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Milé čtenářky, 
      milí čtenáři,
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
je to asi rok, co jsme psali 
o pamlskové vyhlášce, která 
významně zahýbala s nabíd-
kou jídla pro děti ve školách 
a školních bufetech a vyřadila 
„z provozu“ i některé obvyklé 
a z mnoha hledisek něškodné  sva-
činy. S datem vydání tohoto článku 
se naši čtenáři rozdělili na tva tábory. 
Někteří z vás psali do redakce emaily, že 
s vyhláškou nesouhlasí, protože je příliš přísná a jen v dětech podněcuje efekt 
zakázaného ovoce, upozorňovali jste nás dokonce na to, že starší děti si ote-
vřely „neoficiální živnosti“ na shánění sladkých svačin za úplatu a dostali jsme 
ale i reakce vyjadřující souhlas se zněním všech pamlskových paragrafů. 
 
Sympatie s tím či oním, jsou samozřejmě vaší svobodnou volbou. Překva-
puje nás ale, že když existuje tolik  příznivců pamlskové vyhlášky, není vidět 
člověka, který by aktivně bojoval proti nabídce jídla v dětských koutkách. 
Za nás totiž představuje daleko větší problém, že v centru, které je určeno 
dětem už od jednoho roku!!!, se bez jakýchkoli regulativ nabízí hranolky, 
z nichž odkapává tuk, polotovary, které obsahem soli a pepře strčí do kapsy 
kdejaké jídlo pro dospělého člena zvláštních jednotek, nejlevnější párky, je-
jichž hmotu tvoří převážně suroviny rostlinného původu, či dokonce potra-
viny s procházejícím datem trvanlivosti. Přesvědčili jsme se o tom na vlast-
ní kůži a vše vám sepsali do rubriky potravinová policie. Určitě se na to 
podívejte – je to ukázkový příklad, že stravovací paradoxy stále ještě hýbou 
světem. Legislativa je krátká. Jediné, co to dokáže změnit, je naše vlastní 
spotřebitelská snaha se ozvat a problém dále šířit mezi ostatní lidi tak, aby 
se alespoň eliminoval zájem.
Věřte, že to stojí za to.

Únor ve zdraví i pohodě vám za celou redakci přeje
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupkyně šéfredaktorky

Ze života redakce
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Co je to glykemický index a proč bychom jej 
měli znát?

Glykemický index je hodnota, která vyjadřuje rychlost 
vstřebávání jednoduchých cukrů z trávicí soustavy 
do krve, kde se pak dále zpracovávají. Čím vyšší je 
u potraviny hodnota GI, tím se jednoduché cukry 
vstřebávají rychleji. Sledování glykemického indexu 

potravin je nezbytné zejména u lidí trpících diabe-
tem, vhodné pak u lidí, kteří chtějí žít zdravě, nebo zahájili 

redukční dietu. Za potraviny s nízkým GI jsou považovány ty 
s indexem 55 a níže. Patří mezi ně např. tmavý celozrnný chléb, 

celozrnná rýže, zelenina, luštěniny. Vysoký GI mají například brambory, pivo, těstoviny. 
Obecně platí, že čím více vlákniny potraviny obsahují a čím méně jsou tepelně upravo-
vány, tím nižší je hodnota GI.

Jak poznat kvalitní zdravou sladkost?
I přes neskonalou touhu po sladkosti, nemusíte vždy upozadit zdraví. Na trhu 
existují produkty, které obsahují i zdravé složky a nazývají se „funkční potraviny“. 
Dobroty vybírejte vždy podle toho, jaké máte plány na následující 
chvíle. Čeká vás náročná pracovní porada a víte, že na svačinu ne-
bude čas? Zvolte sladkost s obsahem vlákniny. Navodí pocit nasy-
cení a stabilizuje krevní cukr. Potřebujete nahradit oběd, který jste 
nestihli? Sáhněte po proteinové tyčince s kvalitními tuky. Nejjed-
nodušší volbou je čtvereček kvalitní hořké čokolády. Theobromin, 
který dobrá čokoláda obsahuje, má stimulační účinky a kakaové 
máslo zase poměrně vysoký antioxidační potenciál.

Na slovo s Šárkou Tvrdoňovou

3 chytré aplikace, 
které byste měli mít v telefonu

Super vychytávka
výživová poradkyně, MY Identity Nutrition Ltd.

Zaujalo vás 
             na Facebooku a webu

Chcete mít svoji 
oblíbenou sva-
činku vždycky 
po ruce? Pořiďte 
si cestovní 
dózu na jogurt 
s integrovanou 
lžičkou. Díky 
spolehlivému 
silikonovému 
těsnění se nemů-
že stát, že vám 
pochoutka vyte-
če. Kelímek se-
ženete za 199 Kč 
v Tchibu.

Led do napojů 
v hospodách 
nesplňuje normy

Drogerie dm stahuje 
z trhu kojenecké 
příkrmy

V jablkách 
z Polska je 
nadměrný počet 
pesticidů
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Na ovoce
Tato komunitní platforma slouží k mapování volně rostoucích stromů, 
keřů i bylinek. Registrovaní uživatelé je zaznamenávají do otevřené 
mapy spolu s popiskem a někdy i fotkou dané rostliny. Chytrý kompas 

vám pak ukáže nejbližší cestu ke šťavnaté odměně, navigovat umí dokonce i v režimu 
offline. I když by se mohlo zdát, že na sklizeň si ještě pár měsíců počkáte, v aplikaci 
najdete místo výskytu mišpule, arónie, šípku nebo například dřínu, kterým mrazivé 
teploty prospívají. Ale o tom se dočtete už na dalších stránkách našeho magazínu. 
Pozor, i zdánlivě volně rostoucí stromy nebo zanedbané aleje či sady někomu patří 
– třeba obci, tak je potřeba ověřit, zda se trháním nedopustím krádeže!

Já číšník
Během cesty do restaurace zjistíte, zdali je na vybraném místě volný 
stůl, objednáte si pití a podle fotek zvolíte oběd nebo večeři. Jakmile 
otevřete dveře restaurace, bude už obsluha připravena servírovat. 

Zaplatíte jedním stiskem tlačítka a můžete okamžitě odejít. Připadá vám to jako 
utopie? Omyl. Nová mobilní aplikace slibuje revoluci v gastronomii a konec zdlouhavé-
mu čekání během poledních menu. Nezbývá jen doufat, že se do tohoto originálního 
nápadu zapojí co nejvíce podniků.

Fit Recepty
Více než 600 receptů na jednom místě (a každý den přibývají další) 
rozdělených do kategorií snídaně, svačiny, obědy a večeře, nápoje 
a zdravé mlsání zaručí, že už si nikdy nebudete muset lámat hlavu 

s tím, co uvařit. U každého jídla je navíc přehledně uvedená doba přípravy, stupeň 
obtížnosti i nutriční hodnoty.

* všechny uvedené aplikace jsou dostupné v systémech Android i iOS a jsou zcela zdarma
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Valentýnský přípitek
Svátek všech zamilovaných je za dveřmi a čím jiným 
ho s drahou polovičkou oslavit než skleničkou 
pravých bublinek? Vinařství Lanson přichází 
na trh s dárkovým balením ve speciální růžové 
edici. Šampaňské je připraveno z 32 % Chardonnay, 
53 % Pinot Noir a 15 % Pinot Meunier. Jeho světlá 
lososová barva a svěží vůně podpořená tóny 
granátových jablek a růží se hodí pro opravdu 
výjimečné okamžiky. Exkluzivní balení pořídíte 
za cenu 1679 Kč v prodejnách i e-shopu společnosti 

Global Wines & Spirits.

neuniklo nám

Kytky k jídlu
Možná jste téměř zapomněli, že 
je Česká republika domovinou 
rozmanitých druhů jedlého kvítí 
a býlí. Druhé dílo autorky Jany 
Vlkové ukáže čtenářům 40 nových 
typů divokých rostlin a téměř 
100 receptů na 60 přenádherných 
fotografiích. Dozvíte se, jak 
je použít v kuchyni i s jakými 
chutěmi květiny kombinovat. 
Na knize se podílela 
i všeumělkyně 
Denisa 
Bartošová, 

cukrářka Hanka Rawlings a michelinský šéfkuchař 
Radek Kašpárek. „Kytky k jídlu v receptech i herbáři“ 
seženete za cenu 449 Kč.

Tmavé pivo z Čech sbírá 
        jedno ocenění za druhým 
Není žádným tajemstvím, že je český národ náležitě hrdý na svoje pivo. Vždyť jeho 
specificky hořká chuť si podmanila opravdu celý svět. I když je u nás tmavá varianta 

tohoto nápoje poněkud nedoceněná, vyhrál Velkopopovický Kozel Černý na Australian 
International Beer Awards 2017 celou kategorii tmavých piv. Stejně si vedl v obdobné 
soutěži Velké Británie The International Brewing & Cider Awards 2017, která by se 
svou popularitou a velkolepostí dala považovat za pivní Oscary. Jedinečnost českých 
tmavých piv spočívá v unikátním šlechtění kvalitních odrůd a ideálních podmínkách pro 

pěstování ječmene, z něhož se slad vyrábí. Právě proto si jej oblíbili ve všech zákoutích 
zeměkoule, kam se náš národní mok dováží.

Přesně o tolik procent 

nižší produktivitu mají 

pracovníci, kteří se stravují nezdravě. Ve všedních 

dnech lidé často vynechávají snídaně a během doby 

strávené v kanceláři zapomínají na pitný režim i výživný 

oběd. Jenže za únavou, špatnou náladou, bolestí hlavy nebo 

například zhoršeným zažíváním může stát právě konzumace 

nekvalitních potravin a nepravidelná strava. ,,Špatné jídlo vede 

k častějším absencím, stresu a horším výsledkům,” upozorňuje 

Michaela Číhalíková z českého projektu Firma na talíři. Ten se 

snaží nabádat zaměstnavatele, aby se zajímali o to, co jejich 

zaměstnanci jedí, a učí je zdravé výživě. „Ukazuje se, že 

pozorné podniky mají pracovníky, kteří jsou soustředění, 

cítí se dobře a do práce chodí rádi. Umožnit 

zaměstnancům, aby jedli zdravě, je dnes pro 

firmu poměrně důležitá investice, která 

může zároveň ušetřit čas i peníze,” 

vysvětluje Číhalíková.

66
Číslo 
   měsíce

COOP slaví vznik 
republiky sběratelskou edicí
Ku příležitosti letošního stého výročí založení Českoslo-
venska natočil obchodní řetězec COOP televizní spot, 
ve kterém poukazuje na to, že naší republiku provází od sa-
motného počátku. Ostatně jedná se o nejstaršího prodejce 
potravin na našem území, který loni oslavil 170 narozeniny. 

Od ledna si zároveň společnost připravila pro děti i rodiče 
sběratelskou akci. Interaktivní magnetická kniha s názvem 

První republika, do níž si zákaznici mohou nasbírat kolek-
ci největších hor a „coopců“, potěší malé i velké. Zákazník si 

v marketu zakoupí tzv. žolíkovou podložku a za každý nákup nad 
299 Kč získá na pokladně magnetky v papírovém sáčku. První kolo 

startuje začátkem ledna a potrvá do konce března. V zářijovém dru-
hém kole bude pak kolekce magnetek doplněna o hrady a zámky.
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  Oválná cherry rajčátka rozkrojte pod úhlem 45° na dvě 
části (větší a menší). Větší poloviny spojte páratkem tak, 
aby vytvořily srdce. Z papíru vystřihněte křidélka, přilepte 
je na konec páratka a Amorův šíp je na světě.

  Mini vykrajovátkem vyrobte z jahod roztomilá srdíčka 
a přidejte je do obyčejné sklenky s vodou. Efektním 
výsledkem budete mile překvapeni. Fantazii se ale meze 
nekladou, použít můžete jakýkoliv druh ovoce.

  V topinkovači opečte dva toastové chleby a mezitím si 
na pánvi rozehřejte máslo. Usmažené volské oko položte 
na spodní toast a do druhého plátku vykrojte srdíčko. 
Přikryjte tak, aby žloutek vykukoval přímo ze středu.

Kojenecká výživa 
    s podezřením na salmonelu v ČR
V České republice byl potvrzen import kojenecké výživy s podezřením 
na kontaminaci salmonelou. Příjemcem zboží v ČR byla společnost 

CEDES LOGISTIK s.r.o. a distribuce ke konečnému spotřebiteli 
se uskutečnila primárně prostřednictvím sítě lékaren Dr. Max. Jednalo 
se o výživu značky Amilk (2 x 300 g) šarže 0000053236, 0000073337, 
0000053059, 0000055012, 0000054678, 0000067902. Dr. Max prodej 
těchto výrobků pozastavil a svým zákazníkům garantuje vrácení peněz 

i bez dokladu o zakoupení zboží.

neuniklo nám   

Cesta z města    
Toužíte utéct ze spárů velkoměsta, odpočinout si od neustálého 
stresu a najíst se jako od babičky? Pak vyrazte směr Pardubický kraj 
do malebné obce jménem Kameničky. Právě tady se totiž noví ma-
jitelé restaurace U dvou jelit snaží svým zákazníkům splnit to co jim 

na očích vidí. 
Suroviny 
nakupují 
od míst-
ních 
farmářů, 
vajíčka 
sbírají 
každé 
ráno 
od vlast-
ních 
slepic, 
pořádají 
zabijačkové 
i zvěřinové 
hody, ale vstříc 

vyjdou i vegetariánům. Po vydatných porcích za lidové ceny se můžete 
ubytovat ve zdejším penzionu a druhý den na procházce obhlédnout 
zasněženou krajinu nebo si zalyžovat na nedaleké sjezdovce.

Láska prochází žaludkem!

Halina Pawlowská

       Životní záhadou 
    je fakt, že po dvou 
       malých dortících 

         přiberete 5 kilo.

3 tipy 
 na valentýnské snídaně
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potravinová policie

Asi neexistuje rodič, který by dítěti 
upíral bonbony, hranolky, párek 
v rohlíku, pizzu nebo zmrzlinu, 

ale ani takový, který by z těchto potra-
vinách poskládal plnohodnotné denní 
menu. Zvlášťě u menších dětí se doporu-
čuje hlídat příjem cukrů, tuků nebo soli 
a snažit se o stravou pestrou, plnou ovoce 
a zeleniny, kvalitních mléčných produktů 
a libového masa, která dítěti zajistí nejen 
energii, ale i dostatečný příjem vitaminů 
a minerálních látek nezbytných pro jejich 
vývoj. V dětských koutkách ale výživová 
doporučení provozovatelé bufetů, kaváren 
či restaurací příliš 
nectí. Najít zde 
dítěti zdravou 
alternativu 
oběda, či kva-
litní a výživově 
hodnotnou 
svačinu je velmi 
složité. Vzhledem 
k tomu, že v zaří-
zeních tohoto typu 
platí přísný zákaz 
konzumace vlastních 
potravin, nemůžete dítěti 
vzít ani zdravé jídlo s sebou.

Hra na kočku a na myš
Z legislativního pohledu v podstatě 
neexistují žádná pravidla stanove-
ná konkrétně pro provozovatele 
zábavního centra s nabídkou 
občerstvení. Na provozovatele 
se tak vztahuje pouze povinnost 
zajistit  hygienickou nezávad-
nost prostředí a hracích prvků, 
bezpečnost hracích prvků a bufet, 
kavárna či restaurace jsou pak posuzo-
vány separátně a jen podle pravidel pro 
vedení gastro provozu. To znamená, že 
neexistuje žádné legislativní nařízení, 
které by ukládalo, co se v místě, kde se 
stravují děti, může a nemůže prodávat, či 
co je považováno za zdravé a nezdravé, 

jako je to alespoň částečně regulováno 
například ve školách a školkách. 

Vzhledem k tomu, že 
rodič má zodpo-
vědnost za své 
dítě po celou dobu 
pobytu v dětském 
centru, je pouze 

na něm, co pro své 

dítě zvolí a majitel dětského centra 
je z obliga.

Nejlevnější párky 
za nejvyšší možnou cenu
Jak jsou na tom s kvalitou občerstvení 
dětská centra, jsme se v redakci jali vy-
zkoušet a namátkově navštívili tři v jejím 
dosahu. Jako rodiče, kteří chtějí pro své 
děti zdravé dobré jídlo, bychom ale nebyli 

spokojeni nikde. 
První zastávkou 
byl jeden  z nej-
prestižnějších 

dětských fun parků – Žirafa.  Zaujal nás 
hezký, čistý a zásobený bufet a velmi 
vkusně realizovaná rodinná restaura-
ce La Famiglia. Bohužel byla nabídka 
o mnoho horší než vizuální dojem. Cena 
je ve vyšším standardu, ale dobrou službu 
za ni nedostanete. Z menu jsme ochut-

Dětské koutky představují velmi oblíbenou variantu, kde strávit 
víkendový den, zvláště když je pobyt venku nemožný z důvodu 
špatného počasí. Vzhledem k poměrně vysokým cenám za vstupné 
se zde vyplatí setrvat delší dobu. Centra jsou na to připraven. Jejich 
součástí jsou bufety, kavárny, někde i vlastní restaurace. 
Nabídka jídla a pití ale není příliš v souladu s výživovými 
doporučeními pro stravování malých dětí, což by se 
od zařízení tohoto typu dalo minimálně očekávat.

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, oficální stránky center

„Legislativa nabídku jídla 
           v koutcích nijak nereguluje“

Na zdravé jídlo 
v dětském koutku 
narazíte zřídka
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nali kulajdu, překvapivě bez smetany, ze 
které jsme cítili chuť, kterou nedokážeme 
k ničemu přirovnat, a burger, který byl 
evidentně předpečený a jen ohřátý v mi-
krovlnce, což za 200 korun jíst skutečně 
nechcete. Dětská nabídka by se dala vyjá-
dřit slovy 50 na 50. Obsahovala ne zcela 
vhodné pokrmy (například bramborová 
kaše s řízkem smaženým v cornflakes, 
pizza, burger), ale i zdravé a výživově hod-
notné pokrmy (kuřecí plátek s brambory 
a zeleninou, losos s bramborovou kaší). 
O mnoho horší je pak výběr v bufetu. 
Stačilo ochutnat obyčejný párek v rohlí-
ku, ze kterého bylo zřetelné, že se jedná 
o ten nejlev-
nější, s výraz-
ným podílem 
rostlinné bíl-
koviny. Chybělo nám zde ovoce – to 
jsme našli jen ve formě ovocné kapsičky 

a nějaký obložený sandwich, aby se 
zde mohlo najíst i dítě, jehož rodič dbá 
na zdravou stravu.

Trochu procházející, 
ale cenově výhodné
Navštívili jsme také Koala Café. Bufet 
sice připravuje jídla z polotovarů, ale 

v každém 
případě to 
nedělá špatně. 
Se špeclemi se 

zeleninou může být rodič plně spokojen, 
zvlášť, když je jejich cena přijatelná. 

Dítěti tu můžete objednat také toast se 
šunkou a sýrem, kterému nelze prakticky 
nic vytknout, nebo koupit kus čerstvého 
ovoce. Koala Café pak patří také plusové 
body za to, že zde můžete koupit přesní-
dávky i pro úplně malé děti. Dojem ale 
kazí arzenál sladkostí, který je dětem ne-
ustále na očích, což by mohlo být určitě 
předmětem zlepšení, a košík s produkty, 
které jsou po uplynutí doby minimální 
trvanlivosti či s jejím blížícím se koncem, 
který je sice správně označen, avšak 
do dětského koutku tyto produkty podle 
nás nepatří.

potravinová policie

„Přinést si vlastní jídlo zakazuje 
           vnitřní řád dětského centra“
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Hodně soli, hodně pepře
Další místo, které jsme navštívili, byla 
dětská herna Brumbambule. Bar je sice 
velmi malý a velikostí vás tím pádem ne-
omráčí ani nabídka, ale možnost výběru 
dát dítěti ke svačině kvalitní bílý jogurt 
a bio šťávu, je nám velmi sympatická. 
Stejně tak tu koupíte kus čerstvého 

ovoce nebo toast. Na druhou 
stranu jsou v nabídce i la-
sagne nebo burrito, které jsou pro dítě 
naprosto nevhodné už jen svou přesole-
ností a kořeněností. 

Podněty ke zlepšení
Z našeho pohledu by v dětských kout-
kách a centrech tohoto typu měla být 
zákonitě daleko vyváženější nabídka 
jídel. K jídlům, 
která provo-
zovatel nabízí 
by měly přibýt 
i zdravé varianty tak, aby měl rodič 
možnost volby, zda dítěti dovolí pizzu 
a hranolky, či zvolí vývar.

Na menu v restauraci bychom jako 
rodiče uvítali to, co svým dětem obvykle 
vaříme doma - například noky se špená-
tem, některou ze zeleninových polévek, 
obyčejné rizoto, či čtvrtku kuřecího 
stehna s brambory a vařenou zeleninou. 
V bufetech bychom se být provozovateli 
snažili o co nekvalitnější suroviny – na-
příklad volili párky s vysokým obsahem 

masa nebo 
snacky s výbě-
rovou šunkou, 
kvalitním 

tvrdým sýrem. Nabídku dortů bychom 
doplnili i o zdravější varianty sladkého 
– třeba jogurty s ovocem. 

  strava dítěte v předškolním věku 
by měla obsahovat 3 až 4 porce 
mléka a mléčných výrobků, 4 porce 
zeleniny a ovoce (z toho alespoň dvě 
porce v syrové formě), 3 až 4 porce 
chleba či obilovin (do jídelníčku 
bychom měli postupně zařazovat 
tmavé celozrnné pečivo), 2 porce 
masa (používají se všechny druhy 
masa s preferencí méně tučného). 
Do jídelníčku bychom měli zařazovat 
luštěniny. Obdobně jako v batole-
cím věku pokrmy nepřesolujeme, 
vynecháváme ostré a pálivé koření 
(vhodné je koření z bylinek). Nesmí-
me zapomínat na pitný režim dítěte.

  strava dětí ve školním a adolescenč-
ním věku by měla i dále obsahovat 
v každé porci obiloviny – pečivo 
(s preferencí celozrnných výrobků) 
nebo rýži, těstovinu. Denně by měly 
děti tohoto věku dostávat ve 3 až 
5 porcích zeleninu a ovoce. Dále by 
mělo mít dítě ve 2 až 3 porcích mléko 
a mléčné výrobky, v 1 až 2 porcích 
maso (nezapomínat na ryby a drů-
bež), vejce nebo rostlinné produkty 
s obsahem kvalitní bílkoviny (sójo-
vé výrobky, luštěniny). Volné tuky 
a cukry by měly být konzumovány 
omezeně. Džusy a slazené nápoje by 
měly být ředěny vodou.

CO JE správně „Zařadit do nabídky zdravější 
                  pokrmy by něškodilo“
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Zero Waste, nebo chcete-li „nulový 
odpad“. V podstatě jde o styl života, 
při kterém neprodukujeme žádný 

odpad, respektive se jeho množství sna-
žíme omezit na minimum. Pojem „waste“ 
znamená také „plýtvání“. Strategie si tedy 
klade za cíl neplýtvat zdroji, energií, ma-
teriálem, lidskou silou. Pojem byl poprvé 
použit v 70. letech v názvu firmy z Kali-
fornie, která se specializovala na nakládá-
ní s chemikáliemi. Větší publicity dosáhl 
po konferenci v australské Canbeře v roce 
1996, ve velkém se o této filozofii začalo 
diskutovat po přelomu tisíciletí.
Mezinárodní aliance pro život bez odpadů 
(Zero Waste International Alliance) de-

finuje tuto filozofii následujícím způso-
bem: „Zero Waste je etický, ekonomický, 
účinný a vizionářský cíl, který vede lidi 
k tomu, aby změnili svůj životní styl 
tak, aby napodobili udržitelné 
přírodní cykly, kde jsou 
všechny vyřazené mate-
riály určeny pro další 
použití. Produkty 
a procesy by měly 
být navrhovány 
a používány tak, 
aby se systematic-
ky snižoval objem 
a toxicita odpadů, 
šetřily se a byly 
znovu využívány 
všechny zdroje. Zavedení 
pravidel Zero Waste povede 
k zabránění úniků škodlivin 
do půdy, vody a vzduchu, které ohrožují 
zdraví planety, lidí, zvířat a rostlin.“

Vzorem je příroda
Zero Waste zastává filozofii „od kolébky 
do kolébky“, kdy je produkt na konci 
své životnosti recyklován do nového 
produktu, takže v konečném důsledku 

nevznikají žádné odpady. Naproti tomu 
princip „od kolébky do hrobu“ je lineár-
ním modelem, kdy je výrobek v konečné 
fázi zlikvidován na skládce. Zero Waste 

se soustředí na trvale udrži-
telný systém, kdy jsou 

výrobky dále využívány 
a odpadů tak vzniká 

jen minimální množ-
ství. Přesahuje 
tak problematiku 
vzniku odpadů 
po jejich vytvo-
ření. Vzorem má 
být příroda, kde 

koluje „odpad“ tak, 
aby v ekosystému 

poskytl potravu pro 
jiné organismy. S nárůstem 

populace nevyhnutelně dochází 
k poklesu zdrojů. V souvislosti s tím 
se stává čím dál důležitější zabraňovat 
vzniku odpadů. Lineární systém zacháze-
ní s výrobky se tak musí změnit na cyk-
lický tak, aby produkty byly užívány tak 
účinně, jak je to jen možné. Principem 
Zero Waste je, že může být uplatněn 
na každý produkt nebo proces.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Propagátoři Zero Waste tvrdí, 
že nejde o žádný módní trend, 
ale naprostou nutnost, jak 
bude muset do budoucna žít 
každý z nás, neboť současné 
nakládání s odpady není 
dlouhodobě udržitelné...

Zkusíme žít
bez odpadů?
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Naprosté vyloučení odpadů je pro 
valnou většinu z nás z praktického 
hlediska  neproveditelné, ovšem každý 
dokáže objem vyprodukovaného odpadu 
výrazně snížit. Jde spíše o cíl ideální než 
zcela reálně splnitelný. Reálným cílem 
je skládkovat maximálně 10 % odpadu. 
Omezení odpadu může ušetřit náklady, 
jeho nižší produkce má samozřejmě 
i zdravotní benefity – životní prostředí 
není tolik zatěžováno skládkami a zplo-
dinami ze spalování odpadů.

Recyklace nestačí
Většina z nás se již naučila vyprodu-
kované odpady recyklovat, ovšem Zero 
Waste jde ještě mnohem dál. Recyklace 
je zde chápána jen jako řešení již vznik-
lého problému, cílem je vzniku opadu 
zcela předcházet. I recyklace a spalo-
vání odpadů podle propagátorů v sobě 
totiž nese zbytečné zatížení životního 
prostředí, ztrátu surovin a energie.
Filozofie Zero Waste vyžaduje, aby 
spotřebitelé přijali zodpovědnost 
za to, co a v jakém množství nakupují 
a jaké množství odpadů vyprodukují. 
Opatření se samozřejmě netýkají jen 
koncových spotřebitelů, ale i výrobců, 
kteří by na filozofii omezování odpadů 
měli myslet již při samotném navr-
hování výrobků a jejich obalů. Cílem 
Zero Waste je omezit produkci odpadů 
na úrovni jednotlivců, firem i celých 
států. Bohužel ze strany vlád nachází 
tato aktivita zatím jen minimální pod-
poru, výrazně upřednostňován je zde 
stále princip recyklace.

Zlatá pravidla 5R
Strategie Zero Waste se řídí pěti pravi-
dly, v angličtině známými pod zkratkou 
5R, podle nichž bychom s výrobky měli 
zacházet podle následujících preferencí: 

1.  Odmítnout (Refuse) – V první 
řadě bychom měli odpad zcela odmít-
nout, tedy nakupovat s ohledem na to, 
že v do-
mácnosti 
odpady 
nechceme. 
Měli bychom se důkladně rozmýšlet, 
zda danou věc skutečně potřebujeme, 
jestli je obal znovu využitelný, odmítat 

věci, jako jsou reklamní letáky, nákupní 
tašky, reklamní předměty. Konkrétní 
tipy naleznete na následujících strán-
kách.

2.  Omezit (Reduce) – Minimalizovat 
bychom měli vše, co potřebujeme a ne-
můžeme zcela zamítnout, tedy množ-
ství zakoupeného zboží, spotřebované 
energie apod. Základní otázkou tedy 
je, zda zakoupené množství odpovídá 
mým potřebám, jestli opravdu tolik 
potřebuji.

3.  Znovu použít (Reuse) – U věcí, 
které nemůžeme zamítnout nebo 
omezit, bychom měli maximalizovat 
jejich užitek. To v praxi znamená 
pořizovat primárně znovu využitelné 
produkty namísto jednorázových, 
nakupovat v bazarech a použité zboží 
uvádět zpátky do oběhu, využívat je 
k novým účelům.

4.  Recyklovat (Recycle) – Recykla-
ce je skoro na konci řetězce, využívat 
bychom ji tedy měli jen v případech, 
že danou věc nemůžeme odmítnout, 
zredukovat nebo opětovně použít. 

5.  Zkompostovat (Rot) – Značnou 
část v domácnostech vyprodukované-
ho odpadu tvoří bioodpad. Ten nemusí 
končit v klasické popelnici, ovšem 
je možné jej kompostovat. Využití 
v domech je rozhodně jednodušší, 
ovšem ani v bytech nemusí být tato 
snaha odsouzena z neúspěchu. Exis-

tují malé 
vermi-
kompos-
téry, které 

umístíte na balkon. Vzniklý kompost 
můžete použít jako hnojivo pro domácí 
výpěstky. 

„Podle OSN vyhazujeme zcela zbytečně 
                     přes 1 miliardu tun potravin!“

Prázdnou PET lahev nemusíte hned 
vyhazovat do koše. Vyrobte z ní třeba 
originální květináč.

Některou zeleninu, ovoce či bylinky 
vypěstujete jednoduše i doma.
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Připravily Kateřina Kmecová a Dana Večeřová, foto shutterstock

Důležité je činit kroky postupně 
tak, aby byl tento životní styl pro 
vaši rodinu dlouhodobě udržitelný. 

Nikdo nemůže čekat, že během několi-
ka týdnů dosáhne úrovně nejslavnější 
propagátorky Bey Johnsonové, která život 
v duchu Zero Waste dovedla již prak-
ticky k dokonalosti. Její celá čtyřčlenná 
domácnost za celý rok vyprodukovala 
odpad, který se vešel do jedné zavařovací 
sklenice. Skončily zde věci, které rodina 

nedokázala znovu využít, recyklovat nebo 
kompostovat, například cedulky od oble-
čení, samolepky z ovoce a zeleniny apod. 
Odpad průměrné domácnosti naproti 
tomu přesahuje jednu tunu.
Pokud se rozhodnete Zero Waste následo-
vat, budete se muset vzdát řady výrobků, 
na něž jste zvyklí. Jistě se vám ale podaří 
najít alternativu od nějakého lokálního 
výrobce. K základním zásadám patří co 
nejširší příprava v domácích podmínkách 

bez použití polotovarů – omáčky, mar-
melády, kompoty apod. si jistě zvládnete 
připravit sami.
Podle zastánců přináší tento způsob 
života nepopiratelné benefity pro zdraví 
každého jednotlivce – domácí jídlo nebo 
potraviny prodávané podle principů Zero 
Waste bývají prosté zbytečných přídat-
ných látek, domácí drogerie a kosmetika 
mnohem šetrnější.

7 praktických tipů, jak začít 1. pořiďte si láhev na vodu
Noste s sebou láhev s vodou, kterou si na-
točíte z vodovodu. Důslední propagátoři 
Zero Waste zpravidla volí láhve skleněné. 
Dnes jsou k dostání již odlehčené, které 
se tolik nepronesou, navíc v atraktivních 
designech.
Užitkovou vodu můžete šetřit tak, že 
ji znovu použijete – například vodu 

V dnešní době se pro většinu domácností samozřejmostí 
mít doma několik oddělených košů na tříděný odpad. 
Zkusme si však všimnout, jaké odpady každodenně 
produkujeme a zda je to skutečně nezbytné. Možná vás 
toto zjištění přivede k určité sebereflexi a zhodnocení 
životního stylu, ačkoli změna návyků není vždy snadná. 

Přiblížit se může 
každý z nás
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po omytí ovoce nebo zeleniny využijete 
na zalití květin. 2. Kupte si jen jednu tašku
Látkovou tašku nebo síťovku mějte 
vždy v pohotovosti u sebe, abyste si ani 
v případě menšího nečekaného nákupu 
nemuseli v obchodě kupo-
vat tašku jednorázovou. 
Od začátku roku 2018 
platí zákaz poskytovat 
zdarma lehké plastové 
tašky od 15 do 50 mi-
krotenů. Tyto tašky 
již dříve zpoplatnily 
všechny obchodní 
řetězce, podle sta-
tistik od té doby 
došlo k jejich 

úspoře v desítkách procent. Spotřeba 
igelitových tašek a sáčků se pohybovala 
kolem 300 kusů na osobu za rok, podle 
cílů EU by v roce 2025 neměla přesáh-
nout 40 kusů.
Řešením je také nebrat si v obchodě 
na každou jednotlivost speciální sáček, 
případně použít vlastní sáčky textilní. 3. vzdejte se papírových boxů
Svačinu do práce nebo do školy si můžete 

zabalit do znovupoužitelné krabičky. 
Tu si s sebou noste i v případě, 

že si chodíte pro obědy 
do restaurace. Vyhnete 
se jednorázovým boxům, 

které po snědení oběda 
putují do koše. Navíc tak každý den 

ušetříte minimálně 10 Kč.

4. Nepodporujte jednorázové 
kelímky
Ze svého můžete konzumovat také 
kávu, případně si ji připravit již doma. 
V druhém případě zároveň 
ušetříte několik desítek 
korun, i v případě návštěvy 
kavárny se však vyhnete 
použití jednorázového kelímku, který 
po vypití nápoje vyhodíte. 5. vyměňte papír za látku
Možná je i vaše domácnost plná jednorá-
zových pomocníků, jako jsou ubrousky, 
kapesníky, utěrky. Zamyslete se, zda 
byste alespoň některé z nich nemohli 
nahradit látkovou variantou. Zastánci 
Zero Waste se shodují, že plnohodnotně 
nahradit bývá problém jen toaletní papír. 6. vyrábějte sami
V lednovém čísle jsme vám přinesli tipy 
na to, jak se v domácnosti obejdete bez 
průmyslových čisticích výrobků. Domov se 
bude lesknout a vonět i při použití produk-
tů, které máte běžně doma (ocet, citron, 

soda apod.). Řada žen si také vyrábí vlastní 
kosmetiku za použití například kokosového 
oleje, kakaového másla, bylinek atd. 7. Hledejte ekologické varianty
Řada výrobků, u kterých by vás to třeba 
vůbec nenapadlo, má svou alternativu 
z obnovitelných materiálů. Ve specializo-
vaných obchodech zakoupíte například 
bambusové kartáčky, bambusové nádobí 
nebo nerezová brčka. 8. Nakupujte bez obalu
Dnes se objevuje čím dál více obchodů, 
které mají bezobalové koutky, případně 
se na prodej zboží bez obalu specializují. 
Nabízejí se zde primárně potraviny suché, 
jako jsou luštěniny, obiloviny, mouka, 
oříšky, sušené ovoce. V západních zemích, 
kde je historie tohoto způsobu prodeje 
delší, zde můžeme zakoupit i čerstvý sorti-
ment, mléčné výrobky i drogistické zboží.
Ačkoli je to složitější, nakupovat bez 
obalů lze i v běžných supermarketech. 

V případě sortimentu, jako 
je pečivo nebo ovoce se 
zeleninou, volme jen volně 
prodejné kusy. Na zboží 

prodávané u pultu (šunka, sýr, lahůdky) si 
nosme nádoby vlastní. Obsluha se na to 
možná bude zpočátku tvářit odmítavě, 
ovšem pokud budeme trvat na svém, ani 
z hygienických důvodů by to neměl být 
problém. V každém případě nakupujeme 
jen množství, které můžeme bezpečně 
zkonzumovat tak, abychom nemuseli nic 
po skončení data spotřeby vyhazovat.
Na první pohled by se mohlo zdát, že 
tento způsob nákupů bude ekonomic-
ky náročný. Díky tomu, že se potraviny 
prodávají bez obalu, je možné je nabízet 
na nižší cenu. Spotřebitel neplatí za obaly 
ani marketing. Bohužel pravdou je, že 
v řadě případů je srovnatelný produkt 
v plastovém obalu levnější než ten 
ve skleněném, což mnoho lidí odradí. 

„Co všechno 
       končí v koši?“

Bambusový kartáček 
nezatěžuje životní prostředí.

Obaly sice leží mnoha spotřebitelům 
„v žaludku“, je ale potřeba si uvědomit, 
že chceme-li potravinu zachovat 
v určité kvalitativní, senzorické 
a hlavně bezpečnostní rovnováze, je 
nezbytné ji řádně zabalit a uchovat. 
Obaly na potravinách tak nejsou 
jenom krásné krabičky či obaly 
s líbivými obrázky. Kromě toho, že je 
na nich uvedena celá řada povinných 
údajů, plní již několik staletí funkci 
bariéry a zabraňují především 
kontaminaci potraviny.
Evropská legislativa problematiku 
složení obalů velmi přísně reguluje. 
K zabalení potraviny nelze použít 
kdejaký materiál. Musí to být jen 
takový materiál, který splní náročné 
migrační zkoušky a je opatřen 
prohlášením o shodě. Jen tak 
může být považován za bezpečný 
(neuvolňují se z něj žádné škodlivé 
látky, nepřecházejí látky z potraviny 
do obalu a opačně apod.). Například 
celková migrace látek z plastu 
do potraviny nesmí překročit 10 mg 
uvolněných na 1 dm2 povrhu, resp. 
60 mg/kg potraviny (pro kojence 
a malé děti).

Pro I PROTI
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zaostřeno

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Plýtvání jídlem tak zdaleka nemusí 
nabývat tak markantních rozmě-
rů. Zpracovat lze téměř každý kus 

potraviny – chutně. Chce to jen nápad 
a vášeň v kuchyni. Iniciativa Menu pro 
změnu již pořádá osvětové akce ve ško-
lách, aby se mladá generace mohla osvojit 
potřebu zastavení plýtvání. Dle jejich dat 
se v celosvětovém měřítku zahodí 45 % 
vypěstovaného ovoce a zeleniny, koře-
nových a hlíznatých plodů. Přitom právě 
zelenina a ovoce lze zpracovávat velmi 
dobře takřka od A až do Z. 

Zeleniny je do koše škoda
Víte například, jaké je oblíbené jídlo 
francouzského prezidenta Francois 
Hollandea? Vegetariánský cheeesburger, 

na jehož přípravu potřebujete odřezky 
okurky a odšťavněnou dužinu z červené 
řepy. Z unavené žluté cukety lze připra-
vit skvělé zeleninové bramboráky. Stačí 
přidat trochu 
bylinek a dob-
rého olivového 
oleje. Z jaké-
koli povadlé listové zeleniny, například 
špenátu, můžete připravit skvělé pesto, 
které vám navíc vydrží i dlouho, a z rajčat 
a lilku, které už trochu ztratily svůj glanc, 
zase úžasné gazpacho. No a pokud zrovna 
na studenou polévku nemáte chuť, 
do minestrone můžete použít vše, co 
doma najdete. 

Mlsejte slupky
Také máte občas chuť na něco dobrého? 
Pak se určitě nevyplatí vyhazovat slupky 
od ovoce a zeleniny. Ty bramborové chut-
nají skvěle osmažené. Věřte, že po tako-
výchto chipsech se jen zapráší. Na sladko 
je možné si připravit slupky z jablek. Stačí 
je zasypat cukrem nebo polít medem 
a můžete je v troubě vysušit. Kůru 
z citronu se vyplatí kando-
vat. Kombinace hořké, 
kyselé a sladké chuti 
rozehraje všechny 
akordy vašich 
chuťových 
buněk. 

Haute Couture uděláte i z kůže
Dnes je zcela běžné, že restaurace, kde 
se nabízí snad ta nejvyšší možná gast-
ronomie, využívají i nejlevnější zbytky. 

V michelinské 
restauraci La 
Degustati-
on Bohême 

Bourgeoise najdete příklad, který mluví 
za všechny. Jako jednu z největších deli-
kates si tu můžete dát smaženou vepřo-
vou kůži s pyré z kysaného zelí.  A pokud 
někde uvidíte v jídle zakomponovaný 
skvěle vychucený chips, je pravděpodob-
né, že bude například z kůže lososa. 

I kost jde zpracovat...
Kuřecí, vepřové, hovězí i rybí kosti 
jsou výborným základem pro přípravu 
poctivého vývaru. Kosti můžete klidně 
uchovávat stranou v mrazáku a až jich 
budete mít dostatek, přidejte je k čers-
tvému masu. Pokud by vám zase naopak 
zbyl čistý vývar, slijte jej do sklenice 
a uchovejte v mrazáku. Když jej potom 

přidáte do rizota nebo omáček, 
rozhodně se vám to vrátí 

v naprosto 
jedinečné 

chuti. 

Jedním z velkých 
propagátorů Taste Waste 
v Čechách je i food kritik 
a pořadatel Prague Food 
Festivalu Pavel Maurer. 
Na svých stránkách vybízí 
veřejnost k tomu, aby 
vyzkoušela a ochutnala to, 
co jsme jinak obvykle zvyklí 
vyhazovat.

Taste Waste: 
Když se ochutnává to, 
co obvykle končí v koši

„Odpad ze zeleniny zvládnou 
   připravit chutně i začátečníci“
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víte, že

Připravila Lenka Zajícová, foto shutterstock

Světovou gastronomii ovlivňují nejen vyvíjející se 
chutě gurmánů, ale i nové studie a výzkumy vědců 
z těch neprestižnějších univerzit. Trendem poslední 
doby je bezesporu zdravý životní styl. V lednicích 
restaurací a domácností se čím dál častěji objevují 
potraviny, které mají blahodárné účinky 
na lidský organismus. Ale věděli jste, 
že nejvýživnější částí ovoce je jeho 
pecka a že čaj by se měl správně vařit 
v mikrovlnce?

Překvapivá fakta 
o jídle

Jak ošetřit ovoce a zeleninu 
před konzumací
Pravidelná konzumace ovoce a zeleni-
ny je nezbytná pro lidské zdraví. Jenže 
plody jsou mnohdy ošetřovány pesticidy, 
a to i v ekologickém zemědělství, kdy je 

možné použít pečlivě regulovaný-
mi způsoby 25 syntetických pesti-
cidů. Ačkoliv legislativa stanoví přísné 
limity pro obsah pesticidů v potravinách, 
je určitě dobré jak ovoce, atk zeleninu, 
než se dostanou na váš talíř, důkladně 

očistit. Mezi 
nejúčinější 
prostřed-
ky zařadili 
vědci slanou 
i octovou 
vodu a jedlou 
sodu. Během 
studie omývali 
výzkumníci ze-
leninu po dobu 
20 minut 
v 10 % roztoku 
slané vody 
a zjistili, že 
tento postup 
je mnohoná-
sobně efek-
tivnější, než 
očištění pro-

duktů 
pod 
tekoucí 
kohoutkovou 
vodou. Stejný 
výsledek zazname-
nali i při použití octu, 
ale z dlouhodobého hle-
diska je to pro domácnosti 
poměrně finančně náročné, 
navíc potraviny s octovou 
příchutí potěší opravdu 
jen málokoho. Podívejme 
se na rychlé způsoby, 
jak ovoce a zeleninu 
důkladně očistit. 
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víte, že

•  Listová 
zelenina

 
Do velké mísy 
s vodou přidejte 
jedlou sodu, pro-
míchejte a vložte 
salát, špenát, řa-
píkatý celer nebo 
třeba fenykl. Zele-
ninu nechte chvíli 
ponořenou a poté 
opláchněte pod 
tekoucí vodou. 
Následně osušte 
kuchyňskou utěr-
kou či papírovým 
ubrouskem. 

•  Houby
 

Někteří světoví kuchaři radí otřít 
houby jen vlhkou utěr-

kou. Rozhodně ale nic 
nezkazíte, pokud je 

vyčistíte speci-
álním kartá-

čem a rychle 
opláchnete 
vodou, poté 
opět vysušte. 

•  Ostatní 
zelenina

 
Naplňte větší 

misku vodou 
a přidejte lžičku 

jedlé sody. 
Zeleninu nechte 

v připravené lázni 
1-2 minuty, pro-

čistěte kartáčem s přírodními štětinami 
a opláchněte. 

•  Ovoce
 
Hladké ovoce jako jsou například jablka, 
nektarinky či třešně omývejte stejným 
způsobem jako zeleninu. Bobulovité 
plody opláchněte těsně před konzuma-
cí, aby se nezkazily, v sítku pod tekoucí 
vodou a jemně vysušte utěrkou.

Nejlepší čaj je z mikrovlnky 
Příprava čaje se mnohdy opírá o tradice 
staré několik tisíciletí a v některých 
částech světa se dá dokonce považovat 
za slavnostní ceremoniál. Stanovená 
pravidla určují, kdy čajové lístky sbírat, 
kolikastupňovou vodou je zalévat, 
jak dlouho sušenou směs v hrníč-
ku louhovat i čím po vypití nádobí 
omývat. Doktor Quan Vuong zabýva-
jící se účinky mikrovlnného záření 
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na kvalitu ohříva-
ných potravin přišel 
s kontroverzním tvrzením. 
Nejzdravější a nejchutnější způsob, jak 
přichystat šálek horkého čaje nabízí 
totiž podle vědce mikrovlnná trouba. 
S její pomocí zachováte v nápoji 80 % 
prospěšných bioaktivních sloučenin, 
mezi které patří například polyfenoly, 
theanin i kofein. Prastaré techniky ale 
nejsou tak vysokou extrakci schop-
ny zajistit. A jak tedy zní Vuongův 
recept na ideální zelený či černý čaj? 
Hrnek naplňte vodou, vložte čajový 
sáček a v mikrovlnce, kterou nastavíte 
na střední výkon, ohřívejte po dobu 
30 sekund. Následně nechte minutu 
odstát. Aby měl čaj ale vliv na vaše 
zdraví, měli byste vypít tři šálky denně.

Pecku z avokáda lze zpracovat 
Avokádo je superpotravina, kterou 
si díky jejím pozitivním účinkům 
na lidský organismus oblíbil celý svět. 

Jenže věděli jste, že nejdůle-
žitější část tohoto exotického 

ovoce končí často v odpadkovém 
koši? Studie z Pennsylvánské 

státní univerzity zjistila, že 
fenolické látky obsažené 
v avokádové pecce snižu-

jí vysoký cholesterol, 
krevní tlak i záněty 

v těle. A právě zánět 
bývá viníkem tako-

vých problémů, 
jako je například 
artritida a sr-
deční či nádoro-

vé onemocnění. 
Výzkum na uni-

verzitě v Kolumbii dokonce odhalil, že 
výtažek ze semen avokáda odrůdy Hass 
způsobuje samovolný rozpad buněk 
leukémie, zatímco stabilní buňky 
zůstávají normální. Pecky jsou mimo 
jiné bohaté na fytochemikálie známé 
jako flavanol, které mohou potlačit 
růst nádoru. 

•  Jak pecku z avokáda použít?
 
Nejprve je nutné semeno důkladně 
vysušit, vložte jej tedy na pár hodin 
do trouby. Poté pecku rozemelte ve vý-
konném mixéru na jemný prášek, který 
uchovávejte v uzavřené dóze či lednici. 
Posyp má nahořklou chuť, takže se 
skvěle doplňuje s banánem, ananasem 
i špenátem, ale můžete jím poprá-
šit třeba i míchaná vejce, zeleninový 
i ovocný salát nebo přidat do polévky.

Sklízet můžete celoročně
Ještě než se na jaře zazelenají pole 
a záhony, skliďte si doma v obýváku 
porci vitamínů v podobě microgreens. 
Mladé výhonky zeleniny a bylinek 
vám vyrostou za týden až čtrnáct 
dní a můžete jimi obohatit téměř 
každé jídlo. Protože si drobné lístečky 
uchovávají všechny živiny ze semínek, 
představují pro člověka přímo esenci 
zdraví. Obsahují totiž až o polovinu 
více prospěšných látek než dospělé 
rostliny a vzhledem k vysoké koncent-
raci antioxidantů se považují za funkč-
ní potraviny. Jejich konzumace 
předchází cukrovce, onkologickým i sr-
dečním onemocněním, snižuje únavu, 

pomáhá s redukcí 
hmotnosti a v nepo-
slední řadě dodává 
pokožce mladistvý 

vzhled. K pěstování mikrozeleniny 
se hodí zejména semena slunečnice, 
hrachu, kukuřice, rukoly, amarantu, 
koriandru, bazalky, brokolice, řeřichy, 
hořčice, řepy, zelí nebo například 
česneku. Pokud nemůžete sáhnout 
do vlastních zásob, dávejte při nákupu 
pozor na chemicky ošetřené sazenič-
ky. Jistotu představují certifikovaná 
ekologická osiva, která jsou pro domácí 
farmaření ideální. Mělkou misku na-
plňte substrátem a připravená semínka 
namočte na 24 hodin do vody. Poté je 
zasejte, pokryjte jen tenkou vrstvou 
hlíny a opatrně oroste rozprašovačem. 
Dva až tři dny nechte misku přikry-
tou černou fólií, ale zeminu udržujte 
neustále vlhkou. Po uplynutí této doby 
přesuňte výhonky na slunné místo 
a jakmile dorostou několika centimet-
rů, můžete sklízet. 

„Více než 70 % antioxidantů obsažených 
              v avokádu se nachází v jeho pecce“

Podle doktora Quan Vuonga by se čaj 
měl připravovat v mikrovlnce.

Mikrozeleninu si zvládnete vypěstovat 
během pár dnů.
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Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock
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Čokoládu, chřest, olivy, petržel, jahody, meruňky 
i rajčata, stejně tak koření, jako je bazalka, 
hřebíček nebo muškátový oříšek a sko-

řici, konzumujeme běžně téměř denně, 
aniž bychom si uvědomovali, že máme 
na talíři afrodiziaka. Čtrnáctého února 
mají ale tyto potraviny poněkud větší 
význam díky smyslným kombinacím, které 
ve vás vyvolají touhu.

Kde se vzala?
Afrodiziaka popisovali už starověcí lékaři, věřili v jejich sílu 
a neváhali použít i jedovaté rostliny. Mezi oblíbená afrodiziaka 
patřila například mandragora, z níž se vyráběly zaručené nápoje 
lásky. Jedny z nejsilnějších afrodiziak jsou pak nepochybně 
ústřice obsahující zinek, fosfor i jód, tedy látky, které stimulují 
produkci testosteronu. Vždyť už podle staré legendy se krásná 
bohyně Afrodita vynořila z mořské pěny v ústřicové lastuře. 

Právě podle ní mají ostatně afrodiziaka svůj název. 
A kdo nerad ústřice, může sáhnout po alterna-

tivě, jako jsou ořechy nebo semínka dýně, 
po chilli nebo po feferonkách.

Smyslný jídelníček pro dva
Skvělou valentýnskou hostinou 
s harmonií chutí může být pro milen-
ce variace lehkých sýrů na ledovém 

salátku s olivami posypaných čerstvě 
rozdrceným pepřem. Jako předkrm 

Afrodiziaka – životabudiče plné vášně 
– dodají každému jídlu jiskru a vzrušení. 
S láskou a srdcem připravený pokrm, 
který navíc nádherně voní, skvěle chutná 
a dobře vypadá, je to pravé, co si můžete 
na svátek zamilovaných přát.

Chřest, čokoláda 
a ústřice,                        jistoty 
valentýnského menu
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„Vůně jsou velmi důležité, proto se použí-
vají květiny jako frézie nebo růže. Takový 
rose gin & tonic nebo parfait z kozího sýra 
s crumble z růžové vody a želé z červené 
řepy, risotto s hořkou čokoládou a sladkou 
chilli emulzí, ořechový wellington, rabri 
s mandlemi a zázvorovým zabafne, jsou 
famózní,“ doporučuje Míša Dvořáková, 
sales/event manager restaurace a dodává: 
„Valentýnskou večeři ovšem doporučuji 
zakončit něčím sladkým, sýry miluji, ale 
jsou mnohdy velmi aromatické. Čokoládo-
vý fondant nebo avokádové crème brûlée 
je to pravé.“

Na začátku byl kotejl Tom Collins, jehož 
písemný popis se objevil v roce 1876 
v barmanské příručce Jerryho Thomase. 
Tento drink s dlouhou tradicí je  součástí 
koktejlu Cranberry Kiss, který je ideální 
volbou pro osvěžení. Nápoj si namíchejte 
z rumu Captain Morgan, jenž jej skvěle 
podtrhne. Příprava je snadná.

Vůně a květiny: 
Takový je Valentýn v pražské restauraci Etnosvět

Cranberry Kiss: 
Valentýnský flirt 
s brusinkami

AvoKádové CRèME BRûLéE
Doba přípravy: 25 minut

Ingredience: 2 zralá avokáda, šťáva ze 2-3 pomerančů, šťáva z jedné 
limetky, 4-5 lžic agávového sirupu, 1 lžíce octa, 4 lžíce třtinového cukru

Postup: Avokáda rozpůlíme a opatrně vydlabeme tak, abychom neporušili 
slupku. Všechny suroviny, kromě třtinového cukru rozmixujeme do hladké-
ho krému, který dáme vychladit do lednice alespoň na 30 minut. Z avo-
kádových slupek nám vznikly misky, které naplníme vychladlým krémem. 
Těsně před podáváním povrch dezertu hojně posypeme třtinovým cukrem 
a zkaramelizujeme flambovací pistolí, nebo dáme na chvíli pod gril. Avoká-
dové crème brûlée dozdobíme mátou a ihned servírujeme.

CrANberry KISS
Doba přípravy: 7 minut

Ingredience: 25 ml Captain Morgan Original Spiced, 70 ml koktejlu Tom 
Collins – smíchejte 3,5 cl ginu, 2 cl čerstvé citronové šťávy a 1,5 cl cukrového 
sirupu, 70 ml brusinkového džusu, 1 plátek citronu, led

Postup: Všechny připravené tekuté přísady přelijeme do míchací sklenice 
naplněné ledem a pořádně promícháme. Nalijeme do vyšší skleničky a oz-
dobíme plátkem citronu.
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„Do menu zahrnujeme ústřice, které podáváme 
se skleničkou Prosecca a limetkou, či je zapé-
káme s bylinkami. Také servírujeme chřestový 
krém s pancettou, pro milovníky steaků připra-
vujeme biftek s celerovo-zázvorovým chutney, 
kde máme hned afrodiziaka dvě, tedy celer 
a zázvor,“ vysvětluje manažerka restaurace 
Barbora Brožová. Připomíná, že hojně využíva-
jí rozmarýn, ideální je na zvěřinu, sladkovodní 
ryby a k pečeným masům. „Osobně si nedo-
kážu představit takovou jehněčí pečínku bez 
rozmarýnu, či naše domácí pralinky z bílé čo-
kolády bez mátového sirupu. Ráda používám 
i chilli do dobré hořké čokolády a jsem velkým 
milovníkem vanilky, těch pár černých zrníček 
je skvělý doplněk. Při valentýnské večeři bych 
se asi vyhnula sýrům s větším zráním a zápa-
chem a raději zvolila nějaké kozí čerstvé třeba 
s ořechy, které také patří mezí afrodiziaka, 
a k tomu může být chutney z dýní. Osobně 
bych nepohrdla limetkovým nebo citrusovým 
sorbetem, výborné je k němu liči. Velkým 
gastronomickým zážitkem může být i dobrá 
celerová pomazánka s domácím ořechovým 
chlebem,“ doplňuje.

Pohanka je zdravá a chutná podpora 
pohlavních orgánů a na talíři dokona-
le překvapí. Můžeme z ní vykouzlit bá-
ječné zapečené i vařené, sladké i slané 
bezlepkové pokrmy. „Pohanka je nutričně 
velmi bohatá – obsahuje vitamíny řady 
B, aminokyseliny a vlákninu. Posiluje naši 
imunitu a podporuje sexuální funkce,“ vy-
světluje Barbora Hernychová, produktová 
specialistka firmy ProBio.

„Na Valentýna jsou ideální lehčí jídla,“ 
     tvrdí v průhonické restauraci Hliněná bašta

Valentýnské menu 
s pohankou? 
Nic výjimečného

CHřestOvý KRéM
Doba přípravy: 25 minut

Ingredience: 400 g odřezků z chřestu (stonky, slupky), 8 stonků celého 
chřestu, 80 g másla, 2 lžíce mouky, 1 l zeleninového vývaru, 250 ml smetany 
ke šlehání, bílý pepř, sůl

Postup: Z chřestu odřízneme hlavičky, zbylé stonky nakrájíme na špalíč-
ky včetně dřevnatých konců. Na rozpuštěném másle orestujeme špalíčky 
chřestu i s odřezky, zasypeme moukou, osmahneme, zalijeme zeleninovým 
vývarem, osolíme, opepříme a vaříme 20-30 minut. Poté rozmixujeme, 
přecedíme přes hustý cedník, přidáme hlavičky chřestu a krátce povaříme. 
Podáváme s bylinkou, například petrželkou, kerblíkem, ale nemusíte se bát 
dát i snítku máty. Navrch dáme pár hoblinek parmezánu.

KRéMOVé PohANKové RIZOTO
Doba přípravy: 35 minut

Ingredience: 200 g pohanky kroupy Bioharmonie, 100 g červené rýže 
Bioharmonie, 2 lžíce slunečnicového oleje Biolinie, 2 kostky zeleninového 
bujónu Biolinie, 200 ml rýžového krému na pečení a vaření Isola Bio, sůl 
Biosal, 200 g pórku, 40 g másla, 2 lžíce sójové omáčky Tamari

Postup: Pohanku uvaříme v zeleninovém vývaru dle návodu na obalu. 
Červenou rýži připravíme v zeleninovém vývaru a slunečnicovém oleji 
doměkka. 

Na másle zpěníme na kolečka nakrájený pórek, přidáme uvařenou pohan-
ku, červenou rýži a rýžový krém, promícháme a dochutíme Tamari omáč-
kou. Podáváme samotné, nebo jako přílohu s masem nebo zeleninou.
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valentýnský kOHOut 
NA STAROPRAMEN SPECIáLNíM 
GRANáTU 13°
Doba přípravy: 2 hod. 15 minut

Ingredience: mladý kohout o váze 1,5 kg, sůl a čerstvě mletý pepř, 
0,05 l slunečnicového olej na opékání zeleniny a masa, 50 g anglické 
slaniny, 3 ks banánové šalotky, 2 mrkve, 2 petržele, 2 stonky řapíkatého 
celeru, 1 l Staropramen Speciální Granát 13°, 2 lžíce sladového octa, 
2 lžíce třtinového cukru, po 1 větvičce tymiánu, rozmarýnu a šalvěje, 
2 bobkové listy, 6 kuliček černého pepře, 4 kuličky nového koření, 1 l ku-
řecího vývaru, 0,5 l telecí šťávy, 1 kostka másla, 30 g hladké mouky

Postup: Kohouta rozpůlíme podél páteře. Tu odřízneme a rozporcu-
jeme na 8 až 10 dílů. Nakrájíme slaninu, šalotku, mrkev, petržel a řa-
pík celeru na větší kusy. V hrnci rozpálíme olej, nasypeme nakrájené 
suroviny a opékáme na středním plameni asi 5 minut, nebo dokud se 

šalotka a zelenina nezačnou lehce zabarvovat. Do základu přilijeme trochu piva, zvýšíme plamen a dál restujeme, dokud se pivo úplně neodpaří. 
Pak přilijeme další pivo a takto pokračujeme, dokud ho nespotřebujeme asi třetinu. Postupným opékáním s pivem chytne zelenina barvu a chuť. 
Přidáme cukr, ocet a čerstvé bylinky. Celé koření vložíme do sítka na koření či čaj, uzavřeme a ponoříme do základu. Dolijeme pivem, necháme 
přejít varem a marinádu stáhneme z ohně. Porce kohouta ze všech stran osolíme, opepříme a naskládáme do pekáče i se všemi odřezky z porcová-
ní. Zalijeme mírně zchladlou marinádou včetně zeleniny, bylinek a koření. Nádobu přetáhneme potravinovou fólií a uložíme do lednice. Marinujeme 
do druhého dne.

Dušení kohouta a příprava omáčky
Porce kohouta vyndáme z marinády, osušíme a opečeme je v kastrolu na rozpáleném másle, maso tak bude krásně šťavnaté. Předehřejeme troubu 
na 160 °C. K masu vrátíme marinádu, zakryjeme a dusíme v troubě doměkka. Doba dušení záleží na druhu kohouta. Upečeného kohouta přendá-
me do čisté nádoby, šťávu přecedíme, nepasírujeme. Šťávu v kastrůlku přivedeme k varu, přilijeme telecí šťávu, lehce zahustíme máslovou jíškou 
a provaříme. Nakonec vmícháme hrudku másla a případně dochutíme solí.

Vhodná příloha: bramborová kaše, pastinákové pyré.

kanapky s kaviárem. A sladkou 
tečkou na závěr je kakaový 

nebo čokoládový lehký 
dortík, čerstvé ovoce, 

k tomu 
sklen-

ka 

vína, která zapůsobí jako báječné afrodiziakum, protože přináší 
příliv „hormonů štěstí“. Tajemství látek zvyšující vášně spočívá 
vlastně v logické jednoduchosti. Zesilují prokrvení organismu. 
Základem při přípravě romantického menu je také koření - 
rozmarýn, zázvor, šalvěj i bazalka. Pro větší sexuální apetit 
můžeme s chutí a jistotou použít na pohoštění také fíky nebo 
banán, jehož nabuzující látkou je bufotenin. A co teprve jahody, 
jednoznačně označované jako zdroj vášně díky zinku, který ob-
sahují jejich semínka. Stejně tak chřest: milencům přináší díky 
draslíku, fosforu, vápníku a vitamínu E spoustu energie. Vlašské 
ořechy, ve starém Římě se jim mimochodem říkalo Jupiterův 
žalud, také podporují chuť k jídlu i sexuální potenci díky zinku, 
vitaminu E a argininu, jež působí na pružnost tepen. 

pokračování ze strany 19
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Porotě nejvíce chutnala 
           káva Jacobs Velvet

„Mlýnský pramen doplní důležité látky, 
                        zejména pak fluor a kyselinu křemičitou.“
Táňa Pikartová, redaktorka

„Hummus Toppo s rajčaty a bazalkou má na rozdíl 
                od varianty s římským kmínem i dobrou chuť.“

Jana Tobrmanová Čiháková, zástupkyně šéfredaktorky
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Nabídka káv na českém trhu je 
více než pestrá. Stejně tak je 
patrný i finanční rozptyl. Do čes-

kých regálů se dostává hned několik 
odrůd, které se chuťově dosti liší.  Ide-
ální podmínky pro pěstitele představuje 
takzvaný ,,kávový pás,” který pokrývá 
tropy, leží mezi 23. severní a 25. jižní 
rovnoběžkou zeměkoule a spadá do něj 
Afrika, Asie i Latinská Amerika. Právě 
na těchto kontinentech se díky většímu 
množství srážek, úrodné hlíně a mírným 
teplotám kávovníku daří. Jemná káva 
z Kostariky se například pyšní neodo-

Připravila redakce, foto Martin Honzík, archiv firem, VŠCHT, Shutterstock

Řadí se mezi nejoblíbenější nápoje světa a hned 
po ropě je druhou nejvíce obchodovanou 
komoditou. Její specifickou chuť ovlivňuje složení 
půdy i klimatické podmínky místa, na kterém se 
pěstuje, a jen málokdo z nás, by si bez ní dokázal 
představit svou denní rutinu. Šálek horké kávy 
dokáže povzbudit tělo i mysl, přesto může být 
zdrojem příjmu nebezpečného akrylamidu. Jak jsou 
na tom kávy na českém trhu?

Instantní kávy?
Víceméně bez rozdílu

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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latelnou oříškovou příchutí, zatímco ta 
indonéská má hustý, vláčný, osobitý ráz 
a etiopská je zase ceněna pro svou hed-
vábnou silnou chuť. Konečný produkt, 
který si pravidelně nejen po ránu nalé-
váme do hrníčků, je zkrátka kombinací 
místa původu, způsobu sklizně a samo-
zřejmě i následné přípravy.

Sklizeň a výroba
Kávová zrna jsou často sbírána 

ručně. Nejprve se musí oddělit 
od vnější slupky - zrna se buď 

suší na slunci nebo promý-
vají na rozvlákňovacích 
strojích. Nejdůležitější fází 
výroby je pak pražení, pro-
tože během tohoto procesu 

se uvolňuje chuť i vůně. 
Ještě předtím je ale zapotřebí 
vytvořit z kávových bobů 

nejrůznější směsi či mixy. 
Kombinací různorodých 
typů bobů docílí výrobci 
odlišných chutí výsledné 

kávy. V závislosti na poža-
dované chuti a na vybavení pro 
pražení se zelená zrna praží při 
teplotách 180 °C a 240 °C. Násled-

ně se upražená káva musí umlít. 
Mletí zvyšuje povrchovou plochu 

kávy a umožňuje snadněji extrahovat 
její chuť i vůni. Pro výrobu instantní 
(rozpustné) kávy se extrakt z uvařené 
kávy suší. Tato část výroby se liší podle 
výrobního zařízení, sušení může být buď 
horké v sušičce nebo studené v bubnové 
sušičce. Používá se sprejové sušení a tzv. 
vymražování. Potom už se káva zabalí 
a putuje do obchodů.

Nejznámější odrůdy
 Arabika: vyznačuje se menším množ-

stvím kofeinu, ale výraznějším aroma. 
Obecně se má za to, že z jejích kávových 
bobů vzniká jemnější, méně hořká káva.

 Robusta: jak už název napovídá, 
zrna má robustnější. Pro tuto odrůdu je 
charakteristický silný podtón, silné tělo 
a velmi nízká kyselost připravené kávy.

Akrylamid v kávě 
V roce 1994 byla látka akrylamid kla-
sifikována Mezinárodní agenturou pro 
výzkum rakoviny (IARC), jako pravděpo-
dobný karcinogen pro člověka. Přitom 
v řadě potravin vzniká přirozeně jako 
tzv. „proces-
ní konta-
minant“. 
A jelikož pra-
žená káva patří mezi jeho hlavní zdroje, 
nechali jsme jeho obsah laboratorně 
otestovat u několika vzorků káv.

Množství akrylamidu v kávě závisí 
na druhu, šarži i podmínkách pražení. 
Průměrný obsah akrylamidu v pražené 
zrnkové kávě se pohybuje mezi 170 - 
351 μg/kg. I když je jeho koncentrace 
v zrnkách pražené kávy relativně nízká, 
z hlediska vysoké spotřeby přispívá popu-
lární horký nápoj k expozici akrylamidem.
Při porovnání druhů Arabika a Robusta 
je všeobecně vyšší obsah akrylami-
du v kávě Robusta, což souvisí s větší 

koncentrací 
volného 
asparaginu 
v této odrůdě. 

Protože jsou kávová zrna zpracovává-
na při celkem vysoké teplotě (narozdíl 
od ostatních potravin), je možné očeká-
vat, že ke vzniku akrylamidu vede více 
než jedna chemická cesta.
Nejvyšší množství akrylamidu v kávě se 
tvoří ihned během počátečního kroku 
pražení a s koncem pražícího cyklu jeho 
obsah klesá v důsledku odpařování 

„Více akrylamidu se vyskytuje 
                        v kávě typu Robusta “

Porovnávací hodnoty obsahu 
akrylamidu (uvedené v Nařízení 
2017/2158) v μg/kg pro kávu

Pražená káva  450
Instantní (rozpustná) káva  850

pOvOlená HOdnOta 
AKRyLAMIDU



www.svetpotravin.cz26

nebo polymerazice. To znamená, že silně 
pražené kávy mají nižší obsah akryla-
midu, než středně nebo světle praže-
né kávy.

Z testování
Mezi jednotlivými vzorky byly ale 
v rámci obou skupin zaznamenány velké 
rozdíly. U rozpustné kávy se hodnoty 
akrylamidu pohybovaly od 270 μg/kg 
do 650 μg/kg. U mleté nebo zrnkové 
kávy tak výrazné nebyly - pohybovaly se 
mezi 140 μg/kg a 300 μg/kg. Pokud vám 
tato čísla nic neříkají, přepočítali jsme 
hodnoty na průměrný šálek kávy. Podle 
doporučené přípravy (7 g pražené mleté 
kávy/ 2 g rozpustné kávy na šálek) nám 
vyjde obsah akrylamidu v šálku kávy 
připravené z mleté kávy 2,1 μg a z roz-
pustné 1,3 μg. Krajíc chleba (80 g) může 
obsahovat (porovnávací hodnota 50 μg/
kg) 4 μg akrylamidu, u celozrnného 
chleba může být tato hodnota vyšší - 
6 μg akrylamidu.

Senzorické hodnocení
Ze senzorického hodnocení vyplynulo, 
že rozdíly mezi vzorky instantní kávy 
nebyly výrazné. Žádný ze vzorků nebyl 
bez typické kávové vůně a chuti ani 
žádný ze vzorků výrazně nevybočoval 
svojí kvalitou. Známky za hodnocení 
se pohybovaly v rozmezí od 2,3 do 3,6. 
Na prvních třech místech se umístily 
kávy Jacobs Velvet, Tchibo Gold Selecti-
on a Nescafe Classic.
Sílu kávy si spotřebitel může ovlivnit 
při přípravě, volbou vyšší navážky (více 
lžiček, než uvádí návod) podle své obliby 
a chuti. Většinou se spotřebitelé liší 

Jak má chutnat ideální káva? 
,,To záleží na tom, jakou preferujete vůni 
a chuť. Ale dá se říct, že se lidé dělí 
na dvě velké skupiny. Ta první upřed-
nostňuje méně pražené kyselejší kávy 
typu Arabika a druhá má ráda kávy více 
pražené - Robusta. Nemusíme se tedy 
nutně orientovat pouze podle ceny kávy. 
Pro člověka, který si pochutná na více 
pražené odrůdě Robusta, se ideální 
kávou nikdy nestane dražší varianta 
Arabika. Každý by si měl tedy vyzkoušet 
a zvolit kávu podle svých osobních pre-
ferencí a nedat jen na chutě ostatních,” 
říká doc. Dr. Ing. Marek Doležal. 

Co vás během testování překvapilo? 
a jak hodnotíte kvalitu káv na trhu?
,,V celku mě nepřekvapilo nic. Kvalita je 
v podstatě standardní, což u těchto roz-
pustných káv bývá. Větší rozdíly bývají 
u pražené kávy. Tady je poměrně málo 
výrazná vůně, která by měla být jedním 
z hlavních jakostních znaků kávy, ale to 
už je dáno technologií přípravy těchto 
rozpustných káv. Jako takovou význam-
nou vlastnost bych brala právě tu plnost 
z kávy. Kvalitní káva by měla být hodně 
plná. Nekvalitní je vodová,” vysvětluje 
doc. Ing. Kamila Míková CSc.

Z laboratoře senzorické analýzy VŠCHT Praha 
se nám vyjádřili doc. Dr. Ing. Marek Doležal 
a doc. Ing. Kamila Míková CSc.

testy potravin

Porota odhadla některé 
značky káv podle jejich chuti 
ještě před jejich odtajněním.

Všechny vzorky káv byly připraveny 
přesně podle návodu na obalu.
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i v preferen-
cích, někteří 
dávají přednost kávě s vyšší aciditou 
a méně intenzivní praženou chutí (ty-
pické pro odrůdu Arabika), případně 
hořké kávě s vyšší intenzitou pražení 
(typické pro odrůdu Robusta, která 
má obecně vyšší podíl hořkého alka-
loidu kofeinu). 

JACOBS 
Velvet
Výrobce: JACOBS DOUWE EGBERTS

Z degustace: Nejlépe hodnocený vzorek s pří-
jemnou celkovou chutí a příjemným dozníváním.

Cena za 100 g: 94,50 Kč

Akrylamid: 650 mg/kg

2,3Známka za 
senzorické 
hodnocení

Tchibo 
Gold Selection
Výrobce: Tchibo Praha, s.r.o.

Z degustace: Druhý nejlépe hodnocený vzorek, 
s málo intenzivní hořkou chutí.

Cena za 100 g: 119,90 Kč

Akrylamid: 400 mg/kg

2,5Známka za 
senzorické 
hodnocení

Nové NESCAFÉ 
CLASSIC
Výrobce: Nestlé Česko s.r.o.

Z degustace: Vzorek měl velmi příjemné aroma 
a plné tělo.

Cena za 100 g: 94,50 Kč

Akrylamid: 530 mg/kg

2,6Známka za 
senzorické 
hodnocení

Casa Blanca 
Classic
Výrobce: Seda, Paléncia

Z degustace: Vzorek měl příjemné pražené 
aroma a nižší intenzitu vůně.

Cena za 100 g: 39,90 Kč

Akrylamid: 380 mg/kg

2,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy pro potraviny.
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Clever Gold - instantní káva 
sušená mrazem
Výrobce: BILLA, spol. s r.o

Z degustace: Vzorek měl příjemné pražené 
aroma a nižší intenzitu vůně.

Cena za 100 g: 39,90 Kč

Akrylamid: 530 mg/kg

3,2Známka za 
senzorické 
hodnocení

Nescafé Gold original, 
intenzivní aroma
Výrobce: Nestlé Česko s.r.o.

Z degustace: Aroma a chuť kávy nevynikaly, 
vzhledem k ceně hodnotíme jako podprůměrné.

Cena za 100 g: 139,90 Kč

Akrylamid: 650 mg/kg

3,3Známka za 
senzorické 
hodnocení

Jihlavanka poctivá káva, 
STANDARD Original
Výrobce: Tchibo Praha, s.r.o

Z degustace: Káva s intenzivním aroma a s vý-
raznou hořkou chutí.

Cena za 100 g: 69,50 Kč

Akrylamid: 270 mg/kg

3,4Známka za 
senzorické 
hodnocení

Bellarom 
Red Classic
Výrobce: Lidl Česká republika v.o.s.

Z degustace: Vzorek s nižší intenzitou vůně, vy-
sokou hořkostí a nepříjemným dozníváním chuti. 

Cena za 100 g: 32,50 Kč

Akrylamid: 370 mg/kg

3,6Známka za 
senzorické 
hodnocení

K Classic 
Mild Instant Coffee
Výrobce: Kaufland Česká republika v.o.s.

Z degustace: Privátní značka z Kauflandu před-
stavuje průměrný vzorek s příjemným aroma.

Cena za 100 g: 40,00 Kč

Akrylamid: 360 mg/kg

2,9Známka za 
senzorické 
hodnocení

L´OR 
CLASSIqUE
Výrobce: JACOBS DOUWE EGBERTS

Z degustace: Vzorek měl nejvyšší intenzitu 
kyselé chuti a světlou barvu.

Cena za 100 g: 139,90 Kč

Akrylamid: 350 mg/kg

3,2Známka za 
senzorické 
hodnocení
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Tchibo 
Exclusive intense
Výrobce: Kaufland Česká republika v.o.s.

Složení: pražená mletá káva 

Akrylamid: 190 mg/kg

Cena za 100 g: 55,60 Kč

Balení: 250 g

L'Antico 
Espresso Bar
Výrobce: Industria Torrefazione Caffé, Modena, Itálie

Složení: pražená mletá káva L'Antico 

Akrylamid: 150 mg/kg

Cena za 100 g: 57,20 Kč

Balení: 250 g

Dolce 
pražená zrnková káva
Výrobce: Industria Torrefazione Caffé, Modena, Itálie

Složení: zrnková káva premium s kvalitou Gourmet, 
90 % Arabica, 10 % Robusta

Akrylamid: 140 mg/kg

Cena za 100 g: 59,90 Kč

Balení: 100 g

Bellarom 
Espresso Coffee Beans
Výrobce: Lidl Česká republika v.o.s.

Složení: pražená zrnková káva, 100% Arabica 

Akrylamid: 140 mg/kg

Cena za 100 g: 20,00 Kč

Balení: 500 g

Clever 
pražená káva mletá
Výrobce: BILLA, spol. s r.o. / MOKATE Czech s.r.o.

Složení: směs Robusta a Arabica 

Akrylamid: 260 mg/kg

Cena za 100 g: 24,90 Kč

Balení: 150 g

Marila Standard 
Tradiční mletý
Výrobce: MOKATE Czech s.r.o.

Složení: pražená mletá káva robusta 

Akrylamid: 240 mg/kg

Cena za 100 g: 47,90 Kč

Balení: 150 g
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Douwe Egberts 
Grand Aroma
Výrobce: Douwe Egberts Rateil

Složení: Směs Robusta a Arabica 

Akrylamid: 290 mg/kg

Cena za 100 g: 39,90 Kč

Balení: 100 g

JACOBS 
Kroenung, the magic aroma
Výrobce: JACOBS DOUWE EGBERTS

Složení: Káva pražená mletá 

Akrylamid: 300 mg/kg

Cena za 100 g: 51,60 Kč

Balení: 250 g

Bellarom 
Café Standard
Výrobce: Lidl Česká republika v.o.s.

Složení: pražená mletá káva, směs kávových odrůd 
Arabica a Robusta

Akrylamid: 270 mg/kg

Cena za 100 g: 16,60 Kč

Balení: 150 g

Jihlavanka poctivá káva, 
EXTRA SPECIAL
Výrobce: Tchibo Praha, s.r.o.

Složení: pražená mletá káva, 90 % Arabica 
a 10 % Robusta

Akrylamid: 290 mg/kg

Cena za 100 g: 38,40 Kč

Balení: 250 g
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Záměr dobrý, ale není 
      100% dotažený

Rostlinný potěr Rama s olejem z vlašských ořechů 
osobně považuji za dobrý nápad. Aroma i chuť 

ořechů olej dodává nový rozměr. Zároveň se 
mi líbí, že výrobce myslí na to, že ořechy jsou 
zdrojem omega-3 mastných kyselin, které nelze 
ze stravy vyřadit. Problém ale spatřuji v tom, 

že když Ramu namažete na chleba 
a přidáte sýr nebo šunku, chuť 

ořechů je beznadějně 
potlačená. Nelíbí se mi 
ani barva, která je mírně 

nahnědlá, což může na první 
pohled někoho odradit. 

Hodnocení: 64 %
Hodnotila: Dana Gabrovská

Chuťová vyváženost složek 
         mne oslovila
Narozdíl od novinky Hummus 
s římským kmínem od Toppo, jehož 
přidání mi k cizrnové pomazánce 
vyloženě nesedí, je varianta s rajčaty 
a bazalkou od stejného 
výrobce poměrně pří-
jemným překvapením. 
Chuť je velmi čistá se 
zřetelně rozpoznatel-
nými složkami, které 
výrobce uvádí na obalu, 
bez pachutí typických 
například pro dochucující 
složky. Všechny složky jsou 
dobře vyvážené, konzistence je vyhovující a kladně hodnotím 
i obal, který má praktické víčko pro pohodlné zavření a uchová-
vání v lednici.  

Hodnocení: 94 %
Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Zeleninu prosím 
     neprodávejte
V oddělení čerstvé zeleniny prodejny 
Iceland se dají občas najít opravdové 
poklady. Unavené saláty i měkké cibule 
vystřídaly při mé poslední návštěvě 
obchodu brambory, na kterých si 
evidentně někdo pochutnal ještě dávno 
přede mnou. I když na první pohled 
vypadaly relativně v pořádku (mohly 
by být tvrdší), po rozkrojení si nešlo 
nevšimnout vykousaných cestiček, 
zřejmě od nějakého škůdce. Iceland by 
se měl soustředit pouze na mražené 
polotovary, které stejně v nabídce 
převažují a zboží v podobě čerstvé zeleniny raději přenechat jiným řetězcům. 
Za brambory se ode mě pozitivního hodnocení bohužel nedočká.

Hodnocení: 0 %
Hodnotila: Karin Šnýdrová

Uděluji cenu 
za praktičnost
Na obyčejné vodě se toho 
moc zkazit ani vymyslet 
nedá. Přesto musím 
úznat, že mne potěšila 
společnost Karlovarské 
minerální vody, a.s., která 
přišla na trh s produktem 
Mlýnský pramen, který 
vyvěrá v srdci Mariánských 
lázní. Je to velmi silně 
mineralizovaná voda, 
se zvýšeným obsahem 
fluoridů a kyseliny 
křemičité, stáčená lahví 
o objemu 0,7 litru.

Hodnocení: 
99 %
Hodnotil: 
Táňa 
Pikartová

Benefit extra chmelení nešel objevit
Novinka ze stáje Staropramen - Extra chmelená 12 
představuje spodně kvašený ležák s plnější chutí, vyšší 
hořkostí a výraznější chmelovou vůní. S ohledem na ostatní 
kousky Staropramen, musím uznat, že se jedná o nadprůměr. 
Relativně plné sladové tělo je doplněno zvláštní hořkostí. Někomu se 
ale může zdát dost přesycené. Nicméně o extra chmelení nemůže být řeč. Ve vůni 
po něm není památky, v chutit sice chmel cítit je, ale ne tak, abych to svědomitě 
mohla označit za „extra“.

Hodnocení: 39 %
Hodnotila: Renata Rokůsková
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Sladká zmrzlá „jablíčka“
Navzdory atraktivnímu vzhledu 
a chutným plodům je mišpule méně 
známá a oblíbená. Seženete ji tak 
zejména v zahradnictvích, která se 
specializují i na méně obvyklé odrůdy. 
Nepotřebuje mnoho prostoru a na pěs-
tování není náročná. Plody tohoto 
stromu vypadají jako malá jablíčka, 
ovšem ve skutečnosti jde o svět-
lehnědé chlupaté malvice. Jedlé jsou 
až poté, co přejdou prvními většími 
mrazy. Tehdy začínají měknout a chuť 
připomíná pikantní marmeládu. 
Přemrzlé plody obsahují kolem 75 % 
vody, okolo 10 % cukrů a zbytek je 
tvořen vlákninou (7,5 %), vitamíny 
a stopovými prvky. Mišpule můžeme 
konzumovat zasyrova, vhodné jsou 
ale také do kompotů a především díky 
vysokému obsahu pektinu do mar-
melád či rosolů. Dají se z nich vyrobit 
i likéry, dětem se při průjmových one-
mocněních podává sirup. Vhodné jsou 
i na sušení – ať již samostatně, nebo 
jako součást směsí. 

Na sklizeň většiny druhů ovoce a zeleniny si budeme 
muset počkat ještě celou řadu měsíců, ovšem některé 
se na vrcholu své formy nacházejí v zimě, kdy je teplota 
pod bodem mrazu. Nízké teploty sice valné většině plodů 
sice škodí, ovšem v některých případech jsou naopak ku 
prospěchu. Podívejte se, jaké plody jsou oněmi otužilci, 
kterým mráz propůjčuje lepší konzistenci, vůni a chuť.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Kde mráz neškodí, 
ale prospívá

Mišpule, které ještě nepřešly mrazem 
se mohou přidávat do ovocných vín.
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Červené bobule plné zdraví
Teprve po prvních mrazících získá-
vají také plody klikve a některých 
velkoplodých pěstovaných brusinek 
sladkou chuť. Výrazně červené bobule 
jsou u nás chráněné, neboť je jejich 
výskyt vzácný. V potravinářství se tak 
zpracovávají ty, které jsou pěstované 
v ovocnářských nebo zahradnických 
provozech. Klikvy také známe pod 
poněkud matoucím názvem americká 
nebo kanadská brusinka. Na to je třeba 
dát pozor, jde totiž o zcela jiný plod, 
než který najdeme pod českým ozna-
čením „brusnice brusinka“. Obchodní 
název kanadská či americká brusinka 
je tak možné použít jen v případě, 
že z označení potraviny bude zřejmá 
spojitost se zákonným názvem klikva 
(Vaccinium macrocarpon). Klikva se 
ve velkém pěstuje zejména v USA 
a Kanadě, ale své keříky si můžete 

vysadit také na své zahrádce. Vyžaduje 
kyselou půdu, obohacenou o rašelinu, 
případně můžete k pěstování využít 
nádoby. Klikve jsou, stejně jako bru-
sinky, bohaté 
na organic-
ké kyseliny, 
minerální látky 
a cukry. Díky vysokému obsahu pekti-
nu není třeba bobule dlouze zavařovat, 
čímž si zachovávají své cenné látky. 
Využití je podobné jako u klasických 
brusinek, tedy na kompoty, džemy 
a sirupy. Klikve se výtečně hodí zejmé-
na k červenému masu. 

Šípky na čaj, víno i kompot
Po zmrznutí získají šípky měkčí kon-
zistenci a sladkou chuť, ovšem plody 
ztrácejí mrazem výrazné množství 
vitamínu C. Mrazem přešlé plody nelze 
doporučit k sušení, ale jsou vhodné 

k přípravě marmelád nebo sirupu. 
Pokud si tedy chcete po celou zimu 
dopřávat zdravý šípkový čaj, vyrazte 
na šípky včas. Ke sběru se hodí šípky 

dobře vyzrá-
lé, na omak 
tvrdé a pěkně 
vybarvené. 

Doma plody očistěte, osušte a nechte 
schnout na teplém místě.
Kromě čaje můžete vyrobit také šíp-
kové víno, marmeládu, kompot nebo 
sirup, který působí blahodárně při 
nachlazení, horečnatých stavech i obtí-
žích močového měchýře. Odvar z šípku 
pomůže také při potížích s parodontó-
zou. Šípková marmeláda je velice 
chutná, ovšem její příprava patří mezi 
nejsložitější vůbec. 
Šípky jsou ceněny pro vysoký obsah 
vitamínu C, disponují až desetinásobně 
větším množstvím tohoto vitamínu než 
citrony. Díky tomu byly dříve využí-
vány jako lék proti kurdějím. Jsou ale 
bohaté i na vitamíny A, K, B1 a B2, 
minerální látky a organické kyseliny.

Drahá pochoutka
Mezi vyhlášené delikatesy patří ledové 
víno. V malé lahvi se nachází přívlast-
kové víno, vyznačující se výrazným 
aroma, nižším obsahem alkoholu 
a vysokým zbytkovým cukrem. Cena 
bývá oproti běžným vínům vyšší, 
neboť výroba je technologicky nároč-
ná a výlisnost malá. Hrozny musí být 
podle zákona pro výrobu ledového vína 
sklizeny při teplotě minimálně –6 °C. 
Během zpracování bobulí nesmí 

„Na šípkové marmeládě si 
                       pochutná celá rodina“

Plody klikve, podobně jako brusinky, 
zabraňují infekcím močových cest.

Přemrzlé šípky sice ztrácejí vitamín C, 
ale chuťově jsou mnohem sladší.

Ledové víno vyráběné ze zmrzlých 
hroznů je vyloženě gurmánský zážitek.
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dojít k jejich rozmrznutí, v lisu tak 
zůstávají zmrzlé krystalky a ven vytéká 
hustý a velmi sladký mošt, který ná-
sledně prokva-
sí na 8 až 9 % 
alkoholu. 
Ponechávání 
hroznů na keřích tak dlouhou dobu 
s sebou ale na druhou stranu nese 
riziko napadení hnilobou nebo poško-
zení ptáky.

České olivy a káva
Plody dřínu jsou sice jedlé už od září, 
ovšem v této době jsou ještě tvrdé 
a trpké. Sladkost získávají až poté, co 
přejdou prvním mrazem. Jen musíte 
mít při čekání na mrazík štěstí, aby 
do té doby dřínky neopadaly. Podlou-
hlé plody mají jasně červenou až 
rudou barvu a patří mezi nejbohatší 
zdroje vitamínu C, kromě něj obsahují 

sacharidy, organické kyseliny a mine-
rální látky. Dřínky můžete jíst syrové, 
nebo je zpracovat do džemů, moštů, 

destilátů a vín. 
Z plodů se 
vyrábí tradič-
ní slovenský 

alkoholický nápoj drienkovica. Ze su-
šených variant je možné připravit čaj, 
který pomáhá při střevních obtížích. 
Pokud dřínky povaříme ve slané vodě, 
dočkáme se takových „českých oliv“. 
Pražená semena slouží jako náhraž-
ka kávy. 

Bez mrazu jsou nepoživatelné
Černé plody ozdobného keře, známého 
pod názvy aronie, temnoplodec nebo 
též černý jeřáb, jsou ceněny pro vysoký 
obsah vitamínů, antioxidantů a tříslo-
vin. Chuť je svíravá, ve většině zemí 
se proto bobule nekonzumují syrové, 

ale například v džemech nebo jako 
základ pro výrobu vína. Po přemrznutí 
chutnají mnohem lépe, bohužel většinu 
plodů do té doby sezobají ptáci. Aronie 
se ale využívá v potravinářství také 
na výrobu příchutí a barviv. Plody 
prospívají krevnímu oběhu a snižují 
hladinu cholesterolu. První mrazy 
zbavují trpkosti i svíravosti také trnky, 
ze kterých se vyrábí trnkové víno 
nebo povidla.

Zdravá příloha
Kadeřavá kapusta neboli kadeřávek 
není po přemrznutí tak tuhá a stačí jí 
kratší doba zpracování. Lze ji pěstovat 
na zahradě, ale i na balkoně v květiná-
či. Dá se podávat jako příloha, v po-
lévkách a jako součást zeleninových 
smoothies. Kapusta obsahuje rovněž 
celou řadu zdraví prospěšných látek 
– vitamínů a minerálních látek. 

„Dřínky pomáhají proti 
                           chřipce i nachlazen“

Dřínky se dají jíst syrové i naložit 
stejným způsobem jako olivy.

Plody aronie vám po sklizni vydrží 
na chladném místě i dva měsíce.

Kadeřavá kapusta je výbornou ingrediencí 
do zeleninových smoothies.

Luxusní přípitek v podobě ledového vína 
potěší na každé oslavě.



www.svetpotravin.cz 37

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Co možná 
nevíte o cukrech 
a sladidlech?

V souvislosti 
s bojem proti obe-
zitě a cukrovce se 

stala trendem konzu-
mace potravin se sní-
ženým obsahem cukru. 

Hledají se stále nové způsoby, které by 
jeho oblíbenou chuť dokázaly efektivně 
nahradit, aniž by zvyšovaly výslednou 
energetickou hodnotu produktů.

Doporučení pro konzumaci cukru 
a její trendy
EFSA, tedy Evropský úřad pro bezpeč-
nost potravin,    ve svých doporučeních 
uvádí, že 45 až 60 % našeho energetické-
ho příjmu by mělo být tvořeno sacharidy 
včetně cukrů. V roce 2010 došel úřad 
k závěru, že „získané důkazy poskytují 
dostatečné důvody k tomu, aby nebyl 
stanoven horní limit pro příjem (při-
daných) cukrů vzhledem k jejich vlivu 
na tělesnou hmotnost,“ na nepřenosná 
chronická onemocnění jako cukrovka 2. 
typu, zubní kaz a rizikové faktory kardio-
vaskulárních onemocnění.
V souvislosti 
s hodno-
cením 

horního limitu pro příjem cukrů tento 
úřad navrhl, aby byla referenční hodno-
ta příjmu pro celkové cukry stanovena 
na 90 g, což odpovídá 18 % celkového 
energetického příjmu pro stravu o ener-
getické hodnotě 8400 kJ (2000 kcal). 
Navržená hodnota je na spodní hranici 

rozsahu průměrného příjmu celkových 
cukrů u dospělých v zemích Ev-

ropské unie (asi 17 až 26 % 

Ve středověku byl 
velkou vzácností, dnes 
už je běžnou součástí 
našich jídelníčků. 
Ovšem cukru si 
mnohdy dopřáváme 
víc, než by bylo zdrávo.

Kde všude jej tedy 
najdeme a jak se 
v něm vyznat?

téma
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celkového energetického příjmu). 
Podle Evropského úřadu pro bezpeč-
nost potravin odpovídají přirozeně 
vyskytující se cukry přijaté na základě 
doporučeného příjmu ovoce, zeleni-

ny, obilovin a mléčných výrobků, asi 
45 g (45 g cukrů je 9 kávových lžiček) 
cukrů u dospělých. Za předpokladu, 
že zbývajících 45 g cukrů, až do 90 g 
doporučené referenční hodnoty příjmu, 
jsou přidané cukry. Pak toto množství 
odpovídá 9 % celkového energetic-
kého příjmu pro stravu o energetické 
hodnotě 8400 kJ nebo 2000 kcal. Takto 
navržená re-
ferenční hod-
nota příjmu 
pro cukry byla 
přejata i do platných právních předpisů 
pro uvádění výživových údajů na po-
travinách.

Přírodní sladidla v nealkoholických 
nápojích
Tradičním sladidlem je cukr – sacharó-
za, z chemického hlediska disacharid, 
pocházející z cukrové řepy. Sacharóza se 
používá ve formě krystalického cukru, 
tekutého cukru nebo tekutého invertní-
ho cukru.
Cukrovou třtinu, která je zdrojem sacha-

rózy, najdeme 
v tuzemských 
nápojích jen 
výjimečně. 

Jako sladidlo se v posledních letech stále 
častěji používají fruktózo-glukózové 
nebo glukózo-fruktózové sirupy, 
které představují v současnosti 
největší konkurenci 
cukru. Vyrábí se hyd-
rolýzou kukuřičného 
škrobu a jsou známé 
také pod názvem isoglukó-
za nebo vysokofruktózový 
kukuřičný sirup. Hlavní 
výhodou tohoto sirupu oproti 
cukru je nižší cena a vyšší sla-
divost. Glukózové 

„Cukrová třtina se v běžných 
               nápojích moc nevyskytuje“

Přestože jsou cukry důležitou složkou 
potravin a mají své výživové účinky, 
řada spotřebitelů může vnímat po-
traviny, které je neobsahují, jako hod-
notnější. Pro snadnější orientaci byla 
schválena výživová tvrzení týkající 
se přítomnosti cukrů, a to „s nízkým 
obsahem cukrů,“ „bez cukrů“ a „bez 
přídavku cukrů“.
Tvrzení, že se jedná o potravinu s níz-
kým obsahem cukrů, a jakékoli tvrze-
ní, které má pro spotřebitele pravdě-
podobně stejný význam, lze použít 
pouze tehdy, neobsahuje-li potravina 
více než 5 g cukrů na 100 g v případě 
potravin pevné konzistence nebo 
2,5 g na 100 ml v případě tekutin.
Tvrzení, že se jedná o potravinu bez 
cukrů, a jakékoli tvrzení, které má pro 
spotřebitele pravděpodobně stejný 
význam, lze použít pouze tehdy, 
neobsahuje-li potravina více než 0,5 g 
cukrů na 100 g nebo 100 ml.
Tvrzení, že do potraviny nebyly 
přidány cukry, a jakékoli tvrzení, které 
má pro spotřebitele pravděpodob-
ně stejný význam, lze použít pouze 
tehdy, pokud nebyly do potraviny 
přidány žádné monosacharidy ani 
disacharidy ani žádná jiná potravina 
používaná pro své sladivé vlastnosti. 
Pokud se cukry v potravině vyskytují 
přirozeně, mělo by být na etiketě 
rovněž uvedeno: „obsahuje přirozeně 
se vyskytující cukry“.

vyzneJte se 
V ETIKETáCH

Vysoký obsah cukrů ve stravě je jedním 
z faktorů pro rozvoj cukrovky 2. typu.
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sirupy jsou skupiny prů-
myslových sirupů také 
vyrobených ze škrobu, 
obvykle kukuřičného. 
Tyto sirupy jsou často 
používány v energe-
tických nápojích, kde 
je požadován vysoký 

obsah 
celko-
vých sa-
charidů. 
Fruktó-
za, 
ovocný 
cukr se 
někdy 
při-
dává 

do nápojů se sníženým obsahem energie, 
tedy tzv. light nápojů.

Sladidla a cukry v nealkoholických 
nápojích
U slazených nápojů je obsah sacharózy 
nebo odpovídající množství glukózy 
a fruktózy až téměř 13 %. I neslazené 
ovocné šťávy obsahují obvykle 10 % 

jednoduchých sacharidů. Z těchto 
skutečností vyplývají hlavní 

výhrady odborníků na výživu proti nad-
měrné konzumaci některých nealkoho-
lických nápojů. Je nesporné, že vysoký 
obsah cukrů ve stravě, včetně slazených 
nápojů, má 
společně 
s nezdravým 
způsobem 
života, nedostatkem pohybu a přejídá-
ním prokázanou spojitost s obezitou 
a diabetes 2. typu. Nadměrná konzuma-
ce slazených nápojů při nedostatečné 
zubní hygieně může vést k vyšší kazi-
vosti zubů. Vliv konzumace 
nealko nápojů však 
u každého jedince 
závisí na celko-
vém složení 
jeho stravy 
a na způso-
bu života. 
Ovocné i ze-
leninové šťávy 
a další nápoje 
s podílem ovoce 
nebo 
zele-
niny 
jsou 
zdrojem ochranných látek obsažených 
ve výchozích surovinách, zejména 
vitamínu C, kyseliny listové, draslíku, 
hořčíku a dalších látek s antioxidačními 
a protizánětlivými vlastnostmi, jako 
jsou polyfenoly, karotenoidní pigmenty. 
Nečiřené, tedy kalné ovocné a zeleni-
nové šťávy, navíc obsahují významný 
podíl vlákniny.

Naléhavá doporučení Světové 
zdravotnické organizace
Už v roce 2015 vypracovala WHO soubor 
námětů ke snížení příjmu volných cukrů 
na méně než 10 % celkového energetic-
kého příjmu u dětí i dospělých. Podle 
Organizace OSN pro výživu a země-
dělství se spotřeby cukrů (sacharózy) 
udržují v zemích EU během uplynulých 
čtyřiceti let na konstantní úrovni, nebo 
mají klesající trend.

Ministerstvo zemědělství USA odhado-
valo, že v sezóně 2015/16 bude glo-
bální spotřeba cukru rekordně vysoká 
na úrovni 173,4 miliónů tun.

Spotřeba 
cukru se 
v České re-
publice trvale 

snižuje. Například v roce 2011 klesla 
o 0,7 kg (1,9 %) na 36 kg na obyvatele 
za rok a tato hodnota představova-
la 4,7 % z celkové spotřeby potravin. 
Současná průměrná spotřeba cukru je 

necelých 34 kg na obyvatele za rok. 

„Cukry prodlužují 
                           trvanlivost potravin“

Cukry jsou důležitou složkou různých 
potravin. Kromě sladké chuti mají 
také důležité biologické, senzorické, 
fyzikální a chemické vlastnosti. Cukry 
například dodávají potravinám chuť, 
vůni, texturu, objem a barvu, pro-
dlužují jejich trvanlivost a pomáhají 
zachovat jejich bezpečnost a kvalitu. 
Cukry je možno v některých případech 
omezit nebo nahradit, ale žádná jiná 
přísada nemůže nahradit všechny jeho 
funkce.

  chuť a vůně – interakce mezi cukry 
a bílkovinami při zahřívání dodává 
potravinám zbarvení, chuť a vůni. 
Tento proces je známý jako Maillar-
dova reakce.
  textura a objem – cukry přispívají 
ke zlepšení textury a objemu potra-
vin a dodávají například sušenkám 
jejich křupavost.
  barva – produkty Maillardovy reakce, 
na které se podílejí i cukry, dodávají 
některým potravinám, například 
chlebu nebo sladkému pečivu, jeho 
zlatavou barvu.
  konzervační účinky - trvanlivost 
cukry omezují působení vody, a tím 
zvyšují trvanlivost potravin. Sni-
žují totiž množství vody obsažené 
v potravinách, která podporuje růst 
mikroorganismů (baktérií, plísní 
a kvasinek). Ty se nemohou množit, 
a potraviny se proto méně kazí. 
Tímto způsobem se zvyšuje jejich 
bezpečnost a jakost.

FunkCe Cukrů 
V POTRAVINáCH 
A NáPOJíCH

Zdroje:
Sladká fakta o cukrech a sladidlech, 
publikace Platformy pro reformulace
Česká technologická platforma pro 
potraviny, vydala Potravinářská komora ČR

Nealkoholické nápoje, edice jak poznáte 
kvalitu, publikace České technologické 
platformy pro potraviny, vydala 
Potravinářská komora České republiky
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Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Cozido,
jídlo stejně výjimečné 
  jako Azořané

Je časně ráno a kuchaři vrství do hrnce, 
který připomíná velikostí i vzhledem 
prádelní nádobu, hovězí, vepřové 

a kuřecí maso, droby, portugalské uzené, 
klobásová jelita, zelí, mrkev, tuřín, rýži, 
brambory, listovou zeleninu, také bůček, 
žebra, slaninu, kus vepřové nožičky, 

chouriço, což je pálivá klobáska, a morce-
lu - něco jako jelito. Hrnce kuchaři naloží 
do auta a vezou do Furnas ke caldeiras, 
k jámám v zemi plných horké páry. Zavá-
žou je do prostěradla, pomocí speciálních 
háků spustí dovnitř a zasypou hlínou. 
Každá restaurace tady má svoji jámu 

označenou cedulkou. Pokrm se 
dusí uložený v probublávající 
vulkanické půdě a vaří se díky 
vysoké teplotě a vodě s párou, 
která vyvěrá ze země, šest 
hodin. Unikátní místo.

Cozido je vlastně guláš
Když jsem viděla, co všechno 
šéfkuchař Tony, který pro 
dnešek cozido pro hosty své 
Restaurante Tony’s ve městě 
Furnas připravoval, nebyla 
jsem si jistá, zdali je slovo 
guláš to pravé. Důležité bylo, 
že jeho hrnce už dobrých pět 

Příprava místní speciality Cozido à Portuguesa  
je obřad a trvá několik hodin. Původní jídlo 
místních rolníků je dnes vyhledávanou 
pochoutkou, kterou si nikdo na Azorech 
nenechá ujít.
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a půl hodiny ležely ve vulkanické půdě, 
ovívány horkou párou z útrob země. 
Nejvyšší čas pro ně vyrazit. Jedeme 
náklaďáčkem, do jehož prostoru, jak 
odhaduji, se tak tři čtyři hrnce určitě 
vejdou. Po půl hodince cesty mezi lány 
bílých, modrých i růžových horten-
zií, kolem horkých jezírek a pramenů, 
zelených luk i mezi stády krav, jsme 
na místě. Francis, kuchař v Tonyho 
restauraci, odhrnuje obyčejnou lopatou 
hlínu z prvního hrnce a pak spolu se 

šéfem pevně zavěsí na ucha hrnce háky, 
vytáhnou jej na povrh a naloží do auta. 
Tak to pokračuje ještě třikrát.

Turisté se v údivu dívají, 
jak se také dá vařit
Fotoaparáty cvakají o sto šest, točí 
se videa. Místní tohle představení ale 
moc nevnímají. Už sedí u kamenino-
vých stolů, kterých je hned několik, 
a obědvají svoje vlastní cozido, které si 
sem ráno přivezli uvařit. „Tohle národní 

jídlo jíme nejraději přímo zde, kde si ho 
uvaříme,“ ujistil mě otec početné rodiny 
a pozval ke stolu. S díky jsem však 
musela odmítnout, vždyť moje cozido 
spočívá v Tonyho hrncích.
Vracím se s Tonym a Francisem do re-
staurace ve městě a těším se na náš 
portugalsko-azorský guláš. Je čas 
servírovat. Když kuchaři odkryjí poklice, 
rozvine se místností typická vůně, pro 
Evropana ze střední části kontinentu 
ovšem naprosto neznámá. Měkoučké 

Jáma v horké vulkanické zemi musí 
být hluboká tak, aby se do ní vešel 
hrnec s místní specialitou.

Talíř s pokrmem vařeným v nitru 
země obsahuje maso i zeleninu.

São Miguel, největší z devíti azorských 
ostrovů, je sopečného původu a se 
svojí rozlohou 793 km² je v celém 
souostroví největší. Polohou je 
nejblíže evropské pevnině, táhne se 
od východu na západ a metropole 
Ponta Delgada leží zhruba uprostřed 
v jeho jižní části. Jeho délka je 
přibližně 90 km a šířka od 8 do 15 km. 
V nejvyšším bodě dosahuje nadmořská 
výška 1105 m.n.m. Na ostrově São 
Miguel  žije 140 000 obyvatel, z čehož 
30 000 v hlavním městě. Lidé se živí 
pěstováním ananasů, citrusů, vína, 
cukrové řepy a čaje. Dominantou 
hornatého ostrova jsou dva masivy 
sopečného původu na obou koncích 
ostrova. Nejvyšší zdejší horou je 
Pico da Vara na východě a Pico da 
Cruz na západě. Sao Miguel je také 
země jezer (nejznámější leží v Sete 
Cidades) a působivých kráterů Fogo 
a Furnas. Cestovatele z celého světa 
láká unikátní pohádková krajina, ne 
nadarmo má ostrov přídomek zelený.

ZEMě jezer 
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maso a uvařená zelenina jsou ponořené 
v omáčce všech chutí a vůní. Kuchaři 
přendají všechny ingredience na velké 
ploché oválné talíře a zalijí onou fantas-
tickou omáčkou. U stolu si pak nabere 
každý kolik chce. Vybírám od všeho 
kousek, od hovězího, vepřového až 
ke kuřecímu masu, klobásu a kousí-
ček něčeho, čemu bych řekla jelítko. 
K tomu vařené 
brambory, rýži 
a zeleninu, mrkev, 
kapustu i zelí. 
A čekám na pocit gurmána. Ani nemu-
sím dlouho, na talíři mám skutečnou 
specialitu Středomoří.

Město Furnas leží přímo 
v kráteru sopky
Poslední erupci tady lidé zažili v roce 
1630, předtím hned několik. Dnes je 
to místo vlídné především pro výletní-
ky, pro gurmánskou atrakci, pro obdiv 
nad přírodními jevy, které se hned tak 
nevidí, i pro jídlo, které je odedávna 
spojené s Azorskými ostrovy a Portu-

galskem vůbec. 
Koloniální Furnas 
na jihu ostrova leží 
v oblasti aktivní 

vulkanické činnosti. Turisté sem jezdí 
nejen za národním jídlem, ale také 

za početnými horkými prameny a gejzíry, 
za výjimečnou flórou, lázněmi a horkými 
bublajícími jezírky.
Tyto přírodní unikáty lákaly lázeňské 
hosty odedávna. Pro město je proto typic-
ká lázeňská architektura 19. století, která 
je patrná zejména u budov sanatorií, lá-
zeňských domů, ale i v rozlehlývh parcích 
a lesoparcích.
V okolí Furnas určitě stojí za návště-
vu jezero Lagoa das Furnas a parky 
Terra Nostra.

Portugalská kuchyně
Základem tradiční portugalské kuchyně 
vycházející z původní stravy rolníků 
 

„Základem místní 
             kuchyně jsou ryby“

Tradiční portugalský dezert 
s pudinkovou náplní.

Na Azorských ostrovech nabízí 
každá restaurace pečené nebo 
grilované sardinky.

Typickým pokrmem je na Azorských 
ostrovech také Bacalhau, skvěle 
připravená treska s bramborami 
a zeleninou.

Turistická stezka ve městě Ponta Delgada nabízí 
dechberoucí pohled na hory i jezera.
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a rybářů, kteří se potřebovali rychle 
a levně nasytit, je maso a ryby, brambo-
ry a rýže. Obohatily ji i vlivy bývalých 
portugalských zámořských kolonií, odkud 
přibyly v pokrmech pálivé chilli papričky 
piri piri, sko-
řice, vanilka 
i šafrán. 
Sladké zá-
kusky tu pak zanechali Arabové. Portu-
galští kuchaři používají hodně česneku, 
oliv, kapary a bylin, hlavně koriandru 
a petrželky. Sýry se zde dělají většinou 
z ovčího a kozího mléka
Portugalsko a Azorské ostrovy jsou 

proslulé díky unikátnímu portskému, 
které se vyrábí výhradně z hroznů vy-
pěstovaných a zpracovaných v oblasti 
údolí řeky Douro na kontinentální části 
země. Za nejlepší růžové víno se považuje 

Mateus rosé. 
Aguardente, 
v překladu 
hořící voda, 

je zase název pro místní pálenky, které 
se nejčastěji vyrábějí ze zbytků vinných 
hroznů, fíků, třešní, jahod, mandlí a do-
konce i žaludů.
Mezi nejznámější značky piv patří ležáky 
Sagres, Super Bock, Cristal a Cintra. 

Přírodní lázně s horkými prameny jsou 
obrovským turistickým lákadlem. Není se 
čemu divit, vždyť zde najdete hotový ráj 
na Zemi.

cestování

„Portugalsko je vyhlášené 
           pro své výborné portské víno“

O azorské tlakové výši se často mluví 
jako o kuchyni evropského počasí. 
Odborně jde o subtropickou kvaziper-
manentní cyklónu, jejíž střed obvykle 
leží právě v oblasti Azorských ostrovů. 
Azorská, jinak také severoatlantická 
tlaková výše, se drží nad subtropickými 
a tropickými částmi severní poloviny 
Atlantského oceánu. Velmi často ovliv-
ňuje počasí ve střední Evropě a svým 
hřebenem vysokého tlaku vzduchu 
zasahuje nejen do střední Evropy, ale 
i do jejích jihozápadních částí.

tlakOvá výše 
NAD AZORSKýMI 
OSTROVy
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Patří mezi nejznámější české spisovatelky, 
pořádá kurzy tvůrčího psaní, vytváří 
scénáře k filmovým snímkům, má 
vlastní talkshow a na divadelních 
prknech je jako doma. 
Halina Pawlowská je zkrátka 
ženou mnoha tváří. Koneckonců 
o tom svědčí i její úspěch 
na poli módního návrhářství. 
V rozhovoru nám prozradila, 
co ji v novém roce čeká, jaký 
má názor na bio stravu 
i to, proč bychom v její 
kuchyni nikdy nenašli 
mraženou pizzu.

Připravila Lenka Zajícová, foto archiv Haliny Pawlowské

Životní dobroty 
Haliny Pawlowské
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rok 2018 přinese podle astrolo-
gů mnoho změn. existuje něco, co 
byste ráda změnila ve svém osob-
ním životě?
Jsem ve věku, že si na změny moc 
nepotrpím. Když je naše rodina zdravá 
a spolu, říkám si: ,,Snad to tak vydrží 
co nejdéle!” Samozřejmě, že by neško-
dilo, kdyby mi najednou někdo báječný 
řekl: ,,Vezmi si mou kreditku, na které 
je obrovská suma a vyraž s ní na cestu 
kolem světa. Mám jen jedinou podmín-
ku. Občas mi o tom, co uvidíš, něco 
hezkého napiš!”

držím palce, aby se obě přání spl-
nila. a cestujete raději v zimě nebo 
v létě?
Ráda cestuju kdykoliv. Mám ráda hory 
i moře. Léto je na cestování mnohem 
pohodlnější, ale i v zimě je fajn trochu 
narušit pra-
covní stereo-
typ. A v Itálii 
je krásně 
vždycky. Paříž má pro mne také kouzlo 
v každém ročním období a Vídeň je 
v zimě moc příjemná, protože je tam 
spousta kaváren.

Jaká zahraniční kuchyně vás oslovi-
la? kde vám nejvíce chutnalo?
Mám ráda italskou kuchyni, i když nejím 
ani pastu ani pizzu. Ale miluju ryby, 
italské šunky a olivy a líbí se mi, jak Ita-
lové vaří „jednoduše“. Chutná mi ovšem 
i francouzská kuchyně, na které zas 
oceňuju, že Francouzi vaří „složitě“.

vyzkoušela jste ve světě i nějaké 
exotické pochoutky?
Šneky s česnekem, žabí stehýnka, jedlé 
vaječné skořápky, lanýžovou jitrnici 
a pražené termity. V Africe jsem také 
jedla kaši ze sladkých brambor a jednou 
ve Finsku jsem si  moc pochutnala 
na sobím guláši.

na kterou chuť opravdu nikdy neza-
pomenete?
Zbožňuji houby, a proto nezapome-
nu na chuť úžasné polévky ze smržů, 
kterou jsem jedla v Paříži. Houbovka 
z krkonošských hřibů, kterou dělala 
moje maminka, je ovšem rovněž nezapo-
menutelná.

říká se, že polévka je grunt, zvláš-
tě pak v zimních měsicích. Jak to 
máte vy?
V zimě polévky miluju. Boršč, zelňač-
ku, bramboračku, fazolačku, čočkovou, 
gulášovou, držkovou, mrkvovou, slepičí, 

dýňovou, pórkovou, rajskou... Někdy 
dělám i krkonošské kyselo a drůbeží 
kaldon s drožďovými knedlíčky.

kdybychom tedy nahlédli do vaší 
ledničky, co bychom tam vždyc-
ky našli a na co bychom naopak 
nikdy nenarazili?
Vždycky tam najdete máslo, vejce, 
mražený hrášek, mražené houby, mléko, 
tuňáka v konzervě a rajská jablíčka. 
A skoro nikdy u nás nenajdete měkké 
salámy, vepřovou krkovičku, mraženou 
pizzu, špenátový protlak a asi spoustu 
jiných polotovarů, na které si asi ani 
nedokážu vzpomenout.

takže k polotovarům se neuchy-
lujete ani občas, například z časo-
vých důvodů?
Vlastně skoro nikdy. Když nemám čas, 

tak má čas 
tchýně, která 
s námi bydlí, ta 
ho ve svých de-

vadesáti letech má. A naštěstí má i elán.

Měla jste pořad o vaření a napsala 
jste několik kuchařek. Bavilo vás 
vařit odmalička?
Rozhodně mě odmalička bavilo jíst. 
A proto jsem přemýšlela, jak bych si 
mohla jídlo ozvláštnit. A tak jsem začala 
experimentovat a začala vařit.

přesto, je nějaké specialitka, na kterou 
si raději zajdete do restaurace?
Málokdy si doma děláme pravý biftek 
a tatarák. To raději zajdu do Caffé Savoy 
nebo do Lokálu v Kunraticích a vím, že 
tam mi bude určitě chutnat.

kdybyste si měla vybrat, řekla 
byste, že je jídlo váš kamarád nebo 
spíše nepřítel?
Vypadám sice, jako bych se denně cpala 
od rána do večera, ale myslím, že se 
stravuju docela rozumně. A pochopitel-
ně s láskou. Připravuji vždycky jídelní-
ček na celý týden dopředu. S babičkou 
i dcerou si rozdělíme, která bude co 
vařit a pak nakoupíme suroviny. Vím 
tedy, že zítra dcera udělá lasagne, že 
pozítří musím připravit krůtí nudličky 
s bazalkovým sósem, že babička navaří 
guláš, že v pátek plánujeme tresku s pe-
čenými brambůrkami, že v sobotu bude 
rajská s knedlíkem a v neděli thajské 
zelené kari.

Jako rodina to máte opravdu skvěle 
rozdělené a pečlivě zorganizova-
né. k jakým stravovacím návykům 
jste vedla svoje děti, když byly 
ještě malé?
Zde je na místě, abych zdůraznila, že 
mé děti jsou velice štíhlé až hubené. 
Můj manžel byl také útlý. Já mám příliš 
hormonů, proto jsem tak boubelatá. 
Co se týče mých dětí, vždycky jsem 
je vedla k tomu, že rodina je nejvíc 
pohromadě, když spolu sedí u stolu 
a jí domácí jídlo. Stále spolu obědváme 
a stále se u nás pravidelně vaří. Nepo-
užíváme žádná ochucovadla a ani nám 
to nemusel zakázat Pohlreich. Když 

„Milí čtenáři, pijte, jezte a milujte 
     jak diví! Radujte se, že jste živí!“

Předsevzetí jsem zapomněla vždycky 
dřív, než jsem je dokázala splnit nebo 
nesplnit.

o PŘEDSEVZETíCH

Halina 
Pawlowská je 
autorkou třiceti 
knih a letos 
k nim přibude 
ještě další. 
Obdržela celou 
řadu českých 
i slovenských 
vydavatelských 
cen a její díla 
byla přeložena 
do šesti jazyků.
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byly děti malé, snažila jsem se hlavně, 
aby vůbec něco snědly, protože byly 
tak křehké, že jsem se o ně bála. Obě 
mé děti mají rády jehněčí maso, ryby 
a samozřejmě polévky.

s dcerou jste nyní úspěšné ale 
i v oblasti módního návrhářství. 
vaše modely jsou ušité výhradně 
z ekologických látek, jak to celé 
vzniklo a v čem jsou vaše kolekce 
výjimečné?
Asi ve čtrnác-
ti letech jsem 
si poprvé 
navrhla první 
šaty, nastři-
hla jsem si je 
a má mamin-
ka je ušila. 
Pak jsem si 
navrhovala 
oblečení 
vždycky. 
Teprve 
po roce 1990 
jsem vyjela 
na západ 
a našla si 
v Paříži 
obchody, 
kde jsem si 
pořídila nové 
„modely“. 
Celou tu 
dobu ve mně 
klíčila my-
šlenka, že 
by bylo fajn 
nabídnout 

šaty nejen štíhlým, ale i plnějším ženám 
a přitom je nestresovat informacemi, že 
jde o módu pro dámy plnějších tvarů 
nebo o nadměrné velikosti. Má dcera 
provozovala vlastní butik s módou 
mladých českých návrhářů, a tak vyply-
nulo, že jsme založily vlastní značku Ha-
linaNatálie. Natálka (XS) našla zdroj, kde 
si objednávají látky francouzské butiky. 
Jde o italskou továrnu, která  právě 
s látkou, kterou si u ní objednáváme, 
získala titul „Materiál roku“.

Produkuje  totiž 
látku, která se 
nemačká, přepere 
se a záhy uschne, 
v létě chladí, v zimě 
hřeje. Z této látky se 
dají šít i sportovní 
dresy, plavky, bundy, 
šponovky, ale i prádlo 
a elegantní kostýmy, 
kalhoty, kabáty...
Mě na tomto mate-
riálu fascinuje, jak 
je nesmírně lehký 
a odolný. A byla jsem 
nadšená z toho, jak 
se i široké šaty XL 
dají složit do pytlíčku 
ve velikosti malého 
sešitu. Šaty nabízí-
me v pěti velikos-
tech od XS do XL 
a dají se objednat 

na internetu na mé webovce www. 
halinapawlowska.cz. Naše šaty nosí 
Jitka Asterová, Simona Vrbická, Markéta 
Hrubešová, Heidi Janků, Jitka Zelenková, 
Pavla Tomicová a mnoho dalších kama-
rádek ze showbyznysu. Sluší všem. Těm 
vychrtlým, i těm, co umí svá kila nosit.

když už jsme u té ekologie, co si 
myslíte o dnešních trendech ve stra-
vování jako jsou nejrůznější biopo-
traviny či raw pokrmy?

Za scénář k filmu 
“Díky za každé 
nové ráno” 
obdržela Halina 
Českého lva a její 
scénář zvítězil 
v celosvětové 
soutěži o nejlepší 
postsocialistický 
scénář vyhlášené 
nadací Sun-
dance Roberta 
Redforda. Scénář 
k filmu “Vrať 
se do hrobu” 
vyhrál v soutěži 
o nejlepší česko-
slovenský scénář 
v roce 1990.

S dcerou 
Natálií založily 
módní značku 
HalinaNatálie. 
Šik střihy, 
líbivé barevné 
kombinace 
a především 
kvalitní 
materiály 
každé kolekce 
ocení ženy 
štíhlé i plnější 
postavy.
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Nic se nemá přehá-
nět. To si připomínám 
vždy, když nakupuji 
a přepadne mne 
pocit, že vše BIO je 
lepší. Vzpamatuju se, 
když si uvědomím, 
jak je podezřelé, že 
spousta věcí začíná 
být tak nějak masově 
BIO a koupím proto 
raději obyčejná vajíč-
ka, rajčátka i jablka. 
Raw kuchyně mi 
vysloveně nechutná. 
Několikrát jsem byla 
pozvána na raw dorty, 
raw cuketové špagety 
a raw guláš a vždy 
jsem se rozhodovala 
jen mezi tím, zda 
je to jídlo hrozně 
hnusné nebo jen mírně hnusné. Hnusné 
to bylo vždycky.

Co u vás tedy rozhoduje při nákupu 
potravin? upřednostňujete napří-
klad lokální výrobce před konzum-
ními řetězci?
Nejsem milovníkem řetězců. Lokální 
výrobci mi ovšem někdy připadají dost 

podezřelí. Většinou si při výběru potravin 
říkám: „Na jídle se nikdy nemá šetřit!”

prozradíte nám závěrem co chystáte 
na rok 2018? na co se můžeme těšit?
Hned v lednu na premiéru filmu Zoufalé 
ženy dělají zoufalé věci, na rozhlasovou 
talk show Na větvi s Halinou, na one 

woman show, se kterou jezdím po celé 
republice. Vystupuji ve dvou představe-
ních. Jmenují se Chuť do života a Manuál 
zralé ženy. Chystám další knížku. Ještě 
nevím, jak se bude jmenovat, vím ale, že 
to bude můj návod na to, aby měl člověk 
sám sebe rád. Protože mít rád sám sebe, 
to je největší jistota života. 

 

 regiojet www.regiojet.cz/garance regiojet

NOVĚ I NA VYBRANÝCH 
MEZINÁRODNÍCH SPOJÍCH

VČAS, NEBO LEVNĚJI
Cestování s RegioJetem si užijete pokaždé.
Případné zpoždění vám vykompenzujeme.

GARANCE VČASNÉHO PŘÍJEZDU

 INZERCE

Halina vedla 
své děti 
odjakživa 
k tomu, že 
rodina má 
stolovat 
pohromadě 
a jíst domácí 
jídlo. V její 
domácnosti 
byste 
polotovary či 
dochucovadla 
hledali jen 
marně.
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Když se vydáme Žilinským krajem, 
jemuž už po staletí patří přívlastek 
„ovčárský kraj“, cestou bačů, obje-

víme výjimečná přírodní zákoutí s pasoucí-

mi se ovcemi, poznáme i historii tradičního 
ovčárského řemesla a současně můžeme 
do sytosti ochutnávat místní speciality 
z ovčího sýra. Zastavme se nejdříve u zá-
kladního produktu, tedy u bryndzy. První 
bryndzárnu založil v roce 1787 v Detve Ján 
Vagač, rodák ze Staré Turé.

Příběh je skoro pohádkový
Mladý Vagač jezdil nakupovat pro svůj 
podnik dobytek do Detvy. Na cestách 
přespával často v salaších. Tam mu místní 
bačové nabídli sýr z ovčího mléka zvlášt-
ní chuti. Byli to rumunští Valaši, kteří 
v horách zpracovávali sýr, jenž mu chutnal, 
na bryndzu. Touha vyrábět ji byla u Jána 
tak veliká, že neváhal a přestože neměl 
recept, pustil se do vlastní produkce. 

Doma ve Staré Turé vyrobil první bochníky 
sýra, které nechal vysušit, pak je drobil, 
rozválel, hmotu osolil, mísil a dochucoval 
tak dlouho, dokud neměla chuť té, kterou 
si pamatoval ze salaší. A podařilo se. Ob-
chodníci ze Staré Turé pak chodili po slo-
venských župách, i do Vídně, Bratislavy 
a do Budapešti a přikládali ke zboží, které 
prodávali, také jako drobnou pozornost 
kousek Vagačovy bryndzy. 
Vzorky měly úspěch, výroba mohla začít. 
Zpočátku ale jenom v létě, když se dojily 
ovce. Později nasolenou bryndzu ukládal 
do chladných sklepů a přes zimu ji v dře-
věných soudcích ze smrkového dřeva, 
stáhnuté dřevěnými nebo kovovými ob-
roučkami, posílal do obchodů. Tam ji jen 
vyklopili a prodávali krájenou. Bryndze se 
v této podobě říkalo šnajdka.

Co kraj, to jiný způsob konzervace
V Lendaku čerstvou bryndzu natlačili 
do dřevěných soudků a aby déle vydržela, 
zalili ji rozpuštěným vepřovým sádlem. 
V Zamaguří ji konzervovali tak, že k ní při-
dali líh. V oblasti středního Pováží, Turci 
a v Novohrade ovčí sýr nejdřív

Valaška je plemeno ovce, která změnila Liptov. Dodnes 
tuto oblast Slovenska charakterizují salaše, koliby, fujary, 
zvonce, doliny a pláně i nezaměnitelný folklór. Tato 
ovečka, sice malá vzrůstem, dávala v náročných horských 
podmínkách lidem obživu už ve 14. století, kdy ji sem 
přivedli rumunští osadníci.

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Na začátku byla ovce valaška

Žinčice je velmi bohatá na mikroor-
ganismy, kterých obsahuje (dodnes 
známých) až 1700 druhů. V jednom 
gramu produktu jich lze nalézt až 
jednu miliardu. Nejpočetněji zastou-
penými skupinami bakterií a kvasinek 
jsou: Lactobacillus, Lactococcus, Leu-
conostoc, Bifidobacterium, Enterococ-
cus, Saccharomyces, Kluyveromices, 
Streptococcus, Candida.

NáPOJ plný 
zdrAví

Příběh sýrů z Liptova.
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zaudili, pak nastrouhali 
a až potom natlačili 
do gelety (dřevěná 
nádoba na mléko, sýr 
apod.), což je prastarý 
způsob uchovávání 

sýra známý z jihový-
chodní Evropy.

Bryndza se konzumovala celý den, 
na snídani jako příloha ke chlebu a jako 
„týždňovku“ si ji brali dřevorubci do lesa 
v dřevěných nádobkách. Používala se také 
jako posypka 
na vařené 
brambo-
ry, pirohy 
i lokše. V hornických oblastech a v mís-
tech, kde se chovali ovce, se vařila s bryn- 
dzou polévka „mrvienka“, což bylo lehké 
jídlo, které lidé konzumovali studené 
zejména v horkých letních dnech, kdy si 
ji nosili na louky při senosečích.

Žinčice, čili ovčí džus
Tradiční slovenský nápoj z ovčího mléka, 
který je vedlejším produktem při výrobě 
bryndzy, můžeme přirovnat chutí i kon-
zistencí ke známému kefíru. Původ slova 
je v rumunském názvu jîntiţa, nápoji va-
lašských pastýřů. V liptovských salaších 
říkají, že nejlepší druh žinčice je urda, 
která je hustší než klasická slaná nebo 
kyselá žinčice. Jako potravina je mimořád-
ně výživná, měla a dosud i má ve stravo-
vání ovčáků všestranné použití, a to jako 

nápoj kyselý 
i sladký, stu-
dený nebo 
teplý. Teplá 

sladká žinčice se konzumuje s chlebem 
většinou na snídani, případně k večeři. 
V létě je žinčice výborným osvěžujícím 
nápojem a pokud si chce cestovatel užít 
autenticity místa, pak mohu doporučit 
dát si ji v typické salaši a pít ji z kla-

sického pastýřského črpáku. A aby byl 
gastronomický zážitek dokonalý, každý 
na Liptově vám řekne, že k žinčici jsou 
nejlepší bryndzové halušky. 

„První bryndzárna byla 
                            založena v roce 1787“

bryNdzové HALUŠKy
se připravují z brambor, mouky, soli, 
bryndzy a slaniny. Podle etnoložky 
Kataríny Nádaské se brynzové halušky 
ve slovenské kuchyni objevily v 17. 
století. Existují halušky se zelím, sýrem, 
s mákem i s povidly. Halušky s kyselým 
zelím a smaženou slaninou se označují 
jako strapačky. Nejznámější jsou ale 
právě ty bryndzové.

Ingredience: 300 g anglické slaniny, 1,5 
hrnku polohrubé mouky, 7 středně velkých 
brambor, sůl, 200 g bryndzy, 200 g zakysa-
né smetany

Postup: Brambory oškrábeme a na-
strouháme na jemném struhadle, osolíme 
a zapracujeme do těsta mouku. Přidává-
me posupně tak, aby bylo těsto vláčné 
a lehce lepivé. Do vroucí osolené vody 
buď odkrajujeme z prkénka, nebo stěrkou 
přes speciální cedník protlačujeme malé 
nočky. Uvařené jsou tehdy, když vyplavou 
na hladinu. Po vyjmutí je propláchneme 
studenou vodou, dáme do mísy, přidáme 
dohladka vymíchanou bryndzu se zaky-
sanou smetanou a na talíři pak přelijeme 
vyškvařenou na kostky nakrájenou anglic-
kou slaninou.
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post scriptum začátky v kuchyni

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Populární vietnamská kuchyně u 
nás i ve světě

Velké testování bílých a červených 
vín. Jaké jsou top?

Víte, že existují nové potraviny? 
My vám je představíme!

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 5. března

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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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!


