná (po zmáčknutí se vrátí 
do původního tvaru), bez trhlin, stínů 
a vlhkých míst. 
„Skupiny se člení podle podílu mouky. 
Pro pšenično-žitný chléb je stanoveno, 

že má obsa-
hovat více 
než 50 % 
pšeničné 

a více než 10 % žitné mouky,“ vysvětluje 
Ing. Jaromír Dřízal ze Svazu pekařů a cuk-
rářů v České republice. 
Čerstvým chlebem se rozumí výrobek, 
jehož celý technologický proces výroby 
nebyl přerušen zmrazením nebo jinou 
technologickou úpravou vedoucí k pro-
dloužení trvanlivosti a který je zároveň 
nabízen k prodeji spotřebiteli nejdéle 

„Sledované kontaminanty 
                   splnily legislativní limity“

Národní značku kvality KLASA uděluje 
mimořádně kvalitním potravinářským 
a zemědělským výrobkům ministr 
zemědělství od roku 2003. 
Administraci značky provádí Státní 
zemědělský intervenční fond. Národní 
značku kvality získává výrobce na tři 
roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům 
k lepší orientaci na trhu při rozeznání 
výjimečně kvalitních produktů 
v porovnání s běžně dostupnými 
potravinami. V současnosti mohou 
spotřebitelé nalézt značku KLASA 
na obalech více než tisíce produktů 
od přibližně dvou set českých 
a moravských výrobců. Další 
informace a kompletní seznam všech 
oceněných produktů jsou dostupné 
na stránkách www.eklasa.cz.

O ZNAČCE „klasa“
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do 24 hod po upečení. Pokud je chléb 
z polotovaru, v místě prodeje musí být 
viditelné označení „ze zmrazeného polo-
tovaru“.

Z laboratoře
Obsah soli byl jako jedno z hlavních 
hodnotících kritérií vybrán z toho 
důvodu, protože je chléb často zmiňo-
ván jako poměrně významný zdroj soli 
ve stravě české populace. Na základě la-
boratorních výsledků se však ukázalo, 
že nemusíme 
mít obavy. 
Naměřené 
obsahy soli se 
pohybovaly od hodnoty 1,14 do hod-
noty 1,41 g/100g. Podle nařízení (EU) 
č.1169/2011 je stanovena denní refe-

renční hodnota příjmu soli na 6 g. To 
znamená, že  v případě chleba s obsa-
hem soli 1,14 g/100g bychom museli 
zkonzumovat 520 g (též je nutné vzít 
v úvahu, že chléb nejíme většinou sa-
motný). Sledované kontaminanty (akry-
lamid a mykotoxiny) splnily legislativní 
limity u všech produktů.

Přísná kritéria degustace
Komise sestavená jak ze zástupců 
pekáren, tak odborných a proškolených 

členů ohod-
notila chleby 
celkovými 
známkami 

od 2,2 do 3,9. Vítězný stupínek obsadily 
hned dva produkty. Porota oba dva po-
rovnávala ještě mezi sebou, avšak jedno-
značného vítěze nešlo určit. Oba chleby 
– krájený konzumní s kmínem (PENAM) 

a Delta chléb Šumava (United Bakeries), 
představovaly vzhledově nejpříjemnější 
vzorky s nejvyvážemější chutí a rovno-
měrnou pórovitostí střídy. 
Na poslední místo byl téměř jednohlasně 
umístěn chléb Arizona (Hradecká pe-
kárna). Byl označen jako suchý a dusivý 
– podrobnější hodnocení se dočtete 
v tabulkách pod produkty. 

„Vítěze nešlo jednoznačně určit, 
         poražený byl ale jistý hned“

S ohledem na řemeslnou tradici 
a vysokou úroveň českých odborníků 
byla Praha v roce 1927 vybrána jako 
místo konání prvního světového 
kongresu o chlebu.
V roce 1982 se v srdci Evropy konalo 
celosvětové jednání cereálních 
odborníků na 7. světovém kongresu 
o chlebu a obilí.

Věděli JSTE, žE…

Všude chleba o dvou kůrkách.
Kdo se nesrovná s chlebem, 
nesrovná se ani s lidmi.
Kdo do tebe kamenem, ty do něho 
chlebem.
Odříkaného chleba největší krajíc.
Ne samým chlebem živ je člověk.
Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.
Pes by od něj kůrku chleba nevzal.
Neváhal se rozdělit o poslední 
skývu chleba.
A potom došlo na lámání chleba.
To byl ale pěkně tvrdý chlebíček.

Chléb 
V POŘEKADLECH

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

Výrobce: Pekárny a cukrárny náchod, a.s.

Z degustace: Vzorek měl příjemný vzhled a vůně 
byla příjemná, kmínová.

Cena: 26,00 Kč/750 g

Sůl (g/100 g): 1,14

2,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Delta chléb 
Šumava
Výrobce: United Bakeries, a.s. – Pekárna liberec

Z degustace: nejlépe hodnocený vzorek, který 
vynikal v celkové příjemnosti vůně, chuti a vzhledu.

Cena: 23,90 Kč/600 g

Sůl (g/100 g): 1,43

2,2Známka za 
senzorické 
hodnocení

Krájený konzumní 
s kmínem
Výrobce: PenaM, a.s.

Z degustace: Velmi dobrý chléb, měl příjemný 
vzhled a vůni, střídka příjemně vlhká.

Cena: 21,90 Kč/500 g

Sůl (g/100 g): 1,40

2,2Známka za 
senzorické 
hodnocení

Odkolkův pecen 
krájený
Výrobce: United Bakeries, a.s. – Pekárna Pardubice

Z degustace: Chuťově vyrovnaný, vláčný, příjem-
ně ochucený kmínem.

Cena: 29,90 Kč/500 g

Sůl (g/100 g): 1,31

2,5Známka za 
senzorické 
hodnocení

Chléb Zábrdovický 

Výrobce: PenaM, a.s.

Z degustace: Vzorek měl velmi příjemný vzhled 
a vyšší intenzitu slané chuti.

Cena: 22,90 Kč/500 g

Sůl (g/100 g): 1,41

2,7Známka za 
senzorické 
hodnocení

Chléb tmavý 
bez éček
Výrobce: PeCUd v.o.d. 

Z degustace: Vzorek s příjemnou chutí, ale vyšší 
intenzitou kyselé chuti a vlhčí střídkou.

Cena: 25,80 Kč/500 g

Sůl (g/100 g): 1,25

2,7Známka za 
senzorické 
hodnocení
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Chléb Rusti 
tmavý
Výrobce: PenaM, a.s.

Z degustace: Vzorek s vyšším podílem zrníček, 
měl velké póry nerovnoměrně, nižší intenzita 
kyselé chuti.

Cena: 17,90 Kč/400 g

Sůl (g/100 g): 1,41

3,4Známka za 
senzorické 
hodnocení

Bělohradský chléb 

Výrobce: Pekařství Rýdl, s.r.o.

Z degustace: Vzorek měl příjemný vzhled jak 
kůrky, tak střídky a homogenní pórovitost. nižší 
intenzita vůně a kyselé chuti.

Cena: 27,00 Kč/500g

Sůl (g/100 g): 1,25

2,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Chléb Soběslavský 

Výrobce: PeTa Bohemia spol. s r.o.

Z degustace: Vzorek byl zespodu pomoučený. 
To porotu překvapilo. Povrch byl pak mírně připá-
lený, vůně kmínová, textura hutná.

Cena: 32,00 Kč/500 g

Sůl (g/100 g): 1,44

2,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Cvrčovický chléb 

Výrobce: Cvrčovická pekárna

Z degustace: Vzorek vynikal nejvyšší přilnavostí 
střídky k patru. Chuťově byl méně výrazný. Porota 
ocenila vzhled kůrky.

Cena: 31,90 Kč/820 g

Sůl (g/100 g): 1,30

2,9Známka za 
senzorické 
hodnocení

Colorado, 
chléb pšenično-žitný
Výrobce: hradecká pekárna, s.r.o.

Z degustace: Vůně není čistě chlebová. Pravdě-
podobně je ovlivněná přítomnými semínky a zrny. 
Chuť celkově méně kyselá a spíše nahořklá.

Cena: 26,90 Kč/300 g

Sůl (g/100 g): 1,26

3,3Známka za 
senzorické 
hodnocení

Pšenično-žitný chléb 

Výrobce: Ing. Josef elis, Velké Meziříčí

Z degustace: Vzorek měl výraznou slanou 
a kyselou chuť. Střídka byla málo homogenní, 
obsahovala větší póry.

Cena: neuvedeno

Sůl (g/100 g): 1,60

3,3Známka za 
senzorické 
hodnocení

ilustrační foto
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Arizona, 
chléb pšenično-žitný
Výrobce: hradecká pekárna, s.r.o.

Z degustace: Vzorek měl nerovnoměrnou póro-
vitost střídy a nejnižší intenzitu slané chuti. Střída 
též hodnocena jako nejsušší.

Cena: 25,00 Kč/300 g

Sůl (g/100 g): 1,28

3,9Známka za 
senzorické 
hodnocení

Chléb babiččin 

Výrobce: Pekárny a cukrárny náchod, a.s

Z degustace: Vzorek byl chuťově málo výraz-
ný. Porota hodnotila negativně také suchou 
střídu a téměř neznatelný nakyslý ocas.

Cena: 32,00 Kč/750 g

Sůl (g/100 g): 1,16

3,6Známka za 
senzorické 
hodnocení
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Cereální tyčinka 
                 zabodovala
Ovesná tyčinka CORNy Flapjack brusinková s dýňovými semínky 
obsahuje 49 % pražených celozrnných ovesných vloček. Konzistence 
je velmi příjemná, ve srovnání s jinými cereálními tyčinkami CORNy 

obsahuje skutečně ovesné vločky, cenný zdroj 
vlákniny. Díky koncentrátu jablečné šťávy je 

i vláčná. Kombinace brusinek a dýňových 
semínek je chuťově vyvážená. 

Hodnocení: 80 %
Hodnotila: Dana Gabrovská

Oříšky se daly 
    objevit i po chuti
Jako milovník klasické Nutelly jsem v hodnocení všech 
podobných zdravějších napodobenin poměrně přísná. 
Chocotella, 100 % přírodní čokoládovo-arašídový krém, ale 
mile překvapila. Samozřejmě nemůžete očekávat, že bude 
stejně sladká jako Nutella, když neobsahuje cukr a nahrazuje jej 
stevie. Chuť oříšků produkt ale zapřít nemůže a Nutelle směle 
konkuruje. Jako mínus hodnotím vysokou pořizovací cenu. 
Výrobek stojí skoro 300 korun. 

Hodnocení: 79 %
Hodnotila: Jana 
Tobrmanová 
Čiháková

Chcete 
ušetřit 
za lístek do kina?
Koupit si pochoutkový salát v krabičce, co zdánlivě obyčejnějšího může být? Omyl, 
čeká vás nečekané dobrodružství, které celkem fádně se vyvíjející večer může 
změnit v akční podívanou, po které se vám bude těžce usínat, a to nejen kvůli 
tomu salátu. Ono se totiž může snadno stát, že se do krabičky vůbec nedostanete. 

Obal Pochoutkového salátu Česká chuť je sice průhledný, 
ale nedobytný. Krabičku obracíte v rukách a hledáte 

nápovědu od výrobce, kudy dovnitř. Co chvíli zkoušíte 
zabrat za víčko kolem obvodu, pak použijete páčidlo. 
Všechno marné. Až když házíte výrobek z okna, 
všimnete si dvou nepatrných vroubků v levém horním 
rohu víčka, kde okraj zlomíte a – sláva, jste tam! 

Samotná chuť salátu je v porovnání s touto atrakcí 
za 17,10 (150 g) vlastně vedlejší. Normální salát. 

Hlavní je, že podobnou kratochvíli nabízejí i další 
saláty řady Česká chuť, takže nemusíte ani 
do kina a za drobný peníz si užijete spoustu 
legrace klidně i ve dvou.

Hodnocení: 55 %
Hodnotil: Václav Bendl

Hrozí, že půlku 
  vyhodíte
Nedávno jsem si k rannímu čaji připravila máslový 
croissant s Citronovou džemoládou. Mile mě 
překvapila „poctivá domácí“ chuť a tleskám 
složení, které je zcela bez chemie. Ovšem, jak už 
to u výrobků z čistě přírodních ingrediencí bývá, 

nevydrží po otevření moc dlouho. Celých 
245 ml za tři dny jsem spořádala jen 

díky tomu, že Citronovou královnu 
lze použít i jako horký nápoj. Stačí 

přidat jednu polévkovou lžíci 
do 300 ml vroucí vody. 

Vzhledem k pořizovací 
ceně je to trochu 
nevyvážené.

Hodnocení: 
43 %

Hodnotila: 
Karin 
Šnýdrová

První dojem byl lepší než chuť
Bio špagety z černých fazolí vypadaly v obchodě pěkně. Tak zajímavě a netradičně. 
Musím tedy říct, že spolu s bazalkou a zeleninou jim to slušelo i na talíři. Jenže 
Organic Protein Pasta jsou těstoviny bez lepku, bez laktózy, bez chuti a bez 
nápadu. Pokud bych měla hodnotit jedním slovem, pravděpodobně bych pro 
ně vybrala výraz „mdlé“. Prodejci uvádějí, že jsou složeny pouze z fazolí a vody, 
protože v jednoduchosti je krása. Ale tu sníst prostě nechceš.

Hodnocení: 38 %
Hodnotila: Renata RokůskováPř
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Po sváteční večeři sklízíme ze stolu 
kopu špinavých, leč prázdných, 
talířů a s údivem zjišťujeme, že 

bychom si se zbylými nedojedky vy-
stačili snad až 
do Velikonoc. 
Trvanlivost 
hotových jídel 
ale bohužel nepřekračuje čtyři dny, a to 
ani při skladování v chladu. V dnešních 

kuchyních není přitom výjimkou vařit 
pro každého strávníka dle jeho individu-
álních potřeb i chutí zvlášť. Tatínek je 
alergický na lepek, babička má diabetes 

2. typu, dcera 
je vegetariánka, 
syn nemá rád 
cibuli a mamin-

ka nejí majonézu. Čím více variant jed-
noho chodu připravíme, tím více zbytků 

se nám pak logicky nahromadí v lednici. 
Pojďme se tedy podívat na soubor rad, 
jak si s přebytky poradit a kdy se jim 
raději už vyhnout.

Rybí polévka 
Už během vaření a ještě před finálním 
dochucením lze kolikrát poznat, že je 
v hrnci větší množství polévky, než 
zvládnete zkonzumovat. V takovém 
případě část jednoduše zamrazte. Vlivem 
nízkých teplot může polévka zřídnout, 
proto ji po rozmrazení zahustěte jíškou. 
Hotová v lednici ale vydrží i několik dní.

Bramborový salát
Na bramborový salát má snad každá 
rodina svůj vlastní recept. Mnohdy se 
dědí z generace na generaci a o tom, jaké 
přísady do něj patří, se už léta vedou 
nekonečné diskuze. Pakliže se do salátu 
přidává cibule, je vhodné ji nejprve přelít 
horkou a následně studenou vodou. 
Nebude pouštět šťávu a výsledný pokrm 
tak vydrží o něco déle. Další ingredi-

Na okna kreslí první mráz, vzduchem se line vůně čerstvě 
upečeného cukroví a v hrnci bublá rybí polévka. Podobný 
obrázek bychom našli 24. prosince ve většině českých 
domácností. Slavnostně prostřená štědrovečerní tabule 
by se pak neobešla bez mísy bramborového salátu, 
obalovaných kapřích i kuřecích řízků, sladké vánočky, 
vaječného likéru a spousty dalších tradičních dobrot. 
Takové množství jídla dokáže průměrná rodina však 
jen zřídkakdy spořádat za jediný večer. Jak dlouho ale 
můžeme přebytky skladovat?

Připravila Karin Šnýdrová, foto shutterstock

Vánoční 
   přebytky

víte, že...

„Salát s domácí majonézou 
          spotřebujte do druhého dne“
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encí, která má obrovský vliv na trvan-
livost salátu, je bezpochyby majonéza. 
Pokud je domácí, na nějaké skladování 
rovnou zapomeňte. V tomto případě 
by se sváteční chod měl spotřebovat 
do 24 hodin. „Salát, který je připrave-
ný z kvalitních surovin, nabírá se vždy 
čistým nádobím a je správně uskladněný 
pod potravinovou fólií, vydrží i čtyři 
dny. V restauraci se ale snažíme dlou-
hodobému skladování vyhýbat, proto 
připravujeme bramborový salát na každý 
den čerstvý,“ vysvětluje Jakub Horáček, 
majitel NOLA Restaurant&Café.

Kapr
Pro čtyřčlennou rodinu bude ke slavnost-
ní večeři bohatě stačit dvoukilová ryba. 
Jestliže máte hlavního chodu přebytek, 
myslete na to, že usmažené filety by 
v lednici neměly zůstavat déle než dva 
dny. Do chladničky je umístěte v plasto-
vých krabičkách s ventilačním otvorem.

Cukroví
Oproti ostatním potravinám můžete mi-
lované vánoční sladkosti zobat relativně 
dlouho. „Cukroví lze skladovat v ledni-
ci, ve které nejsou výrazné pachy a je 
určena primárně pro mléčné výrobky, 
i několik týdnů,“ objasňuje Jakub Horá-
ček. Dobrotám rovněž neuškodí umístění 
ve spíži či tmavém sklepě. Největším 
problémem bývají 
nežádoucí 
vůně 

z jiných jídel, jimiž cukroví může poměr-
ně rychle nasáknout. Papírová krabice či 
plechová dóza podobným nepříjemnos-
tem zabrání.

Vaječný koňak
Podomácku vyráběný alkoholický nápoj 
je neodmyslitelnou součástí pravé 
vánoční atmosféry. Vaječný koňak si 
můžete vychutnávat v průběhu 
celého adventu, jen si dejte zá-
ležet na výběru kvalitního rumu 
a hlavně nezávadných vajec. Ta 
se do oblíbeného moku přidávají 
syrová a zvýšená opatrnost je 
tedy obzvláště na místě. „Pokud je 
vaječný koňak připravený z pastero-
vaných žloutků a kvalitního 
silného alkoholu, vydrží 
v lednici pro domácí účely 
i měsíc,“ objasňuje Jakub 
Horáček. Pasterova-
ná vejce jsou na trhu 
běžně k dostání a díky 
tepelnému ošetření se 

nějaké nákazy bát 
nemusíte, bakte-

rie tuto úpravu 
totiž nepřežijí.

Pomazánky na chlebíčky
„Pomazánky je vhodné skladovat stejně 
jako bramborový salát, tj. v lednici do 8° 
v čisté nádobě s uzávěrem nebo zakryté 
potravinovou folií,“ radí Jakub Horáček. 
Namazané chlebíčky se však kazí velice 
snadno, v chladničče je tedy skladujte 
pouze krátkodobě, překryté alobalem, 
aby neokoraly. 

víte, že...

jak v restauraci poznat zkažený 
bramborový salát:

  Pachuť či odér z jiných potravin
  Kyselá chuť
  Netypická barva
  Změněná struktura zeleniny v salátu

4 tipy
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dobrodružství v kuchyni

Komín jsme na chalupě objevili ihned. Samozřejmě, to se 
nedá přehlédnout. Ale tenhle komín, na rozdíl od svého dru-

hého, tlustého bratra, nabízel nejen topení, ale také potěšení.
Zřejmě mohl v dřívějších dobách fungovat jako udírna. Kromě 
vstupů z kamen obytných místností měl v chodbě na zemi ještě 
malá dvířka a cosi jako malinké topeniště. Uvnitř pak byly 
zabudované tyče, na nichž zbyl jeden malý 
hák. Jako by chtěl polopatě vysvětlit, jaké 
rozkoše nám nabízí.
Komín jsme museli vyvložkovat, 
bohužel nebyla jiná možnost. 
Stejně bych asi nechtěla 
věšet maso do kouře, který 
sem přichází z kuchyňského 
sporáku. Tyče však zůstaly 
na svých místech a dlou-
hodobým průzkumem jsme 

ověřili, že salámy a klobásy na nich zavěšené výrazně zlepšují 
kondici. Proudění vzduchu je „cepovalo“, jak říkával dědeček.

Kus bůčku
Od komína, pravidelně zaplňovaného uzenářskými lahůdkami, 
byl jen krůček k nápadu stvořit vlastní dobrotu. Nevím, jestli 
někdy zkusím založit ohníček na tom malinkém topeništi, ostat-
ně mám čerstvě vymalováno, ale proudění už se osvědčilo…
Jenže v době, kdy jsme našli návod na pancettu, se komín 
poprvé neosvědčil. Domácí uzené od kamaráda, místo aby 
vysychalo, během pár dní vykvetlo barevnou plísní. Přesto 
jsme se rozhodli sušenou slaninu vyzkoušet. Týdny nejistoty 
byly náročné.

Sehnat kus 
pěkného bůčku 
není problém. 
Raději jsme se 

neuchýlili k masu z domácí zabijačky, 
neboť bylo v mrazáku a možná 

by se rozmrzlé chovalo jinak 
než čerstvé. Ale kamarád ze 

statku má vždy po ruce kus 
čerstvé flákoty. Trošku 
komplikovanější se mi 
zdálo obstarat řeznickou 

rychlosůl, dnes však nic není 
nemožné. Prodejny s potřebami 

Italové jí říkají pancetta. Já bych hlasovala 
pro název sušená slanina. Je vynikající 
a pokud ji nesmlsnete hned, je také velmi 
trvanlivá. Ukrojit si ke chlebu, rozpustit 
pod fazole… a příprava vlastně není 
složitá. Jen dlouhá.

Zázrak 
z komína
Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka, shutterstock

„Proudění vzduchu klobásy 
                              a salámy cepuje“
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dobrodružství v kuchyni

pro řezníky nepohrdnou ani malými zákazníčky, jako jsem já. 
Možná by se dala pro naložení použít obyčejná kuchyňská nebo 
kamenná, ale tahle profesionální sůl je jistota proti bakteriím, 
a tedy i plísni.
Připravili jsme úhledné bločky masa, natřeli slanou směsí 
a chodili do lednice pravidelně obracet, kontrolovat a očichávat.  
Přece jen – když se maso kazí, poznám to nejdřív po čuchu. Ale 
bůček se choval vzorně. Tuhnul, z růžové přešel do bílé, koření 
se vsakovalo.

Prověřený hmoždíř
Tahle legrace se odehrávala doma v ledničce. Pak ale přišel čas, 
kdy byl bůček uznám zralým a šel sám do komína. Důkladně 
jsme ho vydrhli a obalili novou směsí.
Možná budete, stejně jako já, přemýšlet, jak vytvořit mletý 
bobkový list. Tak v mlýnku to nešlo. Chroustal, chroustal, ale 
vyplivoval pořád moc velké kousky. Zachránila to mravenčí 
práce s hmoždířem. Ale se zaslouženou odměnou – nikdy jsem 
netušila, jak drcený vavřín nádherně voní.
Maso putovalo do komína a zůstalo v chalupě samo. Asi je dobře, 
že jsme odjeli domů, jinak bych ho nejspíš chodila kontrolovat 
co chvíli. Po týdnu vedla moje první cesta do komína a musela 
jsem uznat, že si bůček vede skvěle. A tak visel a visel… Přizná-
vám, málem se mi na něj podařilo zapomenout.
Po šesti týdnech jsem našla první kousek na prkýnku na stole. 
Manžel nejprve ochutnal sám. Pak jsme otestovali spolu 
a s prvním pochvalným mručením bylo jasné, že můžeme pozvat 
kamarády. A taky že můžeme směle nakládat další maso, abychom 
ho prověřili letními vandry i dovolenou v horách. Obstál skvěle.

Potřebujeme:
■  pěkný kus bůčku bez kostí, lehce prorostlý, asi 1,2 kg

první směs:
■  20 g řeznické rychlosoli
■  5 g kuchyňské soli
■  lžička cukru
■  lžička drceného rozmarýnu
■  lžička mletého pepře
■  špetka strouhaného muškátového oříšku

druhá směs:
■  3 díly mletého bobkového listu
■  2 díly mletého černého pepře
■  1 díl mletého nového kořenící

Postup

Z bůčku odřízneme kůži. Rozdělíme jej na stejnoměrné pruhy 
cca 10 až 12 cm široké. Smícháme sůl a koření. Touto směsí 
maso posypeme ze všech stran a zamačkáme. Pak kousky 
zavřeme do plastové krabice a každý den obracíme. Pokud by se 
pod masem objevilo trochu tekutiny, nic se neděje, maso ji 
pravděpodobně do druhého dne zase vstřebá.
Po týdnu bůček důkladně umyjeme studenou vodou, osušíme 
a obalíme ve druhé kořenící směsi. Pak zavěsíme na suché místo, 
ideální teplota je kolem 10 stupňů. Necháme zrát pět až šest 
týdnů, občas zkontrolujeme. 

Domácí sušená slanina
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Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, podklad Lenka Zelnitiusová, foto Etnosvět a shutterstock

Všemi smysly

Restaurace, kde dostanete dobře 
uvařené hotovky, se sice stále 
uživí, ale jejich cílová skupina, tra-

diční čeští strávníci, se postupně zužuje. 
Není divu, že přibývá podniků, které 
nabízejí i něco navíc – prvotřídní servis, 
neotřelou prezentaci jídla, či možnost 
nahlédnout přímo kuchaři pod ruce na to, 
jak vzniká váš pokrm.
„Podle mne je to dáno hlavně tím, že lidé 
přes týden na vychutnávání jídla nemají 

čas, volí stravu, jejíž příprava je hlavně 
rychlá a splní svou službu – tedy dobře 
zasytí,“ říká Radek Pachta, manager 
steakhousu, který patří mezi zážitko-
vé koncepty.

Architekt, který vaří
První fine dining restauraci otevřel 
A. Boulanger ve Francii již roku 1765. 
Vůbec poprvé si 
mohli lidé vybírat 
z a la carte – sice 
šlo jen o polév-
ky, avšak i tak 
se Boulangerův 
brand zapsal v té 
době mezi top 
podniky. V roce 
1782 se už začala 
zážitková gastro-
nomie posouvat 
do polohy, která 
je nám známá 
dnes.
V Paříži byla 
otevřena první 
luxusní restau-

race La Grande Taverne de Loudres. Její 
majitel Antoine Beauvilliersem jako první 
zkombinoval základní náležitosti jídel 
– elegantní prostor, dobrý servis číšníků 
a samozřejmě prvotřídní jídlo. Součástí 
služeb bylo i degustační menu s před-
náškou o párování jídla s víny. Historicky 
první, kdo tyto hodnoty rozšířil také 
o způsob neotřelé prezentace jídla 

fine dining je fenomén, 
který si získává stále 
více sympatií. Za zážitek 
z jídla jsou si lidé 
ochotni i patřičně 
připlatit. Jenže funguje 
to, i když se zážitková 
gastronomie přenese 
do vegetariánských 
trendů?

na návtěvě
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na talíři, pak byl Marie Antoine Carême. 
Zajímavé je, že se jednalo původně 
o architekta, který přišel o práci. Aby se 
uživil, našel si 
místo pomocné 
síly v restaura-
ci, jejíž hlavní 
starostí bylo pouze nandavat jídlo na talíř. 
Zde se mu vizuální vkus začal náramně 
hodit. Na talířích totiž vznikala doslova 
architektonická díla. Vizuální klenoty 
na talíři vyvolaly takový zájem, že Carême 
mohl po roce otevřít svůj podnik. Po fran-
couzské revoluci začal být tento typ 
stravování dostupnější i pro více spole-
čenských vrstev.

Výběr toho nej
Největšího rozmachu ale dosahuje fine 
dining posledních sedm až deset let. 
Velkým přínosem pro českou podobu 
zážitkové gastronomie byla revoluce, kdy 
řada kuchařů odešla pracovat do zahra-
ničí. Po svém návratu pak byli obohaceni 
o tolik vědomostí o kombinování chutí 
a vytvoření celkové atmosféry, že si začali 
otevírat vlastní restaurace s tím nejvyš-
ším standardem.
Říci, která restaurace nabízí v dnešní 
době ten nejlepší fine dining, je otázkou 
individuálních preferencí. Dobrým vodít-
kem jsou ale například nezávislá dopo-
ručení. Určitě stojí za zmínku stránky 
našeho nejznámějšího food kritika Pavla 
Maurera, který je zakladatelem a vyda-
vatelem jediného nezávislého průvodce 
po tuzemských restauracích, nazvaného 

Maurerův výběr Grand Restaurant. Mezi 
top pěti restauracemi uvádí například 
Radisson Blue Alcron, Terasu U Zlaté 

studně, Belle-
vue, Chateau 
Mcely – Piano 
Nobile, Aria 

hotel – CODA Restaurant a Pavillon.

Doba jde dopředu
Fine dining však nutně neznamená jen 
jídlo, jehož hlavní součástí je maso. No-
vinkou na poli zážitkové gastronomie jsou 
i vegetariánské koncepty. Andrej Zaitsev 
je majitelem restaurace, která vegetarián-

ský fine dining rovněž nabízí. Když jsme 
se jej zeptali, jestli pro něj nebylo riskant-
ní otevřít podnik, kde z laického pohledu 
zaplatíte za pár koleček pokrájené zele-
niny částku okolo dvou set korun a více, 
přiznal, že takový nápad by ho samotného 
pravděpodobně nikdy nenapadl.
„S nápadem vegetariánské restaurace 
tohoto typu přišel rodinný přítel, který 
byl již v té době vegetariánem více 
než deset let. Když to vyslovil poprvé, 
nebral jsem to, jako konzument masa, 
vůbec vážně.“
S vědomím, že takový koncept bude ná-
ročný co do přesvědčování lidí, po třech 

„První fine dining restaurace 
    otevřena ve Francii roku 1765“
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letech stavebních úprav restauraci 
otevřel. „Řekl bych, že lidé, kteří mají zku-
šenost s jakýmkoliv fine diningem, jsou 
otevřenější pro další koncepty a filozofie. 
Jsou to lidé, kteří hledají chutě a kreativ-
ní vzhled talíře. Chtějí nápady, inspiraci 
a rádi se nechávají překvapit,“ dodává 
nyní po dvou letech fungování.

Vege nejen pro sluníčkáře
Dříve neměly vegetariánské restaura-
ce v Česku zrovna nejlepší pověst. Pro 
dnešek už to ale tak docela neplatí. „Vní-
mání společnosti, že jsou to podniky pro 
sluníčkáře, milovníky soji nebo masových 
náhražek, už naštěstí mizí,“ říká Andrej, 
ale přiznává, že vzhledem k předsudkům 
jsou obezřetnější, co se týče marketingové 
komunikace: „Nechci skrývat realitu. Při 
komunikaci raději používáme náš slogan 
‚Tastes without borders‘, než jen vegetari-
ánská restaurace.“

Základní esence? Dobrý nápad!
„Myslím, že když je jídlo kvalitní, krásně 
naservírované, tak dobré fine dining dělá 
atmosféra, a ne to, co máte na talíři,“ říká 
manager jednoho zážitkového steakhou-
se Radek Pachta. „I když sám bych si 
asi bezmasou restauraci neotevřel. Bál 
bych se, že ji lidé budou vnímat nega-
tivně a budou uplatňovat přístup, že se 
nevyplatí utrácet za něco, co je ve své 
pořizovací hodnotě prostě levné, i když to 
tak ve skutečnosti třeba není. Důležitý je 
samozřejmě nápad na vytvoření něčeho, 
co bude lidi bavit. K nám se hosté vracejí 

například i proto, že pokrmy připra-
vujeme přímo před nimi. Naši kuchaři 
používají i různé techniky na efekt, jako 
je například flambování, takže se jedná 
o takovou malou show.“
S tím, že důle-
žitější než to, 
co se podává, je 
neotřelé pojetí, 
souhlasí i Andrej Zaitsev: „Cílem fine 
diningu je plnohodnotný gastronomický 
zážitek, kdy vám jednoduše jídlo chutná 
a nic neschází. Lze to měřit jen jediným 
způsobem – když se k vám hosté vracejí. 
Pak jste na správné cestě. My se primárně 

nezaměřovali na to, že vaříme bez masa. 
To důležité, co nás charakterizuje, je 
rozmanitost a chutě z celého světa. Máme 
v menu pokrmy ze všech světových 
kontinentů a díky tomu je tam určitá rov-

nováha. Řídíme 
se sezónnosti 
a národnost-
ní skladbou 

týmu nejen v kuchyni, inspirujeme se 
jak navzájem, tak samozřejmě i meziná-
rodními trendy. Je to nekonečné téma, 
vždy můžete jít s nápady tak daleko, jak 
vám to dovolí vaše mysl a kreativita,“ 
říká Andrej Zaitsev. 

„Fine dining nabízejí 
            i vegetariánské podniky“
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cestování

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

na Slovensku

V době adventní se dodržovala 
střídmost, jedly se odlehčené 
pokrmy bez masa. Ve velkém 

se konzumovaly luštěniny, které jsou 
levné, snadné na přípravu a dobře zasytí. 

Tradičním pokrmem byly také brambory 
a halušky nebo kukuřičná kaše.
Celý Štědrý den neboli Kračún, Viľja 
nebo Dohviezdny večer se nesl ve zna-
mení půstu, večeře se pak zahajovala 

a v mnoha rodinách dodnes zahajuje 
společnou modlitbou. Štědrý den je 
samozřejmě vrcholem svátečního období, 
na Slovensku vánoční atmosféra trvá 
až do Tří králů, které jsou zde státním 
svátkem.

Večeře s první hvězdou
Půst skončil v momentě, kdy vyšla první 
hvězda. Samotná večeře začínala v šest 
hodin, tento čas dodržuje i dnes řada 
rodin. Podle tradice se mělo na stole 
objevit devatero pokrmů ze všech suro-
vin, které se v hospodářství po celý rok 
urodily. Mezi typická jídla patřila taková, 
kterým lidová víra připisuje vyšší význa-
my – tedy ty z obilovin, luštěnin, zelí, 
máku nebo česneku.
Přípitek se odvíjí od osobních preferencí 
členů domácnosti – může jít o víno, ale 
také některý druh místní pálenky, napří-
klad hriate (lihovina z ovocné pálenky 

ač jsou to naši nejbližší sousedé, bratia, některé 
slovenské sváteční zvyky a jídla se od těch našich 
liší. Jedním z důvodů je vyšší počet věřících, kteří 
na tradicích mnohem více lpějí. Rozdíly však 
panují i mezi jednotlivými regiony – někde se 
tak na štědrovečerním stole setkáme s typickou 
kapustnicou, jinde se podává polévka rybí 
a v ostatních oblastech si pochutnávají na polévce 
z luštěnin. Snad nikde ale nechybí oplatka 
s medem a kupodivu také česnekem.

Sváteční hodování
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a karamelizovaného medu s máslem) nebo 
slivovici. Prvním chodem bývají oplatky, 
které se podávají s medem i česnekem. 
Dříve je pekli kněží na farách, později 
také kantoři v církevních školách, oplatky 
se pak před svátky dodávaly rodinám. 
Na každé z nich se nacházel náboženský 
symbol. Česnek má zabezpečit pevné 
zdraví celé rodiny po celý následující 
rok, med je příslibem dobrých vztahů 
a hojnosti. Mnoho rodin si ještě před 
večeří dělá z medu symbolický křížek 
na čelo.

Bobalky, kračún i štědrák
Jídla se zde mnohem více než v Čechách 
liší podle jednotlivých krajů. Rybí polév-
ku na slovenské sváteční tabuli většinu 
nenajdeme, pochutnávají si na ní jen 
v některých maďarsky hovořících oblas-
tech. Nejtypičtější polévkou je kapust-
nica, podobná naší zelňačce. Najdeme 
v ní zelí, sušené houby, švestky, zatímco 
maso a klobása 
se přidávají jen 
v některých 
rodinách. V ně-
kterých oblastech se na slavnostní večeři 
podává polévka luštěninová.
Mezi hlavní chody patří odedávna ryba, 
její kosti se ve lněném ubrousku za-
kopávaly pod jabloň. Dnes je zpravidla 
servírovaná s bramborovým salátem. 
Smažený kapr ve slovenských domácnos-
tech zdomácněl až s příchodem českých 
rodin po 1. světové válce. V řadě rodin 
je tradičním jídlem drůbež – například 
krůta, husa nebo kachna.
Po rybě dříve následovala krupicová kaše, 
kterou celá rodina konzumovala z jedno-

ho talíře.
Dnes na stole najdeme opékance či 
bobalky – malé bochánky z kynutého 
těsta, posypané mákem a polité medem 

nebo cukro-
vým sirupem. 
Mezi obřadní 
koláče patří 

kračún nebo štědrák. První jmenovaný je 
podobný naší vánočce, jeho pletenec by 
měl značit soudržnost rodiny. Štědrák je 
kynutý koláč s povidlovou, makovou, tva-
rohovou a ořechovou náplní. Na štědrove-
černím stole často nechybějí ani štrúdly 
s jablky, mákem, tvarohem či ořechy.
Na východě byly oblíbené pirohy plněné 
tvarohem, brynzou nebo zelím. Dnes 
podávané koláče a jiné zákusky a cukroví 
dříve v chudších oblastech nahrazo-
val chléb.
Na slavností tabuli nechybí většinou ani 

čerstvé či sušené ovoce a také ořechy, 
které se po večeři nahážou do všech 
koutů místnosti, aby v domě přetrvávala 
po celý rok hojnost jako v tento den.
Na první a druhý svátek vánoční již maso 
nechybělo, k typickým patřila například 
zabijačková klasika. Na Boží hod vánoční 
a na Štěpána se dny nesou ve znamení 
rodinných návštěv. Volba pokrmu je 
v takovém případě na hostiteli. Připra-
vují se zpravidla kachna, krůta, případně 
husa se zelím a knedlíky. V mnoha 
domácnostech se dojídají zbytky z před-
chozího dne.

Hospodyňky měly napilno
Štědrému dni byly připisovány magické 
účinky, pozůstatky těchto obyčejů si 
v nějaké míře připomínáme dodnes. 

Zvyk vyžaduje, aby všechna jídla byla 
připravena na stole nebo v jeho dosahu, 
aby nikdo v průběhu večeře nemusel 
vstávat. Z připravených jídel měl ochut-
nat každý, byť alespoň kousek. Pokud se 
některý z členů rodiny nemohl zúčastnit, 
prostřelo se symbolicky také pro něj. 
Na stůl se prostíral sudý počet talířů, 
aby si pro lichého člena rodiny nepřišla 
smrt. V některých oblastech se jedno 
místo navíc prostíralo automaticky, 
kdyby během večeře zavítal náhodný 
pocestný. Někde byl tento talíř navíc pro 
člena domácnosti, který ten rok zemřel. 
O štědrovečerní večeři se všichni museli 
dosyta najíst a na talířích nesměly zůstá-
vat žádné zbytky. Drobečky byly někdy 
podávány nemocnému dobytku. Zejmé-
na hospodyňky měly od časného rána 
velmi napilno. Hned po půlnoci začaly 

„Kosti z ryby se obvykle 
             zakopávaly pod jabloň“

Kapustnica je považována 
za svátečnější polévku a každá 
rodina ji připravuje malinko jinak. 
Recept se mnohdy dědí z generace 
na generaci.

Na Slovensku bychom 
na štědrovečerní tabuli mohli najít 
spoustu sladkých pečených dobrot
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míchat těsto, aby bylo pečivo do svítání 
hotové pro koledníky. Po zadělání těsta si 
hospodyňka otřela ruce o ovocné stromy, 
aby dobře plodily. Na samotné pečení byl 
kladen velký důraz, neboť nepovedený 
výsledek byl předzvěstí úpadku hospo-
dářství. Z vody a mouky se pekly figurky 
zvířat, které pak hospodář zavěsil nad 
chlév, kurník i boudu, aby zvířata po ná-
sledující rok dobře prospívala.

Jablko krájíme i dnes
Některé rodiny i dnes dodržují tradiční 
zvyky, ke kterým patří kladení mincí 
nebo kapřích šupin pod ubrus, kde zů-
stávají celé svátky, aby se v domác-
nosti držela po celý rok hojnost. 
Dívky na vesnici neházejí stře-
vícem jako u nás, nýbrž by měly 
poslouchat, kolikrát čuník zakope 
na vrata chlíva. Kolikrát prase 
do dveří kopne, za tolik let by se 
slečna měla vdát. Zvykem, který 
přetrvává dodnes, je také rozkrojit 
nejkrásnější jablko, z nějž každý 
člen rodiny dostane kousek jako 
symbol celistvosti a soudržnosti 
rodiny. Jablko se vždy rozkrojí 
na polovinu – pokud jeho jadýr-
ka utvoří hvězdu, má se rodině 
dobře dařit, v případě křížku se 
musí obávat nemoci nebo dokon-
ce smrti.

K Silvestru patří i sýry
Na Silvestra se zpravidla konzumo-
vala stejná jídla jako na Štědrý den 
– polévka ze zelí, luštěnin nebo hub. 

Dnes mezi obvyklá jídla patří stejně jako 
u nás jednohubky, slané pečivo, řízečky 
apod. Na studených mísách nechybějí 
ani typické slovenské sýry. Oštěpok je 
uzený pařený 
sýr nažloutlé 
barvy, vyráběný 
ve tvaru šišek. 
Do stočeného pásku se prodává další 
tradiční sýr – parenica. Do copánků z ten-
kých pramínků se zaplétají korbáčiky. 
Připít si můžete obligátním šampaňským, 
nebo zvolit něco silnějšího – spišskou 
borovičku vyráběnou z plodů jalovce, 
bylinný likér Demänovka nebo slivovici.

Drůbež odnese z domu majetek
Na Nový rok se mělo brzy vstávat, 
neboť se věřilo, že ten, kdo bude 
dlouho vyspávat, bude po celý rok 
lenochem a darmošlapem. Tento 
den se nesmělo konzumovat maso 
drůbeží, aby se nerozletěl majetek. 
V některých rodinách tuto pověru 
oklamou tím, že před pečením odřežou 
křídla. Naopak dostatek peněz měla 
zajistit čočka, pokrmy s mákem a také 
vepřové maso, neboť prasátka jsou 
symbolem štěstí.
Novoroční zvyky měly předvídat 
budoucnost a zajišťovat štěstí a bla-
hobyt po celý následující rok. žena 
nesměla vstoupit jako první do domu, 
zlým znamením byl také příchod 
starého muže v kožichu nebo muže 
nemocného. Naopak vítaní byli malí 
koledníci. Domácnost se také měla 
uchránit toho si něco půjčovat, jinak 
by to celý rok doma chybělo. V domě 
se musela udržovat čistota, ovšem 
smetí se vynášet nesmělo, aby se 

nevyneslo z domu štěstí. Zametat smetí 
se mohlo jen do rohu místnosti, nikoli 
ven, aby se nikdo z domu „nevymetl“, 
tedy nezemřel. Na Nový rok se nesmělo 

prát ani věšet 
prádlo, aby ten, 
kdo ho věší, 
těžce neone-

mocněl nebo se neoběsil. Celý Nový rok 
se nesl ve znamení úsloví „Jak na Nový 
rok, tak po celý rok“. Všichni se tedy 
snažili vyhnout vzájemným sporům, 
a to je asi ten nejdůležitější zvyk, který 
bychom měli po vzoru našich i sloven-
ských předků dodržovat. 

„ I na Slovensku se hledá hvězda 
               v rozkrojeném jablíčku“

Vánoční trhy na Hlavním náměstí v Bratislavě 
mají přímo kouzelnou atmosféru

Aby se v domácnosti udržela hojnost, vkládá 
rodina pod ubrus rybí šupiny nebo mince
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Připravila Věra Keilová, foto autorka

Mírné těšení 
spisovatele po příhodě
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pamatujete si přesné datum oné 
události? jak vlastně nazýváte 
prasknutí své srdeční aorty?
V dobré náladě tomu říkám příhoda 
a jinak tomu říkám tragédie. Myslím, že to 
bylo 12.12.2012.

Vše se však naštěstí v dobré obrací…
Krátkodobá paměť se trošku zlepšila, ale 
pořád si musím všechno psát. Psychika se 
zvedla díky mému psychiatrovi a an-
tidepresivům a je pravda, že jsem také 
zhubnul 12 kg. Dietu s názvem Metabolic 
balance mi poradil kamarád – filmový 
producent Rudolf Biermann, nicméně 
když jsem přišel do poradny, bylo v čekár-
ně šest žen a já…  Pomohlo mi to v nastar-
tování metabolismu, ale shodil jsem i díky 
nordic walkingu. Rychlou chůzi jsem si 
ordinoval denně a teď už i popobíhám. 
Drobná zlepšení jsou i v jiných oblastech. 
Řekněme, že život už nějak zvládám.

ještě se Vám stane, že někde 
zabloudíte?
Různé trapasy s blouděním zažívám 
dodnes. V zimě jsem se například 
na horách v hotelu dobýval na cizí pokoj, 
kde byla nějaká paní v noční košilce, 
takže jsem byl za úchyla. 

promiňte, že se teď směju…
Já to naprosto chápu, také bych se 
na vašem místě smál. Je to směšné 
i tragické zároveň – třeba když jdu 
v restauraci na záchod a musím ji třikrát 
obejít, abych ho našel, a ani poté nejsem 
schopen zapamatovat si cestu. Ostatní 
hosté si možná myslí, že jsem zfetovaný. 
A to jsem dělal mnoho různých cvičení 
na paměť a orientaci, kdy jsem s psycho-
ložkou například vyplňoval slepé mapy, 
abych věděl, jak se ve fiktivním městě 
dostat do nemocnice nebo na městský 
úřad. Kromě 
toho se mi i přes 
vypracovaný 
systém pozná-
mek občas stane, že úplně zapomenu 
na domluvenou schůzku, což ze mě dělá 
nezodpovědnou kreaturu. 

V přiznání slabosti je však 
ta největší síla…
Na to je také citát: Humor je způsob, jak 
zneškodnit realitu, když se vám chystá 
skočit po krku….
Před časem mě lékaři informovali, že asi 
po pěti letech se většině pacientů s pra-
sklou a následně „sešitou“ aortou musí 
hrudník znovu otevřít kvůli tzv. revizi. 

Na to se netěším, protože to je nutně 
spojené s celkovou narkózou, která mojí 
paměti rozhodně nepomůže. 

po příhodě jste psal povídky, proto-
že dlouhé dějové linie jste si neza-
pamatoval, ale teď už zase píšete 
i romány…
Ano, a dokonce téměř stejným tempem 
jako předtím. Mám rozepsaný román 
o rozvedeném manželovi, který rozváží 
mražená jídla. Pracovní název je Family 
Frost, což je slovní hříčka, protože v pře-
kladu to znamená „zmrzlá rodina“. A moje 
rodina, resp. vztahy s bývalou manželkou 
Veronikou, jsou také zmrzlé. 
Bylo mi shůry umožněno, a vlastně do-
dneška je, živit se psaním na volné noze, 
což trvá už od roku 1996. Za ta léta jsem 
neměl šéfa ani pracovní dobu, a to se 
samozřejmě projeví i v nárocích na život, 
a říkám upřímně, že jsem neskromný.
Knížky se ale prodávají čím dál míň a ne-
jenom moje, takže zatímco před 15 lety 
jsem prodal 300 000 výtisků románu 
Účastníci zájezdu, románu Melouch se 

prodalo sotva 
30 000, což je 
přesně desetkrát 
míň. Moje každo-

roční finanční náklady jsou však stejné 
nebo dokonce vyšší, takže i pro mě coby 
druhého, třetího a občas i prvního nejpro-
dávanějšího autora v republice je těžké 
se psaním uživit. Musím ještě šest let 
splácet hypotéku na dům, což je 30 000 
měsíčně. Věřím, že to splatím. Naštěstí 
mě psaní pořád naplňuje a baví.  

před pěti lety jste tedy zažil i velmi 
specifické Vánoce. pamatujete si 
na ně?
Tehdy jsem byl v IKEMu. Byl to jed-

noznačně nejhorší 
Štědrý den v mém 
životě. Poprvé 
v životě jsem byl sám, 
mimo rodinu… Nejsou 
to hezké vzpomínky.

těšíte se vůbec 
ještě na svátky?
Nechci být za cynika, 
ale mám-li být upřím-
ný, musím říct, že moje 
schopnost těšit se 
na cokoliv za poslední 
čtyři roky dost pokles-
la. Nicméně nějaké 
mírné, limitní těšení 
tam je. Především 
bych měl být vděčný, 
že jsem vůbec přežil. 

O Štědrém večeru má náš nejúspěšnější spisovatel Michal 
Viewegh (55) na stole českou klasiku a v posledních 
letech doma hostí rodiny obou mladších bratrů. „Mám 
velký jídelní stůl, kam se všichni vejdeme. Míváme jak 
bramborový salát a tradičního smaženého kapra, tak 
i candáta s bramborovou kaší,“ prozradil. Nicméně před 
pěti lety strávil vánoční svátky v IKEMu. Pár dní před tzv. 
koncem světa v prosinci 2012 pro něj jeden svět skončil 
naprosto nezvratně.

Od roku 1996 
se Michael 
Viewegh 
živí psaním 
na volné noze. 
Momentálně 
má rozepsaný 
román 
o rozvedeném 
muži, který 
rozváží 
mražená 
jídla. Pracovní 
název knihy 
je prozatím 
„family frost“.

„Přebytečná kila jsem shodil 
       hlavně díky nordic walkingu“



www.svetpotravin.cz 47

chutě slavných

Občas se na mě obrátí člověk, kterému také 
praskla srdeční aorta – a oba si pak společ-
ně připomínáme, jaký to byl zázrak. 

jak vnímáte vánoční čas?
Dnes si – možná i proto – Vánoc vážím 
víc než dřív. To jsem se často rouhal 
a říkal, že mě Vánoce zas tak neberou 
a měl jsem takové ty známé námitky 
o tom, jak se to zkomercionalizovalo a že 
měsíc nebo dva před vánočními svátky 
nedělám nic jiného, než že se pokouším 
sehnat dárky. A že i tak pak mám blbý 
pocit, že jsem nevybral ty správné, nebo 
že vůbec nevím, co komu koupit atd. 
Prostě jsem si spíš stěžoval.

Zvládáte nakupovat dárky? po přího-
dě jste v obchodech dostával fobii… 
Fobii z nakupování mám pořád. S dcera-
mi Bárou a Sárou, kterým je 12 a 14 let, 
musím občas do obchodního centra 
Chodov, kde to milují. Jsou schopny 
strávit tam třeba dvě hodiny v obchodě 
s módními doplňky, korálky a sponami 
do vlasů, zatímco já na ně rezignovaně 
čekávám v kavárně. 

Užívají si to s Vaší kreditkou?
Tu bych jim nesvěřil, ale ptala jste se 
na dárky. Dělám to tak, že všem teď 

kupuju především dárkové poukázky 
na různé zboží či služby. Někdo namítne, 
že to je málo romantické, ale myslím, že 
obdarovaní jsou pak nakonec spokoje-
nější, než kdybych jim koupil, řekněme, 
varnou konvici, kterou nepotřebují. 
V naší početné rodině jsme léta dávali 
dárky jenom dětem, protože když se 
sejdeme všichni, je nás asi osmnáct. 
Dětem se navíc dárky vybírají snadněji, 
ale teď už se i u nás dárky dávají všem, 
takže kdybych pro každého něco neměl, 
připadal bych si provinile.

jak si vlastně rozumíte se svými 
dcerami?
Nechápu jak, ale povedlo se mi, že 
mám tři krásné dcery. Nejstarší Míša se 
ve svých třiceti letech nedávno poprvé 
provdala. Věnoval jsem jí kus parcely 
u svého domu a doufám, že brzy budeme 
sousedé. Bára se Sárou jsou v pubertě, 
a to je náročné období. Jsem pro ně exot, 
který nemá ipad, není na facebooku a tak 
dále, takže jakoby žijeme na úplně jiných 
planetách. Na druhé straně jsme spolu 
v létě byli v Čechách na dovolené a bylo 
nám docela fajn. Hráli jsme minigolf 
a v akvaparku v Pasohlávkách jezdili 
na tobogánech. Dcery umějí být skvělé, 
ale jejich svět už bohužel není můj svět.

Zdá se Vám normální, že se dětem 
říká, že dárky nosí ježíšek, přestože 
to tak není?
Nevím, do kolika let na Ježíška věřily moje 
děti, ale i já bych samozřejmě rád věřil, že 
tu je někdo nebo něco, co se o mě zajímá 
a shání mi v prosinci dárek. Bohužel to 
ale tak není a to u mě platí i o Bohu. Daru 
víry se mi nedostalo, nicméně je mi blízké 
rčení „V Boha nevěřím, ale chybí mi“. 
Tento citát můj pocit charakterizuje velmi 
přesně, a proto se pod něj podepisuju, 
protože přesně tak to cítím.

jak vzpomínáte na Vánoce v době 
svého dětství?
V dětství to bývalo moc hezké. Naro-
dil jsem se v domě u nuselské radnice, 
kde jsem s rodiči bydlel do svých čtyř 
let. Pak jsme se odstěhovali na Sázavu 
– máma ve zdejších sklárnách působi-
la jako podnikový právník a otec byl 
vedoucí výroby. I tak jsme ale byli chudá 
rodina se třemi dětmi. Nikdy jsme napří-
klad neměli auto a nikdy jsem s rodiči 
nebyl na dovolené u moře. Poprvé jsem 
je k moři pozval já někdy v roce 1992, 
když jsem dostal první větší honorář 
za Báječná léta pod psa. Předtím jsem byl 
naposledy u moře s babičkou ve svých 
sedmi letech.

 

 regiojet www.regiojet.cz/50kc regiojetregiojet regiojet

Poznejte ČR!
Vybrané vnitrostátní
jízdenky jen za 50 Kč

 INZERCE
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chutě slavných

býval jste vášnivý lyžař, jak je 
to teď?
Samozřejmě to ochablo, protože logistic-
ky náročná je pro mě už jen cesta. Odřídit 
auto do Itálie je teď úkol nad mé síly, 
musel bych se s někým střídat. A protože 
mám taky nižší příjmy, než jsem míval, 
nemůžu si ani moc vyskakovat. Dolomity 
asi letos nebudou. Jezdíval jsem tam léta, 
a když jsem na tom byl ještě s penězi 
dobře, oba bráchy jsem zval. Teď zase po-
máhají oni mně a to i finančně. Všechno 
dobré se nám vrátí – minimálně v tomto 
případě to můžu potvrdit.
Lyžování nemám zakázané, ale pokaždé, 
když se balím, zapomenu pár důležitých 
věcí, přestože mám svoje seznamy. A taky 
pak obvykle někde nechám mobil, pas 
nebo peněženku, a tak si říkám, jestli 
mám tyhle stresy ještě zapotřebí, když 
jsem v Dolomitech i v mnoha exotických 
zemích byl už vícekrát. Teď je mi nejlíp 
doma. Mám rád, když si v zimě doma zato-
pím v krbu, protože to ihned udělá úžas-
nou atmosféru. Sednu si u něj na lavici, 
kam se vejdou i návštěvy. Takhle mám 
zimu rád, ale nelíbí se mi, když musím jet 
po zledovatělé silnici do IKEMu. 

dnes, na rozdíl od let minulých, také 
nesledujete politiku ani literární 
kritiku…
Zprávy v televizi jsem neviděl už asi tři 
roky, a to byly doby, kdy jsem denně četl 
dvoje i troje noviny, dělal si z nich výstřiž-

ky a rešerše. Tenkrát jsem ale psal romány 
Mafie v Praze a Mráz přichází z hradu 
a musel jsem být v obraze. Coby občanský 
aktivista jsem si nicméně už odpracoval 
své a dnes mi politika opravdu nechybí. 

s Vaší druhou manželkou jste si 
doma nechali spočítat tzv. uhlíkovou 
stopu, která vypovídá o náročnosti 
daného životního stylu na základní 
přírodní zdroje. jak vás to ovlivnilo? 
Minimálně jsem se těmto věcem přestal 
posmívat, což jsem dřív dělával. Už jsem 
ochoten uznat, že biopotraviny jsou 
zdravější než běžné potraviny a biozeleni-
na není plná pesticidů atd. To by člověk 
popíral věci, které jsou nepopíratelné. 

Co by podle Vás ten, který se o Váno-
cích údajně narodil, řekl na součas-
né slavení Vánoc?
Na to domýšlivě řeknu, že kdyby Pánbůh 
viděl, jak u mě na verandě stojí dopo-
ledne o Štědrém dnu patnáct sousedů 
a já jim nalévám prosecco, musel by být 
spokojený. Vánoce jsou přece o soudrž-
nosti, životním zklidnění a popovídání si 
s lidmi, s nimiž je nám dobře. Koledy ale 
nezpívám. Kdybyste mě slyšela zpívat, 
pochopila byste to.

Vaše knížky jsou vesměs oblíbený 
dárek k Vánocům, těší Vás to?
Knížky jsou tradiční vánoční dárek, proto-
že jsou stále ještě cenově dostupné. Navíc 

je snazší odhadnout čtenářský vkus babič-
ky nebo dědečka než koupit třeba svetr, 
který jim padne a bude se jim líbit.

prozradíte, jak trávíte silvestr a pří-
chod nového roku?
Silvestr už nepřeceňuju. Oslavám nechá-
vám volný průběh, takže nic neplánuju 
ani neorganizuju. Většinou jsem pak 
stejně pár dní předtím někam pozvaný, 
nebo naopak někdo přijde nečekaně 
k nám. Například loni se u nás objevil 
kamarád Jarda Dušek, který má nedaleko 
chatu, a pak jsme spolu dlouho jen tak 
seděli u krbu a povídali si.

přišel bos?
Ano! Slíbil jsem mu, že se s ním půjdu 
na Nový rok koupat do Sázavy a ten slib 
jsem dodržel! Takže jsme letos 1. ledna 
ráno, ještě s jeho ženou, všichni úplně 
nazí, vlezli do řeky. Oni udělali několik 
temp, já se jen jednou ponořil a pak mě 
hodinu zahřívali koňakem. Mám Jardu 
rád a často ho hájím před racionalisty, 
kterým připadá úplně mimo. Cituju jim 
obvykle citát, jehož autora už bohužel 
neznám: „Někdo musí zajít příliš daleko, 
aby ostatní zašli dost daleko… “ Myslím si, 
že to na Jardu sedí přesně. 

jaké je Vaše přání do nového roku?
Aby moji blízcí a přátelé byli zdraví. Aby 
se vyjasnila situace s mým nakladatelem 
a abych se dál mohl živit psaním. 

Michal Viewegh se narodil posledního břez-
nového dne roku 1962 v Praze. Dětství a mládí prožil v Sá-
zavě, gymnázium vystudoval v Benešově u Prahy, kde ka-
ždý školní rok začínal sborovým zpěvem Internacionály. 
Po maturitě začal studovat politickou ekonomii socialismu, 
po třech semestrech studia zanechal a začal pracovat jako 
noční vrátný. V  letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a  li-
teratura – pedagogika. Po skončení roční vojenské služby 
v říjnu 1989 začínal jako učitel na základní škole na Zbrasla-
vi. Po roce nastoupil jako redaktor do nakladatelství Čes-
koslovenský spisovatel, v roce 1995 jsem odešel na volnou 
nohu.
Náš nejprodávanější spisovatel posledních 25 let vydal 
v roce 1990 Názory na vraždu, následovala zhruba třicítka 
knih, z nichž mnohé se staly bestsellery a byly též zfilmo-
vány mj. (Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, 
Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Případ nevěrné Klá-
ry, Román pro muže, Vybíjená). Kromě toho je autorem dalších filmových scénářů (mj. Nestyda, Svatá 
čtveřice) a divadelní hry (Růže pro Markétu aneb Večírky revolucionářů). Jeho knihy byly přeloženy mj. 
do němčiny, chorvatštiny, italštiny, polštiny, slovinštiny, jidiš, běloruštiny litevštiny, bulharštiny, angličtiny, 
dánštiny, španělštiny, rumunštiny, ukrajinštiny, čínštiny. Podruhé rozvedený, má tři dcery.
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začátky v kuchyni

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Fakta o potravinách, která vás 
překvapí

Jídelníček podle pravidel ájurvédy

Plejáda nejčastěji falšovaných 
potravin Nové číslo časopisu  

Svět potravin vychází 29. ledna

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

Vyberte si dárek z naší aktuální nabídky knih

NyNí Nově 

odměňujeme 

také každé  

prodloužeNí 

předplatNého!

OBjEDnáVKA PřEDPLATnéhO

Objednávám:  ks předplatného roční + dárek  roční 

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo popisné:

PSČ:  Město:

 
E-mail:

Typ platby: bankovní převod  faktura 

Pro organizace:
IČ:  DIČ: 

Číslo účtu: 

CEny PřEDPLATnéhO

Roční předplatné + dárek
348 Kč (kniha dle výběru) 

Roční předplatné
290 Kč (12 čísel za cenu 10)

Uvedené ceny jsou včetně DPH

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

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

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)

Cesta 
za láskou
autor: 
Halina Pawlowská

269 Kč 
(maloobchodní cena)

Rok 
ve Svatojánu
autor: 
Eva Francová

295 Kč 
(maloobchodní cena)

Agátina cesta 
k dokonalé postavě

autor: 
Agáta Prachařová 
Jana Krátká

173 Kč 
(maloobchodní cena)
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post scriptum

Když jsem se před několika týdny ze sdě-
lovacích prostředků dověděl, že dobroty 
z domácí zabijačky teď budou moci ti, 
kteří předtím zabili svého pašíka, daro-
vat třeba svým sousedům, příbuzným či 
známým, byl jsem skoro v šoku. Vůbec 
jsem totiž netušil, že něco takového bylo 
až dosud podle veterinárního zákona za-
kázané.
Snad teď svým přiznáním neriskuju 
dodatečný postih svého strejdy Jardy, 
bratra mojí maminky. Ten nám kdysi ze 
zabijačky pokaždé posílal pár jitrnic, tla-
čenku a kus masa na ovar. Strejda Jarda, 
kterého jsem měl moc rád, ale vůbec ne 
kvůli jitrnicím, už dvacet let nežije. A tak 
jenom doufám, že eventuální trest se 
nepřenese na jeho syna, mého bratrance 
Pavla. Za hříchy svých otců snad už dnes 
děti trestány být opravdu nemůžou.
Ale teď vážně. U strejdy Jardy se zabi-
jačka konala obvykle koncem ledna. 
V jedné malé vesničce, kde se strejda na-
rodil a pak strávil celý svůj život. A kde 
se také narodila moje maminka. Vždycky 
jsem si přál, abychom se tam na zabijač-
ku z Prahy skutečně vypravili, protože 
jsem byl zvědavý, jak to probíhá. Samo-
zřejmě že bych nepohrdnul ani tím, co by 
mi bylo z prasátka nabídnuto. Rodiče ale 
vždycky rozhodli, že nepojdeme. Že tam 
stejně bude hrozná zima, a hlavně – že 
nebudeme nikoho vyžírat.
Na zabijačce u strejdy Jardy jsme 
opravdu nikdy nebyli. Později nás stejně 
přestal zvát. Možná také proto, že už 
žádné prase neměl. Nepamatuju se, jak 
to vlastně bylo. Jedno však vím určitě. 

Do svých čtyřiceti let jsem na žádné 
zabijačce nebyl. Jako vyloženou újmu 
jsem to necítil, ale říkal jsem si, že bych 
to přece jen rád někdy zažil.
Až jednou jsem se přece jen dočkal. Je 
to už také drahně let, kdy jsem pozvání 
na zabijačku dostal od jednoho zná-
mého z Uhříněvsi. A to jsem neodmítl. 
Třeba už nikdy žádné nepřijde, musím 
toho využít, říkal jsem si. Stejné pozvání 
dostal, a také je přijal moc rád, i starší 
kolega v mém tehdejším zaměstnání 
Mirek. Ten se stýkal s tím mým známým, 
v tomto případě „chovatelem“, jak se teď 
psalo o člověku, jemuž zabité prase patří, 
déle než já. Mirek byl velmi ostřílený 
„zabijačkář“. Když jsem mu cestou, jeli 
jsme tam společně mým autem, řekl, že 
to bude moje první zabijačka v životě, 
nechtěl mi uvěřit. Sám jich měl za sebou, 
jak říkal, dobrých padesát.
I na tu padesátou první se moc těšil. 
Musím však dodat, že jiný kolega, Franti-
šek, mě, když jsem se pochlubil tím, kam 
s Mirkem pojedeme, vyloženě litoval. 
„Zabijačka…to obvykle nebývá k ničemu 
dobré,“ řekl. A pak dodal: „Věř mi, že vím, 
o čem mluvím.“ Zeptal jsem se ho, jak to 
myslí. „To uvidíš,“ odpověděl tajemně.
Mirek byl mezi zabijačkovými hosty, 
kteří se v Uhříněvsi sešli, ve svém živlu. 
Od začátku se na rozdíl ode mne vůbec 
nežinýroval. Bavil celou společnost a sta-
čil se přitom cpát vším, co bylo na stole: 
jitrnicemi, prejtem, pečeným bůčkem, 
ovarem, tlačenkou…Až potom si dopřál 
malou pauzu, ve které si utřel mastné 
prsty i pusu. Stejně se však dál celý leskl.

Za chvíli se obrátil na „chovatele“ a v té 
zabijačkové euforii mu před všemi pří-
tomnými bez obalu řekl: „Pepi, doufám, 
že počítáš s tím, že tady s Peťulkou 
dostaneme domů pořádnou výslužku. To 
je přece samozřejmý, ne?“
Já, na rozdíl od Mirka, který mě neustále 
vyzýval, ať se neupejpám, jsem kon-
zumoval střídmě. Nakonec jsem toho 
ale také nesnědl zrovna málo. Litoval 
jsem ale, že jako řidič jsem to nemohl, 
na rozdíl od Mirka a od všech ostatních, 
zapíjet pivem.
Na závěr se z velkého hrnce nalévalo 
na talíře to, na co se Mirek těšil nejvíc. 
Prdelačka. Já jsem cítil, že je to na mě už 
příliš, ale odmítnout jsem dost dobře ne-
mohl. Hostitel to považoval za nejdůleži-
tější bod a zároveň chloubu celé žranice.
Doma jsem pak většinu noci proseděl 
na záchodě. A s umyvadlem na klíně. 
To je tím, že jsem nemohl pít pivo, říkal 
jsem si zoufale. O slivovici, o kterou 
tam také nebyla nouze, nemluvě. Copak 
Mirek, tomu je teď určitě, na rozdíl ode 
mne, hej.
Nebyla to pravda. Druhý den v práci 
se mi svěřil, že noc strávil úplně stejně 
jako já. „To udělala ta prdelačka,“ říkal 
rozčileně, „mně se zdálo, že není úplně 
v pořádku. To Pepimu nedaruju.“
Když se tak ke svému jedinému zabijač-
kovému zážitku po dlouhém čase vracím, 
když si i do těch nejmenších, nezapome-
nutelných detailů vybavuju jeho důsled-
ky, říkám si, že na té přísnosti pravidel 
pro domácí zabijačky, těch, která už 
neplatí, možná něco bylo. 

Na úkor pravidel...
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock



www.svetpotravin.cz 51

křížovka
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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!


