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Nejzajímavější 
restaurace na Zemi

Linda Finková  
Na exotiku mne nenalákáte
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Cvrčci jako horká novinka 
v legislativě
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Jak správně značit potraviny?
Přijďte na bezplatný seminář s Regionální potravinou!

Program:

9.00 – 9.30 registrace

9.30 – 10.30	 	zástupce	Ministerstva	zemědělství	–	legislativa,	označování	potravin,	etikety

10.30 – 11.00	 	zástupce	Státního	zemědělského	intervenčního	fondu	–	informace	o	soutěži	a	Metodice	pro	
udělování	značky	Regionální	potravina

11.00 – 11.15	 přestávka

11.15 – 12.00	 	zástupce	Státní	zemědělské	a	potravinářské	inspekce	–	praktické	informace	o	největších	
problémech	s	označováním	výrobků	+	praktické	příklady,	mechanismus	kontroly

12.00 – 12.45	 	zástupce	Státní	veterinární	správy	–	praktické	informace	o	největších	problémech	s	
označováním	výrobků	+	praktické	příklady,	mechanismus	kontroly

12.45 – 13.00	 diskuse	a	závěr	semináře

13.00 – 13.45	 oběd

Termíny a místa konání:

7. 2. 2018 Ostrava	 Clarion	Congress	Hotel	 Zkrácená	2703/84,	700	30	Ostrava	 			

8. 2. 2018 Liberec	 Clarion	Grandhotel	Zlatý	Lev	 Gutenbergova	126/3,	460	01	Liberec

14. 2. 2018 Praha	 Hotel	Olšanka	 Táboritská	1000/23,	130	00	Praha	3																							

15. 2. 2018 Pardubice	 Hotel	EURO	 Jiráskova	2781,	530	02	Pardubice

21. 2. 2018 Plzeň	 Hotel	Vienna	House	 U	Prazdroje	6,	301	06	Plzeň	 	 			

22. 2. 2018 Karlovy Vary	 Hotel	Dvorana	 Chebská	394/44,	360	06	Karlovy	Vary							

8. 3. 2018 Jihlava	 Hotel	Gustav	Mahler	 Křížová	112/4,	586	01	Jihlava																	

14. 3. 2018 České Budějovice	 Hotel	Budweis	 Mlýnská	6,	370	01	České	Budějovice		

15. 3. 2018 Hradec Králové	 Hotel	Nové	Adalbertinum	 Velké	náměstí	32,	500	03	Hradec	Králové		 		

21. 3. 2018 Ústí nad Labem	 Clarion	Congress	Hotel	 Špitálské	náměstí	3517,	400	01	Ústí	n/Labem					

22. 3. 2018 Olomouc	 Hotel	Alley	 Michalské	stromořadí	1061,	772	00	Olomouc			

5. 4. 2018 Brno	 Hotel	International	 Husova	200/6,	602	00	Brno	 	

24. 5. 2018 Zlín	 Hotel	Baltaci	Atrium	 Lešetín	II/651,	760	01	Zlín

 
 

Závazné přihlášky na akci zasílejte na e-mail: svobodova@foodnet.cz s uvedením jména, příjmení 
a společnosti, společně s vybraným termínem a místem konání. 

(maximální	kapacita	míst	je	omezena)

SEMINÁŘ JE URČEN PRO MALÉ A STŘEDNÍ VÝROBCE ZEMĚDĚLSKÝCH 
A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A JE ZCELA BEZPLATNÝ!!!

Informace	o	soutěži	Regionální	potravina	naleznete	na	www.regionalnipotravina.cz
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Milé čtenářky, 
      milí čtenáři,
Často se nás na facebooko-
vých stránkách či prostřed-
nictvím emailů dotazujete, jak 
je možné, že někteří výrobci 
používají nadstandardně velké 
obalové materiály, ve kterých 
pak skutečný obsah výrobku 
odpovídá v některých případech 
ani ne jedné třetině obalu a zda 
se nejedná o nekalé praktiky výrobce. 
Rozhodli jsme se proto, že se tématem 
budeme podrobně zabývat a odpověď najdete v článku.
Hned v úvodu musíme na obhajobu mnoha výrobců podotknout, že ochran-
ná atmosféra má svůj význam – už jen proto, aby se zachovala jakost někte-
rých potravin. Vezměte si například takové brambůrky. Než zakotví ve vaší 
potravinové skříňce, musí ujít dlouhou cestu – balení, transport, vybalování 
na palety, do regálů včetně cesty k vám domů v tašce, kde se mačkají s dal-
šími položkami vašeho nákupního seznamu. V malém sáčku, který by neměl 
vzduchovou rezervu, by rozhodně nepřežily bez úhony ani první předání 
z výroby do skladu. A rozdrobenou „brambůrkovou mouku“ si zase nikdo 
z nás kupovat nechce. Na druhou stranu tu visí otazník nad ekologickou 
hodnotou a aktivitami vedoucími ke snižování odpadu a v neposlední řadě 
možným vyššími náklady pro spotřebitele. Tato rovnováha je také pečlivě 
hlídána kontrolními subjekty. Více se už ale dozvíte na následujících strán-
kách v rubrice Zaostřeno. 
Velmi nás těší, že se čím dál tím více zajímáte o to, co kupujete, a s důvěrou 
se na nás obracíte, pokud vás něco zaujme nebo překvapí. Budeme se těšit 
na další dotazy a podněty, která témata byste rádi viděli v některém z dal-
ších čísel nebo v naší onlinové verzi. 

Příjemně prožitý zbytek zimy vám přeje
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupkyně šéfredaktorky
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Lze poznat kvalitní pralinky na první pohled?
Na první pohled bohužel ne. U balených výrobků je 

nejlepší číst složení na etiketě. U výrobků prodáva-
ných na váhu je asi nejsnazší ochutnat. U pralinek jde 
především o kvalitu náplně. To, že je čokoláda z Belgie, 
opravdu ještě neznamená, že se jedná o prvotřídní 
výrobek. Nejkvalitnější pralinky jsou plněné náplněmi 

ze smetany, čokolády, ovocného pyré, nugátu, ořechů 
nebo různými druhy alkoholu apod. Ty méně kvalitní jsou 

plněny rostlinnými tuky, aromaty a různými náhražkami 
kvalitních surovin. Je to především o ceně a trvanlivosti.

Platí nějaká nepsaná pravidla, jak si pralinky správně vychutnat?
Měli bychom si je užít všemi smysly. Nejprve by nás měl potěšit pohled - lesklá čoko-
láda a zajímavý design. Následně si k pralince přivoníme a ucítíme výrazné kakaové 
aroma. Při zakousnutí uslyšíme krásné křupnutí, ale nejdůležitější je samotná chuť. 
Ta nejlépe vynikne, pokud má čokoláda pokojovou teplotu. Necháme ji pozvolna 
v ústech rozpouštět a už se jen můžeme rozplývat nad chutěmi, které cítíme.

Jaké druhy pralinek existují a které jsou nejnároč-
nější na přípravu?
Dnes existuje opravdu nekonečné množství různých druhů a chutí, 
od klasických až po ty neobvyklé s různými kombinacemi ovoce, 
koření, květinových vůní apod. Nejnáročnější na výrobu jsou určitě 
moderní designové pralinky, kde se dekorace vytváří barevným 
kakaovým máslem.

Na slovo s Martinem Pokorným

3 chytré aplikace, 
které byste měli mít v telefonu

Čerstvý vítr v jídelníčku
cukrářem a chocolatierem

Zaujalo vás 
             na Facebooku a webu

Jaro nám pomalu, ale jistě klepe dveře, a tak 
je na čase osvěžit novou chutí i naši kuchyni. 
Různé druhy bylinek okoření stereotypní 
pokrmy a dodají jim potřebný šmrnc. Ať už se 
je rozhodnete 
vypěstovat ze 
semínek nebo si 
ze zahradnictví 
přivezete rost-
linky již vzrostlé, 
budou se vyjí-
mat ve stylovém 
košíku s ušima 
italské značky 
Uashmama. Obal na květináč z pratelného 
papíru seženete ve spoustě barevných varian-
tách za 613 Kč například v pražské prodejně 
Czech Labels & Friends, brněnském Step 
Shopu nebo na stránkách Uashmama.sk.

Potravinářská inspekce 
pro nepřijatelný 
hygienický stav 
uzavřela bistro 
v centru Brna

Veterináři objevili 
parazita v dovezených 
maďarských 
divočácích

Jihomoravské 
pivovary začaly 
vařit pivo 
na Velikonoce
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Potraviny na pranýři 
Jde o oficiální aplikaci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 
díky které budete mít okamžitý přehled o nevyhovujících potravinách, 
uzavřených provozovnách i kontrolních akcích SZPI v České republice. 

A pokud při nákupu narazíte náhodou na nějaký problém, můžete vyplněním jedno-
duchého formuláře a stiskem tlačítka odeslat podnět k prověření dané provozovny 
nebo výrobku (lze připojit i fotografii).

Pivní deníček
Nepostradatalná platforma pro všechny milovníky piva vyhledá 
podniky v okolí, prozradí informace o zdejší nabízené značce i ceně 
zlatého moku a otevírací době. Zároveň umožňuje zaznamenávat 

počet vypitých piv, ochutnaných značek a navštívených lokálů. Registrovaní uživatelé 
si mezi sebou poskytují rady o místech, kam se vyplatí zajít, a na mapě si mohou 
zobrazit, kde se právě nacházejí jejich přátelé. Další užitečnou funkcí je aktuální účet 
v hospodě, kde okamžitě vidíte svou útratu.

Meníčka
Pokud pravidelně chodíte s kolegy na pracovní obědy, je pro vás 
tato aplikace jako stvořená. Chytrá pomůcka totiž vždy bleskurychle 
odpoví na otázku „Kam půjdeme dnes na jídlo?“ Podle aktuální polohy 

okamžitě zobrazí nejbližší restaurace, jejich denní nabídku a ceny pokrmů. Vybírat 
můžete z meníček podniků ve více než sto městech a obcích po celé republice a při 
předchozím načtení dat funguje aplikace i v režimu off-line.

* všechny uvedené aplikace jsou dostupné v systémech Android i iOS a jsou zcela zdarma
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Hmyzí hotel
Pěstujete si před domem vlastní ovoce a zeleninu? 
Pak je začátek jara vhodným časem začít myslet 
na to, jak podpořit svoji budoucí úrodu. Třeba tím, 
že vyženete všechny potenciální škůdce. Ekologické 
řešení nabízí takzvané hmyzí hotely, které poskytnou 
domov včelkám, jež pomáhají opylovat zahrádku, nebo 
beruškám, které požírají nevítané mšice a svilušky, ale 
i dalším broučkům. Hmyzí ubytovnu umístěte nejlépe 
na jižní stranu s dostatkem slunečního světla a když 
budete mít štěstí, můžete se na první hosty těšit 
hned první den. Domky a hotely seženete od různých 
tvůrců na virtuálním tržišti Fler.cz.

neuniklo nám

Hlavně neztrácet humor 
   a chuť k jídlu 

Hlavní hrdinkou románu je živelná autorka 
kuchařek Nela, která má talent kombinovat 
chutě a komplikovat si život. Nechává v Praze 
jistoty a se slušnou dávkou rebelství i odvahy 
vystoupit z komfortní zóny se odstěhuje 
do Norska a následně na anglický venkov 
pracovat jako servírka. Do cesty se jí pletou 
svérázní hosté a neobyčejní muži, včetně 
Colina Firtha. Tento upřímný a optimistický 
příběh volně navazuje na předchozí dílo 
autorky Muž s vůní kávy, žena se špetkou 
skořice. Titul Rozmačkané ego se slaninou 
vydalo nakladatelství Motto a knihu můžete 
pořídit za 249 Kč.

Značky, které 
    nikdy nezklamou 
Ačkoliv potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální potravina 
musejí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské 

potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky 
vyplývající z podmínek pro používání značky kvality, 
výsledky pravidelné kontrolní akce opět potvrdily 
jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska 
zjištění SZPI jde o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. Laboratorní rozbor u žádného z odebraných vzorků 

nepotvrdil porušení bezpečnostních požadavků. Inspektoři SZPI každoročně kontrolují potraviny oceněné značkou kvality už 15 let 
a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodnocených produktů.

Právě tolik českých 

i zahraničních vystavovatelů se sejde o víkendu 

23. - 25. března pod střechou Průmyslového paláce 

v pražských Holešovicích. Čtrnáctý ročník projektu Fes-

tival Evolution slibuje návštěvníkům nepřeberné množství 

novinek, trendů a inspirace pro zdravé tělo i duši. „Najdete tu 

nejnovější produkty zdravé výživy, bio potravin, přírodní kos-

metiky i praktické ekologické výrobky do domácnosti. Nebude 

chybět ani food zóna s bohatým výběrem bio, veggie, vegan, 

raw, natur a fair trade potravin. Stranou nezůstanou ani 

novinky z oblasti výchovy a osobního rozvoje nebo témata, 

která vám umožní nahlédnout do sfér mimo každodenní 

realitu,“ přibližuje program festivalu pořadatel Ctirad 

Hemelík. Na sedmi pódiích vystoupí během tří dnů 

téměř 200 účinkujících, takže se příznivci zdravé-

ho životního stylu mohou těšit i na inspira-

tivní přednášky a zajímavé workshopy 

pro celou rodinu.

400
Číslo 
   měsíce

Projekt „Učíme se vařit bio“ propojuje 
          budoucí kuchaře se světem biopotravin
Zájem o lokální biopotraviny je stále na vzestupu. Veřej-
nost se více zajímá o kvalitu a původ potravin, o samotný 
proces jejich výroby a také o způsoby, jak podpořit lokální 
zemědělskou produkci. Mnohdy však chybí potřebné infor-
mace. Právě z tohoto důvodu vznikl projekt: „Učíme 
se vařit bio“, jehož cílem je zvýšit informovanost o biopo-
travinách, jejich zpracování a dostupnosti v ČR.

Projekt navázal na podobný projekt Bio v regionu, který probíhá 
na odborných středních školách napříč regiony ČR od roku 2016. 

Cílen je na studenty a pedagogy středních odborných škol gastro-
nomického zaměření v hlavním městě Praha a běží od srpna 2017 

do konce roku 2018. Na vybraných školách se uskuteční vždy blok 
tří aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o ekologickém zemědělství 

a lokální bioprodukci. Více na: www.lovime.bio/programy-skoly/.
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Toužíte po gurmánském zážitku v samotném srdci Prahy? 
V blízkosti Karlova mostu v prostorách areálu kláštěra 
rytířského řádu Křižovníků se nachází Restaurant Relief. 
A právě zde uspokojíte své touhy. Kromě tradiční české 
kuchyně, na níž se restaurace zaměřuje, nabízí take menu 
ze sezonních potravin a vyhledávaných mezinárodních 
delikates. Tým zkušených odborníků dbá na výběr čerstvých 
a kvalitních surovin od prověřených dodavatelů a řadu 
z nich, včetně masa, nakupuje v bio kvalitě. Na své si přijdou 
i milovníci vína, které jistě potěší široká nabídka moravských 
vín, a ti, kteří dávají přednost pivu, mají na výběr hned 
z několika druhů. Gastronomický prožitek už jen umocňuje 
výjimečná atmosféra původního historického sklepení 
a stylový interiér.

Doplněk stravy neuvedl na obal informaci o ošetření ionizujícím zářením
Evropské i národní právní předpisy ukládají výrobcům a dovozcům povinnost informovat na obalu 
spotřebitele o použití ionizujícího záření u potravin, které byly touto technologií ošetřeny. 
Inspektoři SZPI odebrali ke kontrole vzorky potravin, u kterých tato informace nebyla na obalu 
uvedena, a po analýze rizika se zaměřovali mimo jiné na komodity, u nichž výsledky dřívějších 

kontrol prokázaly porušení předpisu. Šlo zejména o koření, bylinné čaje, instantní 
polévky obsahující sáček s kořením, sušený česnek, sušené houby a doplňky stravy. 
Z celkového počtu 32 odebraných vzorků analýza prokázala ošetření ionizujícím 
zářením bez požadované informace na obalu u 1 vzorku. Jednalo se o Ženšen sibiřský, 
doplněk stravy (prášek z kořene), datum minimální trvanlivosti 09/2018, šarže: 06-4-03-

103-01-1, 17-057, výrobce: Walt International s.r.o., Jablonec nad Nisou, dodavatel: Alfred Galke GmbH, Flecken Gittelde, 
Am Bahnhof 1, Bad Grund, země původu Čína. S kontrolovanou osobou zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.

neuniklo nám   

Recept 
   na rychlý detox    
Chcete svému tělu dopřát porci vitamínů a podpořit organismus 
v jarní očistě? Vyzkoušejte jednoduchý recept na detoxikační 

smoothie! 
Do mixéru 
postupně 
přidávej-
te: šálek 
vody, 
1/2 šálku 
citrono-
vé šťávy, 
pár listů 
z ka-
pusty 
a pampe-
lišek (když 
neseženete 
pampelišky, 

nahraďte je rukolou), jablko, hrušku, 1/2 čajové lžičky zázvoru, špetku 
kajenského pepře, podle chuti med nebo stévii na oslazení a můžete 
dodat i 1/2 polévkové lžíce prášku z kořene Maca. Pak už stačí jen 
přístroj zapnout a důkladně rozmixovat. Dobrou chuť.

Oscar Wilde

       Nesnáším lidi, kteří 

    jídlo neberou vážně. 

        To prozrazuje 
    povrchní povahu.

Ve společnosti 
               Anežky České
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V minulosti zvláštní daň na vybra-
né potraviny zavedlo například 
Maďarsko, Portugalsko, Francie 

nebo Mexiko. Daň zavedlo také 18 států 
a 6 měst ve Spojených státech ame-
rických. V Maďarsku došlo k prvnímu 
zdanění v roce 2011. Daň ve výši 0,02 

až 1,6 eura na kilogram nebo litr se týká 
výrobců sladkých nápojů, energetických 
drinků, sladkých snacků. Přes úvodní 
skokové zvýšení cen těchto výrobků trh 
postupně zdražení absorboval a ceny se 
vrátily do normálu. Podle zdejších údajů 
se spotřeba těchto produktů údajně sní-

žila, stejně tak klesla spotřeba slazených 
nápojů v Mexiku během dvou let o 11 %.

V ČR zatím bez daně
Od jara letošního roku se na novou 
daň musejí připravit Britové, začne zde 
platit zdanění cukru v nealkoholických 

Nejen Českou republiku trápí nadváha, 
obezita a nemoci s ní spojené, jako jsou 
cukrovka, vysoký krevní tlak či kardiovaskulární 
onemocnění, čímž se také zvyšují náklady 
státu na zdravotní péči. Jednou z cest, která je 
v dnešní době v boji s těmito neduhy využívána, 
jsou speciální daně uvalené na vybrané 
komodity. Skutečně však nařízené zdanění 
povede ke kýženým výsledkům?

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Opravdu zhubneme 
   díky daním?
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nápojích. Výrobci musejí platit 18 pencí 
za litr nápoje obsahujícího pět a více 
gramů cukru na sto mililitrů, případně 
24 pencí za litr nápoje obsahujícího více 
než osm gramů cukru na sto mililitrů. 
Daň by se tak 
měla dotknout 
pětiny všech 
nealkoholic-
kých nápojů prodaných ve Velké Británii. 
Řada výrobců tak dopředu přistoupila 
ke snížení obsahu cukru ve svých pro-
duktech.
V České republice se o zavedení daně 
prozatím neuvažuje. Zdanění nezdravých 
potravin navrhovala již před lety ve svém 
programu například Strana zelených.

Na černé listině i maso
K uvalení zvláštních daní na slazené 
nápoje vyzvala vlády na podzim roku 
2016 také Světová zdravotnická organiza-
ce (WHO). Slibuje si od nich pomoc v boji 
proti obezitě, cukrovce a zubnímu kazu. 
Podle doporučení by se zdanění mělo dot- 
knout všech slazených nealkoholických 
nápojů, ale například i stoprocentních 

ovocných šťáv. Aby došlo k prokaza-
telným výsledkům, mělo by zdražení 
dosáhnout nejméně 20 %. Zvýšení ceny 
těchto komodit by mělo podle WHO 
vést ke snížení spotřeby. Kromě přímých 

zdravotních 
benefitů by 
nařízení při-
neslo vládám 

vyšší příjmy, které by bylo možné využít 
na propagaci a dotace zdravého způsobu 
stravování.
Stejný osud jako cukr by mohl potkat 
i maso, které má podle některých studií 
negativní vliv na lidské zdraví i klimatic-
ké změny. Podle Organizace pro výživu 
a zemědělství (FAO), spadající pod OSN, 
má globální masný průmysl až patnác-
tiprocentní podíl na produkci sklení-
kových plynů. Bez omezení spotřeby 
nebude možné dodržet cíle stanovené 
v Pařížských dohodách. Zastánci zdanění 
a omezení spotřeby usilují o to, aby 
bílkoviny ve větším množství pocházely 
z rostlinných zdrojů. Podle dat společ-
nosti Bloomberg má navíc celosvětová 
spotřeba masa do poloviny tohoto století 

stoupnout o 73 %. O dani na maso se 
v poslední době začíná diskutovat 
v Dánsku, Německu, Číně či ve Švédsku.

Levnější náhražky budou na vzestupu
Je sice pravdou, že zvýšením ceny se 
pravděpodobně podaří objem nakoupe-
ného zboží snížit, ovšem otázkou je, zda 
díky tomu lidé budou konzumovat méně 
kalorií, či jejich množství „doženou“ 
jinde. Zdanění navíc nepodléhají základní 
potraviny. Nebezpečím samozřejmě je, 
že lidé při zdražení dosud kupovaných 
produktů začnou pořizovat levné 

potravinová policie

„Vyšší dani může podlehnout 
         i maso. Jednají již čtyři země.“

Podle údajů WHO je obézních 11 % 
mužské a 15 % ženské populace, což 
odpovídá více než půl miliardě lidí. 
Alarmující je fakt, že jejich počet se 
mezi lety 1980 až 2014 více než zdvoj-
násobil. Nadváhou trpí až 40 % světové 
dospělé populace a okolo 42 miliónů 
dětí mladších pěti let. S cukrovkou se 
potýká 422 miliónů dospělých.

OBEZITA 
v Číslech
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náhražky. Daň z cukru a tuků je navíc 
velmi regresivní, na chudší vrstvy dopadá 
mnohem více než na bohaté. Je otáz-
kou, kolik lidí se 
skutečně vzdá ne-
zdravých potravin 
jen proto, že jsou 
o pár korun dražší. Zkušenost z Dánska 
napověděla, že si spotřebitelé tyto po-
traviny neodpustili a případně si pro ně 
dojeli do sousedního Německa.
Také ze studie vypracované společnos-
tí The European Competitiveness and 
Sustainable Industrial Policy Consortium 
vyplývá, že zavedením potravinových 
daní je možné snížit spotřebu zdaněných 
produktů. Spotřebitelé ovšem mohou 
začít kupovat výrobky podobného 
složení, na které však daň nedopadne. 
Zavedení daní má vliv také na konku-
renceschopnost – spotřebitelé přejdou 
k levnějším značkám a dochází k po-
klesu konkurenceschopnosti prémio-
vých značek.

Pomoc pro státní kasu
Jedním z důvodů zrušení daně v Dánsku 
po jednom roce od zavedení byla admi-
nistrativní náročnost a vysoké náklady 
na měření obsahu tuků v jednotlivých 
produktech. Přesná klasifikace vyžadu-
je velmi složitou metodiku, neboť jsou 
postiženy jednotlivé 
ingredience ob-
sažené v po-
travinách. 
Docházelo 
tak nutně 
k různým 
zjednodu-

šením, kdy byla uvalována daň na celé 
kusy jatečních zvířat bez toho, že by byla 
zohledňována tučnost jednotlivých částí.

Jak zkušenosti na-
povídají, uvalení 
daní mělo v ně-
kterých zemích 

za následek zrušení investic dotčených 
společností v daných státech. Jak již 
bylo zmíněno, od zavedení těchto daní si 
státy slibují snížení konzumace nezdra-
vých potravin, ale také zvýšení příjmů 
do státní kasy, jako tomu je v případě 
alkoholu a cigaret. Sice lze předpokládat, 
že by došlo k úspoře v nákladech na veřej-
né zdravotnictví, ovšem prostředky by šly 
z kapes spotřebitelů. Navíc by bylo nutné 
jednoznačně stanovit systém, jak budou 
vybrané prostředky vynakládány. I kdyby 
směřovaly skutečně do sektoru zdravot-
nictví, budou využívány i k léčbě jiných 
nemocí, než jsou jen ty spojené s obezi-
tou, což se pak s motivací zavedení 
těchto daní poněkud míjí.

Zdraví je na každém 
z nás
Hlavní otáz-
kou zů-
stává, 

nakolik by tuto problematiku měl formou 
speciálních daní regulovat stát, a jaký je 
také reálný dopad tohoto zdanění, ať již 
formou rozdílné sazby DPH, nebo formou 
speciální spotřební daně. Daň v podstatě 
ztělesňuje názor, že 
před nezdravými 
produkty by měl 
své občany 
ochránit stát. 
Obezita je ale 
do velké míry 
onemocnění, 
které může 
každý jednot-
livec ovlivnit. Boj 
s nadměrnými kilo-
gramy je tak na každém z nás. Žádná daň 
nás nepřiměje ke zdravějšímu způsobu 
stravování a optimálnímu pohybu. Navíc 
je nemožné jednoznačně určit, které 
z potravin jsou zdravé a které nezdravé. 
Koneckonců se náhled na řadu komodit 

v průběhu času mění. Vše je spíš otáz-
kou množství. Role státu by měla 

spočívat především v prevenci 
a informování spotřebitelů. 

A také v tom, aby byly 
zdravé a kvalitní potravi-

ny dostupné. 

„Vyšší daň cukru se v Dánsku 
                   zatím neosvědčila“
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Připravily Jana Tobrmanová Čiháková a Lenka Bicanová, foto shutterstock

Obal dělá zboží. To je samozřejmé. Však také na to, aby byly obaly pro 
zákazníky atraktivní, vynakládají výrobci nemalé prostředky. Občas ale 
narazíte na sáčky a krabice, které nejsou nápadné jen svým designem, 
ale i velikostí. Přitom obsah potraviny tancuje někde na dně. Proč 
platíme za obal, který je naplněný vzduchem a skutečně výrobci brnkají 
na nebezpečnou strunu klamavé reklamy?

Kupujeme si
 drahý 
 vzduch?
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Za větším obalem nemusí stát 
vždycky snaha výrobce uvést nás 
záměrně v omyl. Větší obaly mají 

i své klady. Jedním z nich je ochrana zboží 
před poškozením při manipulaci (napří-
klad u bramborových lupínků, oplatků, 
apod.). Neméně významným důvodem je 
i vytvoření ochranné atmosféry v obalu. 
Při tomto způsobu balení je obal naplněn 
plyny, jako jsou například dusík nebo 
oxid uhličitý, které prodlužují trvanlivost 
zboží, jeho chuť i barvu. Běžně se tento 
způsob balení používá například u sýrů, 
uzenin nebo některých druhů pečiva.
V každém případě je však třeba počítat 

s tím, že čím více obalového materiálu je 
použito, tím větší mají ekologický dopad 
a v neposlední řadě se náklady na něj 
promítnou i do ceny výrobku.

Co říká zákon?
„Zvolená velikost obalu a její úměrnost 
či neúměrnost vůči objemu obsahu 
potraviny, je 
dána zákonem 
o obalech (ze-
jména jeho § 3) 
ve smyslu, že objem obalu by měl být co 
nejmenší,“ poznamenává Mgr. Radoslav 
Pospíchal, referent mediální komunikace 

SZPI a dodává: „Zákon o obalech v § 3 
ale zároveň dává možnosti výrobcům 
potravin typu strouhaný sýr, bramborové 
lupínky, křehké oplatky či tyčinky apod., 
tedy potravin vyžadujících s ohledem 
na své vlastnosti specifické požadavky 
na balení tak, aby při manipulaci s po-
travinou nedošlo k jejímu znehodnocení 
a dostala se v požadované kvalitě spo-
třebitelem až ke konečnému spotřebiteli. 
SZPI může posoudit, zda osoba uvádějící 
na trh zajistila, aby hmotnost a objem 
obalu byly co nejmenší, ale při současném 
dodržení požadavků kladených na balený 
výrobek a při zachování jeho přijatelnosti 
pro spotřebitele.“
Pokud se tedy budete rozčilovat nad 
sáčkem brambůrků, které se jevily větší, 
je to zbytečné, protože výrobce je v právu 

a větší obal 
použil v zájmu 
zákazníka. 
O klamavou re-

klamu tedy v tomto případě nejde. Za po-
chybení se považují mylně nebo záměrně 
chybně deklarované informace. Pokud 

Dvě strany 
mince

„Větší obaly ve většině 
                           případů chrání obsah“

Jako kupující přirozeně očekáváte, že velká krabice sušenek 
bude plná sušenek. Po otevření ale zjistíte, že naplněná je jen 
jedna polovina. Než se ale začnete dožadovat náhrady nebo si 
stěžovat v diskusích, zjistěte, zda nemá velikost obalu logické 
opodstatnění a jestli tedy není v souladu s normou. V některých 
případech je to totiž vyloženě nutné.
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tedy například zakoupíte produkt, který 
má uvedenou jinou gramáž, než skutečně 
ukáže váha, jste oprávněni podat podnět 
k přezkoumání.
Pro doplnění uvádíme, že podle zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele se 
za klamavou reklamu považuje také jaký-
koli způsob uvedení spotřebitele v omyl 
ve vztahu k hlavním znakům výrobku. 
Tím jsou míněny například údaje o jejich 
rizicích, složení, výrobním postupu, datu 
výroby nebo datu trvanlivosti či chybné 
uvedení zeměpisného původu.

Obaly jsou pod „dozorem“
Nadměrné obaly tedy monitoruje i Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce. 
Spotřebitel může dát podnět kdykoli, 
má-li pocit, že výrobce jedná protizá-
konně. SZPI má povinnost tuto skuteč-
nost přezkoumat a v případě, že odhalí 
pochybení, tedy klamání spotřebitele, 
zahájí s daným subjektem správní řízení. 
Nicméně z dostupných dat je patrné, že 
dosud nebylo zaznamenáno žádné šizení 
koncového zákazníka, i když byla tato 

tématika předmětem několika podnětů ze 
strany spotřebitelů.
SZPI také naopak neshledala nevyho-

vující případ, kdy by obal svým volným 
prostorem chránil křehkou potravinu před 
nadměrným tlakem nedostatečně. 
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Velikost obalů a jejich 
obsah jsme také v redakci 
otestovali. Na paškál jsme 
si vzali hned dvanáct 
produktů, které jsme 
převážili na zkalibrované 
váze. U všech produktů 
byla všechna data na obalu 
výrobci deklarována 
správně. Obaly byly 
ale často naplněné jen 
do poloviny. A přestože 
se nejedná o pochybení 
ze strany výrobce, tyto 
produkty vás svým 
obsahem minimálně 
překvapí. Tady je jejich 
přehled.

Dvanáctero produktů, 
     které překvapí obsahem

Bon pari lesní směs
Výrobce  Nestlé Česko s.r.o.
Gramáž uvedená 
na obalu: 90 g
Zjištěná gramáž: 92 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 50 %

Puding Dr.Oetker vanilka
Výrobce  Dr.Oetker s.r.o.
Gramáž uvedená 
na obalu: 37 g
Zjištěná gramáž: 40 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 50 %

Sušenky Derby
Výrobce  Mondelez Czech Republic s.r.o.
Gramáž uvedená 
na obalu: 220 g
Zjištěná gramáž: 223 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 50 %

Kakao holandského typu Marila
Výrobce  MOKATE Czech s.r.o.
Gramáž uvedená 
na obalu: 100 g
Zjištěná gramáž: 100 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 50 %

Granko
Výrobce  Nestlé Česko s.r.o.
Gramáž uvedená 
na obalu: 225 g
Zjištěná gramáž: 230 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 50 %



www.svetpotravin.cz 15

zaostřeno

Ciniminis
Výrobce  Cereal partners Poland
 Torun-Pacific z.o.o.
Gramáž uvedená 
na obalu: 250 g
Zjištěná gramáž: 253 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 60 %

Jogurt Schnitte mléčný řez
Výrobce  Ferrero
Gramáž uvedená 
na obalu: 28 g
Zjištěná gramáž: 28 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 60 %Bramborová kaše sušená

Výrobce  Natura a.s.
Gramáž uvedená 
na obalu: 95 g
Zjištěná gramáž: 96 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 30 %

Žervé z Poděbrad 
s kozím tvarohem Milko
Výrobce  Polabské mlékárny a.s.
Gramáž uvedená 
na obalu: 80 g
Zjištěná gramáž: 80 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 40 %

Mysli Emco s kousky ovoce
Výrobce  Emco spol. s.r.o.
Gramáž uvedená 
na obalu: 375 g
Zjištěná gramáž: 386 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 45 %

Brambůrky Bohemia solené
Výrobce  Intersnack a.s.
Gramáž uvedená 
na obalu: 77 g
Zjištěná gramáž: 81 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 60 %

Poctivý vídeňský párek
Výrobce  Kostelecké uzeniny a.s.
Gramáž uvedená 
na obalu: 180 g
Zjištěná gramáž: 183 g
Přibližný obsah zboží 
v poměru k obalu: 75 %



16 www.svetpotravin.cz

objevili jsme

Připravila Lenka Zajícová, foto shutterstock a archiv restaurací

Pojďte s námi nahlédnout 

do světa, kde se snoubí 

umělcova duše spolu 

s tou nejprostší krásou 

přírody. Kde chuťové 

pohárky zažívají extázi 

a kde čas je jen iluze. 

Možná to budou hřejivé 

paprsky afrického slunce, 

které probudí všechny 

vaše smysly. Možná, 

že až vám nad hlavou 

propluje hejno mořských 

ryb, zatají se vám dech. 

Avantgardní gastronomie 

je novým turistickým 

lákadlem. Odoláte 

dosud nepoznanému 

a podlehnete pokušení 

uvidět až téměř utopická 

místa na vlastní oči?

Nejzajímavější 
restaurace planety

Perla v hlubinách oceánu

Pět metrů pod hladinou Indického 
oceánu v luxusním maledivském 
letovisku Conrad Maldives Ran-

gali Island se na výměře pouhých 5 x 9 
metrů nachází restaurace Ithaa. V míst-
ním jazyce znamená Ithaa „matka perel“ 
a díky svému unikátnímu konceptu se 
řadí mezi nejkrásnější restaurace světa. 
Během stolování jsou hosté obklopeni 
rozmanitými hejny pestrobarevných 
ryb, ale i vzácnými rejnoky či obávanými 
žraloky. Vzhledem k malému prostoru 
nabízí Ithaa kapacitu čtrnácti míst, pro 
návštěvníky je tedy připravena vskutku 
intimní atmosféra. Rezervaci je však 
nutno provádět s co možná největším 
předstihem, nejen pro velký zájem ze 
strany gurmánů a milovníků podvodního 
ráje, ale také kvůli omezené životnosti 
samotné restaurace, která byla stanovena 
na 20 let. 

Celý projekt, ve kterém museli architekti 
počítat s řadou netradičních zatížení, 
jakými jsou příliv a odliv, proměnlivost 
vln i stoupající hladina oceánu, vyšel 
na zhruba 5 miliónů dolarů. Skleněný 
tunel vyrobili specialisté v Singapuru, 
odkud putoval rovnou na Maledivy 
a za pomoci 85 tun písku a 4 ocelo-
vých pilířů byl 19. 11. 2004 ukotven 
do mořského dna. Jen o měsíc později 
byla restaurace ohrožena zničující vlnou 
tsunami, nakonec ji ale nijak významně 
nezasáhla a v dubnu dalšího roku mohla 
být Ithaa slavnostně otevřena veřejnosti. 
Od té doby si zde labužníci pochutnávají 
na čtyřchodových obědech (195 USD) 
a šestichodových večeřích (320 USD). 
V menu se prolíná tradiční maledivská 
kuchyně se zahraničními delikatesami, 
jako je například hovězí maso z býka 
wagyu, francouzská čokoláda či 
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V rouše Adamově i Evině

Pohádková scenérie

Ještě v devatenáctém století nosily 
ženy dlouhé sukně, které směly nad-
zvednout jen v případě krajní situace 

o pár centimetrů. A není to až tak dávno, 
co byla Marlene Dietrich zatčena za po-
buřování, protože se po Paříži procházela 
v kalhotách. Jenže doba jde kupředu 
a před pár měsíci se v témže městě ote-
vřela první nudistická restaurace Francie 
O’naturel. Jelikož v zemi žije přibližně 
2,6 miliónů vyznavačů naturismu, není 

žádným překvapením, že zájem o hodo-
vání v novém podniku byl již od začátku 
více než obrovský. 
Po nutné předchozí rezervaci si hosté 
nejprve v šatně odloží oblečení a mobilní 
telefony, kamery i fotoaparáty. Násled-
ně se obují do přidělených přezůvek, 
jen dámy, které tvoří 40 % klientely si, 
pokud chtějí, mohou ponechat podpatky 
a hostina může začít. Francouzské specia-
lity včetně humra, foie gras nebo hlemýž-

dů v petrželové 
omáčce, přinášejí 
nahým stráv-
níkům pravý gur-
mánský zážitek. 
Za tříchodové 
menu pak zaplatí 
kolem 30 EUR. 
Ale i v O’na-
turel je třeba 
dodržovat určitá 
pravidla. Není 
tolerován žádný 
voyaerismus či 
jiný, pro zákaz-
níky šokující 

exhibicionismus a šaty si na sobě mohou 
ponechat kromě personálu jen teenageři, 
kteří mají povolen vstup pouze v do-
provodu dospělé osoby. Z hygienických 
důvodů jsou na židlích jednorázové 
potahy a nepropustné závěsy na oknech 
zaručují, že kolemjdoucí neuvidí dovnitř 
restaurace. 

kaviár Malossol. Přes den je v restauraci 
takové světlo, že musí mít hosté i per-
sonál nasazené sluneční brýle a zatímco 

v době oběda je Ithaa tzv. „kid-friendly”, 
na večeři je vstup povolen už jen osobám 
starším šestnácti let. 

Kdysi rybářský příbytek, dnes 
nejvyhledávanější podnik Zan-
zibaru. Do restaurace The Rock 

ovšem hosté suchou nohou nevkročí. 
Během přílivu se totiž stává opravdo-
vým ostrůvkem Tanzanie a jiná cesta 
než za pomoci místních převozníků 
v dřevěné bárce zkrátka neexistuje. Při 
odlivu pak hosté přicházejí po písečné 
pláži. Už samotný vstup po stylovém 
dřevěném schodišti navodí magickou 
atmosféru. Zdejší terasa skýtá pohled 
na Indický oceán ze všech světových 
stran a protože uvnitř se nachází jen 
12 jídelních stolů, dává The Rock každé 
romantické duši pocit jedinečnosti. 
Restaurace vaří především z lokálních 
surovin, tedy ryb, korýšů a mořských 
plodů, ale nabízí i vegetariánské speci-
ality. Jídlo pro dvě osoby s předkrmem, 
hlavním chodem a nápoji vyjde pro 
představu na bezmála 100 USD. 
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Když v roce 2012 otevřel fran-
couzský šéfkuchař Paul Pairet 
na okraji centrálního Šanghaje 

avantgardní restauraci Ultraviolet, asi 
ještě netušil, že o pět let později získá 
za svůj unikátní koncept tři michelin-
ské hvězdy. V Ultraviolet se nachází 
jediný stůl o deseti místech. Každý 
večer se zde tedy může najíst jen deset 
šťastlivců. Na každého z nich pak připa-
dá 2,5 zaměstnance. Přesné souřadnice 
restaurace byste na oficiálních strán-
kách hledali jen marně. Pro hosty jsou 
připravena vozidla, které je přepraví 

do místnosti bez oken. Jakmile used-
nou, ocitnou se v jiném světě. Ve světě 
plném multisenzorických technologií, 
nových vjemů a dosud nepoznaných 
chutí. S každým dalším podávaným 
chodem se na stěnách automaticky 
mění obrazy, které doprovázejí zvuky 
přírodních elementů i melodie známých 
písniček a střídající se vůně i okolní 
teplota, jakoby přenesly zúčastněné 
do jiné dimenze. Čas přestává existovat. 
Ultraviolet se zabývá všemi smysly 
člověka, aby mu umožnila vidět, slyšet, 
cítit, chutnat, ale především zažít. Ser-

víruje se dvacet chodů a i když večeře 
nepatří k nejlevnějším (v týdnu 4000 
jüanů a o víkendu 6000 jüanů), rezervaci 
nezískáte dříve než za tři měsíce.  
První myšlenka na Ultraviolet se 
v Paulovi zrodila už v roce 1996, ale 
vzhledem k vysokým nákladům a tech-
nologickým nárokům ji mohl realizovat 
až o mnoho let později. Do svého snu 
investoval 2,5 miliónu dolarů. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o teprve druhou 
michelinsky ohodnocenou restauraci 
v Číně, počáteční vklad se věhlasnému 
šéfkuchaři více než vrátil. 

objevili jsme
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Ochutnávka všemi smysly

Šéfkuchař Paul Pairet v akci.

Všechny pokrmy v restauraci 
Ultraviolet jsou opravdovým 
uměním.
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Připravila Kristýna Schafferová, foto shutterstock

Říká se, že domácí je nejlepší. Když 
ale pečete vlastní chleba nebo 
pálíte meruňkovici, nenapadne vás 

zkoumat, zda výsledný produkt neobsa-
huje třeba škodlivé látky. Je to vlastně 
logické. Meruňky jste si natrhali na zahra-
dě z vlastních stromů a domácí chleba se 
skládá v podstatě jen z mouky a droždí. 
Přesně víte, co jste do jídla dali, a můžete 
si tak být jisti jeho kvalitou. Pod povr-

chem se ale mohou dít věci, o kterých 
nemáte ani tušení. Například při takovém 
smažení surovin s vysokým obsahem 
asparaginu a redukujících cukrů, jako jsou 
třeba brambory, vzniká látka zvaná akry-
lamid, která může mít na náš organismus 
neblahý dopad.

Strašák jménem akrylamid
Akrylamid patří mezi tzv. procesní 
kontaminanty, což je řada rozmanitých  
chemických látek v počtu až stovek, které 
vznikají z přirozeně přítomných složek 
v potravinářských surovinách, potravinách 
a pokrmech při technologických úpravách.  
S procesními kontaminanty se setkali již 
naši dávní předci, kteří začali pro úpravu 
potravin z důvodu údržnosti a prodloužení 
trvanlivosti 
používat 
technologic-
ké postu-
py jako uzení, pečení, pražení, sušení, 
nakládání,  fermentační procesy (kvasinky, 
baktérie), destilaci a v moderní  době další 
modernější technologie jako extruze nebo 
pufování. Při všech těchto technologic-
kých procesech vznikají látky senzoricky 
příjemné a žádoucí (vůně, chuť, barva), 

vznikají i látky s významnými antioxi-
dačními vlastnostmi, ale bohužel vznikají 
i látky nežádoucí. Některé tyto látky se vy-
tvářejí i mimo lidskou činnost a jsou tedy 
nejen procesními kontaminanty – vznikají 
například vulkanickou činností nebo při 
lesních požárech.

Maillardova reakce
Akrylamid vzniká v potravinách a po-
krmech přirozeně, jako tzv. „procesní 
kontaminant“ v průběhu tepelného zpra-
cování potravin nebo při přípravě pokrmů. 
Za hlavní mechanismus jeho tvorby v po-
travinách je považována reakce redukujících 
cukrů (například monosacharidů glukózy 
nebo fruktózy) s aminokyselinou asparagi-
nem (Maillardova reakce – obecně reakce 

mezi amino-
kyselinami 
a  redukují-
cími cukry),  

která patří mezi nejvýznamnější a zároveň 
nejrozšířenější chemické reakce probíhající 
během zpracování a skladování potravin. 
V průběhu těchto reakcí dochází ke vzniku 
žádoucích senzoricky aktivních látek, ale 
také k tvorbě řady  procesních kontaminan-
tů a akrylamid je jednou z nich.

O tom, co jíme, máme 
možnost rozhodovat. 
A tak pečlivě zkoumáme, 
zda potraviny neobsahují 
příliš mnoho přídatných 
látek. Málokdo ale ví, že 
i některé přírodní suroviny 
při zpracování vyprodukují 
látky, které se řadí mezi 
možné karcinogeny. Jde 
především o akrylamid, 
ethylkarbamát a furam.

Skryté (ne)bezpečí
jako vedlejší produkt

„Chcete v jídle stejné látky, 
                    které vzniknou při požáru?“
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Akrylamid vzniká  obvykle při teplotách 
120 °C a výše, kterých bylo dosaženo 
v průběhu smažení, pečení, pražení nebo 
grilování. V dnešní době jsou známy i jiné 
mechanismy vzniku akrylamidu v potra-
vinách, například vznik z lipidů. Intenzita 
tvorby akrylamidu závisí na počáteční 
koncentraci prekurzorů a jejich poměru, 
jakož i na teplotě a délce zpracování, 
aktivitě vody a  hodnotě pH.

Zdroje akrylamidu 
Hlavními zdroji akrylamidu v lidské stravě 
jsou především bramborové výrobky (hra-
nolky a bramborové lupínky), cereální vý-
robky (chléb, snídaňové cereálie, pečivo, 
sušenky a perníky), káva a kávovinové 
náhražky (pražená a mletá káva, rozpustná 
káva, kávovinové náhražky) a kojenecká 
a dětská výživa (dětské sušenky, dětské 
cereálie a dětská výživa na jiné než obilné 
bázi). To je dáno především přítomnos-
tí reakčních složek nacházejících se 
v těchto potravinách a surovinách, které 
se na vzniku  akrylamidu podílejí.

Jak snížit hladinu 
akrylamidu 
v potravinách?
Vzhledem k mož-
nému zdravotnímu 
riziku souvisejícímu 
s příjmem akrylami-
du z potravin vydala 
Světová zdravot-
nická organizace 
(WHO) doporučení 
související s mini-
malizací akrylamidu 
v potravinách. 
Používat při zpraco-
vání potravin nižší 
teploty po delší 
dobu bohužel 
není možné vždy 
a u všech potravin, 

je tedy nutné přistupovat k jednotlivým 
druhům potravinářských surovin a potravin 
individuálně. Odborníci například doporu-
čují vybírat takové odrůdy brambor, které 
mají nízký obsah asparaginu a redukujících 
cukrů, snížit teplotu a prodloužit dobu 
tepelné úpravy, používat enzym asparagi-
náza, který štěpí aminokyselinu asparaginu, 
používat jiné kypřící látky než amonné 
soli, používat kvas u chleba či úpravu pH 
a obsahu vody.
Akrylamid však není jedinou látkou vzni-
kající při úpravě potravin, o které se ví, že 
našemu zdraví škodí. Na paty mu šlape 
furan a ethylkarbamát, kdy obě látky 
vznikají převážně tepelným zpracováním.

Seznamte se s furanem
Furan je přirozeně se vyskytující bezbar-
vá těkavá kapalina v celé řadě potravin 
a nápojů, která byla Světovou zdravot-
nickou organizací (WHO) zařazena mezi 
možné karcinogeny. Nejčastěji se vysky-
tuje v pražených kávových zrnech, nalézt 
ho jde však i v některých, převážně kon-

zervovaných potra-
vinách. V současné 
době probíhají 
další studie, které 
by prokázaly jeho 
vliv na poškození 
a rakovinu jater.

Pozor na tepelné 
zpracování
Furan, stejně jako 
akrylamid, vzniká 
převážně tepel-
ným zpracováním 
surovin. Důkazem 
je fakt, že v nezra-
lých kávových 
bobech je 

množství furanu podstatně nižší než 
v pražených zrnech. Dále ho lze nalézt 
v potravinách v plechových konzervách či 
skle, které tepelným zpracováním prošly 
za účelem prodloužení jejich životnosti.

Není káva jako káva
Jak už bylo řečeno, furan se vyskytuje 
převážně v pražených kávových zrnech. 
S tím se nabízí otázka, zda existuje rozdíl 
mezi rozpustnou kávou či nápojem 
z kavárny. Výzkumy prokázaly, že nejvíce 
furanu obsahuje káva z automatů, při-
čemž v rozpustné kávě ho bylo nalezeno 
stopové množství. Pokud se řadíte mezi 
milovníky kávy, stojí za to popřemýšlet, 
kde si horký šálek dopřejete.

Jak nedat účinkům furanu šanci?
Přestože je prokázána škodlivost furanu 
na lidské zdraví, je nutno podotknout, že 
v průmyslově vyráběných potravinách do-
sahuje tak nízké koncentrace, která by při 
střídmém užívání neměla být ohrožující. 
Pokud budete dbát na vyváženou stravu 
s nízkým obsahem trans-mastných kyselin 
a nasycených mastných kyselin, zajistíte 
tělu dostatečný přísun vlákniny a vitamí-
nů, nemusíte se o své zdraví obávat.

Ethylkarbamát najdete na každém rohu
Další rizikovou látkou, které se připisuje 
negativní spojení s karcinogenitou, je 
ethylkarbamát, který je přirozenou sou-
částí kvašených potravin a alkoholických 
nápojů. Najdete ho tedy v pivě, víně, ale 
také v domácích pálenkách, chlebu či 
jogurtech. Hodnoty, jakých může maxi-
málně nabývat, hlídá legislativa. V České 
republice jsou stanoveny přísnější limity 
než v okolních zemích, konkrétně 0,4 
mg/l. Pro představu v sousedním Ně-
mecku je limit stanoven na 0,8 mg/l 
a ve Francii 1 mg/l.

Za vším stojí pecky
Ethylkarbamát je spojován především 
s alkoholickými nápoji, do nichž se dostá-
vá během procesu kvašení, a to z pecek 
ovoce. Zároveň jde ale o ukazatel, že je 
destilát vyroben z opravdového ovoce 
a ne z průmyslového lihu. Jeho přítom-
nost je tedy žádoucí, ovšem v omezené 
míře. Pokud by hodnoty byly nad povo-
lené limity, pomoc je jednoduchá. Před 
kvašením stačí ovoce vypeckovat, čímž se 
tvorbě ethylkarbamátu účinně zamezí. 
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Vítězové 
    měsíce

„Pokud jste zvyklí na klasické přesolené tyčinky, 
    můžete být zklamaní. Pokud se ale zajímáte o zdravější 
      varianty mlsání, mohou pro vás být Taliánské tyčinky 
                                                                               dobrou volbou.“

Tatiana Urbanová, redaktorka

„MROŽ Černý rybíz s tvarohem je pro mne příjemné 
                  překvapení. Plusové body dávám za vyváženost 
                                                                                    všech chutí.“

Karin Šnýdrová, editorka

Český zemědělec a jeho budoucnost. 
Světlo na konci tunelu?

Velký sál paláce Žofín, 20. března 2018 od 13:00 hod.

Na 219. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy: Jiří Milek, ministr zemědělství 
Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory ČR, Martin Pýcha, předseda 
Zemědělského svazu ČR, Karel Bureš, generální ředitel České exportní banky, a.s., 
Zdeněk Nekula, předseda představenstva PGRLF, a.s., Václav Klejch předseda 
představenstva ZD Dolní Újezd, Pavel Šrámek, soukromý zemědělec.

Jaká budoucnost čeká naše zemědělce? Co čeká Společnou zemědělskou politiku, 
splňuje vyjednávání ke SZP po roce 2020 naše očekávání? Proč jsou takové rozdíly 
v národních dotacích, které výrazně deformují evropský trh?

Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách paláce 
Žofín, na kterém budou prezentovány kvalitní české potraviny Klasa.

Změna programu vyhrazena. Přihlášky a více info na www.zofin.cz

Konané pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka.

 INZERCE

Nejvíce porotě zachutnal 
        Anglický rohlík
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Informace na obalu 
      jsou zavádějící
Novinka od českého výrobce Rýžový pudink skořice a jablko má 
na obale uvedeno řadu rozporuplných tvrzení - bez aromat, bez 
lepku, bez přidaného cukru a bez barviv. Zdůrazňovat, že výrobek 

je bez aromat, když obsahuje skořici 
(která je sama o sobě aromatická 
dost), bez lepku, když je použit rýžový 
škrob a bez přidaného cukru, když je 
jeho přidání doporučeno v návodu k 
použití, mi přijde zbytečné a zavádějící. 

Pudink je ale chuťově 
dobrý a příjemné 

jsou hlavně 
kousky jablek.

Hodnocení: 
60 %
Hodnotila: 

Dana Gabrovská

Tuto hotovku 
      jen pro případ 
  krajní nouze
Vzhledem k tomu, že stále 
vice lidí bojuje s nedostatkem 
času, vnímám rozšiřující se 
nabídku hotových jídel jako 
pozitivum. Ne všechna ale 
stojí za to, abyste z peněženky 
vydali nemalou částku. Gyros 
s rýží od Culinea stojí skoro 70 
korun. Ze 750 gramů se dosyta 
nají 3 lidé. Avšak kdybyste si jej 
dělali doma, náklad by byl 50% 
a zároveň byste s pochutnali více. 
Jídlo se má jen ohřát na pánvi, což 
mi přijde nedomyšlené. Zatímco zeleninu a rýži máte teplou hned, 
stále koušete kousky studeného masa. Jako plus hodnotím, že ob-
sah sáčku odpovídá obrázku. Velkým negativem je pak neskutečná 
přesolenost, což není ani dobré a ani zdravé.

Hodnocení: 40 %
Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Baví mě 
protiklady chutí
Jak se říká, protiklady se přitahují a u nanuku Mrož se 
to potvrdilo. Kyselá chuť rybízu krásně vyvažuje sladký tvarohový 
základ. Oceňuji vysoký obsah ovoce. V jednom nanuku je 
minimálně 25 % rybízu a na kořeni jazyka je 
chuťová složka velmi dobře rozeznatelná. 
Nanuk je obalen v kakaové polevě. 
I zde je znát, že výrobce na kvalitních 
ingrediencích nešetří. Celková 
spokojenost!

Hodnocení: 99 %
Hodnotila: Karin Šnýdrová

Lehký nádech Itálie
Na sladké si moc nepotrpím. Raději mlsám slané. Mám ráda 
všelijaké příchutě chipsů i nachos, ovšem co si budeme povídat, 
musím myslet na svojí figuru. Našla jsem si proto zdravější 
variantu, jak večer u televize uspokojit své chuťové buňky. Pravé 
taliánské tyčinky od značky ERI 
bakery jsou křupavé, přitom 
se jemně rozplývají na jazyku. 
Milovníci přesolených dobrůtek 
budou možná zklamaní, protože 
v tomto výrobku je sůl cítit 
opravdu jen velmi decentně. 
Skvělým tipem, jak 
tyčinky „okořenit“ 
je kombinace 
s jemným 
taveným sýrem 
ve vaničce 
nebo 
bylinkovou 
lučinou.

Hodnocení: 80 %
Hodnotil: Tatiana Urbanová

Umíme lepší
Pražené škvarky jsou označené jako tradiční farmářská pochoutka - premium 

quality. Svou texturou připomínají pufované potraviny a chuťově rozhodně 
nejsou špatné. Jenže jsou tvrdé a občas musí konzument i vyplivnout kus 
kůže, což není zrovna kulinářský zážitek. Škvarky McOzi jsou vyrobeny 
v Dánsku a osobně si myslím, že je zbytečné takový výrobek dovážet. 
Naši řezníci a kuchaři umí lepší. 

Hodnocení: 40 %
Hodnotila: Renata RokůskováPř
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Postupy, které mohou výrobci potra-
vin a pokrmů, ale také i spotřebitelé 
doma využít pro snížení hladiny 

akrylamidu v potravinách a připravova-
ných pokrmech, jsou uvedeny v příruč-
ce AcrylamideToolbox, kterou vydala 

Konfederace potravinářských a nápojo-
vých průmyslů EU (FoodDrinkEurope). 
Tyto postupy jsou založeny na principu 
ALARA (as low as reasonably achievable). 
Znamená to, že by se producenti měli 
snažit snížit obsah akrylamidu ve vý-

robcích na hladinu, která je rozumně 
dosažitelná. Příručka Acrylamide Toolbox 
se zaměřila na následující kategorie potra-
vin: výrobky na bázi brambor (hranolky, 
lupínky), cereální výrobky (chléb, křehký 
chléb, snídaňové cereálie, sušenky, perní-
ky), kávu a kávovinové náhražky (pražená 
a mletá káva, rozpustná káva, kávovinové 
náhražky) a kojeneckou a dětskou výživu 
(dětské sušenky, dětské cereálie a dětské 
příkrmy).

Co říká nařízení?
V současné době je platné nařízení 
Komise (EU) 2017/2158, kterým se sta-
noví zmírňující opatření a porovnávací 
hodnoty pro snížení obsahu akryla-
midu v potravinách. Provozovatelé 

Připravila Potravinářská komora ČR, ve spolupráci s pekárnami PENAM, a.s., United Bakeries, a.s., 
BEAS, a.s., Adélka, a.s. a PECUD, v.o.d. Žandov, foto shutterstock, Martin Honzík

Jak už bylo zmíněno na jiném místě tohoto časopisu, procesní 
kontaminanty jsou v poslední době velmi diskutovaným tématem. 
Vzhledem k možnému zdravotnímu riziku souvisejícímu s příjmem 
jednoho z nich, akrylamidu, vydala Světová zdravotnická organi-
zace (WHO) doporučení související s jeho minimalizací. Již delší 
dobu se s odbornými pracovníky tedy zabýváme sledováním jeho 
hodnot v jednotlivých potravinách (v minulém čísle jsme jej zkou-
mali u káv). Tentokrát jsme se zaměřili na pečivo, které jsme podro-
bili nejen chemické analýze, ale tradičně i senzorickému testování.

Test běžného pečiva

Anglický rohlík 
jako jasný vítěz

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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potravinářských podniků musí podle 
nařízení uplatnit zmírňující opatře-
ní stanovená v přílohách za účelem 
dosažení množství akrylamidu na co 
nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň, 
která by měla být nižší než stanovené 
porovnávací hodnoty. Tato povinnost se 
týká výrobců hranolků, bramborových 
lupínků z čerstvých brambor, snacků, 
krekrů a jiných bramborových výrobků 
z bramborového těsta; výrobců chleba, 
snídaňových cereálií (kromě ovesné 
kaše), jemného pečiva, jako jsou keksy, 
sušenky, suchary, cereální tyčinky, 
kornouty, oplatky, lívance a perník, 
jakož i krekry, křupavé chleby a náhraž-
ky chleba. Dále se tato povinnost týká 
producentů kávy (pražené, instantní) 
a náhražek kávy a výrobců potravin pro 
malé děti a obilných příkrmů určených 
pro kojence a malé děti.

Pro všechny druhy potravin existují 
možnosti
Ve výše jmenovaném nařízení jsou 
uvedeny možnosti, jak lze obsah akryla-
midu během technologického zpracování 
snížit. Zde jsou uvedeny některé příklady, 
jednotlivé možnosti závisí samozřejmě 
na druhu potraviny:
- u výrobků z brambor
  -  výběr odrůd u brambor s nízkým obsa-

hem asparaginu a redukujících cukrů,
  -  vhodná teplota při skladování brambor,
  -  nižší teplota a delší doba tepelné 

úpravy,
  -  použití enzymu asparaginázy, který 

štěpí aminokyselinu asparaginu,
- u pekárenských výrobků
  -  použití jiných kypřicích látek než amon-

ných solí (draselné nebo sodné soli)
  -  použití asparaginázy,

  -  možnost (částečného) nahrazení pše-
ničné mouky moukou z alternativních 
zrn (např. rýže, kukuřice apod.),

  -  nižší teplota a delší doba tepelné úpravy,
- u chleba
  -  prodloužení doby fermentace kvasu, 
  -  použití asparaginázy,
  -  nižší teplota a delší doba tepelné úpravy.
Provozovatelé potravinářských podni-
ků musejí příslušná opatření zahrnout 
do HACCP systémů, případně do správné 
hygienické praxe apod., musejí k tomu 
vést odpovídající dokumentaci, která 
bude ze strany dozorových orgánů kon-
trolována. Pro pekaře platí, že výrobky 
musejí být pečeny do světlejší výsledné 
barvy a že je zapotřebí zamezit vzniku 
tmavě opečené kůrky (pokud je barva 
kůrky výsledkem silného opečení a ne-
souvisí se specifickým složením či pova-
hou chleba vedoucími k tmavé kůrce).
Porovnávací hodnoty, uvedené v nařízení 
Komise, jsou ukazateli, které jsou používány 
pro ověření účinnosti zmírňujících opatření. 
Nejedná se tedy o maximální limity, překro-
čení porovnávacích hodnot znamená, že by 
měla být provedena kontrola technologic-
kého procesu, zda byla všechna doporučená 
(a aplikovaná) zmírňující opatření dodržena. 
Dozorové orgány si pak mohou u konkrét-

ních výrobků s překročenými porovnáva-
cími hodnotami vyžádat hodnocení rizika 
u Státního zdravotního ústavu, které pak 
určí, zda se jedná o závadnou potravinu a je 
nutné například stažení z trhu.

Pečivo pod drobnohledem
Běžné pečivo konzumujeme denně, proto 
považujeme za důležité podat spotřebi-
telům objektivní informace o možném 
výskytu a obsahu akrylamidu v této 
skupině potravin.
Pro společný test běžného pečiva jsme 
oslovili pět pekáren s tím, aby nám 
na senzorické hodnocení a na stanovení 
obsahu akrylamidu dodala každá šest 
druhů běžného pečiva. Druhy pečiva 
byly vybrány výrobními řediteli nebo 
technology pekáren podle toho, jestli 
druh pečiva patří běžně do denního 
jídelníčku české populace (například 
pšeničné pečivo) nebo patří mezi riziko-
vější pekařské výrobky z důvodu použití 
vyšší teploty při pečení nebo delší doby 
pečení, případně i podle složení kon-
krétního druhu běžného pečiva. Na sen-
zorické hodnocení bylo vybráno celkem 
14 výrobků běžného pečiva, a to různé 
druhy rohlíků, dalamánky, veka, korn-
spitz, kaiserka, raženka, rustikální pečivo 
a další. Na stanovení obsahu akrylamidu 
bylo posláno celkem 30 výrobků běž-
ného pečiva, z toho jeden druh pečiva - 
sýrový rohlík ve dvou variantách (pečení 
do světlejší a tmavší barvy).

Co je běžné pečivo?
Běžné pečivo je podle legislativy 
definováno jako tvarovaný pekařský 
výrobek vyrobený z pšeničné nebo 
žitné mouky anebo jiných mlýnských 
obilných výrobků, přísad a přídatných 
látek, který obsahuje méně než 8,2 % 
bezvodého tuku a méně než 5 % cukru, 
vztaženo na celkovou hmotnost mlýn-
ských obilných výrobků. Tato definice 
běžnému spotřebiteli mnoho neřekne, 
proto si na pár příkladech ukážeme, jaké 

testy potravin

Kontaminující látky se často rozlišují 
na primární (nebo exogenní), které 
pocházejí z vnějších zdrojů, a na kon-
taminanty sekundární (nebo endo-
genní), které vznikají v potravině nebo 
pokrmu vlivem různých fyzikálních 
a chemických vlivů. Pro tyto konta-
minanty, které vznikají z přirozených 
složek potravinových surovin při 
zpracovatelských operacích, se pou-
žívá termín procesní či technologické 
kontaminanty.

Za určitých podmínek mohou v potra-
vinách vznikat, nebo do nich z vněj-
šího prostředí pronikat látky, které 
mohou působit negativně na zdraví 
člověka. Pro látky, které se do potra-
vin dostaly neúmyslně v zemědělské 
prvovýrobě, při skladování, dopravě, 
prodeji, ale i během technologického 
nebo kulinárního zpracování, případ-
ně v důsledku znečištění životního 
prostředí, se vymezuje pojem látky 
znečišťující, látky kontaminující nebo 
potravinové kontaminanty. Do této 
skupiny patří i toxické sekundární me-
tabolity některých mikroorganismů.
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druhy pečiva, jaké složení a výživové 
benefity můžeme v rámci této skupiny 
pečiva očekávat:

  mezi běžné pečivo pšeničné patří 
z testovaných výrobků houska omlád-
ková, banketka, veka omládková, rohlíky 
nebo škvarková placka – hlavní složkou 
tohoto pečiva je vždy pšeničná mouka, 
jako další složky můžeme očekávat 
vodu, olej, droždí, další sůl, cukr, zlep-
šující látky, další druhy mouk, některé 
přídatné látky, kmín, ale také napří-
klad škvarky a vepřové sádlo v případě 
škvarkových placek nebo sušenou cibuli 
v případě Cibuláčku;
  běžné pečivo vícezrnné – do této 
skupiny z testovaných výrobků patří 
kornspitz, bagetka vícezrnná, Sezámek 
nebo rohlík finský; u vícezrnných 
výrobků očekáváme kromě pšeničné 
a žitné mouky také mouky z dalších 
obilovin, olejnatá semena nebo luštěni-
ny; toto pečivo může mít vyšší obsah 
vlákniny a vyšší obsah nenasycených 
mastných kyselin v případě použití 
olejnatých semen ve srovnání s pšenič-
ným pečivem;

  běžné pečivo žitné – do této skupi-
ny řadíme Žitánek; u tohoto druhu 
běžného pečiva je hlavní složkou žitná 
mouka a většinou bývá použit žitný 
kvas; Žitánek zařazený do testu měl ze 
všech výrobků nejvyšší obsah vlákniny 
– 8,4 g/100 g výrobku;
  běžné pečivo pšenično-žitné – 
do této skupiny patří z testovaných 
výrobků dalamánek; u těchto výrobků 
musí těsto obsahovat nejméně 50 % 
pšeničných mlýnských výrobků a 10 % 
žitných mlýnských výrobků z celkové 
hmotnost mlýnských výrobků; další 
složky jsou jako u ostatních druhů 
pečiva – kvas, droždí, různé sladové 
mouky, sůl, cukr.

Co je pro nás lepší? 
Jednotlivé druhy běžného pečiva se dost 
liší svým složením a s tím souvisí také 

rozdílný obsah některých výživově vý-
znamných látek jako je vláknina, nenasy-
cené mastné kyseliny a některé vitamíny. 
Spotřebitel si může vybrat nejen podle své 
chuti, ale i podle složení pečiva z hlediska 
správné výživy. Preferovat bychom měli 
pečivo vícezrnné, žitné nebo speciální 
druhy pečiva, kde bývají také různé druhy 
ořechů a mandle nebo zelenina. Samo-
zřejmě pochutnat si na pšeničném pečivu 
není z pohledu správné výživy a zdravého 
životního stylu žádný hřích. Vše závisí 
na správném složení stravy a celkovém 
životním stylu, a to v dlouhodobém hori-
zontu. Zdravý životní styl zahrnuje vyvá-
ženou pestrou stravu a dostatek pohybové 
aktivity pro všechny skupiny populace.

O běžném pečivu se jedná
Nařízení komise (EU) 2017/2158 do-
poručuje několik možností, jak snížit 
přítomnost akrylamidu v chlebu, to lze 
samozřejmě použít i u běžného pečiva, 
které není v tomto nařízení přímo jme-
nováno a zařazení běžného pečiva bude 
předmětem jednání Evropské komise 
a Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce s cílem 
vydat vodítka pro 
zařazení výrobků 
do kategorií:

  péci pečivo 
do světlejší 
barvy
  prodloužit 
dobu fermenta-
ce kvasu nebo 
droždí

  snížit tepelný 
příkon optima-
lizací teploty 
a doby pečení

  poskytnout pokyny k pečení pro 
dopečení pečiva doma, v rozpékacích 
zařízeních, maloobchodních prodejnách 
nebo ve stravovacích zařízeních (dopé-
kání doma je opravdu na spotřebiteli 
a on sám způsobem dopečení ovlivní 
konečný obsah akrylamidu v pečivu, to 
platí i o dopékání v prodejnách a stravo-
vacích zařízeních)
  nahradit některé složky, které mohou 
potenciálně zvýšit množství akrylamidu 
v konečném výrobku - například použít 
í ořechů a semen pražených spíše při 
nižších než při vyšších teplotách. 
  snížit množství asparaginu (prekurzoru 
akrylamidu) použitím enzymu asparagi-
názy, který asparagin štěpí. 
  snížit množství redukujících cukrů

Uvedených možností snížení množství 
vznikajícího akrylamidu je mnoho a pro 
nás spotřebitele a konzumenty platí 
hlavně, abychom doma při jakémkoliv 
pečení, dopékání či přípravě toastů 
volili světlejší barvu pečiva všeobecně. 
Jednoduše bychom se měli vyvarovat 
konzumaci připáleného pečiva. 

Jaké jsou porovnávací hodnoty?
Porovnávací hodnoty pro přítomnost 
akrylamidu v potravinách jsou pro 
měkký chléb pšeničný 50 µg/kg a pro 

testy potravin - rozpustné kávy

V posledních letech jsou z procesních 
kontaminantů nejvíce sledovány akry-
lamid, furan, ethylkarbamát, 3-MCPD 
(3-monochlorpropandiol) či polycyk-
lické aromatické uhlovodíky. Aktuálně 
je nejdiskutovanějším procesním kon-
taminantem akrylamid, který vzniká 
z aminokyseliny asparaginu a reduku-
jících cukrů. Pokud se o nich chcete 
dozvědět více, věnujeme jim v tomto 
čísle celou rubriku Zdraví.
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testy potravin - běžné pečivo

Rohlík 43 g 
Výrobce: PENAM, a.s., 
Hlavní 71, 251 70 Herink 

Z degustace: V celkovém hodnocení se dělí 
o 2. až 4. místo. Vzorek měl velmi příjemný 
vzhled a vůni a měkkou konzistenci

Chlorid sodný: 1,41 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,0Známka za 
senzorické 
hodnocení

Ličenský rohlík 43 g 
Výrobce: BEAS, a.s., 
č.p. 89, 544 42  Choustníkovo Hradiště 
- pekárna Lično

Z degustace: V celkovém hodnocení se dělí 
o 2. až 4. místo. Měl příjemný vzhled i chuť, ale 
slabou intenzitu vůně.

Chlorid sodný: 1,31 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,0Známka za 
senzorické 
hodnocení

Anglický rohlík 100 g 
Výrobce: United Bakeries, a.s., 
Pekárna Liberec, a.s. 
Rochlická 1107, 463 11 Liberec 30 

Z degustace: V celkovém hodnocení nejlepší 
vzorek. Měl nejpříjemnější chuť a měkkou 
konzistenci.

Chlorid sodný: 1,69 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

1,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Pečivo rustikální 70 g 
Výrobce: United Bakeries, a.s., 
Pekárna Liberec, a.s. 
Rochlická 1107, 463 11 Liberec 30 

Z degustace: V celkovém hodnocení se dělí 
o 2. až 4. místo. Vzorek s velmi příjemnou chutí 
a nejlépe hodnocenou texturou.

Chlorid sodný: 1,62 g/100 g

Akrylamid: 33 mg/kg

2,0Známka za 
senzorické 
hodnocení

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

měkký chléb, jiný než pšeničný  
100 µg/kg. Jak jsme uvedli výše, po-
rovnávací hodnoty pro běžné pečivo 
nejsou dány, tato skupina pečiva je naše 
národní specialita a jak už bylo řečeno, 
proběhne jednání týkající se vodítek pro 
zařazení výrobků běžného pečiva do ka-
tegorií. Použili jsme tedy hodnoty pro 
chleba z toho důvodu, že běžné pečivo je 
svými vlastnostmi chlebu podobné a je 
naší každodenní potravinou jako chléb: 
spotřeba chleba je u nás 50 kg/osobu/
rok a pečiva (zahrnuje i jemné pečivo) 
40 kg/osobu/rok. 

Pečivo chutí porotu přesvědčilo
V senzorickém hodnocení bylo hodnoce-
no 14 výrobků běžného pečiva a známky 
za celkové hodnocení se pohybovaly 
v rozmezí 1,8 až 2,9. Jako nejlepší byl 
komisí vyhodnocen Anglický rohlík spo-
lečnosti UNITED BAKERIES a.s. Druhé až 
čtvrté místo obsadily shodně se známkou 
2,0 výrobky rohlík společnosti PENAM, 
a.s., Rustikální pečivo společnosti 
UNITED BAKERIES a.s. a Ličenský rohlík 
společnosti BEAS,a.s. Známkou 2,9 (dobrý 
výrobek) byl ohodnocen rohlík a dalamá-
nek. Celkově dopadlo senzorické hodno-
cení velmi dobře, komise byla s kvalitou 
vzorků spokojena. 

S procesními kontaminanty se setkali 
již naši dávní předci, kteří pro úpravu 
potravin z důvodu údržnosti a pro-
dloužení trvanlivosti používali tech-
nologické postupy jako uzení, pečení, 
pražení, sušení, nakládání, fermentaci 
(využití kvasinek a baktérií), destilaci; 
v moderní době se k těmto postupům 
přidaly technologie jako extruze nebo 
pufování. Při všech těchto techno-
logických procesech vznikají látky 
senzoricky příjemné a žádoucí (vůně, 
chuť, barva), vznikají i látky s význam-
nými antioxidačními vlastnostmi, ale 
zároveň vznikají i látky nežádoucí. 
Prekurzory těchto sloučenin jsou 
běžné složky potravinových suro-
vin – bílkoviny, volné aminokyseliny, 
sacharidy, cukry, mastné kyseliny, tuky 
a některé další složky potravin (napří-
klad kyselina askorbová). Na vzniku 
těchto kontaminantů se mohou podílet 
i některé přídatné látky – například 
dusitany (používané jako antimikrob-
ní látky a stabilizátory barvy masa). 
Zdrojem může být i chlór používaný 
jako antimikrobní látka v pitné vodě.



www.svetpotravin.cz 27

testy potravin - běžné pečivo

Pečivo rustikální 70 g  
Výrobce: PENAM, a.s., 
Hlavní 71, 251 70 Herink 

Z degustace: Vzorek byl ve většině parametrů 
mírně nadprůměrný.

Chlorid sodný: 1,31 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,4Známka za 
senzorické 
hodnocení

Veka omládková 360 g 
Výrobce: BEAS, a.s., 
č.p. 89, 544 42  Choustníkovo Hradiště 

Z degustace: Mírně nadprůměrný vzorek 
s příjemným vzhledem a texturou.

Chlorid sodný: 1,07 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,3Známka za 
senzorické 
hodnocení

Kornspitz 60 g 
Výrobce: United Bakeries, a.s., 
Pekárna Liberec, a.s. 
Rochlická 1107, 463 11 Liberec 30 

Z degustace: Vzorek s nejpříjemnějším vzhle-
dem a vůní a velmi dobrou chutí a texturou, 
výrazně slaný.

Chlorid sodný: 3,04 g/100 g

Akrylamid: 65 mg/kg

2,1Známka za 
senzorické 
hodnocení

Rohlík ODK 60 g 
Výrobce: United Bakeries, a.s., 
Pekárna Brandýs nad Labem, 
Zápská 1636, 250 01 Brandýs nad Labem

Z degustace: Nadprůměrný vzorek s příjem-
ným vzhledem, vůní i chutí. S výraznější slanou 
chutí.

Chlorid sodný: 3,15 g/100 g

Akrylamid: 43 mg/kg

2,1Známka za 
senzorické 
hodnocení

Sezámek 60 g 
Výrobce: Adélka a.s., 
U Pekárny 849, 393 01 Pelhřimov 

Z degustace: Vzorek příjemného vzhledu, 
chuti i textury s nízkou intenzitou slané chuti. 
Celkově byl vzorek nadprůměrný.

Chlorid sodný: 1,02 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,1Známka za 
senzorické 
hodnocení

Cibuláček 200 g 
Výrobce: Adélka a.s., 
U Pekárny 849, 393 01 Pelhřimov 

Z degustace: Nadprůměrný vzorek s pří-
jemným vzhledem, vůní i texturou s nejvyšší 
intenzitou vůně.

Chlorid sodný: 1,35 g/100 g

Akrylamid: 43 mg/kg

2,1Známka za 
senzorické 
hodnocení
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Dalamánek 60 g 
Výrobce: PECUD v.o.d. Žandov, 
Zemská 535, Proboštov u Teplic 

Z degustace: Celkově průměrný vzorek s nej-
tužší konzistencí.

Chlorid sodný: 2,19 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,9Známka za 
senzorické 
hodnocení

Rohlík vita selský sypaný 56 g 
Výrobce: PENAM, a.s., 
Hlavní 71, 251 70 Herink 

Chlorid sodný: 1,62 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Kornspitz 60 g 
Výrobce: PENAM, a.s., 
Hlavní 71, 251 70 Herink 

Chlorid sodný: 2,62 g/100 g

Akrylamid: 61 mg/kg

Rohlík 43 g 
Výrobce: United Bakeries, a.s., 
Pekárna Brandýs nad Labem, 
Zápská 1636, 250 01 Brandýs nad Labem

Chlorid sodný: 1,51 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Sýrový rohlík 60 g (více vypečen) 
Výrobce: United Bakeries, a.s., 
Pekárna Liberec, a.s. 
Rochlická 1107, 463 11 Liberec 30 

Chlorid sodný: 1,62 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Rohlík finský 70 g 
Výrobce: Adélka a.s., 
U Pekárny 849, 393 01 Pelhřimov 

Z degustace: Vzorek s mírně připálenými 
semínky na posypu, v celkovém hodnocení 
průměrný.

Chlorid sodný: 1,19 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Kornspitz 60 g 
Výrobce: PECUD v.o.d. Žandov, 
Zemská 535, Proboštov u Teplic 

Z degustace: Celkově průměrný vzorek s vyšší 
intenzitou slané chuti.

Chlorid sodný: 2,94 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Placka škvarková 60 g 
Výrobce: PECUD v.o.d. Žandov, 
Zemská 535, Proboštov u Teplic 

Z degustace: Celkově průměrný vzorek.

Chlorid sodný: 1,85 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

2,7Známka za 
senzorické 
hodnocení
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Dalamánek 60 g 
Výrobce: PENAM, a.s., 
Hlavní 71, 251 70 Herink 

Chlorid sodný: 1,41 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Raženka cereální sypaná 60g 
Výrobce: PENAM, a.s., 
Hlavní 71, 251 70 Herink 

Chlorid sodný: 1,54 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Sýrový rohlík 60 g (standardně dopečen) 
Výrobce: United Bakeries, a.s., 
Pekárna Liberec, a.s. 
Rochlická 1107, 463 11 Liberec 30 

Chlorid sodný: 1,46 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Rohlík Vita 56 g  
Výrobce: United Bakeries, a.s., 
Pekařská 598/1, 158 00 Praha 5-Jinonice 

Chlorid sodný: 1,28 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Rohlík omládkový 53 g  
Výrobce: BEAS, a.s., 
č.p. 89, 544 42  Choustníkovo Hradiště 

Chlorid sodný: 1,48 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Pečivo rustikální 70 g  
Výrobce: BEAS, a.s., 
č.p. 89, 544 42  Choustníkovo Hradiště 

Chlorid sodný: 1,02 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Kaiserka aroma 55 g  
Výrobce: BEAS, a.s., 
č.p. 89, 544 42  Choustníkovo Hradiště 
- pekárna Lično

Chlorid sodný: 1,53 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Houska omládková 60 g 
Výrobce: Adélka a.s., 
U Pekárny 849, 393 01 Pelhřimov 

Chlorid sodný: 1,41 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Rohlík selský 60 g  
Výrobce: BEAS, a.s., 
č.p. 89, 544 42  Choustníkovo Hradiště 
- pekárna Lično

Chlorid sodný: 1,38 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Bageta vícezrnná 150 g 
Výrobce: Adélka a.s., 
U Pekárny 849, 393 01 Pelhřimov 

Chlorid sodný: 1,19 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Žitánek 80 g 
Výrobce: Adélka a.s., 
U Pekárny 849, 393 01 Pelhřimov 

Chlorid sodný: 1,46 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Banketka malá 25 g 
Výrobce: PECUD v.o.d. Žandov, 
Zemská 535, Proboštov u Teplic 

Chlorid sodný: 2,76 g/100 g

Akrylamid: <30 mg/kg

Ilustrační foto
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Chovatelé hmyzu se mohou 
radovat, protože nová 
pravidla Evropské unie 

umožní (možná) mnohem širší používá-
ní hmyzu v potravinách. Až dosud byli 
totiž omezeni rozdílnými národními 
pravidly. Nyní doufají, že začne fungo-
vat jednotný systém pro posuzování 
bezpečnosti hmyzu, který stanoví stan-
dardy platné pro celou Evropu. Možná 
se tedy i český spotřebitel jednoho 
dočká toho, že si koupí chleba s přídav-
kem cvrččí mouky…

Cvrčci jako cenný zdroj
Někteří nadšenci již dlouho tvrdí, že 
hmyz nabízí vysoce účinný alternativ-
ní zdroj bílkovin, který by mohl snížit 
světovou závislost na mase, zvláště 
když je jeho produkce spojena s ne-
gativními vlivy na životní prostředí. 
Podle mezinárodní organizace Inter-

national Platform of Insects for Food 
and Feed (IPIFF) hmyz potřebuje dva 
kilogramy krmiva na jeden kilogram 
tělesné hmotnosti, zatímco krávy 
ke stejnému efektu potřebují kilogramů 
krmiva osm. Hmyz má navíc vysokou 
výživovou hodnotu. Podle některých 
názorů je tak vhodným kandidátem pro 
nasycení světové populace, která by 
v roce 2050 mohla podle odhadů OSN 
čítat něco k 10 miliardám.
Z výživového hlediska nízké hodnoty 
cukru a soli vy-
važuje vysoký 
obsah bílkovin 
a také obsah 
vápníku a železa. Výživová hodnota 
hmyzu závisí na druhu hmyzu, jeho 
chovu a způsobu zpracování. Fanoušci 
konzumace hmyzu zdůrazňují také to, že 
je bez antibiotik a chemikálií. Nicméně, 
zvláště to poslední může být do určité 

míry zavádějící. Z pohledu bezpečnosti 
hmyzu se totiž nehodnotí jeho „kousnu-
tí“, ale substrát, v němž se pohybuje 
a takto k němu přistupuje i nová evrop-
ská legislativa.

Nová potravina
Evropská legislativa řadí hmyz mezi 
takzvané nové potraviny (někdy se jim 
také říká potraviny nového typu nebo 
anglicky novel foods). Takovou potravinou 
je podle evropských pravidel potravina, 

která nebyla 
ve význam-
né míře před 
15. květnem 

1997 v Evropě konzumována. Od začátku 
letošního roku se na posuzování nových 
potravin aplikuje nový předpis, který 
explicitně stanoví, že se vztahuje i na celý 
hmyz nebo jeho části. Dosud to tak úplně 
nebylo – staré nařízení o statutu hmyzu 

Chia semínka se již oblíbenou 
složkou používanou mnohými 
pekaři stala a superlativy s nimi 
spojené se snaží většina výrobců 
potravin „prodat“ i na obale.  
Nyní k novinkám na trhu dost 
možná přibyde i mouka z hmyzu.

Připravila Markéta Chýlková, foto shutterstock

Novinky v jídelníčku? 
K chia semínkům 
  přibude hmyz!

„Cvrčci by jednou mohli vyřešit 
   celosvětovou závislost na mase“
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mlčelo a nebylo jasné, zda hmyz na trh 
uvádět lze, zda může být celý nebo jen 
jeho části a podobně. Některé členské 
státy této situace šikovně využily k tomu, 
že jej na základě vlastního hodnocení 
bezpečnosti povolily. Mezi takové patří na-
příklad země jako Belgie, Nizozemsko nebo 
Francie. Některé ale jeho použití do potra-
vin zakázaly. Takže zatímco v Nizozemsku 
hmyzí hamburgery povoleny k uvádění 
na trh byly (a zatím jsou), v Itálii nikoli.
Nové nařízení nyní výslovně pokrývá veš-
kerý hmyz, který může být povolen a pou-
žíván pouze tehdy, pokud splňuje kritéria 
stanovená v nařízení. Musí být bezpečný, 
přičemž pokud nelze jeho bezpečnost 
posoudit či pokud přetrvávají vědecké po-
chybnosti, měla by se použít zásada před-
běžné opatrnosti. Do hry tak opět vstoupí 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin. 
Na druhou stranu vydané povolení bude 
platné pro celou Evropskou unii.

Hmyzí surovina
Je potřeba si uvědomit, že se v tomto 
kontextu nebavíme o veškerém hmyzu, 
který nás obklopuje, ale pouze o takovém, 
který je zajímavý z výživového hlediska. 
Odborná literatura udává více než 2000 
druhů jedlého hmyzu. V zemích Evropské 
unie jsou komerčně pro lidskou spotřebu 
chovány následující druhy hmyzu:
Acheta domesticus (cvrček domácí)
Locusta migratoria (saranče stěhovavá)
Alphitobius diaperinus (potemník stájový)
Tenebrio molitor (potemník moučný)
Zophobas atratus (potemník brazilský)
Bombyx mori (bourec morušový)
Galleria mellonella (zavíječ voskový)
Grillus assimilis (cvrček stepní)
Schistocerca gregaria (saranče pustinná).
Chov hmyzu je podobný chovu ostatních 
hospodářských zvířat - potřebuje vodu 
a krmení a produkuje exkrementy. Je 
chován v uzavřených boxech, ve kterých 
je kontrolována atmosféra, substrát, voda. 
Při chovu hmyzu nejsou používány hor-
mony, antibiotika nebo chemické látky 
s výjimkou látek pro dezinfekci produkč-
ního prostředí. Druhy hmyzu, které jsou 
sbírané ve stádiu larev, rostou na substrá-
tu, do kterého také vyměšují.
Podmínky chovu pro vývoj hmyzu 
od vajíčka do produkčního stádia závisí 
na druhu hmyzu. Sběr larev ze substrá-
tu vyžaduje aktivní proces a provádí se 
většinou manuálně přesíváním. V ně-
kterých farmách bývá substrát často 
odstraňován od hmyzu několik hodin až 
dní před sběrem z důvodů vyprázdnění 
zažívacího traktu hmyzu. Chov hmyzu je 
obecně veden ve dvou systémech. První 
je zaměřen na získání vajíček pro další 
obměnu chovu a druhý pro chov hmyzu 
do produkční velikosti. Vyprodukovaný 
hmyz může nebo nemusí být usmrcen 
před dalším zpracováním.
Způsob zpracování se liší podle toho, jaký 

produkt má být vyráběn. Hmyz oddělený 
od krmného substrátu se usmrtí, tepel-
ně zpracuje (vařením), ochladí, vysuší 
a rozemele, popř. podrobí extrakci. Je-li 
dodáván jako potravina celý, musí být 
před distribucí zpracován. Hmyz může 
být zpracován jako suchý prášek nebo 
pasta sušením a následným mletím, nebo 
mletím zmraženého hmyzu bez předchozí 
tepelné úpravy (surovina pro další zpra-
cování). Sušení jedlého hmyzu se provádí 
většinou v komorových sušárnách nebo 
lyofilizací. Pro výrobu extraktů z hmyzu 
je používáno mechanické dělení a násled-
ná extrakce rozpouštědly.

Praktický význam
Jedlý hmyz pro uvádění na trh v Evropské 
unii zatím povolen není. To ale nezname-
ná, že by v Evropě neexistovali chovatelé 
a zpracovatelé hmyzu. Ti mají ve státech, 
v nichž byl k uvádění na trh povolen, 

Brzy se dost možná dočkáme i mouky 
z cvrčků, sarančat nebo potemníků.
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nyní dva roky na to, aby se novým pravi-
dlům přizpůsobili. I když byl v minulosti 
tedy hmyz k uvádění na trh v určitém 
státě povolen, neplatí to napořád. Nyní 
musejí jeho chovatelé ctít jednotná pra-
vidla a podat novou žádost na hodnocení 
bezpečnosti.
V České republice existuje celá řada 
hmyzích farem a chovatelů hmyzu, kteří 
mají zájem na tom, aby zástupci jedlého 
hmyzu byli povoleni k uvádění na trh. 
Dosud totiž výsledky své péče dodávali 
odběratelům 
ze zemí, kde to 
bylo povoleno. 
Ministerstvo 
zemědělství ČR jim proto již na začátku 
loňského roku vyšlo vstříc a začalo praco-
vat na vodítkách pro chovatele a zpraco-
vatele jedlého hmyzu.
Nová pravidla by měla také vést k tomu, 
že některé tradiční kulinářské postupy, 
při nichž se hmyz používá, budou lega-
lizovány. Takovým příkladem může být 
sýr casu marzu vyráběný na Sicílii, který 
patří k sicilskému kulinářskému dědictví. 
Casu marzu se vyrábí z místní varianty 
sýra Pecorino Sardo a je zvláštní tím, že 
je záměrně infikovaný larvami sýrorodky 
drobné (Piophila casei). Pojídá se ve vyso-
kém stadiu rozkladu a s živými larvami.

Mouka z cvrčků
Jistě vám už svítá, jak to vlastně 
s moukou z cvrčků je a zda smí být 
v České republice uváděna na trh, respek-
tive používána jako surovina do produktů 
uváděných na trh českými výrobci.
Dokud cvrček nebude povolen podle 
nového nařízení, nebudou jej moci čeští 
kuchaři nabízet v restauracích. A také 
čeští pekaři experimenty s chlebem s pří-
davkem cvrččí mouky budou muset ještě 
na chvíli odložit. I když výrobky s jejím 
obsahem sem z jiných států (v nichž je 
to povoleno) zatím mohou (dvouletá 

přechodná lhůta) přicházet, například 
v podobě proteinových tyčinek. Není jich 
však mnoho.

Blahodárná semínka
Šalvěj hispánská je bylina z čeledi hluchav-
kovitých pocházející z horských oblastí 
Střední Ameriky. Je to jednoletá rostlina 
vysoká přes jeden metr, s bílými nebo 
fialovými květy. Je pěstována pro jedlá 
semínka zvaná chia. Semínka jsou šedá 
až černá, dlouhá okolo jednoho milimetru 

a obsahují řadu 
prospěšných 
látek. Historie 
užívání chia 

semínek sahá až k Aztékům a Mayům, 
kteří je používali hlavně jako zdroj energie. 
Pojmenování „Chia“ je mayský výraz pro 
„sílu“. Aztécké slovo „chian“ znamená 
„olejnatý“. Rostlina samotná se dokonce 
v dávné minulosti v oblasti dnešního 
Mexika používala jako platidlo.

Stará novinka
Možná to bude znít legračně, ale chia 
semínka evropská legislativa řadí mezi 
takzvané nové potraviny (nebo taky potra-
viny nového typy či anglicky novel foods), 
ačkoli je mnozí spotřebitelé znají léta a nová 
pro ně nejsou. Takovou potravinou se ale 
rozumí potravina, která nebyla v EU pou-
žívána před datem 15. května 1997. Tyto 
potraviny předtím, než jsou uvedeny na trh 
v EU jako potraviny nebo složky potravin, 
musejí projít posouzením bezpečnosti. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA) posoudil bezpečnost semen chia 
a celých drcených semen chia a dospěl 
mimo jiné k závěru, že je nepravděpodobné, 
aby použití semen chia a drcených celých 
semen chia mělo za stanovených podmínek 
nepříznivé účinky na veřejné zdraví, a proto 
byla do některých vybraných typů potravin 
povolena – při výrobě je tedy nelze bezhla-
vě používat do jakýchkoli potravin.

Chia jako 
superpotravina
Chia semínka 
nemají žádnou 
chuť. Jsou vhodná 
i pro celiaky a dia-
betiky. Zahánějí 
pocit únavy, žízně 
a hladu. Konzumují 
se vcelku i mletá, 
s jogurtem, jako 
součást zeleni-
nových salátů 
nebo se přidávají 
do pečiva. Když se 
zalijí vodou, vytvo-

ří výživný rosol, který může sloužit jako 
náhražka oleje a vajec. Kvůli vysokému 
obsahu vlákniny chia semínka v žalud-
ku absorbují velké množství vody, čímž 
nabobtnají a navozují pocit plnosti.
Semínka mají výrazné hydrofilní vlast-
nosti. Dokáží navázat tolik vody, že zvětší 
svůj objem až 12x. Díky nim je tělo zevnitř 
skvěle hydratováno, což má příznivý vliv 
na jakoukoliv fyzickou zátěž. U hydrofil-
ních vlastností však pozitiva chia semínek 
nekončí. Obsahují bílkoviny, kvalitní 
sacharidy a také tuky. Jsou zdrojem 
omega-3 mastných kyselin, které příznivě 
působí na kardiovaskulární systém. Chia 
semínka jsou vydatným zdrojem vlákni-
ny (až 34 g vlákniny na 100 g semínek), 
vápníku (udává se až 5x více než v mléce) 
a antioxidantů. Jsou přirozeným zdrojem 
železa, zinku, fosforu, hořčíku a dalších 
důležitých látek.
Hydrofilní vlastnosti chia semínek umož-
ňují vytvořit jemný a lehce stravitelný 
gel, který v těle významně snižuje hla-
dinu krevního cukru. Tím, že prodlužují 
proces přeměny zkonzumovaných cukrů 
na glukózu, nedojde k náhlému zvýšení 
krevního cukru a k náhlému snížení krev-
ního cukru. Toto snížení má pak za násle-
dek vyvolání pocitu hladu.

Chia jako správně označená složka 
Je zřejmé, že pokušení přenést informaci 
o zmiňovaných pozitivních vlastnos-
tech chia semínek na obal konkrétního 
produktu odolá jen málokterý výrobce. 
I tady ale platí určitá pravidla. Pokud je 
na obalu uvedena informace typu „s chia 
semínky“, „obsahuje chia“ nebo jakkoli je 
tato složka graficky na obalu zdůrazněna, 
musí být uvedeno také jejich procentu-
ální zastoupení (u zmiňovaných potravin 
v maximálním nejvýše povoleném množ-
ství). Správné pojmenování této složky je 
„semena chia“, protože pod tímto názvem 
jsou povolena k uvádění na trh v rámci 
EU. Informace o pozitivním výživovém 
účinku výrobku s chia semínky je možné 
uvést pouze v případě, že je takové tvrze-
ní vztaženo na konkrétní výživový benefit 
látky, kterou chia semínka obsahují 
(například „chia semínka jsou zdrojem 
vlákniny“ apod.). Označení jako „Pro Vaše 
zdraví“ nebo „Cesta ke zdraví“ evropská 
legislativa považuje za nespecifická zdra-
votní tvrzení, pro jehož použití je nutné 
na obalu uvést alespoň jedno schválené 
zdravotní tvrzení – to však v tuto chvíli 
žádné neexistuje. A je-li uvedeno bom-
bastické marketingové tvrzení „superpo-
travina“, tak by vždy mělo být na obalu 
doplněno, proč je taková potravina 
za super také považována… 

„Nahradí pár semínek 
             suroviny jako olej a vejce?“

Chia semínka jsou výživově hodnotná, 
chuťově však neutrální. Ideální 
na zahuštění slaných i sladkých jídel. 
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Připravila Milada Kadeřábková, foto shutterstock

4 zásady 
 zachování 
živin v ovoci 
   a zelenině

víte, že
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víte, že

Ovoce

Zelenina

0 – 6 °C 
(lednice/chladný sklep)

6 – 12 °C 
(sklep/spíž)

>12 °C

Jablka, hrušky, švestky, 
meruňky, broskve, nektarinky, 
třešně, višně, jahody, rybíz, 
angrešt, maliny, ostružiny, 
borůvky, brusinky, hrozny, kiwi, 
liči, datle, fíky

Granátová jablka, cukrové 
melouny, pomeranče, 
mandarinky, limetky, 
mangostan, passion fruit, 
opuncie, karambola

Avokádo, ananas, banány, 
meloun vodní, mango, papaya

0 – 6 °C 
(lednice/chladný sklep)

6 – 12 °C 
(sklep/spíž)

>12 °C

Mrkev, celer, petržel, červená 
řepa, zelí, kapusta, květák, 
brokolice, čínské zelí, salát, 
čekanka, cibule, česnek, pór, 
špenát, chřest, hrášek, kukuřice, 
rebarbora, křen, houby, klíčky

Zelené fazolky, paprika, 
brambory

Rajčata, okurky, lilek, cukety, 
tykve, dýně, chilli papričky, 
zázvor, batáty

2. Skladujte na správném místě
Špatným  zvykem mnoha z nás je, že 
většinu druhů ovoce i zeleniny skladuje-
me v lednici. Přitom zapomínáme, že ne 
každému druhu chlad vyhovuje. Zvláště 
exotickým plodům nízké teploty ne-

svědčí. Snižuje se tak nejen jejich chuť, 
ale vytrácí se také množství vitamínů 
a minerálních látek. Potraviny skladujte 
dle doporučení, které popisujeme v ta-
bulkách níže.

1. Konzumujte čerstvé
Základním pravidlem je jíst potraviny co 
nejčerstvější. Čím více zralé ovoce a zele-
nina, tím vyšší obsah prospěšných látek. 
Pakliže spotřebováváte syrové plody, 
omyjte je vždy až bezprostředně před 
konzumací, neboť jim tak déle ponechá-

te přirozenou ochrannou bariéru. Nikdy 
ovoce ani zeleninu nemáčejte dlouho 
ve vodě, ztráty živin se tak rapidně 
zvyšují. A slupku plodu odstraňujte vždy 
s rozvahou. Právě ta totiž často obsahuje 
vitaminů nejvíce.

Vědecké týmy neustále zkoumají kvalitu půdy a její vliv na obsah živin 
v plodinách a vydávají mnohdy až poplašné zprávy o jejich rapidním 
poklesu. Přitom za největší znehodnocení si paradoxně můžeme spíše sami 
– a to špatným způsobem skladování a nevhodně zvolenou přípravou. 
Hledáte lepší způsob? Pak zkuste tyto čtyři tipy.
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víte, že

4. I na krájení záleží…

Živiny ničí i nevhodná tepelná úprava. 
Jejich počet se snižuje nejen se zvyšující 
se teplotou, ale take s délkou přípra-
vy a množstvím použité vody. Nejvíce 
prospěšných látek je „zahubeno“ při 
smažení nebo restování. Naopak nejide-
álnější metodou je pomalé  dušení v páře 
či vaření. 
K zachování živin během vaření pak 
přispěje i to, pokud zeleninu nakrájíte 
na větší kousky. Čím menší plocha bude 
vystavena vzduchu, tím lépe. Případně 
můžete zeleninu naporcovat až po tepel-
né úpravě. Během vaření vždy zakryjte 
hrnec poklicí, aby se zachovalo co nejví-
ce tepla a páry, čímž snížíte čas vaření. 
Zbylou vodu či šťávu můžete následně 
použít na přípravu polévek, omáček nebo 
zeleninových nápojů, čímž využijete 
i živiny, které se během procesu uvolnily.

Důležitou roli hraje i způsob krájení a sa-
motný typ nože, kterým plody připra-
vujeme. Existují studie, které prokázaly, 
že pokud krájíte zeleninu tupým nožem, 
dochází k vyšším ztrátám důležitých 
elektrolytů (včetně vápníku či draslíku). 
Nenabroušený nůž navíc zvyšuje riziko 
nárůstu baktérií a zbytečného měknutí 
plodu a celkově tak snižuje množství 
zdravotních benefitů plodiny.
Ztráta textury a únik důležitých živin se 
také zvyšuje, když se zelenina postupně 
krájí na menší a menší kousky. Jinými 
slovy, nakrájený salát či špenát bude mít 

pravděpodobně méně živin i chuti, 
než ten, který jste nahrubo nasekali.
Nevhodné je take používání ocelových 
nožů. Při krájení vzniká silný elektric-
ký článek. Ten nadále prochází celou 
tloušťkou dužiny ovoce, čímž dochází 
k rozpadu vitamínů, enzymů a ostatních 
složek, často dokonce ve větší míře než 
při samotném vaření. Navíc tyto nástroje 
zanechávají v potravinách mikročástice 
kovu. Doporučuje se používat nástroje 
z keramiky. 

3. S teplem opatrně
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sezónní tipy

Již staří jogíni věděli, že 
očista střev a trávicího 
traktu zajistí nový 

příval energie a posílí 
imunitní systém, pro-

tože je to právě 
tlusté střevo, 
ve kterém se 

skrývá až 80 % lidské imunity. Ano, 
opravdu jste to, co jíte. Podrobné návody 
na různé detoxy, ať už džusové, pohy-
bové, pomocí raw stravy či vody se solí, 
najdete všude. Ale pokud na to chcete jít 
opravdu z gruntu, možná je načase zjistit, 
zda je detox opravdu pro vás, jak funguje 
a komu tím vlastně prospějete.

Dobrý sluha, špatný pán
První věc, kterou byste o detoxu měli 
vědět, je to, že není podložen žádnou vě-
deckou studií. Náš organismus je velmi 
chytrý sám o sobě, a pokud funguje tak 
jak má, žádné toxiny a škodlivé látky 
v těle nezůstávají. Jestliže tento mecha-
nismus selhává, radikální očista ničemu 
nepomůže a v některých případech 
může i uškodit. V tuto chvíli je třeba 
zamyslet se nad životosprávou komplex-
něji. Pijete hodně alkoholu? Konzumu-
jete spoustu nezdravých jídel? Kouříte? 
Všechny tyto faktory mohou ovlivnit 
správný proces trávení, a potom je třeba 
ho stabilizovat probiotiky, zdravějším 
životním stylem a stravou. Detox si 
můžete dopřát až v okamžiku, kdy bude 
vaše tělo v harmonii. Radikální očista 
totiž nefunguje jako zkratka ke zdraví. Je 
to pouze pomocník, který dokáže nakop-
nout tělo v okamžiku, kdy nesvítí žádná 
varovná kontrolka.

Připravila Tatiana Urbanová, foto shutterstock 

Začíná jaro a s ním i každoroční sezona detoxů, 
očist, hladovění, odvodňování a střevních sprch. 
Je to logické. Aby naše tělo správně fungovalo, 
je třeba ho zbavit toxinů, dodat mu potřebné 
živiny a restartovat metabolismus. Je ale nutné 

konzumovat nepřeberné množství 
nabízených produktů, kupovat drahé 
smoothie makery a trpět hladem? 
Nejde to i jinak? A je to vůbec zdravé?

Detox:
Přelud nebo potřeba?
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sezónní tipy

Pokud jste nemocní, počkejte
Spousta lidí cítí silnou motivaci k restartu 
organismu neprodleně po nemoci nebo 
ještě během jejího trvání. Jenže pokud 
je váš imunitní systém už tak zatížen 
probíhající nebo proběhlou nemocí, není 
to zrovna dobrý nápad. Detox je pro tělo 
v podstatě také nápor, který provází 
i mnohé symptomy, jako je nevolnost, 
slabost a bolest hlavy. Je to dáno tím, 
že pokud nám v těle opravdu zůstanou 
usazeny nějaké škodlivé látky, začnou 
cirkulovat a vyplavovat se ven. Proto je 
při očistě doporučováno pít hodně vody. 
Pokud tyto toxiny vypustíte už do ne-

mocného těla, mohou váš stav 
jen zhoršit.

Nedělejte to proto, že chcete 
zhubnout
Šest sklenic zeleného džusu denně 
vám možná pomůže dočasně 
shodit pár přebytečných kil, ale 
také vyhladovíte své svaly. V této 
dietě totiž nejsou skoro žádné 
proteiny, které potřebuje tělo, aby 
budovalo svalovou hmotu, a proto 
zhubnete bohužel výhradně na špat-
ných místech. Dalším faktem je 
samozřejmě i to, že pokud po skon-
čení očisty začnete opět jíst hranolky 
a dorty, 
dostaví se 

jojo efekt. 
Představte 
si, že je vaše tělo jako špinavá podlaha, 
kterou když vytřete, bude se krásně lesk-
nout. Ovšem jakmile na ni začnete znovu 
šlapat v zablácených botách, můžete 
ihned vytírat znovu. Jestliže se však boty 

očistíte předem, vydrží celkový efekt 
samozřejmě déle. Takže jakmile skončíte 
desetidenní detox, snažte se jíst i poté 
o něco zdravěji.

Vnímejte rozdíly
Všechna detoxikační jídla jsou zdravá, ale 
ne všechna zdravá jídla jsou detoxikační. 
Pro úspěch detoxu je nutné naučit se 
od sebe rozeznávat takzvaná anabolická 
a katabolická jídla. Rozdíl je velmi jedno-
duchý. Anabolické suroviny jsou považo-
vány za takzvané „body buildery“ a jsou 

velmi bohaté 
na protei-
ny a tuky. 
Řadíme 

mezi ně například ryby, kuřecí prsa nebo 
vajíčka. Normálně jsou tyto potraviny po-
važovány za zdravé a je doporučováno je 
jíst ve velké míře, ovšem rozhodně neplní 
detoxikační funkci, a proto je v období 

očisty musíte vynechat. Katabolická jídla 
- čili ovoce a zelenina - naopak toxiny 
z vašeho těla snadno vyženou.

Ve zdravém těle…
Abychom vše shrnuli a uvedli na pravou 
míru, ano, detox může být zdravý, ovšem 
je třeba naslouchat vašemu tělu a správně 
chápat jeho potřeby. Jestliže nechcete 
sahat po radikálních řešeních, ze začátku 
úplně postačí, když začnete pít více vody, 
vynecháte sladké, alkohol a cigarety a za-
řadíte do svého jídelníčku více zeleniny. 
Pokud to alespoň týden, dva vydržíte, 
uvidíte, že se budete cítit automaticky 
lépe a možná to pak povede i k důklad-
nějšímu „úklidu organismu”. Do ničeho se 
však nenuťte. Protože psychická pohoda 
je stejně důležitá jako ta fyzická a i vaše 
zdraví začíná v mysli. Ne nadarmo se říká 
„ve zdravém těle zdravý duch“ a platí to 
i opačně. 

„Katabolická jídla podpoří 
           vylučování toxických látek“

Věděli jste, že průměrný člověk 
kontroluje telefon 200krát denně? 
Že běžný teenager pošle 3400 
zpráv za měsíc, a to jen z postele? 
A že 70 % populace mezi 16 - 24 
rokem tvrdí, že preferuje psaní zpráv 
před mluvením? Zdají se vám tyto 
statistiky alarmující? Faktem je, že 
dnes vstáváme s obrazovkou, vracíme 
se k ní domů a i s ní uleháme. Vědci 
varují, že takové chování může ohrozit 
naše zdraví a když už jsme u toho 
detoxu, proč nezkusit i ten digitální? 
Pokud sami sebe omezíte v používání 
technologií, dopad, který to bude mít 
na váš organismus, pravděpodobně 
nepocítíte okamžitě. Ale jakmile se 
stanete méně závislými na vašem 
počítači, televizi nebo mobilu, zjistíte, 
že si pravděpodobně dopřejete více 
spánku, získáte více volného času 
a i vaše vztahy se automaticky zlepší, 
protože vznikne nový prostor pro 
reálnou komunikaci. A to za zkoušku 
stojí, nemyslíte?

Digitální DETOx
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Frgály, které už téměř dvě století 
patří k nejtypičtějším krajovým 
specialitám na Valašsku, nemohly 

chybět jako originální výjimečná po-
choutka při slavnostních příležitostech 
na svatebních hostinách, rodinných 
oslavách, křtinách, na lidových slavnos-
tech ani na oslavách ukončení polních 

prací, jako byly senoseče a dožínky. Ne-
jinak je tomu dnes, frgálové hody patří 
k Valašsku stejně jako kdysi.
Pravý frgál má v průměru kolem 30 cen-
timetrů a váží 600 až 700 gramů a je 
plněný jen jednou složkou. Nejčastěji 
sladkou. Dříve to bývaly hlavně sušené 
hrušky, 
které se 
namočily, 
rozemlely, 
uvařily a dochutily. Dnes plní frgály 
hospodyně náplněmi makovými, tva-
rohovými, ořechovými, povidlovými 
i borůvkovými. Velmi vzácnou výjimkou 
mohou být slané náplně z kysaného zelí, 
mrkve nebo červené řepy.

Těsto je alchymie
Tajemstvím úspěchu skvělého frgálu je 
také unikátní technologický postup při 
jeho přípravě. Na těsto se v původních 

recepturách používalo hned několik 
druhů tuků a směs pšeničné i žitné 
mouky, která se smísila s mlékem 
nebo vodou. Těsto, které se zadělávalo 
v dřevěných neckách, později v mísách, 
muselo být dobře vymísené, hladké, 
vymíchané do bublinek a nesmělo 
se lepit.
Povrch se posypal moukou, aby těsto 
neokoralo a přežehnalo se křížkem, aby 
dobře kynulo. Z vykynutého těsta se od-
dělovaly bochánky, které se rozvalovaly 
do kulatého tvaru tak, že placka musela 
být uprostřed tenká a okraje vyšší, ale 
po obvodu široké asi jeden centimetr. 
Na povrchu se placky posypaly posýp-

kou čili 
drobenkou 
a poté se 
pekly v peci. 

Před tím, než se ale koláč vložil do pece, 
nejčastěji hliněné, ho hospodyně pod-
sypávaly hrubou šrotovanou moukou. 
Takové prý bývaly nejchutnější. Upečené 
se mastily máslem a vychladlé ukládaly 
do police v komoře.
Název si každý nesl dle potěru – tvaro-
hový se nazýval tvarožňák, hruškový 
hruščák, povidlovému se říkalo trnčák, 
makovému mačák a když se neurodilo 
ovoce, regály byly plné zelňáků.

Tenoučké kynuté těsto, voňavá náplň a drobenka, to 
je typický koláč z Valašska. Jinak také vdolek, lopaťák 
nebo pecák, někdy také valašská pizza. Označení frgál se 
původně používalo pro nepovedené kusy koláčů, kterými 
se hospodyně určitě nechlubily. Buď byly připálené nebo 
se z nich sesunula nádivka.

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Jde o název regionu, určitého mís-
ta nebo výjimečně i země,  který se 
používá k označení zemědělského 
produktu nebo potraviny pocházející 
z tohoto regionu, místa nebo země, 
mající určitou jakost, pověst nebo jinou 
vlastnost, kterou lze přičíst tomuto 
zeměpisnému původu a jejíž produk-
ce, zpracování nebo příprava probíhá 
ve vymezené zeměpisné oblasti.

CHRáNěNé ZEMěPISNé 
OZNAČENí (chZO)

(Ne)povedený koláč

„Příprava těsta se požehnala vždy 
           křížkem, aby dobře vykynulo.“
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Odkaz původní tradice
A stejný způsob výroby frgálů vlastně 
na Valašsku přetrvává dodnes včetně 
tradiční ruční práce, jen hliněnou pec 
většinou nahradila elektrická nebo ply-
nová trouba.
Těsto se stále válí ručně dřevěným vá-
lečkem, původem také z Valašska. Pekaři 
upečené frgály sundávají z pece speciální 
dřevěnou lopatou a dodávají známou 
pravdu, která se tady na Valašsku, stejně 

jako recepty na frgály, dědí už po staletí 
z generace na generaci, že k tomu, aby 
upekli skvělý frgál, je nejdůležitější péct 
ho s láskou a úctou k tradici.
V prosinci roku 2013 se stal valašský 
frgál produktem s Chráněným zeměpis-
ným označením, které uděluje Evropská 
komise. Ochranná známka byla uznána 
podle pravidel evropského nařízení o re-
žimech jakosti zemědělských produktů 
a potravin. V Úředním věstníku EU bylo 
zveřejněno prováděcí nařízení Komise 
(EU) č. 1263/2013 ze dne 28. listopadu 
2013 o zápisu názvu do rejstříku chrá-
něných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení Valašský frgál 
s uvedením jeho specifik:

  Postupem výroby těsta a jeho slože-
ním – řidší složky těsta se nejprve třou 
metlou, až se spojí v hladkou hmotu. 
Pak se přidají změklé tuky a opět se 
vše tře na hladkou hmotu. Až potom se 
přidá kvásek a postupně mouka, a zpra-
cuje se hladké těsto, které musí být 
vymíchané až do bublinek (obsahuje 
hodně vzduchu) a nesmí se lepit.
  Rozvalování těsta do kruhového tvaru 
se provádí jednoručním válečkem, 
který má rovněž původ v oblasti 
Valašska. Toto rovnoměrné rozvále-
ní těsta od středu do stran způsobí, 
že těsto po upečení, i když je tenké, 
je kompaktní a vláčné, a má jemnou 
strukturu.
  Použitím typických náplní, zejména 
náplní ze sušeného ovoce – sušených 
hrušek.
  Na Valašský frgál se používá vždy 
pouze jeden druh náplně (náplně se 
nikdy nekombinují). Frgál se vyznačuje 
vysokým obsahem náplně, který v sy-
rovém stavu představuje asi 42–48 % 

váhy koláče. Náplň je na povrchu 
posypána bohatě drobenkou, případ-
ně může být posypána strouhaným 
perníkem nebo mletou skořicí. Po upe-
čení se dále může dozdobit cukrováním 
a máslovým kapáním.

Díky evropské ochraně unikátního valaš-
ského koláče už musí výrobci tedy dodr-
žovat správnou recepturu, složení těsta 
i náplně. O zápis u Evropské komise 
usilovali pekaři z Valašska pět let. Žádost 
do Bruselu podala v roce 2008 pekařka 
Jana Kasalová z Velkých Karlovic, která 
se pečení tradičního koláče věnovala 
celý život. Tehdy mělo sdružení pekařů 
tři členy, nyní jich je více než deset. 
Valašský frgál je jedním z více než třiceti 
tuzemských výrobků s tzv. Chráněným 
zeměpisným označením. Stejné drží na-
přílad olomoucké tvarůžky, pardubický 
perník, karlovarské oplatky nebo hořické 
trubičky. 

valašské vDOlky, ZVANé 
TéŽ LOPAťáKy NEBO PECáKy, 
JAK JE PEČOU VE VALAŠSKéM 
MUZEU V PŘíRODě
Doba přípravy: 75 minut

Ingredience: 60 dkg hladké mouky, 40 
dkg hrubé mouky, 24 dkg másla, 24 dkg 
cukru, 6 dkg kvasnic, 4 žloutky, mléko 
podle potřeby, sůl

Postup: Dobře vypracované a vykynu-
té těsto rozdělíme na čtyři díly a každý 
rozválíme do většího kruhu na plechu nebo 
do koláčové formy. Na tenký koláč rozetře-
me připravenou náplň a sypeme droben-
kou. Okraje potřeme žloutkem a necháme 
kynout. Pečeme v horké troubě. Po upe-
čení potřeme okraje rozpuštěným máslem, 
do něhož můžeme přidat rum a pokapat 
jím celý koláč. Na vdolky můžeme použít 
také náplň tvarohovou, makovou, povidlo-
vou nebo zelnou.

Hrušková náplň:
Ingredience: 30 dkg sušených hrušek, 20 
dkg sušených jablek, 15 dkg cukru, 10 dkg 
povidel, 10 dkg strouhaného perníku, celá 
skořice, hřebíček, badyán

Postup: Sušené ovoce uvaříme s kořením 
ve vodě, scedíme a umeleme na masovém 
mlýnku. Přidáme povidla, perník, cukr 
a případně trochu rumu. Podle potřeby 
rozředíme vývarem z ovoce.

Tvarohová náplň:
Postup: Do 1 kg tvarohu vmícháme 
4 žloutky, cukr podle chuti, vanilkový cukr, 
špetku soli, okořeníme strouhaným mušká-
tovým oříškem a můžeme přidat rozinky 
a trochu rumu. Přísady dobře rozmícháme 
a rozetřeme na těsto.
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Připravila Tatiana Urbanová, foto shutterstock

Pět elementů
vietnamské kuchyně

Vietnamské jídlo je u nás stále populárnější 
a pro dobré „fobo“ už nemusíte nikam daleko. 
Ovšem platí stále, že v jihovýchodní Asii 
seženete lepší? Nebo je pro dobro vašich žaludků 
lepší, abyste nepřekračovali hranice?
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Když zapadne slunce nad Dračí zá-
tokou Ha Long, jakmile se rýžová 
pole promění v potemnělá zrcadla 

a ve chvíli, kdy se ulice 
hanojského Old Townu 

rozsvítí tisíci lampiony, 
jež slouží jako připo-
mínka mizejících rů-

žolících se paprsků - v ten 
okamžik se Vietnam pro-

bouzí. Jako v každé zemi 
s teplejším klimatem 

zde lidé ožívají až 
po setmění. Bzukot 
všudypřítom-
ných motocyklů 
tak na ulicích 
doplní i hlasitý 
šum rozhovorů. 

Vietnamci se 
totiž ze svých útul-

ných bytečků většinou 
nepřesouvají nikam daleko, 

stačí vzít 
židli a stůl, posu-
nout je před dveře 
na chodník a z 1+kk 
se najednou stane sdílený, nekonečný 
obývací pokoj, kuchyně a někdy bohužel 
také i toaleta v jednom.
Ačkoliv vás při noční procházce může ze 
začátku vyčerpávat, že se musíte stále 
něčemu/někomu vyhýbat, zanedlouho 
si zvyknete na místní rytmus a oceníte, 
že lokálnímu obyvatelstvu vidíte doslova 
do talíře. Lahodné vůně, které se linou 
z okolních ubikací, restaurací a stánků, se 

stanou brzy tak lákavými, že jim neodolá-
te ani vy.
Kde ale tkví tajemství vietnamské kuchy-
ně, která se stala tak populární po celém 
světě? A můžete si ji dokonale vychutnat 
i u nás bez asijské tradiční a lehce hektic-
ké atmosféry?

Indočína k nakousnutí
Vietnamské jídlo je v podstatě pestrou 
variací na jednoduché suroviny. Základem 
je zelenina, rýže, nudle, polévky a spousta 
bylinek, mořských plodů a samozřej-
mě maso (leckdy i z velmi netradičního 
chovu). Zajímavostí je, že každý pokrm by 
se měl řídit filozofií pěti elementů a spo-
jovat tyto základní chutě: ostrou, kyselou, 
hořkou, sladkou a slanou. Výhodou této 
kuchyně je také to, že jde o velice zdra-
vou stravu. Většina pokrmů je bez lepku, 
bez zbytečného tuku a zároveň dodají 
tělu velmi důležité vitamíny a minerály, 
které nakopnou imunitní systém a přitom 

poskytují organismu 
potřebnou energii. 
Pokud tedy toužíte 
zlepšit svůj zdravot-

ní stav či se jen zbavit pár přebytečných 
kil, toto je správná cesta. Vždyť už jen 
obrovská mísa polévky pho skýtá běžně 
pouze 300 - 600 kalorií a obsahuje méně 
než 3 gramy tuku.
Historicky je tato kuchyně ovlivněna 
svými sousedy, a proto se velmi podobá 
té čínské, thajské či kambodžské, ovšem 
díky francouzským kolonizátorům, kteří 
zde našli své útočiště v 19. století 

a založili zde Francouzskou Indočínu, je 
obohacena i o západní chutě. Jelikož se 
díky tomu stává například pro Evropa-
ny stravitelnější, může to být i jedním 
z důvodů, proč je u nás dnes tak oblí-
bená. Další roli hraje samozřejmě příliv 
vietnamských přistěhovalců v šedesá-
tých letech. 

Máme rádi „bunček“
České a vietnamské chutě se od sebe zase 
tak moc neliší. Nezdá se vám? Vždyť už 
naše babičky vždy tvrdily, že „polévka 

Vietnamská kuchyně patří k těm 
nejzdravějším na světě.

Kvalitu surovin podporuje i tradiční 
zemědělství bez mechanizace 
i chemikálií. 

Phở - označení pro široké rýžové 
nudle, ale také pro silný vývar: phở bò 
(hovězí), phở gà (kuřecí)
Bún Mắm - polévka s mořskými plody 
a nudlemi
Bún chả - grilované vepřové s nudlemi 
a omáčkou
Bún bò Nam Bộ - salát z tenkých 
nudlí, salátu, smaženého hovězího 
masa, zeleniny atd. přelitý vývarem 
a posypaný arašídy a šalotkou
Bò kho - dušené hovězí se zeleninou 
a nudlemi
Nem cuốn - letní závitky (nesmažené)
Nem rán - jarní závitky (smažené)
Xôi - lepkavá rýže připravovaná 
na sladko i na slano
Bánh mì - vietnamská bageta

SLOVNíČEK 
nejZnámějších 
JíDEL

„Z pár surovin 
   tu vykouzlí tisíc variací“
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je grunt“, a proto by si jistě pochutna-
ly i na talíři vývaru z morkových kostí 
s plátky masa a s hromadou bylinek. 
Ovšem i taková bun cha je pro české 
žaludky jako dělaná. Křupavými grilova-
nými kousíčky voňavého masa s nudlemi 
by nepohrdl žádný našinec. Ačkoliv jsou 
vietnamská bistra v Evropě samozřejmě 
uzpůsobena naší chuti a existují suroviny, 
které v konči-
nách mírného 
pásu jen stěží 
seženete, tak se 
kvalita místních podniků každým rokem 
rapidně zlepšuje. Dnes už si můžete 
na mnoha místech objednat opravdu 
autentické pochoutky a ne jen čínskou 

kachnu na pomerančích a maso „ne-
identifikovatelně mnoha“ chutí, které 
bylo dříve mylně zaměňováno za tradiční 
vietnamský pokrm. Restaurační zařízení 
už se dnes zkrátka neřídí heslem „Asie 
jako Asie“.

Extrémní gastronomie
Stále ovšem platí, že na těch pravých 

„delikatesách“ 
si pochutnáte 
pouze ve Viet-
namu. A možná, 

že je to tak dobře. V této asijské zemi totiž 
najdete mnohem pestřejší škálu ingredi-
encí než u nás, a teď není řeč jen o čer-
stvém koriandru nebo o krabovi právě 

vyloveném z moře. Mluvíme tu o gastro-
nomických překvapeních, na které se vám 
sliny zrovna sbíhat nebudou.
Pokud jste zastáncem pouze lehkého 
experimentování, k dispozici je vám 
všudypřítomná rybí omáčka, která je 
ne každému Čechovi po chuti, a nebo 
můžete okusit i durian, neboli Sau Rieng. 
Ovoce, které okamžitě svým silným zá-
pachem kontaminuje celou okolní oblast. 
Když si ovšem odmyslíte ten pronikavý 
odér, je velmi sladké a lahodné. Jestli-
že však máte rádi trochu kulinářského 
adrenalinu, můžete okusit i polévku 
z kravích vnitřností, červy, kobylky, hady 
nebo žáby. Pro ještě větší dobrodruhy je 
tu k dispozici i krysí maso a seženete tu 
dokonce i to psí. Považujete-li se ovšem 

„Česká bistra nemají s vietnam- 
        skou kuchyní nic společného“

Červi, kobylky i hadi patří 
mezi místní speciality.

Durian nemá zrovna lákavé aroma. Konzumovat 
jej v hotelech nebo v autobuse je zakázáno.

Pokud jste někdy zavítali na Dálný vý-
chod, jistě víte, že místní končiny dost 
často nevoní tak docela po fialkách. 
To je způsobeno mnohými faktory 
a jezdím z nich je dozajista i durian, 
k jehož konzumaci se nedoporuču-
je mít fungující čichový orgán. Jde 
o tropický strom z čeledi slézovitých, 
jehož až 30 cm velké plody pokryté 
jehlanovými trny jsou považovány 
za „krále ovoce“ a místní tuto lahůdku 
doslova milují, ačkoliv se vyznačuje 
velmi pronikavým zápachem. Proto je 
také tato pochutina v jihovýchodní Asii 
velmi často přísně zakázána v někte-
rých hotelech, ale i ve veřejné dopravě. 
My tak doporučujeme konzumaci jen 
na vlastní nebezpečí.

DUrian: CHUť, 
KTEROU UCíTíTE
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za opravdového extrémistu, vietnamský 
jídelní lístek má i pro vás opravdový „hřeb 
večera“, kterým je balut - vejce na tvrdo 
s masitým překvapením v podobě již vyvi-
nutého embrya malého kuřátka.

Tiết canh: pochutná si 
i Vietnamec, i upír
Snad mimo všechny žebříčky s rozto-
divnými jídly stojí i polévka tiết canh, 
která nemá s klasickou pho společného 
absolutně nic. Možná, že jste o ní už 
slyšeli, či ji v nějakém pohostinství u nás 
i ochutnali a právě si říkáte, že na tomto 
jídle nebylo rozhodně nic zvláštního. 
Omyl. Právě zde je vidět ten diametrální 
rozdíl, který stále ještě přetrvává mezi vi-
etnamským jídlem u nás a v Asii. Zatímco 
v našich luzích a hájích si pravděpodobně 
pochutnáte na červené zeleninové po-
lévce z řepy, na které je netradiční pouze 
její rosolovitější konzistence, za kterou 
stojí převážně tofu a sójová omáčka, tak 
domorodá varianta by obrátila žaludek 
nejednomu otrlci. Jejími základními 
ingrediencemi jsou totiž čerstvá krev 
a jen zlehka povařené vnitřnosti, tradičně 
kachní. Kde ovšem leží to ono opravdové 
gró extrémismu? V samotné přípravě 
této lahůdky.
Kuchař, který se do tohoto dobrodruž-
ství pustí, musí 
být velmi zkušený, 
nejde totiž o recept 
pro začátečníky. Zde 
jde doslova o holý život. Ve vietnamské 
kuchyni všeobecně funguje, že surovi-
ny musí být co nejčerstvější a v tomto 

případě to platí dvojnásob. Kachnu je 
nutné bodnout nožem přímo nad miskou, 
do které ze stále ještě živého a vzpouzejí-
cího se ptáka teče krev. Pokud totiž zvířeti 
stále ještě bije srdce, pumpuje životodár-
nou tekutinu ven. V misce už je přitom 
připravena rybí omáčka, která slouží jako 
činidlo proti srážení červeného základu 
polévky. Kachna umírá až v okamžiku, 
kdy jsou jí vyjmuty vnitřnosti, které 
nejsou nijak precizně očištěny, protože 
trocha chrupavek nebo kostiček není 
nikdy na škodu a nevyvrhnutý žaludek 
může s trochou nadsázky posloužit jako 
nádivka. Pak už jen zlehka povařit a přidat 
trochu bylinek a „bon appétit“.
Ke konzumaci této speciality se samo-
zřejmě vážou i značná rizika, obzvláště 
vezmeme-li v potaz hygienické podmín-
ky ve Vietnamu. Kromě žaludku „jako 
na vodě“ tak může být důsledkem i  sep-
tický šok, nákaza bakterií Streptococcus 
suis, plicní onemocnění či meningitida.

Chutná lépe, když jste spolu
Dalším, zdaleka ne tak extrémním, 
rozdílem, co se týče vztahu k jídlu u nás 
a ve Vietnamu, je i kultura stolování. 
Místní jedí klasicky hůlkami, které drží 
v pravé ruce a v druhé mají širokou lžíci. 
Všechny chody se pak servírují současně 

a každý si hůlkami, 
respektive koncem, 
který se nevkládá 
do úst, nabírá vše, 

na co má chuť. Mlaskání či ušpinění stolu 
není považováno za neslušné, naopak se 
považuje za výraz toho, že vám chutná.

Zatímco pro nás je jídlo něčím, co v pod-
statě jen rychle odbydeme a jdeme se 
věnovat něčemu zajímavějšímu, pro Asiaty 
je to událost. Sejít se u jednoho stolu v co 
nejpočetnější skupině, konverzovat, dělit 
se o pochutiny a sdílet společ-
né chvíle - to je rituál, který 
neberou na lehkou váhu. Právě 
z tohoto důvodu se jejich život 
po setmění přesouvá na ulici 
a vzniká tak neopakovatelná 
atmosféra, kterou zažijete 
pouze v jihovýchodní Asii. 
A možná i právě to dokresluje 
tu pravou chuť jídla, kterou 
lze ochutnat jen ve Vietna-
mu. Proto až si příště dáte 
pho bo, závitky či bún bò 
nam bộ u nás, sdílejte ho 
s někým, koho máte rádi. 
Uvidíte, že pak bude 
chutnat mnohem lépe. 

V pouličních bistrech narazíte na smažené 
žáby. Mají tak jemné a chutné maso, že se 
pro ně mnoho turistů rádo vrací.

Polévka z krve a lehce 
vařených kachních 
vnitřností patří 
na gastronomický 
Olymp. 

cestování

„Mlaskání a špinavý ubrus 
          platí za poctu kuchaři“

Jestliže chceme hledat rozdílné nuance, 
co se týče vietnamského jídla, nemu-
síme ani za hranice. Odlišnosti existují 
i v zemi samotné. Zatímco pokrmy 
chladnějšího severu jsou méně pálivé 
a najdete zde více podobností s čínskou 
kuchyní, úrodnější jih nabízí mnoho 
čerstvé zeleniny i ovoce. Jednotlivé 
chody jsou tak připravovány rychleji 
a bývají čerstvější. Střed země se pak 
vyznačuje svými krásně zdobenými, 
malými porcemi, kterých následuje více 
za sebou.

sever PROTI 
jihU
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lindo, o vás se říká, že ráda a dobře 
vaříte. co může za vaši reputaci, 
kdy jste vlastně v sobě objevila tuto 
gastronomickou vášeň?
Asi až když mi začalo chutnat jídlo, což 
bylo tak ve dvaceti letech. Do té doby 
jsem moc nejedla a tím pádem nebylo 
třeba vařit. Jo a taky jsme začali sami 
bydlet s mým klukem. Choďte do restau-
race každý den, když jste rádi, že máte 
na nájem a benzín.

O té doby už ale nějaký čas uplynul 
a nyní máte dvě děti, devítileté-
ho matyáše a plnoletou viktorii. 
s jakým menu u nich vždy zaručeně 
zabodujete?
Když zajedu do nějakého fast foodu, 
udělám rybí prsty, smažák nebo sushi. 
Klasický puberťáci ☺.

a co vy, máte nějaké neřesti, co se 
týče jídla?
Teda nechci machrovat, ale moc ne. 
Jednou za čas sním potají čokoládu 
v posteli nebo si koupím solené smažené 
mastné brambůrky a ještě v tu chvíli 
je normálně spořádám.

jaký pokrm byste mohla jít neustále 
dokola?
Zřejmě to sushi, ale vlastně jakékoliv 
jídlo, co je dobře ochucené, miluju. Jen 
se blbě hubne ☺.

vy to přece ani nepotřebujete, 
vždyť vypadáte báječně. jak 
o sebe pečujete, prozradíte 
nám vaše tajné triky?
To jsem jenom šikovně oblečená. 
Jinak postavu si trochu udržuju 
tím, že celkem sportuju. A co 
se týče pleti, odmalička 
jsem mamince kradla 
krémy a natírala se jimi 
jako dítě. Mojí jedinou 
výhodou je, že nemám 
vrásky. Ovšem 
tato vlastnost je 
genetická. Moje 
mamča je taky 
nemá.

Absolvovala obor populární zpěv na Pražské státní 
konzervatoři Antonína Dvořáka a zpěvem se živí 
dodnes. Účinkuje v muzikálech i divadlech, moderuje 
večírky a vystupuje v improvizační talkshow Trojhlavá 
saň. Maminka dvou dětí Linda Finková ráda vaří, 
jí i peče, ale na exotickou specialitu byste jí zřejmě 
nenalákali. V jakém českém kraji ji nejvíce chutnalo 
a na jakou hereckou roli nikdy nezapomene?

Připravila Lenka Zajícová, foto archiv LF

Linda Finková 
Na SmažeNé KObyLKy  
jsem si ještě netroufla
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máte 
zkušenos-
ti s hub-
nutím. 
Držela 
jste 
někdy 
dietu?
Nikdy. Ne-
potřebova-
la jsem to, 
byla jsem 
hodně 
hubená. 
Teď už 
bych to 
potřebo-
vala, ale 
to se radši 
proběhnu, 
než abych 
se moc 
omezovala.

a jste 
radši 
na sladké 

nebo slané?
Bohužel 

na obojí ☺.

ale vraťme se 
ještě na chvíli 

k vašim dětem. jejich 
maminka je zpěvačka 

a herečka a tatínek komik. 
Půjdou ve stejných stopách?

Vůbec. Viki ještě neví, co bude dělat, ale 
ví, že tohle ne. Učí se dobře, tak doufám, 
že bude při práci používat hlavně hlavu. 

A Matýskovi je teprve devět. Ten nic 
nezamítl, ani z něj ještě nevypadlo, co by 
ho zajímalo.

Čím vám dělají největší radost?
Že jsou to chytré, zdravé a vnímavé děti. 
Uvědomuju si, že to není samozřejmost 
a moc si toho vážím.

máte opravdu početnou rodinu, 
dbáte na společné večeře nebo 
obědy, když se všichni sejdete?
Ano. U nás je společné jídlo důležité. 
Sedneme si do zimní zahrady a bavíme 
se u něj. Jsou to fajn chvíle. Vlastně 
spolu docela trávíme dost času. Máme 
velký obývák a tam jsme všichni skoro 
každý večer.

Baví vás nakupování potravin? Čtete 
například etikety na obalu?
Nejsem člověk, který by etikety studoval. 
Ale ono moc není třeba. Většinou kupuji 
základní potraviny – maso, ovoce, zeleni-
nu a koření.

co nejraději pečete?
Nejraději peču více věcí dohromady – třeba 
vepřové, k tomu vedle brambory a ještě pod 
tím třeba tvarohový koláč. Mám pak hezký 
pocit využitého času i energie.

jste profesorka zpěvu, koučujete ce-
lebrity v pořadu tvoje tvář má známý 
hlas, ale vyučujete i individuální 
zájemce u sebe doma. Řekla byste, že 
se každý může naučit zpívat?
Každý ne. Ne každý totiž dobře slyší, ne 
každý má rytmus atd. Ale většina se může 
hodně zdokonalit.

Linda je skvělá 
herečka 
a zpěvačka. 
Její děti prý 
ale ve stejných 
šlépějích 
nepůjdou.
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Podělila byste se námi o nějakou 
vtipnou historku ze zákulisí pořadu 
tvoje tvář má známý hlas? myslím, že 
o zábavu tam je opravdu postaráno…
Víte, celé to natáčení je jedna vtipná his-
torka. Když prostě někdo z účinkujících 
vyleze na jeviště, má nalepené chlupy 
nebo vycpané prsa, klopýtá na podpat-
cích… Je to moje nejlepší a nejzábavnější 
práce, co jsem kdy měla!

ano, opravdu to vypadá na práci 
snů. s jakým českým nebo zahranič-
ním interpretem byste si nejraději 
střihla duet?
Okamžitě se Stevie Wonderem. A i by mi 
stačilo, kdybych mu alespoň mohla zpívat 
sbory. Je fenomenálním muzikantem 
i zpěvákem, miluju ho od dětství.

a v jakém muzi-
kálu byste si ještě 
toužila zahrát?
Kdybych uměla dobře 
jezdit na kolečkových 
bruslích, tak v muzi-
kálu Starlight expres. 
Kdo ho neznáte, 
mrkněte na něj třeba 
na internet. Je to 
super show.

vybavíte si něja-
kou roli, na kterou 
v životě nikdy 
nezapomenete 
a proč?
Na Rozi a Agnes 
v muzikálu Krysař. 
Ten muzikál je prostě 
skvělý, lidé na něj 

chodili vždycky i bez reklamy. Hráli tam 
výborní herci, se kterými bych se normál-
ně třeba ani nesetkala, protože účinkují 
pouze ve filmu…

co pro vás bylo nejtěžší zahrát, měla 
jste někdy nějakou zábranu, něco 
co pro vás nebylo přirozené a třeba 
vám to nešlo?
Ne, to jsem nikdy neměla. Nedostala 
jsem nikdy roli, která by mě nějak trápila 
a svlékání po mně nikdo nechtěl, takže 
pohoda ☺. Ale obecně mě prudily role, 
ve kterých jsem musela tancovat. Jasně, 
že jsem se vždycky snažila, ale taneční 
nadání prostě nemám a vím to.

kromě jiného máte ještě společně 
s anetou christovovou a vlaďkou 

Pirichovou im-
provizační show 
trojhlavá saň. co 
si pod tím máme 
představit a kde 
vás můžeme vidět?
Občas máme s hol-
kama normálně 
vystoupení v diva-
dlech – je to talk 
show, většinou tam 
máme velmi známého 
hosta a zatím musím 
říct, že se lidé bavili 
vždycky od začátku 
až do konce. Vlastně 
jsem nikdy nebyla 
na vystoupení, kde by 
publikum takhle řvalo 
smíchy. Ani tomu 
nemůžu uvěřit. Ale 
je to hlavně zásluhou 

holek – jsou tak legrační, mají skvělé fóry, 
no a mně se taky občas zadaří. Dohroma-
dy jsme naprosto bezvadná trojka. Jsme 
na sebe zvyklé, dělaly jsme spolu v rádiu 
pod názvem Dámský klub a byly jsme nej-
poslouchanější v České republice. Miluju 
je a když něco třeba jen uvádíme, věřte, že 
mám pak moc hezký pocit, protože takhle 
vtipná a naživo jedoucí trojka tu není.

jak spolu tři ženské mohou vychá-
zet? nehádáte se?
Jsme slušní lidé. Neděláme si podrazy, 
všechno si říkáme, v penězích jedeme 
na třetiny. Nedáme na sebe dopustit.

kvůli svému zaměstnání jezdíte 
napříč republikou. v jakém kraji vám 
nejvíce chutnalo?

Kdyby si mohla 
vybrat jednoho 
člověka na světě, 
se kterým by si 
chtěla „vyšvih-
nout“ duet, byl 
by to jedno-
značně Stevie 
Wonder.

Srdcovou 
záležitostí 
je pro Lindu 
jih Itálie. 
Kdyby nežila 
v Čechách, 
byla by to 
jednoznačná 
volba.
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Jako jediná krajová 
specialita, která mě 
napadá, je krkonošské 
kyselo. To mi teda 
chutná moc. Ale jedla 
jsem ho jen párkrát 
v životě. Musíte 
k tomu mít ten 
kvásek a zatím jsem 
se nedopídila, kde 
bych ho v Praze nebo 
na chalupě u Domaž-
lic sehnala.

a kdybyste si 
mohla vybrat ze 
všech zemí světa, 
kde byste žila 
a proč?
Takový jih Itálie… pří-
jemné počasí a bezva 
jídlo. Navíc bych se 
tam uživila a nebylo by to zase tak daleko 
k mým příbuzným a kámošům.

co dobrého jste ochutnala v zahraničí?
Vždycky když cestuju, zásadně jím tamní 
jídla. Ale nejsem ten experimentátor, že 
bych baštila smažené kobylky nebo něco 
živého. Tak zvědavá nejsem a takový hlad 
jsem ještě neměla.

takže na žádnou exotickou pochout-
ku by vás asi nenalákali, že?
Nemůžu si vzpomenout, co by mě lákalo, ale 
určitě nebudu jíst živá zvířata. Občas to někde 
vidím a moje city mi to nikdy nedovolí.

jaké je vaše momentální angažmá, 
kde hrajete a co vás v roce 2018 
čeká? na co se můžeme těšit a kde 

vás uvidíme?
Momentálně hraju v muzikálu Sněhová 
královna, v Kleopatře v Brně i v Praze, 
jezdím s divadlem Pavla Trávníčka 
a s Trojhlavou saní máme talk show a mo-
derujeme večírky. Jinak se kromě toho, že 
zpívám ve studiu a jezdím vlastní vystou-
pení, věnuji se také nastudování muzikálů 
a písniček vůbec, ale také zvukové režii. 

 regiojet www.regiojet.cz regiojet

PRAHA ČESKÝ KRUMLOV od  119 Kč

PRAHA BRNO od  99 Kč

PRAHA LIBEREC od  69 Kč

PRAHA PLZEŇ od  69 Kč

PRAHA KARLOVY VARY od  119 Kč

 INZERCE

S kolegyněmi 
z Trojhlavé 
saně - Vlaďkou 
Pirichovou 
a Anetou 
Christovovou 
se skvěle 
doplňují.
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post scriptum

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Boj proti dvojí kvalitě potravin 
pokračuje...

Velký průvodce velikonočními 
svátky: Užijte si je s chutí a kvalitou.

Zakázané reklamy na potraviny Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 26. 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. 
Business Centrum KCM, 
Počernická 272/96, 
100 00  Praha 10-Malešice

nebo na e-mail: 
redakce@svetpotravin.cz
info na tel.: 296 411 187

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

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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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!


