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Milé čtenářky, 
      milí čtenáři,
Okolo akrylamidu se víří 
vody už několik let. Vzhle-
dem k tomu, že se o něm 
neustále mluví jako o hrozbě, 
která má doslova devastující 
účinky na naše zdraví, rozhodli 
jsme se kauzu sledovat a přinést 
závěry z odborných analýz, které 
jsme poptali v laboratořích. Před 
třemi měsíci jsme tedy začali u vybra-
ných potravin testovat jeho obsah. Rozboru 
jsme přitom schválně podrobili několik druhů výrobků denní konzumace, jako 
je například pečivo nebo káva.
A zatímco „nebezpečný obsah akrylamidu“ stále rozblikává varovné kon-
trolky v hlavě mnoha lidí, my jsme s výsledky docela spokojeni. Ukázalo 
se, že situace vůbec není zlá. Hodnoty, které by nás měly znervózňovat, 
jsme totiž neodhalili v žádné sérii sledovaných produktů. Důkazem je i náš 
poslední test, kde jsme si do parády vzali koláčky, koblihy, croissanty, tedy 
vše, co spadá do kategorie „jemné pečivo“, a nebýt našeho přání, aby jednu 
vánočku pan pekař schválně pořádně připekl, všechny produkty by byly bez 
sebemenší poskvrny ukázněně v normě. Pokud vás zajímají přesné výsledky, 
nalistujte stranu 22 a klidně si ke čtení dejte bez obav kávu s krajícem chleba 
nebo donutem.
Pravděpodobně totiž hned tak číst nepřestanete. Máme pro vás zase spoustu 
informací a rad, na které potraviny si dát pozor, co chtít po prodejci na ven-
kovním stánku, proč do jídelníčku zařadit quinou nebo amarant, či proč nedá-
vat kytky jen do vázy, ale i třeba do salátů.

Užijte si krásné jaro a „uvidíme“ se zase u dalšího čísla. Vše dobré vám přeje

Jana Tobrmanová Čiháková, zástupkyně šéfredaktorky
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Český národ je známý svoji láskou ke zlatavé-
mu moku. Mění se nějak trendy ve výrobě 
piva či v chutích zákazníků?
Jasně, vše se mění a tedy i chutě, všichni cestujeme 
a poznáváme nové věci, a to se týká i piva. Dnes dávají 
lidé z velké části přednost produkci malých pivovarů, 
začínají ve velkém pít svrchně kvašená piva, kde se 

používají zahraniční a exotické chmely a piva pak chut-
nají po ovoci, byť tam žádné není. Pivovary se přestaly 

bát experimentovat a zákazníci to přijali, což je super, neb 
nemusíme pít pořád jen ležák.

Ve svých podnicích prodáváte i vlastní značku piva. V čem se odli-
šuje od těch ostatních?
Popravdě ani nevím. Vždy si sedneme se sládkem a popovídáme si o tom, jak bychom 
si pivo představovali, jak moc nachmelené, jestli hodně nebo málo ovocné a jakou 
by mělo mít stupňovitost. Šikovní sládci se kterými spolupracujeme (Pivovar Raven 
a Bad Flash) to dotáhnou až do zdárného konce. Na nás už je jen výsledek lidem od-
prezentovat a pokusit se jej prodat.

Kde jinde ve světě můžeme podle vás ochutnat dobré 
kvalitní pivo? Které byste doporučil?
Nejvíc jich bude v Belgii a Holandsku, ale skvělá piva jsou i z USA. 
V Holandsku bych určitě doporučil pivovar De Molen a jejich Impe-
rial stout Rasputin, v USA cokoliv z pivovaru Flying Dog a nesmím 
zapomenout ani na skotský Brew Dog či posvátný dánský Mikkeller.

Na slovo s Petrem Hlouškem

5 triků 
pro milovníky sýrů

Ve víně je pravda
spolumajitelem Hells Bells Beer Pub a Hells Bells Rockin’ Pub

Zaujalo vás 
             na Facebooku a webu

Ale pokaždé nám v cestě 
stojí stále ta stejná pře-
kážka - nutnost odstranit 
korek. Nový kapesní nůž 
Wine Master od značky 
Victorinox ocení každý 
znalec vína i nadšenec 
pikniků. Extra dlouhá vý-
vrtka a páka pro snadné 
vytáhnutí zátky zaručí 
jednoduché a rychlé 
otevření lahve i v nepříz-
nivých podmínkách. Nůž 
je vyroben z olivového 
dřeva a díky sympatickým 
rozměrům 130 milimetrů 
jej můžete mít neustále 
při sobě.

Spotřeba biopotravin 
vzrostla předloni 
o 13,5 procenta

Skotská whisky 
se brání inovacím

ČR má pětiletou 
výjimku 
na používání 
rumového éteru 
v tuzemáku

Př
ip

ra
vi

la
 L

en
ka

 Z
aj

íc
ov

á,
 fo

to
 sh

ut
te

rs
to

ck
, a

rc
hi

v 
re

da
kc

e

1. Strouhání poloměkkých sýrů se neobejde bez menšího nepořádku a ulepeného 
struhadla. Chcete-li podobným patáliím zabránit, vložte sýr nejprve na 30 minut 
do mrazáku.

2. Že patří zubní nit jen do koupelny? 
Omyl. Tato pomůcka vám pomůže při 
krájení jemných sýrů. Plátky se díky ní 
totiž nerozpadnou. Jen si dejte pozor 
abyste nesáhli po mentolové nebo 
jahodové variantě.

3. Trvanlivost sýrů můžete prodlou-
žit, jestliže je zabalíte do voskového 

papíru. Zabráníte tím zbytečnému vysoušení produktu, zadržování vlhkosti a vzniku 
nežádoucích plísní. 

4. Nejvhodnější místo v ledničce ke skladování sýrů je šuplík na zeleninu. Právě zde 
je ideální teplota a vlhkost k jejich uchovávání.

5. Dorazila k vám neče-
kaná návštěva? Překvapte 
je rychlým pohoštěním. 
Francouzský brie zalijte jed-
nou lžičkou medu a vložte 
do předem vyhřáté trouby. 
Pečte na 180° asi 5 - 7 minut. 
Po vyndání můžete sýr ještě 
posypat vlašskými oříšky.
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Zpátky 
    do minulosti
Chcete si zavzpomínat na časy svého dětství nebo 
se vrátit do dob vašich babiček? Vybavte svou 
kuchyň některým z designových retro spotřebičů, 
které se v posledních letech těší u českých 
zákazníků čím dál větší oblibě. V prodejnách 
Datart seženete nejrůznější retro pomocníky 
v podobě stolních mixérů, kuchyňských robotů, 
kávovarů, topinkovačů, rychlovarných konvic, ale 
třeba i lednici či vestavěnou 
horkovzdušnou troubu.

neuniklo nám

Vaříme a pečeme. 
Zn.: Bez lepku!
Na trhu je další díl Radčiny kuchařky 
bez lepku a s ním i pořádná dávka 
nových receptů, kulinářských nápadů 
a inspirace. Autorka Radka Vrzalová 
se se čtenáři tentokrát podělí o tipy 
na kváskové pečivo, na sladké 
a slané mlsání, i o upravené tradiční 
menu z prababiččiny kuchyně. 
V knize se dále dozvíte, čím nahradit 
vejce, jak vytvořit bramborové 
těsto na knedlíky, i to, jak se peče 
v bezlepkové cukrárně. Jste-li 

celiaci či máte alergii na lepek nebo laktózu, nesmí vám tato kuchařka 
v domácnosti chybět. 248 stran 
pořídíte za cenu 339 Kč.

Superpotravina, 
    se kterou nezestárnete

Moringa olejodárná je víceúčelová rostlina pocházející z podhůří Himalájí 
a představuje blahodárnou potravu pro lidský organismus. Její léčebné a tělu 
prospěšné účinky jsou známé tamním obyvatelům už od nepaměti. Naučili se jí 
zužitkovat téměř beze zbytku. Syrové listy oživí zeleninové saláty, vařené se přidávají 
do polévek či omáček a usušené se drtí na prášek. Plody ve formě zelených lusků 

jsou obdobou fazolí, vařené květy se přidávají opět do polévek i omáček a kořeny 
fungují jako nahrážka křenu. Moringa je zdrojem vitamínu A a C, draslíku, vápníku, 
železa, proteinů či vlákniny, která pomáhá při redukci hmotnosti. V rostlině lze nalézt 
i přírodní hormon zeatin, který pozitivně ovlivňuje proces stárnutí buněk a napomáhá 
k jeho zpomalení. Moringu seženete například na herbandme.cz.

Přesně tolik procent 

Čechů nakupuje podle 

nákupního seznamu. Ale 66 % z nich nakonec nakoupí 

nad jeho rámec, protože se v supermarketu nechají 

snadno zlákat slevami a výhodnými akcemi. „S přebytečným 

množstvím potravin pak lidé neumějí naložit a kvůli špatnému 

skladování se jim rychleji kazí. České domácnosti vyhodí ročně 

254 tisíc tun jídla a špatné plánování nákupů má na tom velký 

podíl. Ovšem reklamní triky obchodníků nepůsobí v on line světě 

tak silně jako v kamenných prodejnách,“ tvrdí Martin Prokop, au-

tor projektu zfarmydomu.cz, který se zabývá prodejem potravin 

na zakázku. „Fungujeme na principu, kdy žádný výrobek není 

vyroben, žádná plodina není zbytečně sklizena, žádné zvíře 

není poraženo, pokud si je zákazník neobjedná. Závazné 

objednávky zasíláme jednotlivým producentům, kteří 

mají tři dny na přípravu. Následně se zboží sváží 

na jedno místo, odkud je klientům rozváženo 

nebo si jej mohou vyzvednout na vý-

dejních místech,“ vysvětluje 

Martin Prokop.

71
Číslo 
   měsíce

Závislost na cukru 
     není mýtus
Pokud s ní chcete bojovat, vyzbrojte se silnou vůlí a nestyďte 
se vyhledat pomoc odborníka v rámci výživového programu. 
„Velmi nápomocná je možnost poradci v krizové chvíli zavolat 
a zkusit domluvit nějakou alternativu, která je schůdná a není 

v konfliktu s průběhem programu. Pokud pro redukci zvolíte 
nějaký nízkosacharidový program a vydržíte se sníženým množ-

stvím sacharidů 3-5 dní, dochází ke snížení produkce ghrelinu (hla-
dový hormon), produkce některých neurotransmiterů (snížení chutí) 

a ustálí se hladina inzulinu, takže nedochází k výkyvům krevního 
cukru a produkce inzulinu je minimální. Poté je celý postup snazší a pod 

správným vedením dosáhnete cílů, které si stanovíte,“ vysvětluje  
Ing. Lukáš Vrána, výživový specialista programu Cambridge Weight Plan.
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Industriální prostory pražské Pragovky otevřou 16. června 
své dveře milovníkům nespoutaného tance a dobrého 
jídla i pití. První ročník unikátního street festivalu Vibes 
of Havana s kvalitními rumy značky Havana club slibuje 
svým návštěvníkům originální a nevšední zážitek. Těšit se 
můžete na kubánské interprety rappera Kumara a DJ Mo Bo, 
hudební skupinu N.O.H.A., rappery Kapitána Dema a Paulie 
Garand, ale i zpěvačku Tonyu Graves. Chybět nebudou ani 
zajímavé taneční, barmanské či graffiti workshopy a o jídlo se 
postarají vyhlášené food trucky. Vstupenky, jejichž součástí je 
i oblíbený drink Cuba libre, zakoupíte v předprodeji na GoOut 
a Ticketstream za 250 Kč.

Veterináři vrátili do Estonska tunu 
                             neoznačených sušených ryb
„Zásilka byla přepravována bez jakéhokoliv označení na přepravních obalech a spotřebitelských baleních. 
Některé přepravní obaly byly navíc znečištěné. Nedostatečně čistý k přepravě potravin byl také 
nákladový prostor vozidla. Příjemce byl uveden pouze na neúplně vyplněném průvodním 
dokladu, měla jím být společnost se sídlem ve Středočeském kraji,“ uvedl Petr Majer, 
mluvčí SVS ČR.
Odesílatel ryb měla být firma z hlavního města Estonska Tallinnu. Příjemce ve středních 
Čechách ale závoz ryb předem nenahlásil, jak mu ukládá legislativa. „Poté, co byl SVS 
kontaktován, odmítl, že by si uvedenou zásilku objednal. Na základě uvedených 
zjištění úřední veterinární lékaři provedli znehodnocení zásilky potravin nevhodných 
k lidské spotřebě barvou a nařídili její vrácení zpět odesílateli,“ dodal mluvčí.

neuniklo nám   

Gastronomický 
             požitek
Rádi objevujete nová místa a testujete dosud nepoznané chutě? 
Pak si nesmíte nechat ujít fusion restauraci v pražském Karlíně River 

Garden Grill. 
Šéfkuchař Michal 
Sedlář, který dbá 
na kvalitní se-
zónní suroviny, 
vám nabídne 
luxusní 
středozemní 
kuchyni 
a steaky 
od lokálních 
dodavatelů 
připravené 
na speciálním 
grilu Montaque. 
U břehu Vltavy si 
můžete vychutnat 
i skleničku některého 
z rozmanitých druhů 
vín či míchaných 
nápojů.

Neznámý autor

         Moderní žena zná 

       oblíbená jídla svého muže 

  a zná také restauraci, 

                kde je podávají.

V Praze se koná první 
kubánský festival!



www.svetpotravin.cz8

potravinová policie

Zásady prodeje potravin včetně 
cukrovinek na poutích podrobně 
popisuje Státní zemědělská a po-

travinářská inspekce. Ve vodítku pro 

výrobce a prodejce potravin vyráběných 
v domácnosti a prodávaných z domu 
jsou určené a vyjmenované základní 
povinnosti všech osob dotčených všemi 

fázemi výroby a prodeje. Toto taxativní 
určení vychází z platného potravino-
vého práva, především z nařízení (ES) 
č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinové-
ho práva.
Je třeba zejména zdůraznit, že každý 
provozovatel nese plnou odpovědnost 
za bezpečnost svých produktů.

Nejen bezpečnost a jakost potravin
K bezproblémovému provozu stánku 
nebo mobilní provozovny je potřeba 
dodržet řadu důležitých opatření. Pod-
mínky k prodeji ve stáncích jsou stano-
veny stejně jako v případě kamenných 
obchodů nařízením Evropského parla-

Ve vztahu ke spotřebiteli není rozdíl 
mezi stánkem, mobilní prodejnou, tržnicí 
a kamenným obchodem. Na stánkové 
prodejce se vztahují stejně přísná legislativní 
opatření, která zajišťují hygienickou 
nezávadnost i kýženou jakost zboží.

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Srdce z pouti? 
   Jedině balené!
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mentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně 
potravin, které stanovuje jednak obecné 
hygienické podmínky a požadavky pro 
všechny provozovatele maloobchodu 
a konkrétně v kapitole III přílohy II 
uvádí také požadavky na pojízdné nebo 
přechodné prostory, jako jsou prodejní 
stany, stánky na trhu a pojízdné prodej-
ny, ale také prostory užívané především 
jako soukromý obytný dům, v němž se 
však pravidelně připravují potraviny 
k uvedení na trh.
Nebalené potraviny je bezpodmíněčně 
nutné chránit před prachem, dotykem 
se zemí, kontaktem s kupujícími, kteří 
nesmí na nabízené potraviny sahat, 
kýchat nebo kašlat. Zajistit toto bez-

pečí potravin je na prodejci. Ideální je 
s nebalenými potravinami manipulovat 
podávacími kleštěmi nebo použít jedno-
rázové rukavice.
Provozovatelé stánků musí dbát na to, 
aby prostory stánku byly, a to v praktic-
ky dosažitelné 
míře, umístě-
ny, navrženy, 
konstruovány 
a udržovány v čistotě a v dobrém stavu 
také proto, aby nedocházelo k riziku kon-
taminace, a to zejména zvířaty a škůdci. 
Podnikatel dále musí kromě požadavků 
vyplývajících z nařízení č. 852/2004 do-
držet požadavky na bezpečnost a jakost 
nabízených potravin.
Samostanou kapitolou jsou potraviny, 
které vyžadují chlazení, jako je maso, 
masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, 
čerstvé šťávy, rybí výrobky, samozřej-

mě mezi ně patří i cukrářské výrobky. 
Prodejci je musí uchovávat v čistém 
chladícím zařízení s odpovídající teplo-
tou doporučenou výrobcem.
Samozřejmostí musí být přístup prodej-
ců k sociálnímu zařízení a při prodeji 

nebalených 
potravin, které 
se mohou pro-
dávat i porco-

vané, mít k dispozici pitnou vodu, podle 
potřeby i teplou vodu pro čištění příborů 
a rukou.

Bez registrace se porušuje zákon
Není-li podnikatel registrován příslušné-
ho kontrolního úřadu, musí to neprodleně 
napravit, jinak porušuje zákon. U prodeje 
potravin, včetně cukrovinek platí, že 
prodejce spadá do dozorové kompetence 
Státní zemědělské a potravinářské 

potravinová policie

„Podnikatelé se musí nahlásit 
                           kontrolnímu úřadu“
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inspekce (SZPI). Znamená to, že se u ní 
má registrovat a také oznámit zahájení 
poskytování stravovací služby územně 
příslušné hygienické stanici. Registrační 
formulář je k dispozici například na in-
ternetových stránkách www.szpi.gov.cz 
v sekci Dokumenty ke stažení - Oznámení 
provozovatele potravinářského podniku.

Požadavky hygienické stanice
Pro pracovníky stánků musí být k dispo-
zici zařízení pro udržování odpovídající 
osobní hygieny a příslušenství pro pře-
vlékání s možností odděleného uložení 
pracovního a civilního oděvu. S ohledem 
na sortiment musí být odpovídajícím 

způsobem zajištěno také čištění a podle 
potřeby dezinfekce pracovních nástrojů 
a zařízení; 
k tomuto 
účelu je třeba 
instalovat 
v rámci trhu technologický dřez s přívo-
dem teplé a studené vody a pro dodržení 
úrovně čistoty a pořádku instalovat 
v rámci trhu úklidovou výlevku s pří-
vodem teplé a studené vody. Stánky je 
také třeba technicky zabezpečit ze všech 
stran zakrytím v takové míře, aby byly 
potraviny chráněny proti jakékoli kon-
taminaci. Pro skladování a vystavování 
potravin musí být k dispozici odpovída-

jící zařízení nebo systémy pro udržování 
a monitorování vhodných teplotních 

podmínek pro 
potraviny, aby 
byla zacho-
vána jejich 

zdravotní nezávadnost, tj. vyloučit riziko 
kontaminace, v případě potřeby zajistit 
chlazení (dodržení chladicího řetězce 
zajistí instalace chladicího nebo mrazi-
cího zařízení). Všechny potraviny musí 
být chráněny před osluněním. K zajiš-
tění ochrany okolí a zabránění výskytu 
škůdců musí být také odpovídajícím 
způsobem řešeno skladování a likvidace 
odpadků z provozu trhu. 

„Potraviny musí být chráněny 
                                 před kontaminací“
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Ve spolupráci s Mgr. Pavlem Kopřivou připravily Jana Tobrmanová Čiháková a Kristýna Schafferová, foto shutterstock

Když výrobce 
nehraje „fair play“

Obecně se za klamání spotře-
bitele považuje, pokud je 
na obalu uvedeno určité slože-

ní, ať už v povinné sekci složení potra-
viny nebo prostřednictvím sdělení, ať 
už písem-
ného nebo 
grafického, 
na přední 
části obalu, které ve spotřebiteli vyvo-
lává klamavý dojem ohledně přítom-
nosti nějaké žádoucí složky. Skutečné 
složení může ale odhalit jen laborator-
ní analýza.

Úloha Státní zemědělské 
a potravinářské ispekce
V České republice  kontroluje složení, 
jakost i označení potravin Státní země-

dělská a potravinářská inspekce (SZPI).  
Potravinářská inspekce je jako dozorová 
organizace povinna testovat potraviny 
pouze v akreditovaných laboratořích, a to 
metodou, která je akreditovaná pro daný 

typ analýzy. 
SZPI k tomu 
využívá 
své vlastní 

laboratoře, které jsou přímo na ústřed-
ním inspektorátu v Brně, mimo jiné pro 
oblast analýzy vín, dále pak v laborato-
řích v Praze, které se mimo jiné soustředí 
na pesticidy. Jen v loňském roce SZPI rea-
lizovala přibližně 45 tisíc kontrol, při nichž 
v laboratořích nebo hodnocením na místě 
zjistila asi 3200 šarží nevyhovujících 
potravin, což představuje přibližně 15 % 
z šarží hodnocených. Za nevyhovující 

Potraviny jsou u nás pod 
přísným drobnohledem. 
Přesto spousta výrobců 
nachází kličky, jak svůj 
produkt „vylepšit“ 
za vynaložení minima 
nákladů a zvýšit tak svůj 
zisk. Kontrolní orgány ročně 
odhalí stovky případů, kdy 
byly produkty označeny 
za nevyhovující a následně 
staženy z trhu. Na které 
komodity si dát pozor?

„Loni zjistila SZPI 3200 šarží 
                      nevyhovujících potravin.“
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potraviny udělila v roce 2017 pokuty 
v celkové výši přes 111 miliónů korun.

Potraviny z třetích zemí jsou 
nejproblematičtější
Kontroly SZPI dlouhodobě ukazují, že 
nejnižší podíl nevyhovujících šarží potra-
vin ze všech kontrolovaných je zjišťován 
u potravin tuzemského původu, které 
jsou od surovin přes výrobu až po distri-
buci do maloobchodní sítě pod kontrolou 
tuzemských dozorových orgánů. V roce 
2017 SZPI zjistila u tuzemských potravin 
9,9 % nevyhovujících šarží. Druhý nejnižší 
podíl potvrdily kontroly u potravin půvo-
dem ze zemí EU, a to 17 %. Dlouhodobě 
nejvyšší podíl nevyhovujících potravin 
zjišťuje SZPI u potravin z tzv. třetích zemí, 
a to ve výši 28 % z kontrolovaných šarží.

Méně masa v konzervách
K problematickým komoditám patří 
masné i mléčné výrobky, kde SZPI zjišťuje 
nižší než deklarovaný podíl masa, respek-
tive mléčného tuku. U rybích výrobků 
se jedná o vyšší než deklarovaný podíl 
přidané vody, u doplňků stravy zase často 
zjišťuje přítomnost nebezpečných látek 
případně nižší než deklarovanou přítom-
nost látek účinných.
Systematické falšování mimořádného 
rozsahu zjistili inspektoři SZPI při kont-
role masných výrobků uváděných na trh 
jako tzv. „jedinečná nabídka“ v letákové 
akci prodejce Penny Market v březnu 
2018. Hned u pěti šarží masných kon-
zerv Sýpka šlechtická Maso ve vlastní 
šťávě, Sýpka šlechtická Maso šlechtické 
se šunkou od výrobce Pamapol S.A., 

Polsko byly prokázány významně nižší 
obsahy masa, než bylo uvedeno na obalu, 
a to i o 20 %!!! „SZPI považuje za zcela 
nepřijatelné, pokud některé subjekty 
na trhu dosahují pro spotřebitele atrak-
tivních cen díky zfalšování obsahu, kdy 
klamavě sníží podíl nejnákladnější složky 
potravi-
ny a tyto 
výrobky jsou 
následně 
ve velkých objemech nabízeny v rámci 
tzv. letákových a slevových akcí. Aktu-
ální zjištění pěti nevyhovujících šarží 
podobných výrobků od jednoho výrobce 
ukazuje, že nejde o náhodu a některé 
subjekty povýšily falšování na nástroj 
konkurenčního boje. SZPI bude v kont-
rolách tohoto druhu pokračovat v nes-

nížené intenzitě napříč potravinářskými 
komoditami,“ řekl ústřední ředitel SZPI 
Ing. Martin Klanica.
Několik týdnů předtím byly celoploš-
ně z trhu staženy filety aljašské tresky, 
kde se prokázalo pochybení obdobného 
charakteru. Výrobce deklaroval 65% 
podíl masa a přítomnost glazury – vrstvy 
ledu na povrchu ryby – v rozsahu 35 % 
hmotnosti potraviny. Analýza odebrané-
ho vzorku ale prokázala pouhých pou-
hých 24,9 % masa. Následující analýza 
provedená na filetu po odkapání glazury 
ukázala, že podíl rybího masa ve filetu 
- který by měl podle údajů na etiketě 
představovat už plných 100 % - ve sku-
tečnosti představoval pouhých 40,8 %. 
Dodavatelem potraviny byla společnost 
MISIEK Krzysztof Misiolek a nyní je s ní 
zahájeno řízení o udělení pokuty.

Pesticidy v jablkách
Problematické je také dovozové ovoce, 
které přesahuje limity pro obsahy 
pesticidů. Často jde o jablka, která jsou 
k nám dovážena z Polska. Tento problém 
se ale vyskytl již opakovaně. Maximální 
povolený limit pro přítomnost pesticidu 
chlorpyrifos je u jablek 0,01 miligramů 
na kilogram (mg/kg), propargit je zakáza-
ný zcela. Poslední známý případ zjištění 

pesticidů je 
podle SZPI 
z února. 
Jablka 

odrůdy Idared byla dle výsledků z akre-
ditované laboratoře nad limitem skoro 
dvojnásobně. V šarži nebalených jablek 
odrůdy Idared (označení šarže L0202, 
země původu: Polsko), jenž inspektoři 
odebrali u prodejce MAKRO Cash & Carry 
ČR s.r.o., byla zjištěna hodnota chlorpyri-
fosu v množství  0,19 mg/kg. Jen o měsíc 

„ Jablka z Polska 
                      jsou často plné pesticidů.“
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dříve byla u stejného prodejce odebrána 
jablka červené odrůdy Gloster, taktéž 
dovezená z Polska. Analýza prokázala pří-
tomnost zakázaného propargitu v koncen-
traci 0,043 mg/kg. V obou případech byla 
okamžitě nařízeno stažení z trhu a nyní se 
vede řízení o udělení výše pokuty.

Goji plné toxinů
Obezřetní by měli být spotřebitelé i při 
nakupování sušených plodů. Už podruhé 
během dvou měsíců byly z trhu staženy 
šarže plodů kustovnice čínské, jelikož 
obsahovaly pesticidy. V polovině března 
SZPI nařídila prodejci Lidl také stáhnout 
produkt Vemondo Goji – sušené plody 
kustovnice čínské (v balení 70 g, šarže 
L7195B) od  Noberasco S.p.A., Carcere, 
Itálie. SZPI totiž obdržela prostřednic-
tvím evropského 
systému rychlého 
varování RASFF 
notifikaci od part-
nerského dozorového orgánu v Itálii, že 
celá šarže goji obsahuje pesticid carbofu-
ran v koncentraci 0,064 mg/kg. Carbo-
furan byl používán jako silný insekticid 
a pro své nežádoucí účinky jej EU od roku 
2008 zakázala. Potravinářská inspekce 
před konzumací důrazně varovala a varuje 
všechny spotřebitele, kteří mají uvedenou 
šarži doma.
Hned na začátku dubna letošního roku 
inspekce zjistila přítomnost pesticidu 
v produktu „Goji – kustovnice čínská“ 
(šarže L:NL004012017, datum minimální 
trvanlivosti do 30/08/2018) z Číny, kde 
laboratorní analýza prokázala přítomnost 
carbofuranu v množství 0,073 mg/kg, což 

je sedmkrát vyšší koncentrace, než je dle 
příslušných právních předpisů maximální 
povolené množství 0,01 mg/kg.

Med s antibiotiky
Nejvíce falšovanou komoditou vůbec 
je med, kde dlouhodobě nevyhovuje 
požadavkům potravinového práva až 50 % 
kontrolovaných vzorků. Jde o komoditu, 
u které SZPI zjišťuje ve zvýšené míře 
falšování, například cukernými sirupy, 
nebo porušení jakostních parametrů, na-
příklad zvýšené hodnoty HMF (hydroxy-
methylfurfural), což svědčí o neodborném 
zacházení s komoditou, která znehodno-
cuje nutriční vlastnosti výrobku. Na konci 
února tohoto roku bylo při namátkové 
kontrole zajištěno 31,5 tuny medu, 
který obsahoval antibiotika. Šlo celkem 

o 34 943 kusů 
spotřebitelských 
balení v balení 
o hmotnosti 900 g 

uskladněného nelegálního medu označe-
ného etiketami výrobce Včelpo spol. s r.o. 
Namátkovou kontrolou inspektoři SZPI 
zjistili, že jde mimo jiné o šarže s datem 
minimální trvanlivosti do: 4.9.2018, 
11.9.2018, 30.9.2018, 27.8.2018, u kte-
rých laboratorní rozbor při před-
chozích kontrolách SZPI a Státní 
veterinární správy (SVS) v roce 
2015 potvrdil přítomnost rezi-
duí antibiotik. Vzhledem k této 
skutečnosti jde o potra-
viny nevhodné k lidské 
spotřebě a tedy nelegál-
ní, inspektoři je na místě 
zadrželi a sklad zapečetili.

Plísně v rozinkách i kakaových bobech
I zdánlivě bezpečné trvanlivé komo-
dity mohou nepříjemně překvapit. 
Důkazem jsou nařízení stažení  rozinek 
a kakaových bobů. Obě komodity byly 
vyhodnoceny jako zdraví ohrožující, 
a to pro svůj obsah plísní. Konkrétně 
šlo o Rozinky ALBERT v balení 200 g 
(šarže: E15180017A) z Íránu. Zde byla 
prokázána přítomnost látky ochratoxin 
A. Zjištěné množství 29 mikrogramů 
na kilogram (μg/kg) téměř trojnásobně 
překročilo zákonem maximální povolené 
množství 10 μg/kg.
V rámci kontrol dovozu potravin ze zemí 
mimo EU Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce ve spolupráci s Celní 
správou zjistila také nevyhovující zásilku 
surových kakaových bobů v celkovém 
množství 21 988 kg z Nikaragui. Všech 
478 pytlů bylo zadrženo, jelikož kont-
rolovaná balení kakaových bobů byla 
prorostlá okem viditelnou plísní, což 
potvrzoval i zápach. Inspektoři na místě 
potravinu vyhodnotili jako nevhodnou 
k lidské spotřebě a rozhodli o jejím ne-
vpuštění do vnitřního trhu EU. 

„Nejfalšovanější komoditou 
                                            je med.“
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Co může udělat samotný spotřebitel, 
když si není jistý kvalitou konkrét-
ního výrobku?
Pokud má spotřebitel pochybnosti 
ohledně jakosti potraviny, SZPI doporu-
čuje několik kroků. Za prvé kontaktovat 
personál prodejny, který by měl být 
schopen dotaz zodpovědět a případně 
nevyhovující komoditu odklidit z regálu. 
Za druhé porovnat své podezření 
s webem potravinynapranyri.cz a za třetí 
– pokud má spotřebitel pocit, že dochází 
k porušení potravinového práva, může 
dát SZPI podnět jednak prostřednictvím 
webu, spotřebitelské linky nebo osobně 
na místě příslušném inspektorátu SZPI.

Co si můžeme sami ohlídat?
SZPI každoročně obdrží 4500 podnětů 
od spotřebitelů. Nejčastěji se týkají pro-
hřešků, jež jsou zjistitelné smyslově, tzn. 
pochybení, která jsou vidět nebo cítit. 
SZPI doporučuje spotřebitelům aktivní 
přístup založený na přiměřené znalos-
ti nakupovaných potravin a základní 
orientaci v právech spotřebitele. Aktivní 
a informovaný spotřebitel je nejsilnější 
protivník nepoctivých výrobců a prodej-
ců. Dále SZPI doporučuje sledovat vý-
sledky kontrol dozorových orgánů, které 
jsou dostupné zejména na stránkách 
www.potravinynapranyri.cz. Od roku 
2012 zde SZPI uveřejňuje veškerá závaž-

ná pochybení a spotřebitel tak může sám 
zvážit, zda dá důvěru subjektu, který je 
zde zveřejněn opakovaně pro závažná 
pochybení.

Na jaké instituce se může spotřebitel 
obrátit, pokud má podezření na ne-
vyhovující produkt?
Pokud jde o potraviny v tržní síti, pří-
padně v podnicích společného stravová-

Nejste si 
 jisti?
Spotřebitelé se o kvalitu potravin 
zajímají stále více. I dle vyjádření Státní 
zemědělské a potravinářská inspekce 
je patrné, že počet podnětů k prověření 
stoupá. Jak se konkrétně bránit, když 
se vám něco nezdá, shrnuje Mgr. Pavel 
Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI.

Dejte podnět!
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ní, v převážné většině případů se může 
spotřebitel obrátit na SZPI. Pokud tento 
podnět není SZPI příslušná řešit, předá 
ho příslušné dozorové organizaci, kterou 
může být Státní veterinární správa, kraj-
ské hygienické stanice či některé další 
organizace.

Jak často bývají produkty kontrolo-
vány?
SZPI se při plánování kontrol řídí tzv. 
systémem posouzení rizika. Ten v sobě, 
mimo jiné, zahrnuje skutečnosti zjiště-
né při minulých kontrolách, postavení 
potraviny ve spotřebním koši, rizikovost 
komodity, informace od ostatních orgánů 
státní správy, podněty spotřebitelů... 
Systém je nastaven tak, aby problema-
tičtí provozovatelé byli kontrolováni 
často, ale také aby ti bezproblémoví byli 
kontrolováni s nižší, ale přiměřenou fre-
kvencí, pokud to výsledky předchozích 
kontrol umožňují.

Na co se při kontrolách nejvíce za-
měřujete?
Přirozeně se zaměřujeme na sortiment, 
u kterého je riziko z hlediska bezpečnosti 
pro spotřebitele, případně riziko falšová-
ní. Rozhodující jsou zde minulá kontrolní 
zjištění.

Co vám nejvíce komplikuje práci?
Převážná většina kontrolovaných osob si 

uvědomuje, že dobře provedená kontrola 
není něco, čeho je potřeba se bát. Ví, že 
jde o hodnotnou zpětnou vazbu ohled-
ně nastavení bezpečnostních i jiných 
parametrů jejich provozu. Tuto zpětnou 
vazbu poskytují vyškolení profesionálo-
vé. Najdou se však i provozovatelé, kteří 
mají svůj podnikatelský plán založený 
částečně na nepoctivých praktikách 
a u takových se setkáváme s různými 
formami odporu. V extrémních přípa-
dech dochází k napadení samotných 

inspektorů. Pokud tato situace nastane, 
kontaktujeme Policii České republiky 
a podáváme trestní oznámení.

Mají výrobci nějaké fígle, jak trestu 
uniknout?
Ti výrobci, kteří mají svůj podnikatelský 
plán založený na nekalých praktikách, se 
budou vždy snažit přijít s dosud nezjiš-
těným typem podvodného jednání. SZPI 
je však, kromě vývoje vlastní kontrolní 
praxe, v neustálém úzkém kontaktu 
s partnerskými dozorovými organizacemi 
v zahraničí, se kterými si vyměňuje aktu-
ální poznatky. Nepoctivá praxe proto 
nemůže být z dlouhodobého hlediska 
úspěšnou strategií.

Jak dlouho trvá, než se viník dočká 
trestu?
Od zjištění pochybení do pravomocné-
ho uložení sankce uplyne doba obvykle 
v řádu měsíců, může se však jednat 
i o roky. Záleží na tom, zda se kontro-
lovaná osoba odvolává v jednotlivých 
řízeních, jak jí to umožňuje zákon.

Pokud usvědčený viník odstraní 
chyby u svého produktu a dále ho 
prodává, je, vzhledem ke své minu-
losti, více kontrolovaný než ostatní 
dodavatelé? Případně jak dlouho?
Při zjištění závažného pochybení vždy 
vzrůstá frekvence dalších kontrol, a to až 
do okamžiku, než se daný subjekt stabili-
zuje. To znamená, že opakované kontroly 
již nezjistí dané pochybení. Období 
zvýšené pozornosti ze strany SZPI není 
časově omezeno. Záleží na výsledcích, 
které inspektoři při opakovaných kontro-
lách zjišťují. 
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Připravila Eva Nováková, foto shutterstock

Pseudoobiloviny 
v našem jídelníčku

Důvodů je hned několik a stručně je 
lze shrnout takto:

 Pšeničná mouka se pro část spotřebite-
lů stala výživovým nepřítelem na základě 
popularizace knih o jejích nevhodných 
účincích na náš organismus. A proto je 
nahrazována jinými druhy mouk.

 Roste zájem spotřebitelů o vlastní 
zdraví, komunikuje se více informací 
o alternativních způsobech stravování 
i o zdrojích jiných, než jsou tradiční zá-
kladní potraviny.
 Zájem obchodníků nabídnout co 

nejširší sortiment potravin ve svých 

obchodních jednotkách, snaha odlišit 
se od konkurence a přilákat i ty spotřebi-
tele, kteří pro určitý sortiment nabídky 
chodili do jiných obchodů – to jsou také 
důvody vedoucí k rozšíření sortimentu.
 Zvyšující se procento obyvatel vyhledává 

konkrétní potraviny se specifickými vlast-
nostmi, ať již z důvodu zdravotních dopo-
ručení a diet nebo z vlastního přesvědčení; 
u obilovin jde hlavně o bezlepkovost.
 Větší informovanost spotřebitelů o po-

třebě vlákniny pro jejich dobrý zdravotní 
stav, zejména o preventivním působení 
na zdraví střevního traktu a účincích 
na hladinu cholesterolu, zvyšuje zájem 
o celozrnné mlýnské výrobky.
 Edukativní vliv lékařů a odborníků 

na výživu je důležitý pro část obyvatel 
potýkajících se s nadváhou či obezitou 
nebo s civilizačními chorobami.

Pšeničná mouka stále patří ke zboží s opravdu 
velkým obratem a často se nedostane ani 
z palet do regálů, jak je žádaná. Ovšem vedle 
ní se rozrostla vskutku až překvapivě široká 
nabídka dalších druhů mouk a mlýnských 
produktů z tzv. pseudoobilovin. O co jde a proč 
zaznamenáváme takový boom?
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Obiloviny, pseudoobiloviny a luštěni-
ny jsou zakomponovány do výživové 
pyramidy, kde tvoří její základní patro, 
to znamená, že jsou to takové složky naší 
stravy, ze kterých máme přijímat největší 
část energie a živin.

Kvalita bílkovin
Při typické skladbě našeho jídelníčku zís-
káváme více než 40 % energie z obilovin 
a z výrobků z nich. Dokonce, a pro mnohé 
z nás i překvapivě, jsou i naším největším 
zdrojem bílkovin. Tedy vyšším, než je 
maso a masné výrobky, a teprve na třetím 
místě je mléko a mléčné výrobky. Je tu 
však jedno „ale“. Bílkoviny v typických 
obilovinách u nás konzumovaných nejsou 
plnohod-
notné, 
neboť 
mají méně 
aminokyseliny lysinu (aminokyseliny 
jsou stavební jednotky bílkovin a některé 
z nich jsou tzv. esenciální, tedy naše tělo 
si je neumí samo syntetizovat a musí je 
přijímat v potravě). Lysin je přitom nejen 
ve sportovní medicíně doporučován jako 
nezbytná látka potřebná pro růst a rege-
neraci tkání, ale i pro další fyziologicky 
důležité funkce.
Plnohodnotné bílkoviny však mají 
semena „nevlastních příbuzných“ 
obilovin, tedy pseudoobilovin. Do této 
skupiny patří tři plodiny: amarant - česky 
laskavec, quinoa neboli merlík chilský 
– obě z čeledi laskavcovitých, a pohan-
ka z čeledi rdesnovitých. Tyto všechny 
zmíněné rostliny patří mezi dvouděložné 
druhy. Naopak pravé obiloviny patří mezi 

jednoděložné rostliny řádu lipnicovitých, 
jsou to tedy v podstatě druhy trav, jejich 
semena se nazývají obilky a s pseudoobi-
lovinami nejsou přímo příbuzné.
Předpona „pseudo“ neznamená ale nic ne-
gativního, žádnou náhražku nebo cosi ne-
opravdového. „Pseudo“ popisuje situaci, 
kdy semena amarantu, quinoy a pohanky 
vypadají a hlavně se zpracovávají a konzu-
mují podobně jako zrnka obilovin, i když 
to obiloviny nejsou. Někdy jsou také díky 
svým vlastnostem řazeny mezi funkční 
potraviny, tedy potraviny s pozitivním 
vlivem na lidské zdraví. Takové složky 
potravy se doporučují zařadit do jídelníč-
ku z preventivních důvodů, k uchování 
vlastního zdraví a předcházení některým 

chorobám. 
A nedávno 
dostaly 
další 

pozitivní označení – superpotraviny. 
Podle slovníku Oxfordské angličtiny je 
superpotravinou taková potravina, která 
„je výživově bohatá, a je považována 
za zvláště prospěšnou pro zdraví, těles-
nou a duševní pohodu“.
Oficiální, přesná a jasná definice super-
foods není dostupná, dobře tyto plodiny 
však vystihuje například tato: „Jsou 
to takové složky potravy s kladnými 
vlastnostmi, které jsou v daných desti-
nacích rozesetých po celém světě známy, 
ověřeny a používány po mnoho generací“. 
Tento popis koresponduje se skutečností, 
že zmínky o jejich příznivých účincích 
nebo využití v léčitelství jsou dohleda-
telné i u některých starobylých civili-
zací. Často také pomohly domorodému 

obyvatelstvu v dobách, kdy potravy bylo 
málo, avšak jejich koncentrované obsahy 
nutričních látek v podstatě zachránily 
dané civilizace.
Kromě kvalitních bílkovin, jejichž ami-
nokyselinové složení má téměř ideální 
profil, je velmi důležitý fakt, že neobsa-
hují žádný gluten. Jsou tedy vhodné pro 
výrobu bezlepkových potravin pro celiaky 
nebo lidi s nesnášenlivostí lepku.
Kvalita a množství bílkovin pseudocereálií, 
stejně jako jejich celkový vysoký nutriční 
profil spojený s kvalitou tuků a s jejich 
antioxidačním potenciálem, vedly postup-
ně k obnově a rozšíření jejich pěstování 
v zemích původu. Pseudocereálie se vrátily 
do jídelníčku nejen domorodců v tradič-
ních pěstebních destinacích, kde jsou 
známy již více než 4000 let, ale rozšířily 
se do mnoha dalších, zejména průmyslo-
vě vyspělých zemí, jejichž obyvatelstvo 
prahne po vyvážené a zdraví prospěšné 
stravě a pátrá po zdrojích, třeba i exotické-
ho původu. O existenci takovýchto plodin 
ještě před několika desetiletími neměla 
většinová populace ani potuchy! A náš 
potravinářský průmysl je nezpracovával, 
v obchodech nebyly k zakoupení ani 
v základní podobě prostých semen. Dnes je 
situace jiná, informace o nich jsou bohatě 
sdíleny na internetu, píše se o nich nejen 
v lifestylových časopisech, ale také jsou 
zdůrazňovány v televizních pořadech o ces-
tování a gastronomii vzdálených zemí.

Quinoa jako superstar
Quinoa je v současné době jedna z nej-
populárnějších plodin, o kterou je zájem 
napříč zeměkoulí v takové míře, že po-
ptávka významně převýšila nabídku. Cena 
semen této původně incké plodiny, která 
byla španělskými dobyvateli dokonce 
zakázána pěstovat, aby se oslabila výživa 
původních obyvatel zemí Latinské Ameri-
ky, vzrostla tak, že se paradoxně po-
stupně stala nedostupnou i pro městské 
obyvatelstvo zemí, ve kterých se quinoa 
pěstuje. Její skutečně pradávnou domovi-
nou byla před 7000 až 5000 lety peru-
ánsko-bolívijská náhorní plošina vysoko 
v Andách, v okolí jezera Titicaca a indiáni 
jí říkali Matka zrno.
Quinoa se stala „superstar“ mezi ostat-
ními znovu objevenými, zapomenutými, 
nikterak nešlechtěnými rostlinami. OSN 
dokonce na návrh Bolívie a s podporou 
dalších zemí všech kontinentů na dopo-
ručení FAO (Organizace OSN pro výživu 
a zemědělství) vyhlásila rok 2013 Me-
zinárodním rokem quinoy. Cílem bylo 
upozornit nejen na její vynikající nutriční 
vlastnosti, ale také na schopnost přizpů-
sobit se vysoké nadmořské výšce, chudé 

„Věděli jste, že obiloviny 
                jsou největším zdrojem bílkovin? “
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půdě či slanějšímu prostředí. Quinoa má 
podle OSN potenciál pomoci 
v boji proti hladu a podvýži-
vě. Jistou zajímavostí je i za-
řazení quinoy jako vhodné 
plodiny do výzkumného 
programu NASA pro 
podporu 
života při 
dlou-
hých 
ves-
mír-
ných 
letech 
s lid-
skou 
posádkou. 
Též byla začleněna 
do programu Fair Trade 
neboli spravedlivého obchodu, který 
dává lidem z rozvojových nebo chudých 
zemí Jižní Ameriky, Afriky a Asie mož-
nost uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek.
Plody quinoy – nažky - se přirozeně vy-
skytují v několika barevných variantách 
od světle žluté, oranžové, červené, fialové, 
hnědé až tmavě šedé po téměř černou. 
Bílá semena vzniknou mechanickým ob-
roušením povrchových barevných vrstev 
se saponiny, což jsou hořké látky chránící 
rostlinu před predátory – ptáky. Máčením 
se pak odstraní hořkost. Quinoa si prošla 
procesem tzv. reintrodukce z iniciace 
vlád Peru a Bolívie po roce 1975, což 
znamená, že byla vysazena jako botanická 
systematická jednotka do míst původního 
výskytu, odkud vymizela. Do té doby byla 
quinoa polozapomenutou a nešlechtě-
nou plodinou zapadlých horských údolí 
jihoamerických And.
Zájem o tuto pseudoobilovinu vzrostl 
po jejím prozkoumání z hlediska výživo-
vých vlastností a zařazení do seznamu 
alternativních plodin v sortimentu racionál-
ní výživy. Nejzajímavější na semenech této 
plodiny je kvalita bílkovin, obsah a složení 
vlákniny a množství minerálních látek a vi-
tamínů – je významným zdrojem vápníku, 
fosforu a draslíku. Zejména vegani a ve-
getariáni mají radost z toho, že v nažkách 
quinoy získávají všechny esenciální amino-
kyseliny, a mnozí oceňují i skutečnost, že 
neobsahují lepkové bílkoviny.

Amarant jako plodina třetího tisíciletí
Semena amarantu byla nalezena 
v 9000 let starých hrobech v Mexiku. 
Indiáni si amarantu nesmírně cenili pro 
jeho výživové vlastnosti a uctívali ho 
jako posvátné zrno. Byl přidáván do po-
travy bojovníků a v předkolumbovských 

dobách 
patřil 

k základ-
ním potravinám jihoamerického 

kontinentu. Samotná rostlina byla též 
součástí rituálních obřadů. Indiáni věřili, 
že je mentálně i fyzicky chrání před útoky 
a ze zrnek amarantu vyráběli amulety, 
jež jim 
dodávaly 
odvahu, 
posilova-
ly jejich smysly a zlepšovaly jim intuici. 
Dnešním největším producentem ama-
rantového semene je Čína a teprve po ní 
až teritorium jeho původu, Mexiko a země 
Střední Ameriky.
Po vpádu španělských kolonizátorů v roce 
1519 pod vedením Fernanda Cortéze 
bylo pěstování posvátného zrna na tomto 
území dobyvateli zakázáno. Zejména 
ve spojitosti s náboženstvím, obřady 
a rituály. Ovšem také jako plodina, u které 

španělští conquistadoři rozpoznali, že 
znamená vydatnou posilující potravu 

odbojných domorodců vyznačují-
cích se poměrně dobrým zdra-
votním stavem populace. Pokud 

chtěli toto etnikum oslabit, 
museli mu zabránit v pěstová-
ní amarantu. Laskavec se tedy 

téměř přestal pěstovat až na odlehlá 
a těžce dostupná podhorská údolí, ve kte-
rých si Inkové pečlivě chránili jeho ta-
jemství. Z rostlin uměli spotřebovat nejen 
listy, ale především plody, z nichž připra-
vovali kaše a mouku na celozrnné placky. 
Traduje se, že amarant je v podstatě 
zachránil a dovolil přežít v nehostinných 
oblastech v době, kdy byli „odstřiženi“ 
od jiných zdrojů obživy. Název amarant 
v jazyce Mayů znamená „nesmrtelný“, 
a to z důvodu schopnosti semen neztra-
tit klíčivost po dobu několika let, a také 
díky odolnosti přežít i v téměř extrém-
ních podmínkách.
Evropané si sice semena na kontinent 
přivezli, ale ve svých zahradách je dokázali 

rozmnožit 
pouze 
jako 
okrasné 

rostliny. Nepochopili, že se listy amarantu 
díky vysokému podílu vitamínu C a skva-
lenu používají jako listová zelenina v Ka-
ribiku i v Asii, a zejména že malá semínka 
čočkovitého tvaru o velikosti 1 – 1,5 mm 
jsou zdrojem plnohodnotných bílkovin. 
A to v množství 14 – 18 %, tedy nejvyšším 
ze všech semen. Také v bezlepkové kvalitě 
a s ideálním zastoupením aminokyselin. 
Semena amarantu jsou výtečným zdrojem 
vlákniny, železa, vápníku a dalších 

„Podle OSN má quinoa potenciál 
                                   pomoci v boji proti hladu“

Amarant neboli laskavec, se často používá 
i jako okrasná rostlina.



www.svetpotravin.cz20

zdraví

minerálních látek. Jejich olej obsahuje 6 - 
7 % skvalenu, látky, kterou běžně obsahuje 
lidské tělo jako produkt biosyntézy choles-
terolu, a která podporuje imunitní systém 
jako antioxidant. Skvalen se průmyslově 
vyrábí jako doplněk stravy z jater žraloka, 
ale jeho zdrojem je také olivový a zejména 
amarantový olej. Skvalen je pro své mimo-
řádné účinky také hojně využíván v kvalit-
ních přípravcích kosmetického průmyslu.
Dnes je amarant označován jako plodina 
třetího tisíciletí a dá se úspěšně pěsto-
vat i u nás. Vyžaduje dostatek přímého 
slunečního svitu a nemá rád zamokřenou 
půdu, upřednostňuje lehké písčito-hli-
nité půdy. Je velmi nenáročný na kvalitu 
půdy a dokáže rychle růst i v poměr-
ně suchém prostředí. Barva semen je 
světlá, smetanová až nažloutlá s jemně 
oříškovou a lehce nasládlou chutí. Při 
tepelném opracování jsou semena lehce 
křupavá, při smažení na pánvi pukají 
jako popcorn. V maloobchodě se dá 
amarant koupit buď ve formě přiroze-
ných semínek, nebo jako vločky, mouka 
či pufovaná semínka (tzv. pukance).

Tisíc podob pohanky
Pohanka je známá a hojně doporučovaná 
plodina pro svůj poměrně vysoký obsah 
bílkovin neobsahujících lepek a s téměř 
ideálním zastoupením esenciálních ami-
nokyse-
lin. Dále 
jako zdroj 
vlákniny, 
a to jak ve vodě nerozpustné, tak roz-
pustné, vitamínů B1 a B12 i flavonoidů, 
zejména rutinu. Jako jediná z pseudoo-
bilovin je u nás dobře dostupná, má tra-
dici pěstování v tuzemsku i v okolních 
státech, zejména v Polsku, Bělorusku 
a na Ukrajině.
Nejen v obchodech se zdravou výživou, 
ale i v běžném maloobchodě s potravi-
nami lze zakoupit docela široký sorti-

ment pohankových 
produktů – běžně je 
k dostání pohanka 
loupaná (kroupa), 
pohanka lámanka (to 
jsou fakticky oloupa-
ná a rozlámaná zrna), 
pohankové mouky 
s různou jemností 
mletí včetně celozrn-
né, pohanková kru-
pice, pohanková kaše 
(obvykle je ke koupi 
i instantní forma), 
dále také pohankové 
klíčky, vločky, pří-
padně lupínky a další 
obchodní názvy 
instantních forem 
pohanky. Také jsou 
oblíbené expandova-
né výrobky – křupky, 
nelepkové pohankové 
těstoviny i samotné 
pohankové slupky 
k nepotravinářskému využití. Neloupaná 
pohanka, ve formě po sklizni, není určená 
k potravě. Nažka má obal ve formě tvrdé 
slupky, která je nepoživatelná. Je však 
využitelná pro přípravu čaje (protože 
obsahuje cenné látky včetně rutinu) a po-
hankové slupky slouží jako náplň do za-

hřívacích 
polštářků. 
Pokud se 
nechá na-

klíčit loupané semeno, lze ho pak použít 
po 1-2 dnech, kdy v něm proběhnou pro-
cesem klíčení nastartované enzymatické 
procesy přeměny některých látek a díky 
kterým je i v neuvařené podobě semeno 
dobře stravitelné.
Z minulosti, z různých valašských kronik, 
jsou k dohledání zápisy popisující pohan-
ku a výrobky z ní jako potraviny prostého 
lidu a chudých vrstev obyvatelstva. Snad 
i proto, že je to rostlina odolávající tam-

nímu drsnějšímu podnebí, a také i pro 
její specifickou 

chuť, byla 
pova-
žována 
ve srov-

nání 
s pše-

ni-

cí za něco podřadného. Od časů 
17. - 19. století se naštěstí mnohé změni-
lo a dnes je tato plodina součástí nejedné 
učebnice zdravého stravování a její vlast-
nosti jsou hodnoceny v superlativech. 
Cenný a unikátní je obsah rutinu – bio-
flavonoidního glykosidu, jenž se v přírodě 
v menším množství vyskytuje poměrně 
často (v zelenině – chřestu nebo slupkách 
rajčat; v ovoci – v kůře citrusových plodů, 
v jablečné slupce aj.). Objeven byl v roce 
1842 v listech léčivé rostliny nazývané 
routa vonná, která se dnes využívá jako 
okrasná rostlina, ale její vlastnosti jsou 
známy z lidového léčitelství a též je využí-
vána v homeopatii, ve Středomoří pak 
také sporadicky jako koření v gastronomii. 
Její rodové jméno je ruta (název je od-
vozený z řeckého rhyomai znamenající 
léčit), odtud tedy název rutin.
Nakonec ještě pár slov k původu 
pohanky. Planě rostoucí pohanka, 
předchůdkyně dnešní pohanky seté, 
pochází z podhůří Himalájí. Do Evropy 
ji ve 13. století pravděpodobně zavlek-
li tatarští bojovníci, kteří si pohanku 
vozili v kožených měšcích zavěšených 
na koňských sedlech. Stalo se to při 
vpádu tatarských vojsk vedených 
mongolskými vládci na Moravu v roce 
1241, když tito pohanští bojovníci táhli 
křesťanskou Evropou. Výboje začal 
Čingischán a pokračovaly s přestávkami 
i pod vedením jeho následovníků, až se 
vojska dostala do Polska, Uher a k nám. 
Jméno pohanka je tedy odvozeno 
od jejich původních majitelů, jež byli 
souhrnně nazýváni jako pohani. 

„V pohance najdete unikátní obsah rutinu, 
                 který si poradí s žilními problémy“

Dva druhy oloupaných 
pohankových nažek - krup.
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Když je jídlo v pyramidě...
Pokrmy obsahující vysoké množství 
cukru bychom měli jíst v tom nejmen-
ším množství. 

4. patro

Významné množství v naší stra-
vě by mělo představovat ovoce 
a zelenina a to nejen kvůli vita-
mínům, ale i potřebné vláknině.

2. patro

Z masa bychom měli cílit zejmé-
na na to rybí kvůli obsahu jódu 
a omega3 mastných kyselin a dále 
pak na takzvané bílé (krůtí, kuřecí, 
králičí aj.).

3. patro

Základem zdravé výživy jsou zejmé-
na zdroje kvalitních obilovin, včetně 
pseudoobilovin.

1. patro

Potravinová pyramida jednoduchým 
způsobem znázorňuje, které složky 
potravy a v jakém množství by měly být 
zastoupeny ve zdravém jídelníčku. 
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Senzorickému hodnocení bylo 
podrobeno celkem 15 výrobků 
jemného sladkého pečiva: koláč-

ky, koblihy, vánočky, buchty a další. 
Na stanovení obsahu akrylamidu jsme 
vybrali více druhů jemného pečiva, z toho 

jeden zastoupila 
vánočka s rozin-
kami a mandlemi 
máslová ve dvou 
variantách pečení 
(do světlejší a tmavší barvy).

Co říká o jemném pečivu legislativa?
Jemné pečivo je definováno jako pekař-
ský výrobek získaný tepelnou úpravou 
těst nebo hmot s recepturním přídav-
kem nejméně 8,2 % bezvodého tuku 
nebo 5 % cukru na celkovou hmotnost 

použitých mlýnských vý-
robků, popřípadě plněné 

různými náplněmi, před 
pečením nebo po upe-
čení, tedy marmeládou, 
ovocnou pomazánkou, 

náplněmi mikrobiálně 
stabilními při běž-
ných podmínkách 
skladování, džemem 

nebo povidly, nebo 

Připravily Dana Gabrovská, Květa Krajíčková, foto shutterstock, Martin Honzík

Jemné pečivo, podobně jako chléb a běžné pečivo, konzumu-
jeme prakticky denně, proto považujeme za důležité podat 
spotřebitelům objektivní  informace o možném výskytu a ob-
sahu akrylamidu v této skupině potravin. Tímto uzavíráme sérii 
zaměřenou na rizikové potraviny z hlediska přítomnosti tohoto 
procesního kontaminantu a musíme uznat, že lepší 
zprávu jsme si nakonec ani nemohli přát.

Test
Jemné pečivo  můžeme snídat bez rizika

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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povrchově upravené sypáním, polevou 
nebo glazurou. Jemné pečivo se musí také 
označit druhem náplně a polevy v případě 
plněných nebo potahovaných výrobků.
Tyto výrobky lze označit dále slovy vyja-
dřujícími recepturní nebo technologické 
zpracování („z listového těsta“, „z kynuté-
ho listového těsta“, „smažené“, „z tažené-
ho těsta“, „z litých hmot“, „ze šlehaných 
hmot“, „ze třených hmot“, „z křehkých tu-
kových těst“, „z jádrových hmot“, „čajové 
pečivo“, „ovocný chlebíček“, „slané nebo 
sýrové pečivo“).
Jednotlivé druhy jemného pečiva se dost 
liší svým složením a s tím souvisí také 
rozdílný obsah některých výživově 
významných látek, jako je vláknina, 
nenasycené mastné kyseliny a některé 
vitamíny. Sladké jemné pečivo nebude 
zřejmě patřit mezi potraviny, které vidí 
rádi odborníci na výživu v našem denním 

jídelníčku příliš často, i když 
i zde můžeme najít výrobky 

nutričně více nebo méně 
vhodné (například 
ovocné náplně 
s vyšším obsahem 
vitamínu C, an-

tioxidantů, ořecho-
vé náplně s vyšším 

obsahem nenasycených 
mastných kyselin, tvarohové 

náplně obsahující plnohodnotné 
bílkoviny apod.).

Za senzoriku se rozdávaly 
dobré známky
Na senzorické hodnocení bylo dodáno 
12 výrobků a hodnocení výrobků se po-
hybovalo v rozmezí od známky 1,8 do 2,9, 
všechny výrobky byly hodnocené jako 

vynikající/velmi dobrý až velmi dobrý/
dobrý. Nejlépe dopadl tlačený koláč Lux 
s lesním ovocem společnosti UNITED 
BAKERIES, a.s.. Jako lepší dobrý vybrali 
hodnotitelé vý-
robek „pochout-
ka Godži“, kde 
určitě hrálo roli 
i vybrané ovoce. Godži (Goji) je nutričně 
hodnoceno velmi pozitivně, ale jeho chuť 
je přece jenom odlišná od chutí, na které 
je běžně spotřebitel u jemného sladkého 
pečiva zvyklý.
Do hodnocení obsahu akrylamidu 
a obsahu cukrů bylo zařazeno 34 výrob-
ků jemného pečiva (z toho 12 prošlo též 
na senzorickým hodnocením). Pokud jde 
o obsah akrylamidu, je určitě skvělou 

zprávou, že u všech dodaných výrobků 
jemného pečiva byla stanovena hodnota 
obsahu akrylamidu pod limitem kvantifi-
kace analytické metody, což je 30 μg/kg. 

Pouze speciál-
ně připečená 
vánočka, kterou 
pro tento test 

upekla společnost UNITED BAKERIES, 
a.s., vykázala hodnotu 40 μg/kg. I to lze 
ale považovat za dobrou zprávu. Test opět 
prokázal, že akrylamid je zbytečně vyvo-
laný strašák pro spotřebitele a zbytečně 
vytvořený problém pro výrobce.
Obsah cukrů v jemném pečivu byle 
velmi rozdílný, nejnižší obsah cukrů má 
croissant (4,4 g/100g), nejvyšší obsah 
cukrů má beránek šlehaný (25,8 g/100g). 
Zde si může samozřejmě spotřebitel 
vybrat výrobek podle jeho chuti, ale 
i podle obsahu cukrů.
Z hlediska racionální výživy patří jemné 
sladké pečivo mezi potraviny, které by 
neměly být na talíři každý den. Zdravý 
člověk s dostatečnou fyzickou aktivitou 
se mu ale vyhýbat nemusí. Občasný 
drobný hřích ve formě kvalitního sladké-
ho pečiva je příjemným zpestřením jídel-
níčku. Obezřetní by ovšem měli být lidé 
se sklonem k nadváze, s metabolickými či 
kardiovaskulárními problémy. Diabetici by 
samozřejmě měli vybírat vhodné výrobky 
z této skupiny jen v rámci diety stanove-
né lékařem. 

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

„Snaha výrobců snížit obsah 
            akrylamidu je nesporná“



Koláč tlačený s náplní 
tvarohovou 50 g
Výrobce: PENAM, a.s. 
Cejl 504/38, 602 00 Brno

Z degustace: Vzorek měl příjemnou chuť 
a vůni.

Cukry: 11,8 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,1Známka za 
senzorické 
hodnocení

Tlačený koláč Lux 
s lesním ovocem 75 g
Výrobce: United Bakeries, a.s., Pekárna Liberec, 
a.s.  Rochlická 1107   463 11 Liberec 30 

Z degustace: Vzorek měl nejpříjemnější vzhled 
a vůni, příjemnou náplň a vlhkou konzistenci 

Cukry: 15,9 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

1,8Známka za 
senzorické 
hodnocení

Závin 
s makovou náplní 400 g 
Výrobce: BEAS, a.s., č.p. 89 ,  544 42  Choustní-
kovo Hradiště

Z degustace: Vzorek měl příjemnou sladkou 
makovou chuť.

Cukry: 15,4 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,4Známka za 
senzorické 
hodnocení

Sváteční koláčky 
směs 
Výrobce: BEAS, a.s., č.p. 89 ,  544 42  Choustníko-
vo Hradiště - pekárna Lično

Z degustace: Vzorek měl nejpříjemnější vzhled 
a vůni, příjemnou náplň a vlhkou konzistenci 

Cukry: 18,9 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,1Známka za 
senzorické 
hodnocení

Šátek 
s borůvkovou náplní 80 g
Výrobce: Adélka a.s., U Pekárny 849, 393 01 
Pelhřimov

Z degustace: Vzorek měl nejpříjemnější celko-
vou a sladkou chuť

Cukry: 14,9 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,1Známka za 
senzorické 
hodnocení

Závin s náplní makovou 
50% BAL  400g
Výrobce: United Bakeries, a.s., Pekárna Brandýs 
nad Labem, Zápská 1636, 250 01 Brandýs nad 

Z degustace: Vzorek měl velké množství 
makové náplně a příjemný vzhled

Cukry: 18,7 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,3Známka za 
senzorické 
hodnocení
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Pochoutka Godži 
90 g
Výrobce: Adélka a.s., U Pekárny 849, 393 01 
Pelhřimov

Z degustace: Vzorek byl hodnocen jako s nej-
méně příjemnou celkovou a sladkou chutí. 

Cukry: 15,8 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,9Známka za 
senzorické 
hodnocení

BILLA 
Bábovka selská 400 g
Výrobce: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 
Říčany u Prahy 

Z degustace: Vzorek měl dobré hodnocení 
v příjemnosti vzhledu, vůně, chuti a v příjem-
nosti sladké chuti.  

Cukry: 24,1 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,6Známka za 
senzorické 
hodnocení

BILLA Špička s povidlovou 
náplní 2 ks 220 g
Výrobce: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 
Říčany u Prahy 

Z degustace: Vzorek měl příjemnou vůni 
a chuť.

Cukry: 24,9 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,6Známka za 
senzorické 
hodnocení

České buchty 
s tvarohovou náplní 360 g
Výrobce: Adélka a.s., U Pekárny 849, 393 01 
Pelhřimov

Z degustace: Vzorek měl nejhůře hodnocený 
vzhled a obsahoval nejméně náplně

Cukry: 12,8 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,5Známka za 
senzorické 
hodnocení

Twister 
s náplní ořechovou 350 g
Výrobce: PENAM, a.s. 
Cejl 504/38, 602 00 Brno

Z degustace: Vzorek byl na povrchu připálený, 
příjemnost chuti byla průměrná.

Cukry: 19,1 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,6Známka za 
senzorické 
hodnocení

Swing 
s náplní čokoládovou 440 g
Výrobce: PENAM, a.s. 
Cejl 504/38, 602 00 Brno

Z degustace: Vzorek měl nejvyšší intenzitu 
sladké chuti a nejhorší příjemnost náplně 
z hodnocených vzorků

Cukry: 33 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

2,8Známka za 
senzorické 
hodnocení
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Dukátové buchtičky 300 g
Výrobce: PENAM, a.s., 
Cejl 504/38, 602 00 Brno

Cukry: 7,8 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Croissant slaný s posypem 60 g
Výrobce: PENAM, a.s., 
Cejl 504/38, 602 00 Brno

Cukry: 4,4 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

České buchty s makovou 
náplní 360 g
Výrobce: Adélka a.s., U Pekárny 849, 393 01 
Pelhřimov

Cukry: 11,8 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

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

Cukry: 13,4 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

České buchty s náplní 
povidlovou 45% BAL 360 g
Výrobce: United Bakeries, a.s.,Pekařská 598/1, 
158 00 Praha 5-Jinonice

Cukry: 14,3 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Hřeben s náhradním sladidlem 
a náplní tvarohovou 70 g
Výrobce: PECUD v.o.d. Žandov, Zemská 535, 
Proboštov u Teplic

Cukry: 12,1 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Billa Vánočka s rozinkami 
a mandlemi máslová BAL 400 g
Výrobce: United Bakeries, a.s., Pekárna Liberec, 
a.s.  Rochlická 1107   463 11 Liberec 30 

Cukry: 12,4 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

CLEVER ZÁVINY – makový
Výrobce: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 
Říčany u Prahy 

Cukry: 17 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Hradišťská kobliha s ovocnou 
náplní 60 g 
Výrobce: BEAS, a.s., č.p. 89 ,  544 42  Choustní-
kovo Hradiště

Cukry: 16,7 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Buchty s tvarohovou náplní 
360 g
Výrobce: BEAS, a.s., č.p. 89 ,  544 42  Choustníko-
vo Hradiště - pekárna Lično

Cukry: 12,4 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

CLEVER Buchty makové
Výrobce: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 
Říčany u Prahy 

Cukry: 15,6 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Beránek šlehaný – 260 g
Výrobce: PECUD v.o.d. Žandov, Zemská 535, 
Proboštov u Teplic

Cukry: 25,8 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Ilustrační foto
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Makovka 43 
Výrobce: PENAM, a.s., 
Cejl 504/38, 602 00 Brno

Cukry: 1,62 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Vánočka tuková s rozinkami 
400 g
Výrobce: Adélka a.s., U Pekárny 849, 393 01 
Pelhřimov

Cukry: 12,7 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Koláč selský 90 g
Výrobce: Adélka a.s., U Pekárny 849, 393 01 
Pelhřimov

Cukry: 16,8 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Odkolek Vánočka s rozinkami 
a mandlemi BAL 400 g hodně 

vypečená kůrka

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

Cukry: 11,7 g/100 g

Akrylamid: 40 µg/kg

Koláč s náplní makovou, 
tvarohovou, ovocnou směsí 
a mandle - 100 g 
Výrobce: PECUD v.o.d. Žandov, Zemská 535, 
Proboštov u Teplic

Cukry: 19,9 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Makovka BAL 2 ks
Výrobce: United Bakeries, a.s.,Pekařská 598/1, 
158 00 Praha 5-Jinonice

Cukry: 7,5 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Rohlíček s ořechovou náplní 
70 g 
Výrobce: BEAS, a.s., č.p. 89,  544 42  Choustníko-
vo Hradiště

Cukry: 13,1 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

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

Cukry: 12,2 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Koláč malý kombi 80 g 
Výrobce: BEAS, a.s., č.p. 89 ,  544 42  Choustní-
kovo Hradiště

Cukry: 16,9 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Špička s náplní tvarohovou 
2 ks – 200 g
Výrobce: PECUD v.o.d. Žandov, Zemská 535, 
Proboštov u Teplic

Cukry: 13,9 g/100 g

Akrylamid: <30 µg/kg

Ilustrační foto
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Hodnocení se zúčastnili 
odborníci i laici.

Senzorické testování proběhlo 
zcela anonymně.

Do testování byly zahrnuty 
produkty z velkých pekáren 
i privátní značky.   

Měření hodnoty akrylamidu proběhlo 
v laboratořích Vysoké školy chemicko- 
technologické. 
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objevili jsme

Připravily Jana Tobrmanová Čiháková a Táňa Pikartová, foto shutterstock

Za kilogram zlata zaplatíte okolo miliónu korun. To však 
zdaleka není částka, která by vám vystačila na ty největší 
kulinářské klenoty. Minimálně 
dvaadvacetinásobek byste 
museli mít na účtu, abyste 
si mohli koupit nejdražší 
lanýž světa, a dvakrát tolik 
na ten nejvzácnější kaviár. 
Představujeme to nejdražší, 
co se objevuje jen v jídelníčku 
milionářů...

Nejdražší  
    jídla světa
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Říká se, že kdo ochutná lanýže, zamiluje se. Jejich chuť totiž nejde ničím 
nahradit ani napodobit. Problém však je, že jich v jejich přirozeném pro-
středí v přírodě ubývá a spíš než na přírodní klenoty Itálie dnes narazíte 

na uměle vypěstované kusy z Číny ze specializovaných farem. Kilogram přírod-
ních lanýžů černovýtrusných, které jsou vyhledávány vycvičenými prasaty,  stojí 
přibližně 24 tisíc korun. Pokud si chcete ale dopřát něco skutečně exkluzivního, 
zaostřete na bílou odrůdu Tuber magnatum. Jeho  výkupní cena se pohybuje 
kolem 33 tisíc korun za kilogram. V Čechách se pak prodává až za 80 tisíc korun. 
Raritou jsou pak velké kusy o hmotnosti přesahující 1,5 kilogramu. Ty se draží 
v aukčních síních a spíš než na talíř putují do vzácných sbírek. Cena největšího 
bílého lanýže o váze 1,9 kilogramu se vyšplhala na 22 milíónů korun. 

Slávu a výjimečnost této kávě, která se vyrábí v Indonésii, na Filipínách 
a v jižní Indii, zaručuje velmi rozporuplný způsob zpracování. Cibetko-
vá káva je vlastně výměšek vyprodukovaný ovíječem skvrnitým, malou 

šelmou, která požírá celé plody kávovníku, ale stráví pouze dužinu a zbylá 
zrnka vyloučí spolu s výkaly. Ty se díky trávicím enzymům zbaví hořkosti 
a výsledkem je lahodný a chuťově vyvážený produkt. Sbírání trusu ovíje-
čů v terénu je velmi náročné. I kvůli tomu se ročně vyprodukuje jen něco 
kolem pěti set kilogramů, přičemž cena za jeden kilogram se pohybuje okolo 
tisíce dolarů. 

Na žebříček nejdražších potravin světa se řadí i kaviár 
z jeseterů Beluga. Vzácné ryby žijí v Kaspickém moři 
a poznáte je podle bílé barvy. Jako jeden z mála druhů 

ryb nejde chovat uměle a vzhledem k tomu, že jedna ryba 
vyprodukuje jen 300 gramů kaviáru, produkt narůstá na ceně. 
Nejdražší kaviár zakoupíte pod značkou Almas a na jeden kilo-
gram musíte počítat s nákladem přesahujícím 625 000 korun. 
Punc originality mu dodává i obal, ve kterém se prodává. Obal je 
totiž vyroben z 24karátového zlata. 

Pro nás je to možná trochu nepo-
chopitelné, v Číně však jde o vy-
hlášenou pochoutku. Ačkoli je tato 

delikatesa, na které si v Asii pochutnávají 
už přes čtyři sta let, známá pod názvem 
polévka z vlaštovčích hnízd, ve skuteč-
nosti se připravuje ze slin, které ulpívají 
v hnízdech tropických rorýsovitých 
ptáků, jimž se říká salangany. Čím více 
želatinovou konzistenci vývar má, tím 
více je ceněný. Je to totiž známka toho, že 
slin se z hnízda vyvařilo skutečně hodně. 
Zajímavé také je, že se polévka podává na-
sladko. Na povrchu se totiž sype cukrem. 

Číňané věří, že její konzumací do těla 
dostávají všemocný elixír zdraví, posilo-
vač imunity, velmi účinné afrodisiakum 
a dokonce jeden z nejúčinnějších 
liftingových přípravků. Jeden kilogram 
hnízd na přípravu vývaru stojí čtvrt 
miliónu korun. 

Bílé lanýže

Kopi Luwak Coffee

Almas kaviár

Polévka z vlaštovčích hnízd



www.svetpotravin.cz 31

objevili jsme

Lindeth Howe je zapsán v Guinesso-
vě knize rekordů jako nejdražší 
dezert světa. Za pochoutku britské-

ho hotelu Lindeth Howe Country House 
šéfkuchaře Marc Guiberta zaplatíte i 800 
tisíc korun. Vyrábí se z kombinace vzácné 
belgické čokolády a drahého kaviáru. Uni-
kátní je pak prolnutí chutí s prémiovým 
alkoholem, který je ukrytý uvnitř dortíku 
a v některé z čokoládových kuliček. Měli 
byste tam najít jedno sousto ochucené 
whisky a jedno šampaňským. Lahůdka je 
to doslova i pro oči. Dezert zdobí 24ka-
rátové jedlé zlato, diamanty a pozlacené 
lístky vzácných růží. 

Plemeno Wagyu patří mezi nejvzácnější plemena 
skotu na světě. A s pokorou je k telatům přistupo-
váno i při chovu. Jsou totiž několikrát denně ma-

sírována a dokonce pijí pivo a víno. Díky tomu má jejich 
maso výtečnou máslovou chuť a je rovnoměrně prorostlé 
tukem. Maso Wagyu má jako jediné na světě číselné 
hodnocení kvality na škále od 1 do 12. Známku získává 
dle mramorování. Za kilogram prémiového masa zaplatíte 
i 45 000 korun. 

Japonské steaky Wagyu

Dezert Lindeth Howe

Šafrán je opravdu velmi vzácný, roste jen sedm dní v roce na podzim 
a sbírá se i zpracovává výhradně ručně. Každý sběrač ví, že musí svádět 
závod se sluncem, protože krokusy šafránu se musí sklidit zásadně před 

východem, jinak šafrán ztrácí svoji cenu. Jeden sběrač zvládne sklidit za den 
maximálně 500 gramů pestíků či tyčinek květu, přičemž na 1 kg je nutné sebrat 
300 000 květů, z nichž se teprve vytrhávají jemná vlákna.

Nejdražší je pak íránský šafrán. Říká se mu také rudé zlato pouště a za kilogram 
platí obchodníci 270 000 korun. 

(Ne)obyčejný šafrán
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testy potravin

Vývar jako od babičky 
   a bez práce!
Poslední dobou mě, především kvůli dlouhým frontám, nebaví 
nakupovat v obchodních řetězcích a tak jsem se naučila nakupovat 
přes internet i potraviny. Tento měsíc mě na e-shopu kosik.cz 
zaujaly vývary od české značky Silák. Použité ingredience jsou 

lokální a ve výrobku nenajdete žádné 
přidané konzervanty. Vyzkoušela jsem 
silný hovězí vývar, 24 hodin tažený, 
a polévkám i omáčkám dodal opravdu to 

správné grády. Lze jej dokonce 
konzumovat samotný 

jako horký a výživný 
nápoj.

Hodnocení: 89 %
Hodnotila: 
Dana Gabrovská

Lahodná svačinka 
       nejen ke kávě
Chuť mlsat přepadne 
jednou za čas každého 
z nás, ale díky přemí-
ře cukrů či umělým 
přísadám ve sladkých 
dobrotách si ji kolikrát 
raději odpustíme. Proto 
jsem byla nadšená, když 
jsem objevila zmrzlinu 
s pravou smetanou a bez 
rostlinného tuku. Pegas 
Premium 3CHOCO s křupa-
vou bílou čokoládou přináší 
opravdové potěšení, které si ráda 
vychutnávám především odpoledne 
u šálku horké kávy.

Hodnocení: 87 %
Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Dáme jídlo? 
  Díky, už nedáme.
Jsou dny, kdy člověk nestíhá pomalu 
ani odpovědět na jeden email, natož 
uvařit oběd. A právě v takový den jsem 
se rozhodla využít služeb „Dáme jídlo“. 
Ačkoliv bylo objednané menu z restaurace 
vzdálené pouhých pár minut ode mě, 
zásilka mi byla doručena až za 2 hod 
a 34 minut, samozřejmě studená jako ten 
psí čenich. Během čekání jsem se přes 
zákaznickou linku dozvěděla, že se mi kurýr 
snažil dovolat, ovšem žádný zmeškaný hovor 
můj displej neukázal. Telefonní číslo jsem měla 
uvedeno správné a několikrát jej kontrolovala. Hodnotím symbolickou 
dvacítkou, protože po následném postěžování byla společnost 
ochotna domluvit se na nějaké kompenzaci.

Hodnocení: 20 %
Hodnotila: Karin Šnýdrová

Všestranný pomocník 
         v koupelně i kuchyni
Kokosový olej zaujímá u mě v domácnosti čestné místo už 
pěknou řádku let. Poskytuje potřebnou hydrataci suché 
pokožce i vlasům, hojí drobné ranky či komáří bodnutí, 
funguje i jako balzám na rty, a v neposlední řadě jej používám 
samozřejmě i v kuchyni. Produkt od značky Sefiros z Vivantis.cz 
je navíc v raw kvalitě a tak 
si zachová 100 % 
minerálů i výživných 
látek. Kokosový olej si 
ráno běžně přidávám 
do obilných vloček 
a na podobnou 
snídani nedám 
dopustit.

Hodnocení: 
96 %
Hodnotila: 
Tatiana 
Urbanová

Přísada, 
na kterou nedám dopustit

Většinou se snažím pít čistou vodu, občas ale člověk musí trošku zhřešit. 
Mám ráda sladké a tak si sem tam dopřeji ovocnou chuť sirupů. 

Přidávám si je buď do vody, nebo jimi dochucuji jídla jako palačinky 
či rýžový nákyp. Nedávno jsem narazila na sirupy od značky Plantes 
et Parfums de Provance z e-shopu Demdaco.cz. A jsou vážně dobré! 
S příchutí melounu, růže nebo fíku.. 

Hodnocení: 93 %
Hodnotila: Kristýna SchafferováPř
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Připravila Tatiana Urbanová, foto shutterstock

V roli master 
blendera

zaujalo nás

Představte si hudebníky, kteří 
spolu hrají tak, aby vznikla 
jedinečná harmonie tónů, která 

má osobitou sílu i hloubku. Všichni 
se vzájemně podporují a nikdo nevy-
čnívá. Pokud se někdo snaží prosadit 
sám sebe, ničí tak celkový dojem – 
a to je přesně blended whisky. Cílem 

master blendera 
je poskytnout 
konzistentní 
produkt vysoké 
kvality s ohle-
dem na konkrétní 
chuť. Tato schopnost 
je často definována 

jako umění kombinovat pečlivě vybra-
né, zralé a vysoce kvalitní whisky (jež 
má každá vlastní chuť a rozdílné vlast-
nosti) s takovou mistrovskou doved-
ností, že vzniklý celek je pak mnohem 
lepší než jen soubor částí.

Pití whisky je, stejně jako jeho výroba, hotový rituál 
a alchymie v jednom. Za tím, že můžete držet v ruce 
skleničku s dokonale vyváženou harmonickou chutí 
tabáku, dubu a ječmene stojí léta studia míchání 
whisky a vášeň master blenderů.
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zaujalo nás

Zodpovědnost a pár promile
K rozvoji velkých palíren, které stále 
více sázely na blended whisky, docháze-
lo v devatenáctém století. Dnes před-
stavují „smíšené značky” téměř 90 % 
veškerého prodeje skotské na trhu. Jsou 
velmi ceněné a i povolání master blen-
dera je tak opravdu prestižní a uzná-
vané. Takový expert musí být vysoce 
kvalifikovaný a spoléhá na svůj vytříbe-
ný čich i chuť. Jeho úkolem je posoudit 
a rozpoznat, která whisky se ocitne 
ve výsledné směsi a nezřídka ochut-
ná více než pár deci alkoholu denně. 
Ačkoliv se to může na první pohled zdát 
jako práce 
snů, i tento 
job má 
svá úskalí. 
Kromě mnohaletého tréninku jde 
toto povolání ruku v ruce i se stresem 
a ohromnou zodpovědností. Často je 
totiž dobré jméno značky a osud celé 

společnosti doslova na jazyku mistra 
„ochutnávače”, protože jen na jeho 
dobrém úsudku závisí, zda bude zá-
kazník spokojen. V průběhu let může 
blender lehce měnit i výsledný recept 
v závislosti na dostupnosti dodávek 
a koncové poptávce, ovšem vše musí 
být vždy provedeno jen tak, aby si kon-
zument nikdy nevšiml ani sebemenší 
změny chuti svého oblíbeného nápoje.

Měli byste na to buňky?
Tradice míchání whisky je velmi stará. 
Jednu z prvních směsek vytvořili 
již kolem roku 1860 Andrew Usher 

a William 
Sanderson 
ve firmě 
Coffey Still. 

Toto řemeslo je opravdu ceněné a po-
pulární dodnes. Ruku na srdce, kdo by 
nechtěl mít práci, kde bude ochutnávat 
lahodný alkoholický nápoj každý den, 
vytvářet nové, dosud 
neobjevené 
lektvary 
a ještě 
za to dostat 
královsky 
zaplace-
no? Takový 
„mistr 
ochutnávač” 
totiž může 
vydělávat 
v přepočtu až 
dva milióny 

korun měsíčně. Bo-
hužel však existuje 
jen málo lidí, kteří 
dokáží toto povolání 
vykonávat - respek-
tive opravdové mini-
mum - například 
ve Skotsku najdete 
master blenderů 
pouze dvanáct. 
Co tedy obnáší 
se jím stát? 
A proč je to 
tak obtíž-
né?
Většina 
blenderů 
začíná 
na učňov-
ské pozici, 
kde se 
zdokonalují 
v již zavede-
ných postu-

Jistě jste si již někdy všimli, že 
na některých lahvích se zlatavým 
alkoholem najdete nápis „whisky“ 
kdežto jinde „whiskey“. Ne, nejde 
o chybu v hláskování, ale o velmi 
distingované rozlišení. Zatímco 
písmeno „e“ najdete na všech 
etiketách, které pocházejí z USA či 
z Irska, prvním nápisem se mohou 
pochlubit ostatní země, a to převážně 
Skotsko, Kanada nebo Japonsko.

WHISKY NEBO 
WHISKEY?

„Master blender si může za měsíc 
                           vydělat až 2 miliony Kč“
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pech a osvojují si historické standardy. 
Je to opravdu zdlouhavý proces a proto 
je jistě jednou z hlavních cností tohoto 
povolání hlavně trpělivost. Vždyť kupří-
kladu David Steward, Skot, který zastá-
val post „ochutnávače” nejdéle na světě, 
čekal dlouhých 12 let, než se konečně 
stal mistrem. Trpělivost ani excelentní 
výsledky ovšem nestačí. Důležitá je také 
schopnost inovativně myslet, klíčová je 
i kreativita 
a dovednost 
předvídat 
chování kon-
zumentů. To pravé tajemství se ovšem 
skrývá v čichu. Na tu správnou whisky 

totiž musíte mít nos a strávit hodiny, 
dny a roky rozpoznáváním i těch nej-
skrytějších vůní a podtónů. Pokud to 
nedokážete, vaše snažení bylo marné.

Právo veta
V dnešní době moderních technologií 
je i míchání whisky záležitostí digitální. 
Ovšem ani ten sebelepší počítač nemůže 
nahradit dokonale vycvičený čicho-

vý orgán, 
a proto je to 
stále master 
blender, 

který musí ochutnat každou finální várku 
a schválit ji. Dnes již poeticky nevykonává 

své zaměstnání se skleničkou v ruce mezi 
dubovými sudy, ve kterých často zraje 
zlatavý nápoj, ovšem ve sterilní místnos-
ti, kde je dokonalá absence jakýchkoliv 
pachů. Důležité je vědět co jíst, protože 
nějaká jídla ovlivňují, jak je cítit vaše 
tělo, a to může zkreslit celý proces. Záleží 
ovšem i na takových detailech, jako je 
třeba deodorant bez jakékoliv vůně… 
A když přijde nedej bože rýma? Potom 
ani sebelepší počítač nepomůže a celý 
podnik netrpělivě čeká, až se jejich guru 
alkoholu uzdraví. 

Mezi milovníky whisky panuje lítý boj: 
s ledem nebo bez ledu? Ovšem ani 
jedna varianta není tak docela špatně. 
Všeobecně platí pravidlo, že pokud 
něco zchladíte, potlačíte tak vůni 
i chuť. U běžně dostupných značek 
podchlazení lehce utlumí ostrost a je 
přijatelné. Ovšem u whisky, která zrála 
v sudu dvanáct let, je to vyloženě 
škoda a ideální je proto k degustaci 
pokojová teplota. Pokud chcete, 
můžete nápoj lehce rozkápnout 
vodou, která potlačí alkohol 
a zvýrazní sladší tóny. Důležitý 
je i výběr sklenice, jestliže totiž 
použijete klasickou tzv. whiskovku, 
ochudíte se o vůni. Ideálnější je volit 
nádobu na stopce, která se u hrdla 
lehce zužuje.

JAK WHISKY 
SPRÁVNĚ PÍT?

„Nejdéle sloužícím master blenderem 
             na světě je Skot David Stewart“

Skot David Steward se narodil roku 
1945 v městě Ayr a je nyní nejdéle 
sloužícím master blenderem na světě. 
Do destilérky William Grant & Sons 
nastoupil jako učeň v roce 1962 a až 
v roce 1974 se konečně dočkal a byla mu 
nabídnuta vytoužená pozice, na které 
zůstává dosud. Za svých více než 
padesát let ve firmě získal společnosti 
mnohá ocenění a zasadil se o spoustu 
inovací, které se užívají dodnes.

NEJSTARŠÍ 
MASTER BLENDER 
NA SVĚTĚ
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sezónní tipy

Na poli gastronomie lze využít 
všechny květy, které nejsou jedo-
vaté, nebo pokud to neznemož-

ňuje jejich trpkost, hořkost a silné aroma. 
I jejich využití je překvapivě široké. Dají 
se jimi ozvláštnit saláty, lze je přimí-
chat do domácí zmrzliny, velké květy se 
dají například plnit a z okvětních lístků 
aromatických květin lze zase vyrobit 

netradiční ochucené máslo. A ačkoli má 
v tomto případě fantazie dveře dokořán, 
musejí se dodržovat zásadní pravidla.

Zásady květinové kuchyně
Na začátek je třeba zdůraznit, že květy, 
které se prodávají v květi-
nářství, rozhodně nejsou 
vhodné k přípravě 
jídel. Při jejich 
pěstování jsou 
často použity 
pesticidy, pří-
padně mohou 
být květiny po-
stříkané leskem. 
Pokud chcete 
něco speciálního, 
například růže nebo 
lilie, doporučujeme je 
zakoupit v biozahrad-

nictví či na ekologických farmách. Sa-
mozřejmě nejlepší cestou je volit úrodu 
z vlastní zahrádky nebo z přilehlé louky.

Květy v menu
Dnes už platí, že každý šéfku-

chař moderní restaurace ví, 
kde květy použít 

tak, aby zaujal 
nejen 

chuťové 

Květiny nepatří jen do vázy 
a moderní gastronomie je toho 
důkazem. Obliba používání 
okvětních lístků nejen 
k doaranžování jídla, ale 
i jeho chuťovému 
katapultu 
na pomyslný 
Olymp, totiž 
stále stoupá...

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Servírujte květy!

Pokud nevíte, které květy kde využít 
nejlépe, vydejte se na exkurzi přímo 
s autorkou květinové kuchařky Janou 
Vlkovou, či se podívejte na její blog 
Kytky k jídlu. Vystudovaná  novinářka 
je nadšená pro sběr květin už řadu 
let a své znalosti předává dále 
prostřednictvím řízených vycházek 
do přírody, které jsou proložené 
přípravou jednoduchého receptu.

NÁŠ TIP

Jarní vítr na talíři?
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buňky, ale i oko hosta. 
Samozřejmě platí, že ně-

které druhy se hodí do slaných 
pokrmů a jiné vévodí sladké kuchyni. 
Aromatické květiny, které voní sladce, se 
nabízí do zákusků. A to nejen na dozdo-
bení, ale přímo natrhané do těsta. Pokud 
pečete například cupcakes, zkuste je 
vylepšit 
levandulí 
nebo fial-
kou. V zá-
kuscích chutnají skvěle i akácie a růže. 
Do salátů zase využijete okvětní plátky 
chryzantém, magnolií, jasmínu a ibišku. 
Jmenované druhy pak můžete použít 
i k rybám nebo bílému masu. Žluté lilie 
zase pozvednou chuť omáček a vývarů, 
nebo je můžete zkusit přidat do rýže.
Vynikající jsou také oranžové květy 
cuket a dýní smažené v těstíčku. 
V tomto podání, případně plněné kozím 
sýrem, je běžně připravují v letní sezóně 
v italských restauracích a platí za hoto-
vou delikatesu.

V horkých dnech zkuste přidat sezonní 
květiny do zmrzliny. Litovat rozhodně 
nebudete, rozhodnete-li se pro levan-
duli nebo růži. Velmi efektně vypadají 
také ovocné dřeně, do kterých můžete 
dát i celé květy sedmikrásek nebo 
macešek.
A pokud máte rádi bonbony, připrav-
te si je z ibišku (popřípadě z macešek, 

levandule 
nebo begó-
nie). Stačí, 
když květy 

natrháte, rozšleháte jeden vaječný bílek, 
květy jím potřete a třikrát pořádně pro-
cukrujete moučkovým cukrem. Zbylou 
práci nechte na sluníčku, kde květy 
necháte vysušit. Bonbony se následně 
doporučuje skladovat na suchém místě 
při pokojové teplotě.

Květiny pro zdraví?
Možná vás to překvapí, ale i květiny 
obsahují tělu prospěšné látky. Jde o vita-
míny, flavonoidy, hořčiny, enzymy, silice, 
třísloviny a další. Některé z nich jsou do-

konce považovány za velmi silné antibio-
tikum. Poud si do salátu dáte pár lístků 
lichořeřišnice, pravděpodobně se zbavíte 
všech zánětlivých ložisek i infekcí, které 
má na svědomí stafylokok. Výhodou 
lichořeřišnice je, že neničí přirozenou 
mikroflóru zažívacího traktu a nedráždí 
žaludek jako jiná antibiotika.
Nutno ale podotknout, že květy mohou 
i zdravotně ublížit. Stejně jako větši-
na potravin rostlinného původu, i ony 
obsahují alergeny. Obzvlášť opatrní by 
tedy měli být lidé, kteří jsou k alergiím 
náchylní. Všechny květiny se sice při 
přípravě několikrát vymývají, i tak v nich 
ale mohou zůstat pylová zrna a doporu-
čujeme je ochutnávat raději po malých 
kouskách.
Pozor si dávejte také na květy, které 
možná vypadají krásně, ale rozhodně 
se nedoporučuje je nosit do kuchyně, 
protože by vám mohly přivodit minimál-
ně střevní a žaludeční potíže. Vykřič-
níky visí nad verbenou, hrachorem, 
oleandrem, narcisem, lobelkou, azalkou 
a rododendrony. 

„ I květiny mohou obsahovat 
                                  prospěšné vitamíny“

  měsíček lékařský lze použít místo 
šafránu, a to nejen pro zářivou 
barvu
  květ pampelišky má medovou 
příchuť, proto se přidává do dezertů
  hvozdík karafiát je mírně hořký 
s příchutí hřebíčku, proto se 
kombinuje se sladkými chutěmi
  fialky jsou voňavé, pečou se s creme 
caramel a obalují se v cukru
  okvětní lístky slunečnice mají 
zemitou chuť, přidávají se do těsta 
na chléb i do mrkvových sušenek

VÍTE, ŽE...
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Na první pohled je to jednoduché 
umění. V praxi se už ale zapotí-
te. Jen ti, co trubičky točí, vědí, 

že dát trubičce precizní tvar a přitom ji 

nezničit, je alchymie. Minimálně prvních 
dvacet oplatek prý připálí každý a zhruba 
pětinásobek představuje počet nepovede-
ných kusů při jejich motání...

Napoleonova pochoutka
Legenda praví, že počátky 

Hořických trubiček spadají již 
do roku 1812. Po neúspěchu 

Napoleonova ruského tažení 
se rozptýlené trosky jeho 
kdysi gigantické armády 

pohybovaly i v Podkrko-
noší. Několik fran-
couzských zraněných 

vojáků se ocitlo přímo 
v Hořicích. Spolu s podkrko-

nošskou pohostinností se jim tady 

dostalo i vlídného a peč-
livého ošetření. Jedna z tam-

ních žen, paní Líčková, měla prý v péči 
těžce nemocného pacienta, samotného 
osobního kuchaře císaře. Nemajíc jiných 
prostředků, jak by se jí odvděčil za všech-
nu péči, svěřil jí cenné tajemství výroby 
Napoleonovy oblíbené pochoutky, trubi-
ček. Představovaly pro něj jednu z mož-
ností, jak mlsat. Napoleon Bonaparte totiž 
trpěl žaludečními potížemi a kuchař mu 
proto pekl tenké dietní oplatky z proseté 
pšeničné mouky jen s trochou mléka, 
žloutku, oleje, cukru a soli. 
Recepturu pak zdokonalil Karel Kofránek, 
cukrář, který se přiženil do rodiny paní 
Líčkové. Pochoutku pak vyráběl pod 
oficiálním názvem Kofránkovy hořické 
trubičky. Dokonce si nechal patentovat 
i speciální elektrický přístroj na jejich 
výrobu. Sestavil jej z dvou velmi mělkých 
pánví, které se přiklápěly proti sobě 
a mezi něž se lilo těsto v tenoučké vrstvě. 
To se poté posypalo a pečlivě smotalo. 
V tu dobu již byly trubičky nezbytnou 
součástí každé sváteční tabule a jejich 
pověst brzy překonala  nejprve hranice 
města, následně i celé země. Už před sto 
lety se totiž vyvážely do dalekého zámoří. 

V Hořicích umí upéct trubičky skoro každý. Jen 
málokdo ale prozradí své fígle. Předávají se 
z generace na generaci jako poklad. Důležité 
ale je, aby struktura oplatky byla alespoň lehce 
popraskaná, náplň rovnoměrné rozetřená, a aby 
křehkost byla adekvátně vyvážená křupavostí.

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock, archiv redakce

Rodinné dědictví
z Hořic
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Ty pravé...
„Hořické“ trubičky nabyly takového 

významu, že se staly obchodní 
příležitostí pro mnoho výrobců. 

Mnoho z nich však bylo od pů-
vodní receptury natolik vzdále-
no, že od 18. května roku 2007 

nesou Hořické trubičky známku 
Chráněné zeměpisné označení a název 

smí používat jen ty, které splňují normy. 
Známka po-
voluje výrobu 
této cukrovin-
ky jen tradič-
ním způsobem a pouze firmám v Hořicích 
a nejbližším okolí od hranic města.  
„Podle specifikace se do výrobku nyní 
používají různé tuky. Na výrobu oplatek, 
z nichž se stáčením trubičky vyrábějí, se 
používá rostlinný olej, například řepko-

vý. Olej zaručuje, že těsto je dostatečně 
řídké a dobře se roztéká na pečících 
plátech. Po vyzrání se oplatky nama-
žou rozpuštěným máslem a prosypávají 
cukrem se skořicí, strouhanými ořechy 
apod. Máslo přispívá k chuti a zaručuje 
přilnavost posypu,“ říká doc. Ing. Jiří Brát, 
CSc., odborník na vlastnosti potravin 
a výživu a dodává: „Podle originálního 
zápisu z roku 2007 měl být používán tuk 

ztužený. Čás-
tečně ztužené 
tuky, jak je 
dobře známo, 

obsahují vysoký podíl zdraví škodlivých 
transmastných kyselin. 
Při koupi se dívejte na původ, případně 
značku chráněného zeměpisného označe-
ní na obale. Používání označení podléhá 
zvýšené kontrole SZPI, která kromě 

dodržování obecných potravinářských 
předpisů sleduje i dodržování specifika-
ce výrobku a výrobní technologie v ní 
popsané. 

„Hořice a okolí mají 
                       na trubičky ‚mandát‘“

Jde o trubičky o délce 5 až 19 cm, 
vnitřním průměru 10 až 20 mm, stáče-
né z jedné 0,9 až 1,2 mm silné oplatky, 
světle béžové barvy, oplatkové vůně 
a chuti, křupavé textury, s hladkým 
povrchem a jemnými póry, k jejichž 
výrobě jsou jako výrobní suroviny 
užívány pšeničná hladká mouka, 
sušené mléko, rostlinný olej, sušené 
vaječné žloutky, cukr a voda. Vyrábějí 
se v několika druzích – plněné, plněné 
polomáčené, plněné celomáčené, 
sypané, sypané polomáčené a sypané 
celomáčené, sypané plněné, sypané 
plněné polomáčené, sypané plněné 
celomáčené.

SPECIFIKACE 
HOŘICKÝCH 
TRUBIČEK 
DLE CHZO

Povolená místa zahrnují vyjma Hořic 
obce Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, 
Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, 
Červená Třemešná, Dobrá Voda u Ho-
řic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeři-
ce, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, 
Milovice u Hořic, Nevrátice, Ostroměř, 
Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, 
Rašín, Rohoznice, Sobčice, Staré Smr-
kovice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, 
Úhlejov, Vřesník.

KDE MOHOU 
HOŘICKÉ TRUBIČKY 
VYRÁBĚT?
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Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Sedm chutí 
sedmi tisíc ostrovů

Nejvíce to žije na největším ostrově 
Luzon. Hlavní město, které se 
zde nachází, Manila, je politic-

kým, ekonomickým a kulturním centrem 
země. Známými turistickými oblastmi 
jsou ale spíše menší ostrůvky. Dostanete 
se na Bohol, Leyte nebo Samar. A pokud 

byste měli chuť na pravé dobrodružství, 
vyplatí se vám namířit na jih. Je kulturně 
nejpestřejší, ale také známý tím, že jeho 
vulkány nikdy nespí. Ať se rozhodnete 
pro jakoukoli oblast, můžete si být jisti, že 
uvidíte něco, co se vám jinde nenaskytne. 
Vlivem kolonizace se Filipíny totiž staly 

světem samy pro sebe. Ri-
tuály, jazyky i památky vám 
na každém kroku připome-
nou, kolik vlivů se do jejich 
dnešní podoby promítlo. 
Výjimečnou podívanou jsou 
například monumentální až 
dva tisíce let staré rýžové 
terasy i staré španělské 
katedrály.

Slzy obrů, hnědá tráva 
a létající lemuři
Ostrovu Bohol neřekne 
nikdo jinak než „božský“. 
Hebkým korálovým 
pískem na plážích radost 
teprve začíná. Na ná-
vštěvníky tu čekají 
unikátní čokoládové 
kopce, které jsou pod 

Sluníčko, exotika, životní filozofie, jíž vládne 
bezstarostnost usměvavých a přátelských 
domorodců, bujná tropická příroda, spousty 
ovoce, koktejlů, zmrzlin i znamenitý rum. To jsou 
v kostce Filipíny – sedm tisíc ostrůvků na okraji 
takzvaného Pacifického kruhu ohně, které vám 
mohou nabídnout nejen smaragdové moře, ale 
i chutě, které nepoznáte nikde jinde na světě.
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ochranou UNESCO. Je jich více než 
tisícovka a jejich raritou je, že se ke konci 
sezóny jejich tráva zbarvuje do hněda. 
Místní věří, že tyto čokoládové hory 
vznikly ze slz nešťastně zamilovaného 

obra. Podle přírodovědců ale spíše vznikly 
erupcí podmořské sopky z původního 
korálového útesu.
Silným turistickým magnetem je také 
plavba pralesem po řece Lomboc, kde žijí 
nejmenší opičky na světě, v Národním 
parku Rajah Sikatuna poblíž města Bilar 
okouzlují turisty zase létající lemuři. 
A pokud ještě nemají návštěvníci dost 
všech výjimečných přírodních atrakcí, 
mohou se přes most vydat na vedlejší 
ostrůvek Pangalao.

Alone jako křižovatka chutí
Jedno z míst, které je na ostrově 

plné gastronomických 
lahůdek, je Alone. 
Na jídlo se tady chodí 
například do restau-
race Trudi‘s, kde si 
hosté dávají saláty, 
oblíbené je i vegetable 
curry s česnekovou rýží 
a palačinky. Restaurace 
nabízejí také nepřeberné 
variace salátů z exotic-
kého ovoce, spousty 
druhů ovocných zmrzlin 
i mangové a avokádové 
pasty.  
Za ochutnání stojí 
i místní piva San Miguel 
a Red Horse. Možná je ale 
odložíte poté, co narazíte 
na místní třtinový rum, 

whisky a palmový alkohol tuba. Z květů 
kokosové plamy tady vyrábějí lambanog, 
z fermentované lepkavé rýže zase tradiční 
filipínský alkoholický nápoj tapuy.
Za ochutnání stojí i místní piva San 
Miguel a Red Horse. Možná je ale odlo-
žíte poté, co narazíte na místní třtinový 
rum, whisky a palmový alkohol tuba. 
Z květů kokosové plamy tady vyrábějí 
lambanog, z fermentované lepkavé rýže 
zase tradiční filipínský alkoholický 
nápoj tapuy.

Mix sladké, kyselé a slané chuti
Ve filipínské kuchyni jsou v rámci jed-
noho jídla obsažené všechny existující 
chuti.  Běžně dostaneme třeba slad-

Pláže v srdci panenské přírody vybízejí 
k odpočinku. 

V ostrovní zemi žije téměř sto 
miliónů lidí. Bývalá kolonie Španělska 
a Spojených států amerických 
disponuje směsicí až 170 jazyků, 
jen dva jsou z nich jsou ale úřední: 
angličtina a filipínština. Historicky byla 
úředním jazykem také španělština, 
jazyk kolonistů, a to až do počátku 
20. století. V roce 1959 byla řeč 
přejmenována na pilipino. Filipínština 
je jazyk příbuzný javánštině, 
indonéštině a malajštině a také jazyku 
tao, což je jedna z řečí používaných 
na Tchaj wanu.

NA SEZNAMU 
NEJLIDNATĚJŠÍCH 
ZEMÍ SVĚTA

Na talíři najdete neotřelý mix 
všech chutí.
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kou přílohu se slaným hlavním jídlem 
a naopak. Základní ingrediencí filipínské 
kuchyně je rýže, pokud jde o hlavní jídlo, 
podává se smažená, používá se i jako 
základ sladkých 
pokrmů.
Ostrovy jsou také 
rájem exotického 
ovoce. Vaří se tu i z ananasu, papáji 
i manga, které se často podávají spolu 
s masem. Ochutnat tu můžete i kokoso-
vé ořechy, ve kterých se podává vodní 
špenát, čínské zelí nebo sladké brambo-
ry. Dost často se tu nasladko podávají 
i masa, která jsou buď naložená ve směsi 
cukru, ovoce a kokosové šťávy nebo 
v barbecue omáčce. Jí se dohromady 
s mořskými plody a rybami.
Ve venkovních kuchyních a fast foodech, 

které nelze minout, se připravují skvělé 
hamburgery. Ovšem místo hranolků 
k nim dostaneme sladkou lepkavou rýži. 
Typickou samozřejmostí filipínských 

pouličních stánků 
je jídlo navařené 
časně ráno ve vel-
kých hrncích, ze 

kterých si každý strávník může nabrat 
svoji porci.

Maso k snídani, obědu i večeři
Mezi nejznámější a nejoblíbenější 
pokrmy patří na Filipínách lechon, což je 
speciálně grilované mladé sele podávané 
v rodinách při oslavách narozenin nebo 

na svatbách. Na této filipín-
ské pochoutce si ale můžeme 
pochutnat i jako turisté, Filipínci 
si totiž nenechají ujít příležitost 

pochlubit se svým typickým pokrmem, 
a tak na něj narazíte u každého poulič-
ního stánku. Jen je třeba trochu trpěli-
vosti, protože se stánky s lechonem se 
nejčastěji otevírají až navečer.
Z kuřecího masa se připravuje adobo, 
jídlo, které Filipínci považují za svůj 
národní pokrm. Maso se nejprve dusí 
v octu, z koření se přidává bobkový list, 
pár kuliček pepře nebo pálivé papričky. 
Poté se vaří v kokosovém mléce. Dalším 
typickým jídlem je sisig. Vaří se z vepřo-
vé hlavy a jater s chilli papričkou.  Kdo 
má chuť na klobásu, dá si longganisu, 
která se podobá španělskému chorizu, 
za ochutnání určitě stojí i puchero, 

Atraktivní jsou restaurace a bary s vý-
hledem, třeba Sky deck view bar. Je 
tu krásný výhled na španělskou vnitřní 
čtvrť Intramuros, zahlédnete i manil-
skou zátoku a mrakodrapy v Makati. 
Přímo v historické části Intramuros 
je bezkonkurenční restaurace Barba-
ra’s, která kromě skvělého jídla dává 
hostům ještě kulturní zážitek, hudební 
a taneční večer v dobových kostý-
mech. Živá muzika doprovází gastro-
nomické zážitky také v Hobbit Haus. 
Kdo preferuje spíš formu bufetu, nechť 
zajde do restaurace Spiral v blízkosti 
manilské zátoky, nebo do 100 Revol-
ving Restaurantu v Quezon City.

KAM V MANILE 
NA JÍDLO?

Krásné kopce, které ke konci sezony 
zhnědnou, jsou na seznamu UNESCO. 

Maso se tu často 
podává nasladko.

Ovoce na místním trhu pořídíte 
zhruba za čtvrtinu ceny jako u nás. 

„Hamburger se tu podává 
                         výhradně s rýží“
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cestování

hovězí maso vařené v omáčce z banánů 
a rajčat. Filipínci si potrpí i na kare-kare, 
které můžeme klidně označit jako fili-
pínský guláš, vaří se z hovězího, kozího 
či kuřecího masa s arašídovou omáčkou 
a zeleninou. Z polévek tu jasně hraje 
prim sinigang, který Filipínci nejčastěji 
připravují z ryb a krevet.

Bývalá španělská koloniální 
přítomnost na ostrovech zanechala až 
do současnosti stopy především ve sladké 
kuchyni. Španělský původ mají napří-
klad ensaimady, koláčky k kynutého 
těsta nejčastěji ve tvaru šneka, které 
se v zemi svého původu pekly během 
festivalů a oslav. Výborný je také pudink 

leche flan, velmi chutný 
dezert pouze ze čtyř ingrediencí, z cukru, 
vajec, slazeného kondenzovaného mléka 
a neslazeného kondenzovaného mléka. 
Tradičně se podává v malých zapékacích 
mističkách nebo vyklopený na talířku 
politý medem s kopcem šlehačky. 

 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

Lemuři skáčou s takovou 
elegancí, že vám bude připadat, 
že lítají. 

V dezertech rozpoznáte 
španělské vlivy.
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Make-up a nejrůznější líčidla jsou 
při Vaší práci nepostradatelné, 
ale díky nim dostává pleť pořádně 
zabrat. Přesto jste snad každým 
rokem krásnější, jak to děláte?
Snažím se správně jíst a pít, protože 
člověk by o sebe měl pečovat nejen 
zvenčí, ale i zevnitř. Používám kva-
litní bio kosmetiku Couleur Caramel. 
Zjistila jsem totiž, že žena sní za svůj 
život v průměru až 40 rtěnek! Když už 
je tedy jím, chci, aby byly vyrobeny 
z dobrých a neškodných surovin, bez 
chemie. A samozřejmě nesmím opo-
menout genetickou výbavu, za kterou 
vděčím rodičům.

Jak se udržujete ve formě? Máte 
zkušenosti s nějakou dietou?
Ve formě mě udržují hlavně děti a potom 
jóga. V té jsem se 
opravdu našla, dělá 
dobře jak mému 
tělu, tak mojí duši. 
Jinak jsem zásadně proti dietám. Tělo si 
někdy říká, co potřebuje a když zrovna 
touží po tabulce čokolády, tak mu ji 
dopřeji. Hlavní je nestresovat se a diety 
stresují.

A co letní sporty?
V létě miluji snad každý sport, protože 
svítí sluníčko a je krásné počasí. S dětmi 

zkoušíme surfing, wakesurfing, jezdíme 
na kolech, hrajeme ping pong, cvičí-
me jógu, šermujeme se klackem v lese 

a vymýšlíme spousty 
dalších venkovních 
aktivit.

Jak odpočíváte a co vás vždycky 
dostane tzv. „do pohody?“
Dříve jsem dávala přednost aktivnímu 
odpočinku, ale nyní už jej vnímám jako 
prosté nicnedělání. Naučila jsem se jen 
tak ležet a třeba popíjet šálek horkého 
čaje. A také se ke mně opět vrátilo umění 
soustředit se, tím pádem mohu číst 
knížky, což je ohromný relax.

Herečka, moderátorka a maminka 
dvojčat Michaela Maurerová je v jednom 
kole. Natáčí seriál, cestuje po Itálii 
a pracuje v Českém rozhlase. Jaká je její 
nejoblíbenější role, co jí nikdy nesmí chybět 
v lednici a kdo jí poprvé vyznal lásku?

Připravila Lenka Zajícová, foto Salamander, Jiří Šujanský

Michaela Maurerová: 
Chutná mi všude

„Vařím rychle, 
          jednoduše a zdravě.“
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Květen je měsíc lásky, co pro vás 
láska znamená?
Láska je podle mě hybatelem všeho. Je to 
můj základní motor, vnitřní i vnější síla. 
Řídím se mottem „Abys byl milován, miluj.“

Pamatujete si první vyznání lásky, 
které jste dostala?
To bylo asi ve školce, kdy mě kluk nej-
dřív kopl a pak mi dal pusu. Ze základky 
mám dokonce některé milostné dopisy 
ještě schované. V jednom například stojí: 
„Miluju tě. Máš moc hezkou mikinu. 
Lukáš. Odepiš.“ Jsou to takové fetiše 
a zároveň hezké vzpomínky na dobu bez 
mobilů, smsek, emailů a sociálních sítí.

Všichni známe rčení „Láska prochá-
zí žaludkem,“ snažila jste se někdy 
na muže zapůsobit svými kuchař-
skými dovednostmi?
Že láska prochází žaludkem je opravdu 
velká a léty prověřená pravda. I moje 
babička říkala, že se musím naučit vařit, 
poněvadž je to důležité pro vztah. Něco 
jsem s tím tedy udělala, ale talento-
vaná kuchařka úplně nejsem. Muže 
balím na polévky, které mi jdou skvěle. 
I když vařím převážně rychle, jednoduše 
a zdravě, tak podle receptů, fantazie nebo 
motivovaná láskou ukuchtím i něco slo-
žitějšího, menu má pak klidně pět chodů. 
Myslím si ale, že nějaké 
kuchařské dovednos-
ti rozhodně nejsou 
důvodem k tomu, aby 
mě měl mít chlap méně rád. Zatím se 
mnou ještě je, takže evidentně to není 
tak špatné. Navíc umím skvěle uvařit 
v přilehlých bistrech a restauracích. 
Pakliže je jídlo dobré, je už vlastně jedno, 
zda pochází z mojí pánve nebo jsem jej 
vyzvedla ve vedlejším vchodě.

A na čem si nejvíce pochutná Vaše 
rodina, když vaříte?
Paradoxně asi na jídle, které nedělám moc 
často. Jídle nezdravém. Smažák moje děti 
ocení tisíckrát více než cizrnové karba-
nátky. Pak tedy ještě mají rády polévky 
a slané štrúdly s kysaným zelím, nebo 
sušenými rajčaty či sýrem. To jsou takové 
hitovky posledních dní.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kuchyně?
Každá země má něco zajímavého a já ráda 
experimentuji, chutná mi tedy vlastně 

všude. Vyzdvihla bych ale asijskou – 
japonskou, indonéskou, vietnamskou, 
- protože je pestrá a je v ní hodně ryb. 
Neodolám ani indické a moc dobré jídlo 
nabízí i česká kuchyně. Když jsem na do-
volené, nedám dopustit na mořské plody. 
Pokud to shrnu, je pro mě nejdůležitější, 
aby byly použité suroviny čerstvé, chutné 
a jednoduše připravené. Ale jak se říká, 
nejlepší kuchař je hlad.

Kdybychom Vás chtěli pozvat do re-
staurace vašich snů, kam by to bylo?
Do jakékoliv restaurace, kde bych měla 
příjemnou společnost, protože jen tehdy 

si člověk opravdu 
pochutná. A už léta 
tvrdím, že výborný 
podnik by měl mít 

takzvaný restroom, abyste si tam po jídle 
mohli na dvacet minut odpočinout nebo 
i dáchnout. Kdyby nějaký takový existo-
val, byl by v mém případě ideální.

Jste maminkou dvojčat, k jakým 
stravovacím návykům je vedete 
a mají vaše děti odlišné chuti?
Děti mají odmalička jiné chuti, při-
způsobují se však tomu, co je zrovna 
v lednici a z čeho vařím. Zkoušela jsem 
připravovat jídlo každému zvlášť podle 
jejich preferencí, včetně mého partnera, 
ale to je opravdu velmi náročné, takže 
se musí podřídit. Je ale pravda, že syn je 
víc masový a dcera zeleninová a bram-
borová. Takže to u nás je vždycky tak, 
že Pepa sní masíčko a brambory nechá, 
Madlenka zas spořádá brambory a maso 
nedojí. Pak si jen vymění talíře. Umí si 
tedy poradit.

Michaela Mau-
rerová dává 
vždycky před-
nost kvalitě 
před kvantitou. 
Ať už se jedná 
o módní doplň-
ky nebo třeba 
potraviny.

„Nejsilnější láska 
        je láska mateřská.“
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Co bylo pro Vás, co se týče jídla, nej-
náročnější, když byli ještě malí?
Nejnáročnější bylo, abych se najedla 
já, protože péče o dvojčata je opravdu 
náročná. Hubnutí po porodu šlo samo, už 
jen tím, že jsem neměla čas jíst a když už 
jsem jedla, tak se 
jednalo o zbytky, 
které nechaly děti. 
Většinou mléko 
a různé zeleninové příkrmy, samozřejmě 
neslané a nemastné. Tehdy jsem pocho-
pila, že když je hlad, tak se dá spořádat 
opravdu všechno.

Za jaké suroviny v domácnosti 
nejvíce utrácíte, a co u Vás v led-
nici nesmí za žádných okolností 
chybět?
Obecně utrácím za kvalitní potraviny. 
Raději koupím méně jídla z poctivých su-
rovin než naopak. Vždycky si připlatíme 
za dobré ovoce a zeleninu, výběrové sýry, 
žitné pečivo a rostlinná „mléka“, protože 
ta klasická u nás doma už moc nenajdete. 
V lednici nám nesmí nikdy chybět jogurty 
s tapiokou a jak děti říkají: ,,vychlazené 
víno pro maminku” ☺.

Poslední dobou jsou mezi gurmány 
oblíbené jedlé květy. Co na ně říkáte, 
ochutnala jste je někdy?
Samozřejmě. Poprvé jsem se ochutnala už 
před patnácti lety v Českém Krumlově. 
Objednala jsem si zelňačku, která byla oz-

dobena sedmikrás-
kami. Tehdy jsem 
se tomu podivova-
la, ale od té doby 

jsem měla květiny mnohokrát v salátu či 
nejrůznějších dezertech. Nejenže jsou oku 
lahodící, ale v mnohých případech i velmi 
chutné. Navíc já jsem takový reinkarno-
vaný králíček, takže miluji jakékoliv listy 
a květy ☺.

A pěstujete si doma nebo na chatě 
i něco sama?
Za okny našeho vinohradského čiňžá-
ku pěstuji bylinky, byť u nás tedy moc 
dlouho nevydrží, protože je spořádáme 
ještě předtím, než stačí vyrůst. Ale jsem 
ráda alespoň za ten malý kousek přírody. 
I tady v Praze lze však najít různá zákoutí, 
kde ta příroda je, kde relaxuji a kde trávím 
čas. Hlavně les mě totiž neskutečně 
nabíjí.

Blíží se Den matek, kdybyste si 
mohla přát tři přání, která by to 
byla?
Jako první bych si přála určitě spokoje-
nost. Ta je ještě důležitější než zdraví, 
protože bohužel i zdraví lidé bývají ne-
spokojení. Následně bych tedy poprosila 
o zdraví pro celou rodinu a jako posled-
ní bych chtěla další tři přání. A takhle 
pořád dokola.

Jezdíte ráda na výlety?
Strašně ráda. Mám štěstí, že tuhle moji 
zálibu sdílí i moje děti a přítel. Baví nás 
jezdit vlakem, konkrétně třeba do jižních 
Čech, v zimě pak do Harrachova na hory.

Jako herečka a moderátorka jste 
pracovně velmi vytížená, jak se stra-
vujete v práci? Využíváte catering 
nebo si nosíte jídlo z domova?
Bohužel ne všude jsou cateringy dobré 
a mně vyhovující. Naštěstí mám tak 
úžasného chlapa, že mi připravuje svačiny 
s sebou a nebo si vezmu něco, co zbylo 
a co jsem uvařila. Ovšem existují vzácné 
výjimky, kdy se na cateringy moc těším. 
Třeba ten poslední, který jsme měli na na-
táčení První republiky. Kluci vaří opravdu 
skvělé jídlo, jako od maminky. Tam vím, 
že jsem v dobrých rukou a hlavně, že se 
mé bříško bude mít jako v pokojíčku.

Vzpomenete si na svou nejoblíbe-
nější roli?
Všechny moje role pro mě byly svým 
způsobem oblíbené. Pro diváky jsem asi 
nejvíc spojená s Digi ze seriálu Ulice, 
který jsem začala natáčet před 13 nebo 
14 lety. Točila jsem tři roky, následně 
jsem si dala takovou sedmiletou mateř-
skou a pak opět hrála dva roky. Momen-
tálně mám s Digi znovu pauzu, myslím že 
mě bude pronásledovat až do smrti ☺. 
Také moc ráda vzpomínám na princeznu 
Jáju z pohádky Elixír a Halíbela, protože 
to byla moje první a moc hezká zkušenost 
před kamerou.

Co je nejtěžší na práci moderátorky 
a stal se Vám někdy nějaký trapas?
V rámci této práce se trapasy zkrátka 
stávají, ale já je raději vždycky rychle 
zapomínám, abych se do ní mohla ještě 
vůbec znovu vrátit. Moderátorství mě 
fascinuje, protože je úplně odlišné od he-
rectví. A pravdou je, že ne každý herec je 
dobrý moderátor a naopak.

Propůjčila jste tvář módní kampani 
společnosti Salamander, proč jste si 
vybrala právě ji?
Jako každá holka miluji boty. Je to moje 

Míša má zkrátka 
styl. Módní 
inspiraci čerpá 
především ze 
zahraničí. Kon-
krétně z Francie 
a Itálie, po nichž 
cestuje s pořa-
dem Bedekr. 
A i když se ráda 
oblékne do spo-
lečenských šatů, 
v soukromí pre-
feruje sportovní 
eleganci.

„Umím se vyhecovat 
      i k pětichodovému menu.“
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obsese. Ale čím jsem 
starší, tím víc kladu 
důraz na kvalitní 
zpracovnání. Nekou-
pím si například troje 
balerínky, ale raději 
investuji do jedněch 
pořádných. Moje 
první luxusní boty 
mi kdysi maminka 
koupila právě v Sala-
manderu a pak jsem 
si zde pořídila za své 
první vydělané peníze 
i nejdražší kozačky 
v životě. Proto je 
pro mě čest, že své 
jméno, svoji značku 
i tvář  mohu spojovat 
s touto značkou.

Co nejraději nosíte 
v soukromí a kde 
čerpáte módní inspiraci?
Preferuji styl, který upřednostňuje větši-
na žen, a to je sportovní elegance. Chci, 
aby bylo oblečení nejen šik, ale zároveň 
pohodlné. Nejvíc jsem se inspirovala 
ve Francii, kterou jsem procestovala s po-
řadem Bedekr, protože Francouzky vážně 
mají šarm a vkus. Momentálně putuji 
s Bedekrem po Itálii, takže okoukávám 
zdejší módu. Musím přiznat, že se mi také 
velmi líbí.

Snad každá žena má na svém těle 
něco nerada, i když je v očích 
ostatních téměř dokonalá. Máte to 
podobně nebo se opravdu máte ráda 
taková jaká jste?
Také mám na sobě spoustu věcí nerada, 
ale myslím, že s věkem přichází i takové 

zvláštní smíření. Smíření s tím, jaká jste, 
a uvědomění, že se přesně taková máte 
vlastně ráda. Jako malá jsem ale bojovala 
s pihami. Brala jsem je jako naprostou 
nedokonalost a teď? Jsou mojí ozdobou. 

Představují něco, co je pro mě signifi-
kantní, dělají můj obličej zajímavějším 
a hlavně zapamatovatelným pro ostatní. 
Dnes jsem za své pihy ráda a nosím je 
s velkou hrdostí.

Prozradíte nám zá-
věrem, kde všude vás 
čtenáři mohou vidět 
a co plánujete na tento 
rok? Co Vás čeká a na co 
se těšíte?
Letos jsem natočila 
další sérii pořadu První 
republika, který poběží 
na kanále ČT1. Pak 
cestuji s Martinem 
Písaříkem a pořadem 
Bedekr po Itálii, pracu-
ji na Déčku v pořadu 
Tamtam, moderuji 
v Českém rozhlase, ale 
především se chci věno-
vat svým dětem, protože 
rodina je pro mě vždycky 
na prvním místě. 

Míša má zkrát-
ka styl. Módní 
inspiraci čerpá 
především 
ze zahraničí. 
Konkrétně 
z Francie a Itá-
lie, po nichž 
cestuje s po-
řadem Bedekr. 
A i když se 
ráda oblékne 
do společen-
ských šatů, 
v soukromí pre-
feruje sportovní 
eleganci.

Když 
potřebuje 
Míša dodat 
energii, 
stačí vyrazit 
do lesa, 
který ji prý 
neskutečně 
nabíjí.

chutě slavných
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Dobrý nanuk poznáte ze složení 
i chuti! Poradíme, jak.

Na jak dlouho bychom si vystačili 
s vlastní produkcí?

Cechovní normy jako 
ukazatel kvality. Nové číslo časopisu  

Svět potravin vychází 28. května

Dárkový certifikát a objednávkový formulář naleznete také na www.svetpotravin.cz. Informovat o předplatném se můžete rovněž  
na predplatne@svetpotravin.cz nebo na telefonním čísle +420 703 682 950. 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. 
Počernická 272/96, 
108 00  Praha 10 – Malešice

nebo na e-mail: 
predplatne@svetpotravin.cz
info na tel.: +420 703 682 950

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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křížovka
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Buďte s námi 

Připravili jsme pro vás 
    NOVÝ WEB 
  Světa potravin

 LEPŠÍ ORIENTACE

 UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

 VĚTŠÍ PŘEHLEDNOST

 ATRAKTIVNÍ DESIGN

 VÍCE NOVINEK

 SOUTĚŽE O CENY

Více na www.svet-potravin.cz 
a Facebooku 

www.facebook.com/svetpotravin

i online!


