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Jak je na tom 
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jako záruka kvality

Velký test vín
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Milé čtenářky,
milí čtenáři,
Kvalita potravin je velmi 
diskutované téma a s dopo-
ručeními ohledně toho, co 
a proč kupovat, se doslova 
roztrhl pytel. Hlavně v médiích. 
Bohužel někdy jde o vykonstru-
ované domněnky, které jsou jen 
stylisticky poskládané do hezkých 
vět, ale jejich informační přínos by si 
zasloužil spíše pranýř. Řada magazínů 
se také začala pasovat do rolí ostřílených 
odborníků s odhodláním radit, které konkrétní produkty jsou kvalitní a které 
ne, a to aniž by k tomu měli jakýkoli relevantní podklad. Jen za posledních 
několik měsíců jsme mezi doporučenými výrobky v rámci redakčního testo-
vání v různých médiích objevili některý z produktů, který v našem testování 
brázdil poslední linie, často i za významné prohřešky. Je zřejmé, že redakce, 
která nemá zázemí pro zajištění dat potřebných k tomu, aby mohla výrobek 
vyzdvihnout či naopak zatratit, není připravena podávat doporučení tohoto 
typu a možná by to ani dělat neměla.
Každý člen realizačního týmu, ať už z redakce, či z řad našeho garanta, Po-
travinářské komory ČR, velmi dobře ví, že test potravin je otázkou několika 
týdnů práce, vynaložení nezanedbatelných nákladů a velmi úzké spolupráce 
s odborníky, kteří mají dostatečné kompetence k tomu, jakost produktů vůbec 
analyzovat a hodnotit. Naše testy se opírají o výsledky z chemických analýz 
a zároveň z anonymního senzorického hodnocení, které minimálně z poloviny 
provádí hodnotitelé s patřičnou kvalifikací v testovaném sortimentu, hodno-
ceno je vždy minimálně pět parametrů a na velmi široké bodové škále. Není 
to jednoduché, ale jen tak je možné s čistým svědomím dále šířit ověřené 
a hlavně objektivní výsledky. A ty samozřejmě neminuly ani toto vydání. Do-
zvíte se mimo jiné, jak jsme na tom s kvalitou vín, proč je lepší led v restauraci 
odmítnout, ale i to, proč nevnímáme zmrzliny jako nutné zlo. 

Příjemné čtení, ideálně se sluncem v zádech, vám jménem celé redakce přeje

Jana Tobrmanová Čiháková, zástupkyně šéfredaktorky

Ze života redakce
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Které víno potřebuje dozrát 
a které raději hned vypít? 
Podívejte se na velký test 
potravin!
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Musíme jíst skutečně 5x denně, jak doporu-
čuje řada výživových odborníků, popřípadě 
cvičit, abychom zhubli?
Je to úplně jedno, kdy co jíte. My do toho našim 
pacientům vůbec nemluvíme. Ať si jedí, jak jim to 
organizačně vyhovuje – pětkrát denně nebo třeba jen 
jednou. Důležité je jen to, aby se příjem rovnal výdeji 

pro udržení váhy a příjem byl menší než výdej v případě 
hubnutí. Jakákoli omezení a pravidla vedou jen k tomu, že 

to lidi nakonec nevydrží. A co se týká pohybu: u nás v cen-
tru pacienty cvičit nenutíme. Lidé jsou unavení, protože jsou 

do večera v práci, nebo jsou nemocní a často i limitovaní váhou, kvůli které k nám přišli. 
Mezi našimi pacienty je tedy spíše výjimkou, když někdo cvičí.

Fungují zázračné preparáty?
Pokud se někde dočtete, že produkt vyzkoušeli američtí lékaři, jeho účinky ověřili vědci 
z celého světa či obsahuje látky, které prokazatelně spalují tuk v těle, jděte od toho 
pryč. Když se na tyto přípravky podíváte pořádně, zjistíte, že jde většinou o látky, které 
jsou běžně dostupné v lékárně a samostatně vás vyjdou mnohem lev-
něji. Navíc většina z nich nemá na redukci váhy žádný vliv.

Jaký máte názor na hubnoucí hity celebrit?
Pokud potřebujete zhubnout dvě nebo tři kila do letních šatů, je úplně 
jedno, jestli budete pár dní pít jen vodu s citronem jako Beyoncé nebo 
zvolíte nějaký jiný dietní hit současnosti. Chcete-li ale sundat patnáct 
kilo nebo více, riskujete. V mládí možná ještě takovou nevyváženou 
dietu ustojíte, ale s nějakou nemocí a přibývajícími lety už nikoli.

Na slovo s MUDr. Taťánou Staňkovou V Costa Coffee budete 
moci ochutnat růžovou kávu

Vinné sklepy otevřeny
aneb 4 místa,

kam na degustaci vína

obezitoložkou z Polikliniky na Národní třídě v Praze

Zaujalo vás 
na Facebooku a webu

Během konce května a června můžete ochut-
nat limitovanou edici – růžovou kávu Pink Cor-
to. Přidaná barva je pouze na efekt, na výsled-
nou chuť kávy nebude mít vliv. I tak se z této 
kávy stane určitě během května „bestseller“ 
pro všechny romantické duše. Tento nápoj je 
připraven ze dvou shotů kávové směsi Mocha 
Italia s mléčnou pěnou a ozdoben technikou 
latté art na povrchu. Pink Corto bude silná 
a intenzivní, ale zároveň jemná a krémová.

Londýnský starosta 
chce v MHD zakázat 
reklamu na nezdravé 
jídlo

Co může způsobit 
nedostatek zeleniny

Muži jsou 
ve výběru 
příchutí zmrzlin 
konzervativnější
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Šatov: do 30. září 
Pro každého milovníka vína, který kdy zažil zklamání, když přijel ochutnat vína 
a všechny sklípky do jednoho byly zavřené, se Sdružení vinařů Šatov rozhodlo držet 
od 1. dubna do 30. září vinařskou pohotovost. Každý týden si v Šatově budou místní 
drobní vinaři střídat službu otevřených sklepů, aby pocestným zaručili alespoň jeden 
otevřený sklípek, kde hosty obslouží a nalijí jim svá skvělá vína. Rozpis jednotlivých 
vinařů bude zveřejněn na webových stránkách sdružení.

Velké Bílovice: do 5. září 
Až do 5. září probíhá akce otevřených sklepů Za vinařem do Velkých Bílovic. Po dobu 
19 týdnů postupně otevře své sklepy 50 vinařství. Každý týden od čtvrtka do středy 
otevře 3 až 5 vinařství. Ve vedlejší sezóně bude otevřeno od 15 do 18 hodin a v hlavní 
sezóně od 13 do 19 hodin. Návštěvníci zde budou mít možnost degustovat minimálně 
8 druhů vín za 150 Kč na osobu.

Velké Pavlovice: do 30. září 
Vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic budou během akce Letní otevřené sklepy 
pro veřejnost každý týden od 18 do 21 hodin otevírat vždy dvě vinařství. Milovníkům 
dobrého vína se tak naskýtá jedinečná možnost ochutnat místní vína. Více informací 
o otevřených sklepech naleznete na webových stránkách akce.

Nový Šaldorf-Sedlešovice: do 30. září 
Otevřené jsou i vinné sklepy vinařů z Nového Šaldorfu. Každý týden bude 
od 17 do 21 hodin otevřený alespoň jeden sklep Novošaldorfska a nabídne příjemné 
posezení, degustaci vín a občerstvení podle individuální nabídky vinaře. Rozpis 
termínů pro jednotlivé vinaře naleznete na webu spolku Šaldorfské sklepy, letácích 
a infotabulích ve vinných sklepech Nového Šaldorfa.
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Obsah vitamínů a minerálů 
      v potravinách klesá
Pomeranče obsahují už jen osminu vitamínu C než 
před 50 lety. Z brokolice čerpáme dokonce o 80 % 
méně mědi a zinku a rajčata přišla o čtvrtinu obsahu 
vápníku. Pšenice ztratila za posledních 150 let až 
polovinu svých minerálních látek. Vědci obecně 
informují o ztrátě 5 až 40 % minerálních látek 
v ovoci a zelenině. Tento 
trend se projevuje 
i u bílkovin, pro 
stejný obsah 
proteinů musí 
například kulturista 
dnes sníst o třetinu 
kuřete víc. Zatímco 
obsah tuku se 
bohužel 
zdvojnásobil.

neuniklo nám

Snadno a rychle
V knize renomovaného autora 
gastronomických bestsellerů Romana 
Vaňka se seznámíte s precizně 
popsanými recepty, podle kterých 
uvaříte „krok za krokem“ jako skutečný 
mistr kuchař. Publikace potěší zejména 
ty, kteří během týdne nemají příliš 
času stát u sporáku. Kniha obsahuje 
111 rychlých rodinných pokrmů pro 
všední den připravených z běžně 
dostupných surovin, řazených 
v devíti kapitolách s více než dvěma 
sty barevnými fotografiemi. Vydalo 
nakladatelství Prakul Production, s. r. o., 
kniha stojí 399 korun.

Hospodářská zvířata nedostávají 
nepovolená podpůrná léčiva v krmivech
Státní veterinární správa (SVS) provedla celkem 74 190 vyšetření, 
překročení limitů bylo zjištěno pouze u 0,11 % z nich. Podíl nevyhovujících 
nálezů zůstává velmi nízký. Podávání nepovolených léčiv zvířatům vodou 
k napájení nebo krmivem nebylo zjištěno. Vzorky syrového ovčího, kozího 

a kravského mléka vyhověly ve všech případech stanoveným limitům. 
Nevyhovující koncentrace sledovaných reziduí a kontaminantů nebyla 
zjištěna ani v žádném vzorku slepičích vajec. Stanoveným limitům 
pro chemické prvky a také limitům všech ostatních vyšetřovaných 

chemických látek vyhověl i med. V žádném vzorku medu nebyly zjištěny 
zbytky veterinárních léčiv.

Podle nedávné studie, kterou provedli výzkum-

níci ze skotské Heriot-Watt University v čele 

s Dr. Tedem Henrym, sníme v každém jídle až 

100 kusů plastových částeček. Nejčastěji pocházejí 

z bytových doplňků a nábytku a usazují se na talí-

řích, ze kterých jíme. Výzkumníci z toho vyvozují, 

že pokud by tato čísla byla obecně platná, pak by 

každý Evropan mohl během jednoho roku sníst 

až 68 415 plastikových vláken.

100
Číslo 
   měsíce

Pravidla bezpečnosti 
a kvality potravin přitvrdí
Vedení SZPI v čele s ústředním ředitelem Martinem Klanicou 
seznámilo členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR s aktuálními problémy v oblasti kontroly 
jakosti a bezpečnosti potravin, a to včetně oblasti odhalování 

falšování potravin. K diskutovaným tématům patřila také 
situace v segmentu společného stravování, kde inspektoři SZPI 

v loňském roce zjistili porušení právních předpisů při každé 
čtvrté kontrole a dlouhodobě tak náleží k nejproblematičtějším 

oblastem v kontrolní kompetenci SZPI. K dispozici byly i praktické 
ukázky falšovaných potravin a pokrmů, včetně možnosti je porovnat 

s autentickými vzorky. Je možné, že se po tom to jednání změní systém 
kontrol a legislativní nároky na výrobce ještě více přitvrdí.
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Svaz pekařů a cukrářů v ČR zveřejnil informace 
o současných spotřebitelských trendech v segmentu 
pečiva. Ze zjištěných dat vyplynulo, že roste poptávka 
po chlebu s vyšším podílem žitné mouky, celozrnných 
a vícezrnných chlebech, které ve větších městech 
preferují spotřebitelé orientující se na zdravý životní styl. 
Spotřebitelé také více vyhledávají kvalitní kvasový chléb 
od regionálních a řemeslných pekáren. Po dlouhodobém 
poklesu, kdy se spotřeba chleba v Česku dotkla pomyslného 
„dna“ 40 kg za rok, nasvědčuje vše tomu, že nastává období 
renesance spotřeby kvasového chleba. Více se profilují 
i tzv. superpotraviny. Mezi pekařské hity patří například 
výrobky s chia semínky či produkty označené „bez E“.

Opět byl zjištěn nízký 
podíl masa u produktů 
Pamapol, společnost se však 
snaží situaci napravit
Státní zemědělská a potravinářská inspekce opět zjistila 
falšování u potravin nabízených v letákové akci. Pochybení 
mimořádného rozsahu zjistili inspektoři při kontrole 

masných výrobků u prodejce Lidl. Jednalo 
se konkrétně o produkty masných konzerv 
výrobce Pamapol S.A. Výsledky laboratorních 
rozborů potvrdily výrazně nižší obsah masa 
než byl deklarovaný ten na obalu. U výrobku 

Pikok Chalupářské vepřové maso byl zjištěný obsah masa 
75 %, výrobce uvedl 89 %, Pikok Sedlácké vepřové maso 
ve třech různých šaržích mělo v průměru o 6 % méně než 
bylo deklarováno ve složení na obalu. Kromě pokuty, která 
byla prodejci vyměřena, byl vyzván též k tomu, aby na vlastní 
náklady analyzoval v akreditované laboratoři skutečný obsah 

masa ve výrobku a nemohlo tak dále docházet ke klamání 
spotřebitele. Prodejce je rovněž povinen prověřit ostatní šarže 
předmětných potravin, které se již nachází v tržní síti, z hlediska 
obsahu masa.
Pamapol k těmto zprávám do redakce zaslal tiskové vyjádření, 
ve kterém vyjádřil údiv ke zjištěným hodnotám. „Je nám velice 
líto, že spotřebitelé v České republice čelí této nepříjemné 
situaci ohledně našich výrobků. Ve spolupráci s Lidlem mají 
spotřebitelé samozřejmě možnost vrátit zakoupené výrobky 
v kterékoli prodejně Lidl v České republice a budou jim vráceny 
peníze. Již jsme jsme zahájili interní vyšetřování možných příčin 
nastalé situace. V tuto chvíli máme určitou hypotézu a jsme 
připraveni transparentně sdílet s veřejností konečné výsledky 
tohoto šetření. V současné době aktivně spolupracujeme 
s Lidlem na řešení situace, což zahrnuje rovněž otevřenou 
komunikaci se SZPI. Naším hlavním cílem je dodávat na trh 
kvalitní výrobky,“ uvedl zástupce společnosti.

neuniklo nám

Totie Fields

          Dva týdny 
       jsem držela dietu 

           a víte, co jsem ztratila? 

        Čtrnáct dnů.

Poptávka po kvalitním 
pečivu roste
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potravinová policie

Narozdíl od rozvojových zemí sice 
český led neobsahuje baktérie, 
na které náš organismus není 

zvyklý, ale i tak může jeho konzumace 
přivodit obdobné potíže. Inspekto-
ři Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce provádějí u ledu během sezóny 
rozsáhlé kontroly mikrobiologických 
požadavků. Bohužel, v každém druhém 
případě se přítomnost patogenních 
organismů, která překračuje povolené 
limity, prokáže. Přestože některé z těchto 
mikroorganismů jinde v těle v tak malé 
míře mnohdy nemusí škodit, jejich požití 

V průvodcích pro cestovatele zemí třetího 
světa najdete vykřičníky, které varují před 
pitím místních nápojů s ledem kvůli riziku 
nákazy baktériemi. Jenže pravda je taková, 
že ani český led není bez poskvrny. Podle 
výsledků loňských kontrol byl kontaminovaný 
v polovině případů a inspektoři nečekají 
radikální nápravu ani letos.

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Máme mít strach 
z pár kostek ledu?
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může být dost nepříjemné. 
Způsobují často průjmové 

onemocnění, nevolnosti, ne-
chutenství nebo záněty střev 
a žaludku, které se mohou 
i zdlouhavě léčit.

Záleží na tom, 
kdo led dělá
Nabízí se předpoklad, že 
baktérie musí být vlivem 
nízké teploty při mražení 

zlikvidovány. Jenže 
mnoho druhů 

enterokoků, 
koliformních 

baktérií 
nebo 
Escherichie 
patří mezi 
velmi 
odolné 
jedince, 
navíc 
poměrně 
rychle se 
množící. 

A dalším 
problémem 

výše jmeno-
vaných baktérií 

je, že jsou velmi 
snadno přenosné.
Překvapením je, že 
riziko se nevyhýbá 
ani „ověřeným“ 
podnikům. Ostatně 
případ z Velké 
Británie, kdy byl 
led kontaminova-

ný fekáliemi, mluví 
za všechno. Nadlimit-

ní hodnoty bakté-
rií, které se objevují 

ve stolici, se totiž našly 
v řetězcích Costa Coffee 

a Starbucks. U první kavárny dokonce 
u sedmi vzorků z deseti. Možnost, že by 
byl led připravený už přímo z infikované 
vody, byl za-
mítnut. Podle 
slov vedoucí 
mikrobio-
ložky Margarity Gomez Escaladaové šlo 
o nákazu přenesenou ze špinavých rukou 
pracovníků na výrobně.

Hygiena je problém
Nízká úroveň hygieny dílčích pracovníků 
gastroprovozu se ukázala být jako problé-
mová i v Čechách. „Výsledky kontrolní 
akce ukázaly, že významná část provozo-
vatelů hrubě podceňuje hygienickou praxi 
při výrobě ledu do nápojů a dezinfekci 
výrobníků ledu. Téměř polovina hodno-
cených vzorků ledu do nápojů nesplňo-
vala hygienické nebo zdravotní limity. 

Analýza zde prokázala nevyhovující 
hodnoty pro Escherichia coli, enterokoky, 
koliformní baktérie a počty kolonií při 

22 a 36 stup-
ních Celsia,“ 
uvedl tisko-
vý mluvčí 

SZPI Pavel Kopřiva a dodal: „Inspektoři 
vzorky ledů do nápojů odebrali v restau-
racích, pivnicích, barech, cukrárnách, 
rychlém občerstvení, hernách a dalších 
provozech společného stravování.“ I zde 
se ale ukázalo, že úroveň podniku není 
směrodatným kritériem. Pokuty totiž ne-
minuly ani zařízení, která se pyšní statusy 
luxusních restaurací.

Nakolik se chránit?
Názory odborníků na to, jak moc nebez-
pečné nákazy z ledu mohou být, se 

potravinová policie

„Za znečištění ledu mohou 
                      často jen špinavé ruce“

Mezi nejznámější rody patří například 
Escherichia, Salmonella nebo Shigella. 
Pro všechny je společné, že jsou často 
odpovědné za řadu střevních potíží, 
projevujících se nevolnostmi, průjmy 
a zvracením, včetně salmonelózy 
a břišního tyfu. Jakákoli přítomnost 
těchto baktérií je indikátorem přítom-
nosti fekálií v pitné vodě. I proto pro 
ně neexistuje žádný přípustný limit. 
Odstranění těchto baktérií z vody 
se provádí přidáním dezinfekčních 
prostředků nebo důkladnou filtrací 
(popřípadě obojím).

VÍTE, CO JSOU 
KOLIFORMNÍ 
BAKTÉRIE?
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různí. Podle údajů Státního zdravotního 
ústavu počet střevních potíží způsobe-
ných baktériemi narůstá. Za posledních 
deset let dokonce o více než třetinu. 
Nakolik je na vině kontaminovaný led, ale 
u nás prozkoumáno není. Dostupné jsou 
jen výsledky britské studie, která dává 
ledu za vinu jeden ze tří případů.
Na druhou stranu by se tyto infekce měly 
zdravým jedincům, kteří mají dobrou 
imunitu, vyhnout. 
Nicméně se doporu-
čuje nepodávat nápoje 
s ledem lidem, kteří 
prodělali nějakou nemoc, a tudíž jsou 
oslabeni, starším lidem a samozřejmě 
dětem.
Přestože často bývá zvykem, že při 
vyšších venkovních teplotách se led 
servíruje k nápojům automaticky, v dobré 

restauraci by měl být serví-
rován odděleně, mimo 

váš nápoj ve sklenici 
se lžičkou. Pokud 

vám obsluha led vhodí přímo do nápoje, 
či již přinese na stůl sklenici ledem napl-
něnou a před vámi vám do ní nápoj nalije, 
máte právo požádat o nápoj nový bez 
nároku restaurace na zaúčtování přede-
šlého poháru.
Zvýšenou obezřet-
nost mějte i v pří-
padě nápojů, které 
se z ledu již vyrá-

bějí, jako je ledová 
káva, frapé nebo 
ledové tříště. Pokud 
chcete mít 100% 
jistotu, že nepřijdete 
s kontaminovaným 
ledem do styku, tyto 
nápoje konzumujte 
pouze doma z vlastní 
výroby. I tam byste 

ale měli pamatovat na zvýšenou hygienu, 
zásobník na led před naplněním pokaždé 
důkladně vymýt a nalévat jej až poté, co 
si umyjete ruce. 

„Problém mají 
      i vyhlášené podniky“
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Připravila redakce, foto shutterstock

Grilovací
sezóna
ZAČÍNÁ

Vlahý letní podvečer a vůně, které se linou z českých zahrad 
a balkónů… grilování je fenomén, bez něhož si už léto 
neumíme představit. Jak se ale nespálit nejen u grilu, ale také 
při výběru správného masa?
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Vyhovující maso, na kterém si 
pochutnáte, můžete dnes za-
koupit jak u malého řezníka, tak 

ve velkém supermarketu. Nejdůležitějším 
kritériem je v každém případě kvalita 
a čerstvost. Odborníci však varují před 
nabídkou některých předpřipravených 
mas v supermarketech, která je sice 

rok od roku širší a láká úsporou času, 
nicméně pokud 
si nemůžete být 
stoprocentně jisti 
kvalitou masa, 
je lepší, když si jej vyberete a upraví-
te sami.

Libové kusy nejsou na gril
V českých domácnostech je stále 
nejrozšířenější grilová-
ní masa, uzenin a ryb. 
U řezníka, na trzích nebo 
v obchodech se tedy 
poohlédněte po čes-
kých potravinách. 
V první řadě jde o čer-
stvost – nejlepší maso 

pro našince většinou pochází z českých 
nebo moravských chovů. Nákupem 
masa z tuzemské produkce pomáháte 
zabránit stresování jatečních zvířat při 
převozu či hygienicky problematickému 
dovozu rozporcovaného masa. Chuť je 
sice subjektivním kritériem, ale českému 
spotřebiteli bude logicky vždycky bližší 
vepřové maso z Vysočiny než ze sever-

ního Polska. 
V západní 
Evropě, odkud 
je k nám 

maso především dováženo, je požadavek 
na libovější maso 
než u nás, tedy 
maso je 

maso na gril?
Jak vybírat

Milovníci zeleniny ocení grilované 
lilky, cukety, papriky, rajčata, žampiony, 
chřest, kukuřici, čekankové puky, 
fenykl či česnek, brambory, doplněné 
dipy. Jako vynikající dezert poslouží 
ovoce, především banány, hrušky, 
ananas, broskve, jablka, mango aj.

CO K MASU?

„Spotřebitelé jsou ochotni 
        si za kvalitní maso připlatit“

Voňavá, štavnatá, čerstvá a kvalitní, taková by měla 
být ideální výchozí surovina pro grilované pochoutky. 
Z nekvalitní potraviny totiž ani s diplomem z kuchařské 
akademie Le Cordon Bleu a s profesionálním grilem 
žádný zázrak nevykouzlíte.
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poněkud sušší. Pro grilování je ovšem 
obecně vhodnější tučnější maso, které 
bývá křehčí. Tuk totiž slouží jako přírod-
ní aroma a je nositelem správné chuti 
a vůně. Myslete tedy na to, že maso by 
nemělo být ani příliš libové, ani příliš 
tučné, zkrátka „tak akorát“.
Při výběru zkontrolujte samozřejmě 
kromě druhu a původu masa jeho 
datum spotřeby a způsob skladování, 
u masného výrobku se dále podívejte 
na množství soli a obsah konzervačních 
látek – opatrní buďte hlavně v případě, 
kdy vybíráte potraviny i pro děti. Zjistě-
te, zda masný výrobek obsahuje strojně 
oddělené maso, mouku, soju či jiné 
alternativní suroviny, a kolik procent 
opravdového masa tedy můžete oče-
kávat. Zkontrolujte také neporušenost 

obalu. Povrch masa by neměl být matný, 
vlhký a slizký. Pozor dávejte i na viditel-
né vzduchové dutiny pod obalem, které 
mohou být místem 
počínajícího kažení 
vlivem zvýšeného 
přístupu kyslíku. 
Hrbolatý povrch nebo přes obal viditelné 
části chrupavek či kůží napovídají o ne-
správném zpracování výrobku. Ke gri-
lování není vhodné používat mražené 
maso nebo maso čerstvě poražených 
zvířat. Typu vybraného masa je posléze 
potřeba přizpůsobit techniku grilování.

Na správnou teplotu
Maso před přípravou nechejte přibližně 
hodinu „vydýchat“ mimo lednici. Použití 
marinády je čistě subjektivní věc, jisté je, 

že nejzdravější jsou marinády připravené 
doma, dochucené bylinkami a kvalitní 
solí, nejlépe mořskou. Při samotném 

opékání hraje 
nejdůležitější roli 
dostatečná tepelná 
úprava. Teplota 

uvnitř masa by měla být minimálně 72 °C 
a ohřev musí trvat alespoň 10 minut, 
záleží však na zvoleném druhu masa 
a jeho úpravě. Pokud chcete mít jistotu, 
že je maso opravdu dobře propečené 
a nehrozí nákaza například salmone-
lózou, pořiďte si speciální vpichovací 
teploměr, pomocí něhož snadno zjistíte, 
jaká je teplota uvnitř masa. Středně, 
do růžova propečené maso mívá teplotu 
kolem 65 stupňů, na povrchu by mělo 
mít zlatavou kůrku. 

Hovězí maso by mělo být prorostlé 
tukem a vyzrálé (nejméně deset dnů 
od porážky). Výraznou chuť, skvělou 
strukturu a křehkost mají krční filet, 
lopatkový plátek nebo flank steak. 
Na steak se hodí také váleček nebo 
nízký roštěnec, křehká veverka a jemná 
svíčková. Pokud zvolíte květovou špič-
ku, je vhodné ji předem namarinovat.
Vepřové maso je jednoznačně nejob-
líbenějším grilovacím druhem masa. 
Volte šťavnatou krkovičku, kotletu, 
bůček nebo žebírka. Vhodné je také 
maso z přeštického prasete díky 
vyššímu obsahu vnitrosvalového tuku, 
i když s ohledem na vyšší cenu se 
na grilu asi neohřeje příliš často.
Kuřecí maso je křehké a lehce stravitel-
né. Na gril se hodí především křidýlka, 
prsíčka s kůží i bez a také stehýnka.
Ryby volte čerstvé a dlouho je neskla-
dujte – čím čerstvější ryba, tím lepší 
gurmánský zážitek vás čeká. Při ná-
kupu zkontrolujte, zda má ryba pevné 
maso a jasné nezakalené oči. Vynikající 
je candát, pstruh, pražma nebo losos.

RADY PRO 
ŠŤASTNOU RUKU

  Češi kupují na grilování obvykle kva-
litnější maso než na běžnou večeři.

  Slováci dávají při grilování přednost 
špekáčkům a uzeninám, Maďaři si 
nejvíce pochutnávají na pikantněj-
ších marinádách a upřednostňují 
párky a klobásy,

  Sezona grilování u nás začíná v dub-
nu a končí až v říjnu.

  Objevujeme také jiné druhy masa 
jako králičí, telecí nebo jehněčí či 
mořské plody

  Na grilování je nejlepší tvrdé dřevo, 
které hoří pomalu a nekouří, napří-
klad z dubu, buku, jabloně.

Zajímavosti

„Na gril volte maso 
       s vyšším obsahem tuku“
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Mleté maso vymezuje vyhláška 
jako formu čerstvého masa, 
které je pouze mechanicky zpra-

cováno. Od masného polotovaru se liší 
tím, že nemůže obsahovat nic jiného než 
sůl (do 1 % hmotnosti). Mleté maso, které 

obsahuje více než 1 % soli nebo další pří-
sady, nese název masný polotovar. Mleté 
maso se připravuje nejčastěji ze syrového 
čerstvého výsekového masa a jeho druhy 
se liší použitými surovinami a podílem 
tuku v mase:
Kvalitní hovězí maso ze svíčkové se 
většinou používá na sekaný nebo tatarský 
biftek. Obsah tuku nesmí přesáhnout 
6 %.

Mleté zadní hovězí maso má obsah 
tuku maximálně 20 %.

Vepřové mleté maso by nemělo mít 
podíl tuku více než 35 %.

Míchané mleté maso je tvořeno z polo-
viny masem hovězím a vepřovým. Obsah 
tuku by neměl přesáhnout 30 %.

Jako spotřebitel tedy můžete vybírat ze 
dvou druhů mletých 
mas: první možností 
je čisté mleté maso 
bez dalších přídavků, 
které se umele a zabalí. Nebo si můžete 
zakoupit již zmiňovaný masný polotovar, 

který obsahuje rovněž 
sůl a konzervační 
látky, které brání 
množení mikroorga-
nismů. Zákazníci si pak maso 
doma dochucují podle vlastních 
chuťových preferencí.
Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv druh, 
hlavní roli při výběru hraje kvalita a čer-
stvost. Vyplatí se číst etikety, v každém 
případě by vás měla varovat podezřele 
nízká cena a nevhodné skladovací pod-
mínky při prodeji (nedostatečně nízká 
teplota). Prohlédněte si maso a zjistěte, 
zda je patrná masová struktura (viditelné 
střídání masa a tuku, nikoliv kašovitá 
konzistence). Maso by mělo mít výraznou 
živou barvu, jasně růžovou až červenou 
s bílým mramorováním díky tučnější 
složce. U čerstvého masa jsou většinou vi-
ditelné kontury po mletí, maso nesmí být 
tzv. rozmázlé nebo s šedým či tmavým 

nádechem (našedlé bývá 
již starší maso, které ale 
svou barvu mění odpro-
střed, takže na to klidně 

můžete přijít až doma po rozbalení). 
Povrch by neměl být slizký, lepivý nebo 

Mleté maso

Použití mletého masa má dlouhou historii i tradici. 
Na oblibě v posledních letech získávají burgery, 
frikadelky a další speciality. Podle průzkumů 
preferuje český zákazník především směs 
vepřového a hovězího půl na půl, s konečným 
obsahem tuku do 30 %. Svoje mleté maso si 
nejraději dochucuje sám.

„Mleté maso může 
        obsahovat jen sůl“

může klamat tělem
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dokonce naze-
lenalý. Když je naopak 

masová směs příliš světlá, znamená to, 
může obsahovat větší množství tuku.

Nejlepší sekaná 
je prý ze tří druhů masa
Podle odborníků si třeba nejlepší sekanou 
připravíte ze směsi hovězího (dodá směsi 
chuť a sílu), vepřového (nositel vláčnosti) 
a telecího (zajistí potřebnou šťavnatost 
a také soudržnost směsi). Pokud si tako-
vou labužnickou směs budete připravovat 
sami doma, dohlédněte na to, aby neob-
sahovala více 
telecího masa 
než hovězího – 
výsledný masný 
výrobek by mohl být tuhý.
A ještě jedno důležité upozornění: 
maso rozmělněné na drobné kousky je 
mnohem choulostivější než maso vcelku, 
protože mletím se několikanásobně 
zvětšil jeho povrch, a společně s tím také 

prostor pro růst 
baktérií. Proto 

je důležité kontrolo-
vat způsob skladování v obchodě, dbát 
opatrnosti při transportu nákupu (hlavně 
v letních měsících) a zajistit správné 
skladování v lednici. Mleté maso je nej-
vhodnější zpracovat co nejrychleji, do-
poručujeme do 2 dnů. Mleté maso musí 
být také skladováno při teplotě do 2 °C, 
stejně jako polotovary z něj. Platí zde, 
že maso musí být prodáváno jen balené, 
a to do 24 hodin od umletí. Může být 
také umleto za přítomnosti spotřebitele, 

ale jen v pro-
vozovnách 
zvlášť k tomuto 
účelu schvá-

leným, kdy by měl být mlýnek na maso 
samozřejmě čistý a umístěný v chladu. 
Na výrobu mletého masa jsou totiž kla-
deny přísné mikrobiologické požadavky, 
má kratší trvanlivost a pojí se i s vyšší-
mi náklady. 

„Obsah tuku u mletého masa 
          by se měl pohybovat do 30 %“

  Ve středověku byly tzv. sekaniny 
považovány za luxusní krmi, tehdy 
se ovšem maso ručně sekalo z kýty 
či svíčkové.

  Pověst sekané a jiných pokrmů 
z mletého masa se zhoršila po druhé 
světové válce, kdy se do masných 
polotovarů „schovaly“ všechny 
kousky, které už byly na vyhození.

  Vyzkoušet můžete také variantu 
mletého masa připravenou z drůbe-
že, zvěřiny nebo dokonce ryb.

  Nejvíce mletého masa se spotře-
buje ve Švédsku, mleté kuličky jsou 
národním pokrmem.

Zajímavosti
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Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, z podkladů Ing. Olgy Benešové, foto shutterstock

Zmrzlina? 
Jde to i zdravě!

Dát si na chuť kvalitní mražený 
krém je dokonce lepší než sáh-
nout po tučném sladkém pečivu, 

sušenkách nebo čokoládové tyčince. 

A dobrou zprávou 
je, že situace na trhu 
se stále zlepšuje. V posledních letech je 
totiž znatelný odklon od nekvalitních 

rostlinných tuků, ze kterých se mražené 
krémy vyráběly zejména proto, aby se 
výrobci dostali na co nejnižší výrobní ná-
klady, zatímco dnes se stále více výrobců 
vrací k používání mléka a smetany nebo 
alespoň významný podíl mléčného tuku 
do rostlinného základu přimíchává.

Co najdete uvnitř?
Mražené krémy obsahují asi 3 až 4 pro-
centa bílkovin. Ty zde mají kromě výži-
vové hodnoty daleko důležitější úlohu. 

Stabilizují totiž 
tukové a vzducho-
vé kuličky. Díky 
tomu je emulze 

krásně nadýchaná a homogenní, což se 
následně samozřejmě pozitivně projeví 

Podle průzkumů je zmrzlina některými českými 
spotřebiteli považována za nezdravý pamlsek, který je 
plný cukrů a tuků. Pravda je ovšem taková, že pokud 
zvolíte dobrý produkt, dostanete se na nutričně 
vyvážené hodnoty. Kvalitní mražený krém totiž obsahuje 
cukry, tuky, bílkoviny, ale i minerální látky, stopové prvky 
a vitamíny a počet kalorií není díky obsahu vody tak 
velký jako u jiných sladkostí. „Mražené krémy obsahují 

       3 až 4 procenta bílkovin“
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při konzumaci. Ani cukry nejsou primár-
ně využívány jen pro svou sladkou chuť. 
Fruktóza, dextróza, glukóza a sacharó-
za ovlivňují nárůst krystalků. Někteří 
výrobci se sice snaží tyto cukry alespoň 
částečně nahradit umělými sladidly, ale 
zároveň tak musí použít i více náhrad-
ních stabilizátorů, takže z výživového 
hlediska je přínosnější určitě volit zmr-
zlinu se standardním obsahem cukrů. 
Vzhledem k sílícímu trendu zdravé 
stravy se řada výrobců snaží stabilizá-
torů naopak zříkat. Jejich použití se tak 
dostává na minimální hodnotu – okolo 
0,5 %. Podobně je to i s emulgátory. I zde 
se daří eliminovat jejich množství lépe. 
Výrobci, kteří totiž používají mléčný tuk 
a mléčnou bílkovinu, získají pro svou 

zmrzlinovou směs 
i kasein, který 
funkci emulgátoru 
nahrazuje.
Na obalu najdete 
ve složení dále 
vodu, která je 
hlavní ingre-
diencí mraže-
ného krému, 
případně 
ovoce, ořechy, 
čokoládu, kakao 
a někdy aro-
mata. Všechny 
složky také musí 
být řádně uvedeny 
na obalu produktu, 
včetně procentuální-
ho zastoupení u hlav-
ních složek a upozornění 
na obsah alergenů.

Doba zrání 
určuje chuť
Ačkoli by se mohlo zdát, že při 
výrobě zmrzliny se jen smíchá 
voda, tuk a cukry, 
mražené krémy 
překvapují složi-
tostí své přípravy. 
Stanovené je i samotné pořadí surovin, 
které mohou jít do tanků na přípravu 
mixu i jejich teplota. Asi nejdůležitějším 
bodem při výrobě, který se projevuje 
na finální chuti výrobku, je fáze homo-

genizace. Aby měla 
zmrzlina hladkou 

a našlehanou textutu, musí se pod 
vysokým tlakem zmenšit tukové částice 
a rovnoměrně rozptýlit do směsi. Aby 
ve směsi nezačaly růst kolonie baktérií, 
je třeba celý polotovar pasterizovat.

„Každý z nás za rok 
      sní asi 4,5 litru zmrzliny“
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Překvapením pro 
mnohé je, že i zmrz-
lina musí dobře uzrát. 
Potřebuje na to zhruba 
4 až 24 hodin, kdy ve zra-
cích tancích „odpočívá“ při 
teplotě 4 stupně Celsia. 
Takto připravená směs se 
pak předmrazí ve freeze-
rech a poté se našlehává, 
nalévá do forem a finálně 
ztužuje, aby zmrzla veške-
rá obsažená voda.

Po které sáhnout 
do boxu v obchodě?
Na kvalitě mraženého krému se proje-
vuje samozřejmě i dodržení chladíren-
ského řětězce. Než se zmrzlina dostane 
do mrazících boxů v obchodech, musí 
urazit poměrně náročnou cestu, kdy 
jako spotřebitel 
(a bohužel často 
ani jako výrobce) 
nemáte abso-
lutní kontrolu, jak s ní bylo zacházeno. 
Do tohoto procesu vstupuje mnoho 
osob, od dovozce, který musí být vy-
baven speciálním chladicím zařízením 

vychlazeném na mínus 18 stupňů, až 
po skladníka, který musí zboží co 

nejrychleji přemístit do mrazicí-
ho boxu ve skladu. Jakékoli 

pochybení už může 
způsobit „chuťo-

vý handi-
cap“. 

Když ale budete obezřetní, mohou vás 
na nešetrné zacházení upozornit tyto 
indície: boxy, kde je nápadná vysoká 
vrstva námrazy (více než 10 mm), zboží 

narovnané i přes 
červenou čáru, 
poničené obaly, 
poloměkká 

konzistence, zdeformovaný tvar či nanuk 
potažený ledem. To poznáte na omak 
i přes obal. Ve všech těchto případech 
mražený krém raději nekupujte. 

„Cítíte-li led pod obalem 
       zmrzliny, raději ji nekupujte“
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Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny

Modrý Portugal býval nejroz-
šířenější červenou odrůdou. 
V polovině třicátých let dvacáté-

ho století činil jeho podíl 9 % výměry 
vinic, na Moravě dokonce 16,5 %. Dnes je 
vysazen podstatně méně, je zastoupený 
asi v 3,8 %.
Zajímavé je, že původ odrůdy je 
neznámý. Z názvu lze usuzovat, že 

domovinou bylo původně Portugalsko, 
nicméně portugalští ampelografové se 
k němu nehlásí. Dnes u nás Portu-
galu patří celé Podunají, pěstuje se 
hojně také na Slovensku, v Rakousku 
a Německu, kde byla odrůda vysazena 
celkem asi na 9000 hektarech vinic. Na 
menších plochách je pěstována napří-
klad také ve Francii, ve státech bývalé 

Jugoslávie, v Maďarsku, Rumunsku 
a v některých zemích bývalého SSSR. 
Odhaduje se, že celkově zabírá plochu 
15 000 hektarů. Na Moravě se odrůda 
pěstuje v okolí Kyjova, Uherského Hra-
diště, Hustopečí a Hodonína, v Podluží, 
dále v obcích Kobylí, Čejkovice, Velké 
Pavlovice, Rakvice, Mutěnice. V české 
vinařské oblasti je jednou ze základ-
ních odrůd sortimentu pro výrobu 
červených vín a najdeme ji na Mělnic-
ku, Roudnicku a Čáslavsku. Ve Státní 
odrůdové knize České republiky je 
zapsána již od roku 1941.

Jak má vypadat ve sklence?
Víno charakterizuje jemně rubínová barva 
a mladistvá vůně květin. Díky tomu, že 
má méně tříslovin, je lehčí, vyniká velmi 
příjemným projevem, i výbornou 

Připravila redakce ve spolupráci s odborníky z Potravinářské komory ČR, foto Shutterstock, Martin Honzík

Vína odrůdy Modrý Portugal je spotřebitelská veřejnost 
zvyklá kritizovat. Pravda ovšem je, že v posledních letech 
jsme se mohli setkat i s takovými „portugaly“, které by 
mohly konkurovat i velmi drahým vínům. Pár takových 
odhalil i náš velký senzorický test. Který rubínový klenot se 
tedy vyplatí vychutnat při vlahém letním večeru?

Modrý Portugal 
je zbytečně podceňovaný
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pitelností a harmonií. Lze jej kombinovat 
s velkou paletou pokrmů, neboť svou 
neutralitou výraz jídel nijak neruší. Vína 
z regulované sklizně jsou pak jemná, 
květinově aromatická, příjemně pitelná, 
světle červené barvy. Ve vůni a chuti 
můžeme hledat květiny, čerstvé seno, 
třešně, cassis. Odrůda Modrý Portugal 
rychle vyzrává, obecně tedy není příliš 
vhodná k archivaci.

K sýrům i masu
Vína se často pila při družné zábavě 
pod víchem, kde se podávaly studené 
masité pokrmy. Lehká vína obecně se 
hodí k zahánění žízně při stolování a dají 
se kombinovat 
s velkou paletou 
pokrmů. Jsou 
vhodná k drů-
běžímu masu, bifteku, bažantu, kachně, 
huse, zajíci na divoko, sýrovému nářezu, 
ale překvapivě i k těstovinám. Platí 
zde přímá úměra. Pokud je víno lehčí, 
doporučuje se jej podávat právě k lehčím 
pokrmům. Portugal průměrné kvality se 

také doporučuje podávat trošku podchla-
zený, jeho vady se tak zmírní.

Zlatá medaile
Do senzorického hodnocení bylo vybráno 
12 vzorků od různých vinařů. Jednalo 
se o vína odrůdová jakostní, pozdní sběr 
či moravské zemské. Jedno víno bylo 
uvedeno jako víno ze Slovenska a u jed-

noho nebyl druh 
specifikován. 
Hodnocení pro-
běhlo v Národním 

vinařském centru, o. p. s. ve Valticích.
Celkově se jednalo o výsledky plné 
překvapení. Ostatně podrobné hodnocení 
chuti, vůně i vzhledu si můžete přečíst 
v tabulkách pod produkty. Nejhůře bylo 
hodnoceno víno Chateau Valtice, získalo 
jen 64,33 bodů z možných 100 bodů, 
a to díky nečisté vůni plísně a zatuch-
lého dřeva. Dále degustátoři ohodnotili 
chuť jako neharmonickou a nečistou. 
Nejlépe hodnocený vzorek byl Vinselekt 
Michlovský Modrý Portugal VinumViride, 
který získal 84 bodů. Víno má šarlatově 
červenou barvu s nádechem červeného 
rybízu ve vůni, živější chuť s nepatrnou 
perlivostí. 

„Odrůda byla zápsána 
      do Státní knihy roku 1941“

Použitím zvláštní technologie – 
tzv. karbonické macerace lze vytvořit 
z Modrého Portugalu velmi příjemný 
typ mladého červeného, které přichází 
na trh pod názvem „Svatomartinské 
víno“ v den svátku sv. Martina, tedy 
ještě před Beaujolais, k němuž se 
dá směle přirovnat. Modrý Portugal 
se občas také užíval ke spojování 
s Frankovkou, aby se docílilo 
rychlejšího zrání a zjemnila se tvrdost 
kyselin a tříslovin Frankovky. Takovou 
směs nazývali na Slovácku „Slovácký 
granát“ a bývala velmi oblíbená.

JE LIBO 
SVATOMARTINSKÉ 
NEBO GRANÁT?

Traduje se, že roku 1772 povolal hrabě 
de Fries na svůj zámek v Bad Vöslau 
u Vídně několik vinařů z okolí a předal 
jim svazky odrůdy révy, které dostal 
od své obchodní agentury v Oportu 
v Portugalsku. Odrůda měla takové 
přednosti, že za několik let byly v okolí 
obce vysazeny dvě třetiny vinic 
odrůdou Blauer Portugieser, které 
se podle obce říkalo též „Vöslauer“. 
Pěstování se rozšířilo i do sousedního 
Badenu a postupně do celé monarchie. 
V Bad Vöslau vzniklo u tamní firmy 
R. Schlumberger v roce 1848 první 
šumivé víno z Modrého Portugalu, které 
si získalo nesmírný ohlas i daleko za 
hranicemi Rakouska.

STŘÍPKY 
Z HISTORIE
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Znovín 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: odrůdové jakostní

Z degustace: Tmavě červená barva s cihlový-
mi odlesky. Pikantní, kořenitá vůně s náde-
chem švestek a třešní. Středně plná chuť 
s jemným kořením. Delší závěr.

82,33Body

Vinselekt Michlovský 
Modrý Portugal Vinum Viride
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Šarlatově červená barva. Ná-
dech červeného rybízu ve vůni. Živější chuť 
s nepatrnou perlivostí. Středně dlouhý závěr. 

84,00Body

Templářské sklepy 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: odrůdové jakostní

Z degustace: Rubínově červená barva. Vůně 
zralého bobulového ovoce. Pikantní chuť 
červeného ovoce - červeného rybízu - a koření. 
Delší závěr. 

84,00Body

Habánské sklepy 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: odrůdové jakostní

Z degustace: Tmavě červená barva. Kořenitá 
vůně hřebíčku a dřeva. Výraznější kořenitá 
chuť s tóninou planých trnek. Středně dlouhý 
závěr.

82,00Body

Vinium 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: neuvedeno

Z degustace: Tmavě červená barva. Pikantní 
vůně jalovce a podzimních jablek. Chuť je 
ovocná s nádechem brusinek a červeného 
rybízu. Středně dlouhý závěr. 

81,67Body

Víno Motýl 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: víno ze Slovenska

Z degustace: Korálově červená barva. Vý-
raznější vůně nového koření a pepře. Mírně 
svíravá chuť. Středně dlouhý závěr.

81,00Body
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Sovín 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: moravské zemské

Z degustace: Tmavě červená barva. Výraznější 
vůně planých višní. Středně plná chuť s výraz-
nější svíravostí. Středně dlouhý závěr.

80,33Body

Jedlička 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Tmavě karmínová barva. Zemitá 
vůně červené řepy. Tenké víno s neharmonic-
kou chutí. Krátký závěr.

79,33Body

Chateau Valtice 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: jakostní

Z degustace: Tmavě červená barva. Nečistá 
vůně plísně a zatuchlého dřeva. Chuť je nehar-
monická, nečistá. Krátký závěr. 

64,33Body

Mutěnice 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: moravské zemské

Z degustace: Temně červená barva. Oxidativní 
nádech jadřince. Chuť je neharmonická s tóny 
oxidace. Krátký závěr.

71,67Body

Chateau Bzenec 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: odrůdové jakostní

Z degustace: Tmavě červená barva s cihlový-
mi odlesky. Kořenitá vůně s jemnými kouřový-
mi podtóny. Plnější chuť zralých plodů šípku. 
Delší dochuť.

80,00Body

500 - Neoklas 
Modrý Portugal
jakostní zařazení: moravské zemské

Z degustace: Tmavě fialovo-červená barva. 
Zemitá vůně s nádechem vlkého sena. Mírně 
disharmonická chuť planých višní. Kratší závěr.

80,33Body
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Ryzlink je velmi ceněný nejen 
pro svou chuť, ale i pro pest-
rost. Jeho kyselosti se například 

využívá u přívlastkových vín, kde tyto 
kyseliny působí v kombinaci se zbytko-
vým cukrem velmi harmonicky, připra-
vují se z něj vína šumivá, a pokud máte 
rádi ledové víno, věřte, že jedno z nej-
lepších je právě z ryzlinku. Jediné, co jej 
může trochu brzdit v „rozletu“, je velmi 
dlouhé vegetační období. Na druhou 
stranu ryzlinku nelze upřít odolnost 
proti zimním a jarním mrazům, která 
je dána pozdním rašením (raší v půlce 
dubna, snáší mrazy až do -25 °C). Daleko 

větší hrozbou než zima a mráz je pro 
ryzlink ale vlhký podzim, kdy hrozí 
napadení plísní šedou (Botrytiscinerea). 
Přestože jde o pozdní 
odrůdu, která dozrává 
v druhé polovině října 
nebo začátkem listopa-
du, disponuje dobrými výnosy – prů-
měrně 9 až 12 t/ha.

(Ne)náročné podmínky
Přestože odrůda není příliš náročná na 
půdní podmínky, nejlepší kvality dosa-
huje na propustných a hlinitých půdách, 
vhodné jsou i sterilní písky a štěrko-

písky, snáší i půdy vápenité, vyžaduje 
teplejší vinařské oblasti. Tradičními 
oblastmi pěstování jsou Rakousko (Wein-

viertel, Neusiedlersee), 
Itálie (Lombardie, Jižní 
Tyrolsko), Maďar-
sko, Balkánský polo-

ostrov, ale pěstuje se i v jiných zemích 
jiných světadílů, například v Brazílii. 
Pěstování v Česku se doporučuje pouze 
v jižních částech Moravy. Zde se také 
začala réva vysazovat kolem roku 1900. 
I když i tady je nutno podotknout, že její 
výsadba se snižuje. Pro srovnání - roku 
1999 byla vysazena na 13 % a roku 

Připravila redakce ve spolupráci s odborníky z Potravinářské komory ČR, foto Shutterstock, Martin Honzík

Přestože se vína této odrůdy vy-
značují vyšším obsahem kyselin, 
v chuti dokážou být plná a har-
monická. Zvlášť jemné aroma 
červeného rybízu, angreštu, luční-
ho kvítí nebo medu krásně vynikají 
při párování s pokrmy. Možná právě 
proto patří tato odrůda na pomyslný 
Olymp v oblíbenosti na českém trhu 
a také na třetí místo v celkové výsad-
bě bílých odrůd vinné révy.

Ryzlink vlašský 
si drží bronz

„Ryzlink vlašský 
   si říká o archivaci“
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2010 již pouze na 7,2 %. Přesto je třetí 
nejčastěji pěstovanou bílou odrůdou 
u nás, dokonce v pěti klonech označe-
ných jako PE-7/76, PE-5/44, PE-5/34, 
PE-6/65 a PE-7/71.

Každý rok je lepší
Chutí jde o víno vhodné jako aperitiv ke 
studeným předkrmům i k jídlům prosté 
všední kuchyně. Můžete jej podávat 
k zeleninovým salátům, polévkám, 
bílým sýrům, lehkým úpravám ryb nebo 
jemným paštikám. Zkušenější vinař 
ví, že paleta ryzlinku zahrnuje zemské 
víno, jakostní víno, jakostní víno s pří-

vlastkem, které se dále dělí na kabinetní 
víno, pozdní sběr a výběr hroznů. Každá 
z těchto skupin má trochu jiné senzo-
rické vlastnosti 
(shrnujeme vám 
je níže v boxu) 
a záleží spíše na 
preferencích zákazníka, kterému typu 
dá přednost.

Pozdní sběr vyhrál na plné čáře
Cílem našeho senzorického testu bylo 
určit vítěze napříč všemi výše uvede-
nými kategoriemi. Do senzorického 
hodnocení jsme proto vybrali 13 vzorků 
z různých vinařství, která spadala do 

všech jakostních kategorií. Šlo 

o vína kabinetní, pozdní sběr, odrůdové 
jakostní nebo moravské zemské. Hod-
nocení proběhlo v Národní m vinařském 

centru, o. p. s. 
ve Valticích.
Senzorické 
hodnocení 

bylo hodnoceno na základ stobodové 
stupnice v rozmezí od 78 do 87,33. 
Nejlépe dopadlo víno z vinařství Volařík 
Kotelná – Ryzlink Vlašský pozdní sběr. 
Nejhůře hodnocený vzorek byl Ryzlink 
vlašský – moravské zemské, vinařství 
Templářské sklepy. U tohoto vína 
porota označila chuť za neharmonickou 
s nepříjemně nahořklým koncem. 

„Chuť vína vynikne ve spojení 
              se zeleninovými pokrmy“

Keře jsou středně bujného růstu. 
Listy jsou středně velké, třílaločné až 
pětilaločné, na okrajích s jemnými 
zoubky, většinou méně dělené, světlejší 
barvy, na rubu jemně ochlupené. 
Hrozny jsou středně velké, válcovité, 
dlouhé průměrně 130 mm, husté, na 
dlouhé stopce, často s přívěsným 
hrozínkem. Průměrná hmotnost hroznu 
je 109 g. Bobule jsou kulaté, malé 
(průměrná délka je 12 mm, průměrná 
hmotnost je 1,26 g), žlutozelené 
s černou tečkou na vrcholu, s tenkou, 
ale pevnou slupkou. Dužnina je řídce 
šťavnatá, chuť je kyselá.

JAK VYPADÁ 
RÉVA?

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



www.svetpotravin.cz 25

testy potravin

Zemské víno
Zemské víno je v České republice jako kategorie jakostních tříd v platnosti vinařské-
ho zákona od roku 2004. Podmínkou uznání třídy moravské zemské víno nebo české 
zemské víno je původ hroznů na Moravě nebo v Čechách a cukernatost hroznů při 
sběru min. 14°. Zemské víno lze označovat odrůdou, ročníkem atd. a nepodléhá povin-
nosti zatříďování u SZPI. Hektarový výnos u zemského vína není vinařským zákonem 
omezený. Etiketa zemského vína může kromě shora uvedených údajů dále obsahovat 
název odrůdy nebo odrůd, a to v souladu s předpisy Evropských společenství. Podíl 
každé odrůdy, která je na etiketě uvedena, musí být nejméně 15%, velikost písma názvu 
odrůdy nebo odrůd musí dosahovat nejvýše poloviční velikosti písma názvu „zemské 
víno“, název odrůdy nebo odrůd musí být uveden pouze ve stejném zorném poli na eti-
ketě spolu s názvem „zemské víno“ a označení odrůdy nebo odrůd na etiketě nesmí být 
zaměnitelné s označením jakostního vína nebo vína originální certifikace (VOC).

Jakostní víno
Na výrobu jakostního vína mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro ja-
kostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, 
v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a cukernatost hroznů musí 
dosáhnout minimálně 15 °NM. Jakostní víno je vyráběno ve dvou druzích, a to buď jako 
jakostní víno odrůdové nebo známkové.
Jakostní víno známkové je víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu, 
popř. z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní 
víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. Známkové jakostní víno smí 
být vyráběno smísením odrůdových jakostních vín. Odrůdové jakostní víno je víno 
vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše tří odrůd, které 
musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín. Odrůdové jakostní víno musí 
obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.

Jakostní víno s přívlastkem
Hrozny na výrobu přívlastkových vín musí splňovat všechny požadavky na výrobu 
vína jakostního. Navíc hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich 
odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem 
se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, 
rmutu nebo hroznového moštu nejvýše tří odrůd. Víno s přívlastkem musí obsahovat 
nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu. Pokud podíl jednotlivých 
odrůd je minimálně 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Kromě síry nesmí 
být použito žádné chemické konzervace.

Kabinetní víno
Kabinetní víno se vyrábí z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů přírodní cukerna-
tosti. Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštů, 
které dosáhly 19-21 °NM. Bývají to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína.

Pozdní sběr
Vína s označením Pozdní sběr se vyrábějí z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů 
přírodní cukernatosti. Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším termínu, 
teprve když cukernatost hroznů dosáhne 21-24 °NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, 
suchá či polosuchá vína.

Výběr z hroznů
Vína s označením Výběr z hroznů se vyrábí z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů 
přírodní cukernatosti. Je to název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vy-
zrály na 24 - 27 °NM. Bývá to víno plné, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy 
s vyšším obsahem zbytkového cukru.
 
Cukernatost vína se udává ve stupních normalizovaného moštoměru (°NM).

Jakostní kategorie Volařík Kotelná 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Tmavě žlutá barva. Výraznější 
vůně sušeného ovoce. Plnější, dobře struktu-
rovaná chuť s nádechem lučního medu a včelí 
plástve. Dlouhý závěr.

87,33Body

Morava Selection 
Zámecké vin. Bzenec  
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: kabinetní

Z degustace: Slámově žlutá, zářivá barva. 
Vůně lučních květů a sušeného ovoce. Plnější, 
kořenitá chuť s nádechem pomerančové kůry. 
Delší závěr.

84,67Body
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Chateau Valtice 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Čiré víno s velmi dobrým les-
kem. Vůně připomíná sladký dýňový kompot. 
Plnější kořenitá chuť. Delší perzistence.

82,33Body

Vinařství Pavlov 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Průzračné víno s citrónově 
žlutou barvou. Vůně je středně intenzivní s ná-
dechem sadového ovoce. Chuť je středněplná 
s jogurtovými podtóny. Kratší závěr.

81,67Body

Milan Sůkal 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Průzračné víno se světle žlutou 
barvou. Vůně je ovocná s tóny sladkého koření. 
Nasládlá chuť exotického ovoce. Hřejivý závěr.

83,33Body

Eminhof Diana Moravia 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Světle zelenkavo-zlatavá barva. 
Bohatá vůně grepů a jadřince. Chuť je ovocně 
šťavnatá, harmonická, jemně nasládlá. Dlouhý 
závěr.

84,67Body

Mikrosvín 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Čirá, světle zlatavá barva. Jemná 
delikátní vůně sušených květů a bylinek. 
Pikantně kořenitá chuť s hřejivým podtónem. 
Středně dlouhý závěr. 

83,33Body

Vinselekt Michlovský 
Ryzlink Vlašský Vinum Viride
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Průzračné světle žluté víno. Svě-
ží, šťavnatá vůně připomínající zralé sadové 
ovoce. Středně plná chuť s osvěžující ovocnou 
kyselinou. Delší závěr.

82,67Body
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Víno Mikulov 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Světle zlatá barva. Vůně je mírně 
unavená. Chuť je lehce disharmonická. Kratší 
dochuť.

80,00Body

Spielberg 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: pozdní sběr

Z degustace: Průzračné, stříbřito žlutá barva. 
Vůně je středně intenzivní, ovocná. Chuť je 
lehce zastřená s patrným nádechem SO2 (síry). 
Kratší závěr.

80,00Body

Habánské sklepy 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: odrůdové jakostní

Z degustace: Světle žlutá barva. Lehce nahoř-
klá vůně meruňkových jader. Mírně nahořklá 
chuť s nádechem ovocného želé. Kratší závěr.

79,00Body

Ludwig - Modré hory 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: výběr z hroznů

Z degustace: Světle zlatavá barva. Jemná 
vůně aloe vera. Chuť je plnější, kořenitá s ovoc-
nou kyselinou. Dlouhý závěr.

80,67Body

Templářské sklepy 
Ryzlink vlašský
jakostní zařazení: moravské zemské

Z degustace: Vodově světlá barva. Vůně má 
nádech hořkých mandlí a peckovin. Chuť není 
harmonická s nahořklým koncem. Středně 
dlouhý závěr. 

78,00Body
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Kukuřice byla dobrá, 
   čtyři se z ní ale nenají
Bonduelle vakuované kukuřici po senzorické stránce nelze co 
vytknout. Má krásnou barvu, zrna nejsou zdeformovaná, nálev je 

mírně slaný a kukuřice je díky 
tomu dobře ochucená. Líbí se 
mi také, že ji lze jíst za studena 
i ohřívanou. Co však považuji 
za nepříliš dobře odhadnuté, 
je množství produktu. Sáček 

o hmotnosti 670 gramů, 
myslím, 
nepředstavuje 
4 porce.

Hodnocení: 
89 %
Hodnotila: 
Dana Gabrovská

Bublinek by mohlo být méně, 
citrusová chuť ale osvěží

Novinka „ze stáje“ Mattoni, Mattoni Cedrata 
je opravdu povedená. V chuti je zastoupená 
sladkost, kyselost i příjemná lehká trpkost. Hned 
po nalití do sklenice cítíte citrusovou vůni, navíc 
poměrně čistou ve srovnání s ostatními druhy, 
ve kterých občas rozpoznávám chemický podtón. 

Jediný problém je, že se vám voda 
díky výrazné chuti poměrně 

rychle přepije. Po dvou 
sklenkách už nemáte chuť 
nalít si další. Na můj vkus 
má také zbytečně mnoho 
bublinek.

Hodnocení: 89 %
Hodnotila: Jana 

Tobrmanová Čiháková

Strážnická klasika
nezklamala
Výrobce značky Strážnické 
brambůrky přišel nejen 
s redesignem obalu, ale uvedl na trh 
i novou hořčicovou příchuť. Tím 
do „brambůrkového éteru“ vnesl 
zajímavý produkt, u kterého lze 
očekávat velký úspěch. Chuť hořčice 
je vyvážená, což ve spojení 
s kvalitou Strážnických 
brambůrků, uspokojí 
každého, kdo 
má rád jemně 
štiplavou chuť 
na kořeni jazyka.

Hodnocení: 97 %
Hodnotila: Karin Šnýdrová

Hrušková šťáva 
   se spíš lišácky ztratila
Novinka Lišácké jablko – cider – hruška 
zaujme rozhodně názvem. To se ale 
nedá říci o obsahu. Zkvašená jablečná 
šťáva z koncentrátu totálně přebíjí 
chuť hrušky, což může být pro řadu 
konzumentů zklamání. Navíc mi vadí, 
že u tohoto typu nápojů chybí výživové 
údaje nebo alespoň údaj o energetické 
hodnotě či obsahu cukru, zvláště když 
je glukózový sirup a tekutý cukr hned 
na třetím místě za vodou 
a jablečnou šťávou.

Hodnocení: 
23 %
Hodnotila: 
Renata 
Rokůsková

Zmrzlina překvapila 
skvělou konzistencí
Směs v prášku na přípravu zmrzliny mne zaujala. Stačí přidat 150 ml plnotučného mléka, šlehat 
3 minuty a nechat zmrznout. Vynikne vanilka a navíc - další fantazii se meze nekladou, lze 
přidat nakrájené ovoce, sušenky nebo nasekanou čokoládu. Přestože vlastnosti 
zmrzliny připravené podle návodu rozhodně nebyly špatné, zkusila jsem 
druhou „várku“ vylepšit na celkový objem 200 ml tekutiny složené ze 
150 ml polotučného mléka a 50 ml smetany.

Výsledkem byla krásně krémová konzistence a nižší sladkost. Záleží tedy 
na tom, co spotřebitel preferuje… Varianta se smetanou mi ale chutnala 
více a doporučuji tuto směs připravovat tímto způsobem.

Hodnocení: 87 %
Hodnotila: Markéta ChýlkováPř
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Hitparádu potravin, které nechybí 
v kufrech aut, stále táhnou pašti-
ky, instantní potraviny, konzervy 

a sladkosti. I to se však pomalu mění. Na 
scénu vstupují dehydratované výrobky, 
hotová jídla a potraviny zohledňující 
poptávku po zdravějších způsobech 
stravování.

Důkladné naplánování
Promyslete si předem, co budete jíst 
během cesty a co hodláte vařit na 
místě. Naplánujte, jaké suroviny je 
nezbytně nutné zabalit a jaké je možné 
bez problémů dokoupit až na 
cílovém místě, aniž by vás lokální 
nákup zruinoval. Pokud se nechys-
táte na několikatýdenní přechody 
velehor, jídlo je k dostání téměř všude 
(v evropských destinacích, kam Češi 

obvykle v létě vyrážejí) a určitě vás svou 
kvalitou nezklame. Ceny potravin na 
trzích nebo supermarketech vás možná 
překvapí, často jsou podobné jako u nás, 
navíc máte na výběr širší nabídku 

Připravila redakce, foto shutterstock

Jídlo na cestách
Řízky, pečivo 
namazané májkou 
nebo obložená bageta 
z benzínky nemusí být 
vaší jedinou záchranou 
od hladu na cestách za 
letním dobrodružstvím. 
Zásobit se můžete 
daleko kvalitněji, 
chutněji, zdravěji 
a koneckonců i levněji.
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ovoce a zeleniny a místních specialit 
(víno, těstoviny, sýry, salámy, ryby, 
pečivo…). Zohledněte to při plánování 
jídelníčku. A raději se předem infor-
mujte, jaké typy potravin se smějí do 
zvolené destinace převážet/vyvážet.

Na svíčkovou zapomeňte
Při balení sáhněte po trvanlivých po-
travinách, které vydrží a zvládnou bez 
úhony i různé teplotní výkyvy. Jídlo, 
které budete na místě připravovat, by 
mělo být rychlé na přípravu, ovšem 
i nutričně hodnotné. Určitě 
nechcete nad sporákem trávit 
žhavé letní odpoledne při 
vyvařování svíčkové nebo 
zadělávání na domácí 

chleba. Základem, bez kterého se vaše 
„polní kuchyně“ neobejde, by měl být: 
kvalitní olej, cukr, sůl, základní koření 
(např. paprika, kmín, provensálské 
koření, kari), kečup, sójové maso, hoř-
čice, sušené ovoce, zeleninové poma-
zánky, čaj, káva, rýže, kuskus, pohanka, 
balený chléb, 
těstoviny, 
(předvařené) 
luštěniny, 

kvalitní konzervované pokrmy, instant-
ní jídla jako obilné kaše, křehké chleby, 
proteinové tyčinky, müsli nebo granola, 
případně sladkosti. Hlad před cestou 
mívá většinou velké oči, ale snažte se 
vzít si s sebou jen takové množství su-
rovin, které odhadem opravdu spotřebu-

jete – pytel 
rýže nebo 
kávy určitě 
nejsou 
nutné. 
V nabídce 
obchodů je 

také spousta 
hotových jídel, která stačí jen 
ohřát a na své si přijdou i vy-
znavači zdravé stravy. Nabídka 

chlazených hotových jídel 
na trhu je dnes široká, 

poohlédněte se 
třeba po Adventure 
menu nebo Nutberg. 

Skvělým tipem jsou 
sušené potraviny, kromě 

ovoce můžete usušit i zeleninu 
a připravit si tak polotovary 
na cesty, které stačí jen zalít 

vodou nebo osmažit.

Povinná výbava
Vybavte se vhodnými chladícími 
taškami a termoobaly a potra-
viny nikdy nenechávejte na 
přímém slunci. Ve sklenicích 
se šroubovacím uzávěrem 
uskladněte suroviny, které jste 
odměřili, jako cukr, sůl, těsto-

viny nebo rýži. Uzeniny zabalte 

„Převař to, upeč to, 
       oloupej to, nebo to nech být.“ 
  doporučuje Světová zdravotní organizace 
                         všem cestovatelům.
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do potravi-
nářské fólie nebo 
potravinářského papíru a vložte do 
autoledničky a skladujte je při tep-
lotách lehce nad nulou. Konzervy 
vydrží i vyšší teploty, ale po otevření 
je hned spotřebujte. Jsou sice vděčnou 
klasikou, ale dnes spousta cestovatelů 
sází raději na dehydrovanou stravu. Je 
lehčí, skladnější a při přípravě stačí jen 
zalít horkou vodou, většinou také bývá 
chutnější a zdravější. Pokud si konzer-
vy připravujete vlastními silami doma, 
vsaďte na libové kvalitní maso a zele-
ninu a dávejte cestou pozor na jejich 
vhodné skladování. S přílohou si už pak 
vždycky poradíte.

Tyto potraviny raději nechte doma
Vyvarujte se převážení mléčných výrob-
ků (vhodné jsou jen některé druhy sýrů, 
pokud disponujete funkční autolednič-
kou), podobně pro-
blematické mohou 
být masné výrobky 
a uzeniny, proto si 
promyslete, zda se bez šišky vysočiny 
opravdu neobejdete. „Dobrou volbou 
rozhodně nejsou měkké salámy, jako 
třeba šunkový, stejně tak 
se nehodí párky či 
točené salámy. 
Vhodné nejsou 
ani tlačenky 
či jitrnice. 
Mohly by se 
totiž rychle 
zkazit,“ 
doporučují 
odborníci na 
webovém 
portálu 
krasno.cz. 
„Naopak 
trvanlivé 
fermentova-
né salámy, 
např. oblíbe-
ný lovec-
ký či 
uherák, 

jsou výtečnou varian-
tou. Podobně jako 
sušená šunka či 
sušená 
masa, 
kon-
zervy 
a polo-
konzervy. 
V omeze-
né míře 
můžete 
použít i trvanlivé 
tepelně opracované salámy, 
třeba turistický či vysočinu.“ Pokud 
potraviny začnou měnit svoje senzoric-
ké vlastnosti (barvu, povrch, vůni), ne-
konzumujte je a bez milosti je vyhoďte. 
Uspořené peníze vám nestojí za zažívací 
problémy na cestách.

Jako jídlo na dny 
strávené na cestě 
vám ideálně poslou-
ží třeba sendviče, 

ovoce a zelenina (volte pevnější a trvan-
livější druhy – křehké jahody nebo 

banány mají 
pochopitelně jinou 
odolnost a trvanlivost než okurka nebo 
papriky), těstovinové saláty se zeleni-
nou apod. Při cestování omezte tučná 
a těžce stravitelná jídla a nezapomínej-
te na dostatek tekutin. Vhodné jsou 
ovesné kaše ke snídani a třeba kuskus 
k večeři, jako rychlá svačinka poslouží 
musli tyčinky, oříšky a semínka, která 
vám dodají energii. 

„Mléčné výrobky
        raději nechte doma“

  skladné skládací plastové nebo 
plechové nádobí
  autolednička
  gril na dřevěné uhlí
  plastové skladné bedýnky 
na potraviny a nádobí
  skládací stolek
  prkýnko, naběračka, příbory
  potřeby na mytí nádobí
  pytle na odpadky

CO SE MŮŽE 
HODIT NA CESTY
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Připravila redakce, foto shutterstock

Logo ČCN 
jako garant kvality
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Výrobci, kteří uvádějí, že jejich 
potraviny splňují cechovní normy, 
se zavázali k použití 

stanovených standardů 
a technologického 
postupu. Systém byl 
zaveden před dvěma 
lety podle rakous-
kého vzoru, kde 
se tento „indiká-
tor“ kvality velmi 
osvědčil. Nyní se 
například v Rakousku 
normy vztahují na 30 
tisíc produktů. Potraviny 
vyrobené podle norem by 
měly mít nadstandardní charak-
teristiky oproti srovnatelným výrobkům 
na trhu.

Kvalita se zárukou
„Nepřicházíme jen s novou značkou, ale 
především s uceleným systémem garance 
kvality potravin, které se vyrábějí podle 
kvalitních českých cechovních norem. 
Výrobci, jejichž potraviny jsou vyrábě-

né podle českých cechovních norem, si 
mohou dát na konkrétní výrobek logo či 

slovní označení,“ řekl prezident 
Potravinářské komory ČR 

Miroslav Toman. A co 
je nutné pro získání 

certifikátu? Záva-
zek, že firma bude 
vyrábět potraviny 
podle stanoveného 

technologického postu-
pu a z povolených surovin. 

Systém českých cechovních 
norem ideově vychází z bývalých česko-
slovenských státních norem, současných 
technických norem a platných vyhlášek 
pro jednotlivé komodity. Ty dále rozvíjí 
tak, aby byla pro spotřebitele zajištěna 
nadstandardní jakost výrobku, srozumi-
telnost složení a ověřitelnost parametrů 
ve veřejně dostupné knihovně norem.
Systém ČCN spravuje již dva roky 

Potravinářská komora ČR a Česká 
technologická platforma pro potraviny. 

Tento úplně nový 
systém se sice 
inspiruje v býva-
lých normách, ale 

jejich princip podstatně zjednodušuje 
a zprůhledňuje. ČCN jsou vytvářeny 
ve spolupráci s výrobci, zájmovými 
nebo profesními sdruženími, úřady 
státní správy a vědecko-výzkumný-
mi institucemi.

Nepovinný, ale žádaný
Na konci loňského roku byl systém zařa-
zen na seznam dobrovolných národních 
značek kvality, přesněji jako dobrovolný 
systém certifikace zemědělských 

…má být základní normou, která 
stanoví kvalitativní parametry 
potraviny, pro níž byla zpracována 
a z níž vyplývají nadstandardní 
parametry, kterými se daná 
potravina liší od jiných, srovnatelných 
potravin uváděných na trh. Může 
být zpracována buď pro skupinu 
potravin vyráběných několika 
výrobci na území ČR, nebo i pro 
jednu konkrétní potravinu vyráběnou 
jedním konkrétním výrobcem. ČCN 
obsahují povinné složky, přípustné 
a nepřípustné složky, nadstandardní 
parametry, které definují nadstandard 
vůči platné legislativě a daná norma 
má vždy vyšší kvalitativní parametry, 
než je dáno platnou legislativou pro 
určitou potravinu.(www.ctpp.cz)

CO JE ČESKÁ 
CECHOVNÍ NORMA?

„ČCN je ucelený systém 
                      garance kvality“

Poznat kvalitní výrobek od nekvalitního není 
jednoduché. Náš trh stále ještě nabízí dost 
velký „manévrovací prostor“ pro nepoctivé 
výrobce a dovozce. Orientaci v terénu 
spotřebitelům ale usnadňuje přehledný 
systém log, která zaručují kvalitu nebo původ 
potraviny. Proč na obalu hledat logo České 
cechovní normy a co přesně značí?
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produktů v souladu s požadavky Sdělení 
Komise – Obecné zásady osvědčených 
postupů EU k dobrovolným systémům 
certifikace pro zemědělské produkty 
a potraviny (2010/C 341/04). Jednotlivé 
normy se týkají například několika druhů 
sýrů, párků, mléka či bramboráku. „Je to 
jedna z cest, jak spotřebitelům nabídnout 
výrobky nadstandardní kvality, které čím 
dál více vyhledávají v regálech obchodů. 
Jde o výrobek do jisté míry elitní. Nemys-
lím snobský, ale normální a poctivý,“ řekl 
Jan Teplý, obchodní ředitel společnos-
ti Madeta.

Renesance kvality českých potravin
České cechovní normy by měly výraz-
ně napomoci orientaci spotřebitelů 
například v obchodních řetězcích. 
Spotřebitelé 
jen musí hledat 
logo ČCN. Takto 
označená potra-
vina má mimo vyšší kvality též graran-
tovaný obsah složek, které jsou uvedeny 
v normách. Výrobce může použít 
slovní označení „Vyrobeno podle České 
cechovní normy“ a uvést její číslo, 
nebo užít logo „Vyrobeno podle České 

cechovní normy“. Tím ovšem role veřej-
nosti nekončí. Nabízí se také možnost 
zapojit se do procesu přípravy jednot-
livých norem, ve kterém se hodnoti-

telská komise 
i správce 
norem zabývají 
oprávněnými 

připomínkami, náměty a doporučeními. 
Proces je možné transparentně sledo-
vat na webových stránkách. Přehled 
výrobců používajících logo „Vyrobeno 
podle České cechovní normy“ naleznete 
na www.cechovninormy.cz. 

MASNÉ VÝROBKY: 
vyšší obsah masa, nižší obsah tuku, vyšší obsah čistých svalových bílkovin, zákaz 
použití zvýrazňovačů chuti.

MLÉČNÉ VÝROBKY: 
u sýrů – minimální doba zrání, omezení a zákaz přídatných látek, jako suroviny je 
použito mléko odpovídající ČCN na syrové kravské mléko; zákaz použití některých 
přídatných látek; u jogurtů – podmínka použití obou mikroorganismů jogurtových 
kultur v určeném poměru; u ochucených ovocných jogurtů – minimální podíl ovocné 
složky; u tradičního pomazánkového – při použití ochucující složky šunka lze použít 
pouze šunku nejvyšší jakosti nebo šunku výběrovou.

PEKAŘSKÉ VÝROBKY: 
omezení nebo zákaz přídatných látek, vyšší obsah žitné mouky u žitno-pšeničných 
výrobků, vyšší obsah jiných obilovin než pšenice a žita, luštěnin nebo olejnin u více-
zrnných než udává legislativa.

LAHŮDKÁŘSKÉ VÝROBKY: 
zákaz použití barviv, sladidel s výjimkou cukru, zákaz použití méně hodnotných (pal-
mových, kokosových tuků, částečně ztužených) tuků.

ČOKOLÁDY: 
vyšší obsah celkové kakaové sušiny, kakaového másla, mléčného tuku než udává 
legislativa; omezení použití jiných rostlinných a živočišných tuků; zákaz použití jiných 
aromat než přírodních.

Jaké jsou příklady nadstandardních parametrů?

„Certifikát získali například 
       Madeta, Česká vejce či Hamé.“
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Na počátku stála snaha pomocí 
geneticky upravené odrůdy 
rýže vytvořit snadno dostupný 

lék proti nedostatku vitamínu A – VAD 
(Vitamin A Deficiency). Onemocnění 
u dětí způsobuje slepotu a kvůli oslabení 
imunity zvyšuje hrozbu úmrtí na celou 
řadu infekcí. Pro dospělého jedince 
představuje riziko vážné poruchy imu-

nity a vzniku nádorových onemocnění. 
Přestože existují kvalitní zdroje vitamínu 
A, respektive jeho prekurzorů (například 
špenát, mrkev, kukuřice, játra, vaječný 
žloutek), nejsou dostupné pro všechny 
země světa, tedy alespoň ne jinak než 
v podobě doplňků stravy, jejichž distribu-
ce i pořizovací náklady přesahují hranice 
možností tamějších obyvatel. Problém je 
zvlášť v Asii, kde ročně umírá znepokoju-
jící počet lidí.

Řízená devastace
Velkou naději, jak s onemocněním 
bojovat, přinesl moment, kdy se vědec-
kým týmům ETH v Curychu a Univerzity 
ve Freiburgu vedenými profesory Ingo 
Potrykusem a Peterem Bayerem podařilo 
do rýže přidat celý cizorodý metabolický 
řetězec schopný přeměnit takzvaný pre-
kursor geranylgeranyl difosfát v karoteny. 

Zlatá rýže se tak stala první „biofortifiko-
vanou“ potravinou propojující výživovou 
a léčivou funkci, která měla velmi slibně 
nakročeno k tomu celosvětově vstoupit 
na trh. Jenže její další produkci začali 
bránit přívrženci Greenpeace a z plo-
diny, která měla vyřešit zdravotní krizi 
v mnoha zemích, se stal předmět ekote-
roristické agrese. Ta vyvrcholila i hromad-
ným ničením pokusných políček.
Výzkumníci považují oponenturu hnutí 
Greenpeace, kteří operují možným ne-
bezpečím pro tradiční pěstitele, a zároveň 
upozorňují, že by komplexní genetická 
úprava mohla v rostlině vyvolat další 
fyziologické změny, za irelevantní. Celá 
jejich strategie prý jen dobře vypadá, 
zvlášť poté, co se jim hodí pracovat 
s informacemi, kdy se prokázalo, že 
při výzkumu šlo o nevědomé podávání 
GMO rýže dětem z chudých zemí. 

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Boj o zlatou rýži
Má unikátní plodina se 
„zlatým“ provitamínem 
spotřebitelskou 
budoucnost? Vyloučit 
to nelze, zatím však 
mají i její odpůrci stále 
co říci.
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Přestože výzkum měl pozitivní výsled-
ky u celé skupiny sledovaných, setkal 
se s ostrou kritikou a celá kauza byla 
označena za nehumánní a nepřípustnou, 
jelikož výzkumná skupina podepsala jen 
souhlas ke konzumaci potravin, které 
jsou obohacené o vitamíny a nebylo jasně 
specifikováno, že se jedná o geneticky 
modifikovanou rýži.

Aktivisté vrací úder?
Zajímavá je však reakce samotného hnutí 
Greenpeace. Na výzvu, aby přehodnotila 
své stanovisko na základě aktuálních 
vědeckých poznatků a přestala 
blokovat využití zlaté rýže 
v oblastech, kde by podle 
signatářů mohla pomoci 
vyřešit kritický nedosta-
tek vitamínu A v potravě, 
reagovali následovně:,Za 
zabráněním nestojí hnutí, 
ale neschopnost plodinu 
vůbec uvést na trh. Podle studie pro-
fesora Glenna Davise Stonea není zlatá 
rýže vůbec použitelná a neexistuje žádný 
důkaz, že by za zpoždění v jejím vývoji 
mohli její kritici.“

Naděje, ale na chvíli
Druhou naději přinesla žádost o uve-
dení zlaté rýže na trh doručená úřadu 
Health Canada. Podklady byly podrobeny 
zevrubné analýze a závěry z ní zveřejně-
ny 16. března 2018 pod titulkem „Novel 
Food Information – Provitamin A Biofor-
tified Rice Event GR2E (Golden Rice)“.
Již sám tento titulek je pro „nespecia-
listu“ zajímavý hned dvěma použitými 
termíny: „Novel Food“ (tedy „nová potra-
vina“ – kategorie s patřičným legislativ-

ním vymezením) a „event“ (tedy žádná 
odrůda, varieta, prostě šlechtitelský 
unikát). Úřad konstatoval, že „nemá 
námitek“ k jejímu potravinářskému 
využití a uznává zásadní přínos zlaté rýže 
k prevenci VAD. Orgán konkrétně uvedl, 
že zásahy do původního rýžového genomu 
nevyvolaly změny zvyšující alergenní či 
toxikologické cha-
rakteristiky a nová 
vlastnost je vlože-
na stabilně, aniž 
by byla snížena základní výživová hodnota 
finálního produktu. Tento dokument ale 
nakonec nepřinesl finální uvolnění rýže 
k prodeji – i když spotřebitelskou budouc-
nost zlaté rýže ani nevylučuje.

Slibně vypadalo i uvolnění produktu pro 
Austrálii a Nový Zéland, které koncem 
minulého roku stvrdil příslušný úřad. Po-
čátkem letošního března byl však ministr 
pro potravinovou bezpečnost vyzván 
aktivistickým sdružením, aby souhlas 
revidoval. Povolení k praktickému 
využití je sice blízko, ale nikdo neví, zda 

to nebude trvat 
dalších dvacet let. 
Redakce CZ TEST 
Svět potravin 

však kauzu nadále sleduje a o nových 
skutečnostech vás budeme případně in-
formovat, jak prostřednictvím webových 
stránek www.svet-potravin.cz, tak přímo 
v dalších číslech. 

„Budoucnost zlaté rýže 
             je zatím ve hvězdách“
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Potravinová soběstačnost v České republice rapidně klesá. Důvod? 
Denně jsou nám nabízeny produkty dovážené ze zahraničí, byť jsme 
schopni si je vypěstovat či vyrobit sami. Zdá se, že jediná cesta, 
jak problému zamezit, je zahraniční komodity ignorovat a přinutit 
obchodníky k nákupu českých výrobků.

Připravila Lenka Zajícová, foto shutterstock

Vystačíme si 
          sami
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Na upadající soběstačnosti se podílí 
mnoho faktorů, naříklad propa-
gace výrobků, cenové vlivy nebo 

technologie, 
kterými země-
dělci disponují. 
Navíc pořád 
ještě neumíme 100% ochránit trh před 
importem levných nekvalitních surovin. 
„Jako Potravinářská komora ČR jsme 
několikrát upozorňovali, že je potřeba 
se proti takovýmto dovozům vymezit. 
Nicméně jedinou odpovědí jsou různá 
cenová šetření, která nakonec posky-
tují zcela nerelevantní výsledky, takže 
zahraniční potraviny pochybné kvality 
za ještě pochybnější cenu mají do super-
marketů na našem území dveře dokořán,“ 
sdělil k problému prezident Potravinářské 
komory ČR Miroslav Toman.

Příliš mnoho svobody
Obchodní řetězce si sami určují, od koho 
zboží objednají a jak jej budou dále distri-
buovat. Jelikož zisk hraje prim, volí přiro-
zeně levnější dovozové zboží. Čeští výrobci 
jsou pak ve velké nevýhodě, protože jejich 
produkty jsou na pultech obchodů velmi 
často cenově znevýhodňovány, a propast 
mezi českým spotřebitelem a českým 
zbožím se dále prohlubuje. „Přitom primár-
ním cílem domácích výrobků by měl být 
tuzemský trh, kde by se mělo umísťovat 

minimálně 80 % produkce. Smutnou zprá-
vou je, že tento žádoucí podíl je v součas-
né době o 20 % a u některých komodit 

i o 60 % vyšší, 
než je realita 
na pultech. 
Týká se to 

zejména mléka a mléčných výrobků, 
masa a drůbeže a výrobků z nich, ovoce, 
zeleniny nebo vajec,“ uvedl dále prezident 
Potravinářské komory.

Soběstačnost v číslech
Často se uvádí, že by soběstačnost 
u základních komodit neměla klesnout 
pod 75 %. Situace na našem území je 
však mnohdy úplně jiná. Spotřeba mléka 
a mléčných produktů se každoročně 
zvyšuje, ale na vlastních produktech 
si moc nepochutnáváme. „V roce 2003 
jsme konzumovali z dovozu 13,5 % mléka 
a mléčných výrobků, v roce 2007 to bylo 
37,3 % a v současné době konzumujeme 
z dovozu již 45,6 % mléka a mléčných 
výrobků. To je z pohledu mlékáren-
ské ekonomiky zcela nezdravý poměr, 
pokud se tedy nechceme srovnávat se 
Slovenskem, kde z dovozu konzumují 
dokonce přes 60 %,“ dodal Miroslav 
Toman. Podobně je to i u masa. Z dat 
Českého statistického úřadu vyplývá, 
že například u drůbežího se za po-
sledních 25 let snížila soběstačnost 
ze 115,9 % na 63 %, u vepřového ze 
104,9 % na 47,7 %. Nepříznivá situace 
se týká i ovoce a zeleniny. „Co se týká 
ovoce, jeho průměrná spotřeba se u nás 
v poslední době pohybuje kolem 80 kg 
na osobu ročně a jde většinou o plody 
mírného pásma, kterých každý obyvatel 
ČR v průměru sní necelých 50 kg za rok. 
U této komodity soběstačnost činí kolem 
70 %. Výrazně horší je pak u zeleniny, 
která je při průměrné osobní spotřebě 
kolem 85 kg za rok na úrovni 41 %,“ 
uvedl Miroslav Toman.

Nepříznivá fakta
Přestože potravinová soběstačnost patří 
mezi priority prosperujících zemí, podle 
zastánců krajně liberálního přístupu 
na její míře vůbec nezáleží. Faktem je, že 
kdyby došlo ke konfliktu a Česká repub-

„Potravinová soběstačnost 
    by neměla klesnout pod 75 %“
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lika byla nucena zavřít své hranice, ocitl 
by se její národ uprostřed apokalypsy. Dle 
dostupných 
informací 
by své lidi 
zkrátka 
nebyla schopna sama uživit.
Cestou k lepší budoucnosti je bezpochy-
by snaha o to, aby se na pultech v kon-
zumních řetězcích nacházely potraviny 
s označením kvality původu a aby byly 

takové produkty při nákupu upřednost-
ňovány. V České republice jde o značky 

KLASA, 
Regionální 
potravi-
na, Český 

výrobek - garantováno PK ČR nebo Česká 
cechovní norma. Skvělou zprávou je i to, 
že od roku 2000 se v České republice 
významně zvýšilo zastoupení ekologicky 
hospodařících farem. „Jejich počet stoupl 

sedminásobně a výměra ekologicky 
obhospodařované půdy se zvýšila třiapůl-
krát. Nejčastějšími ekologicky pěstova-
nými kulturami jsou trvalé travní porosty 
následované ovocnými sady a léčivými 
a kořeninovými rostlinami,“ říká Jiří 
Hrbek, ředitel odboru statistiky zeměděl-
ství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. 
V Evropské unii zaujímáme po Rakousku 
hned druhé místo v podílu ekologicky 
hospodařících subjektů. 

„Obchody by měly dbát u svého 
  zboží na označení kvality a původu“
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Připravila Tatiana Urbanová, foto shutterstock, archiv autorky

Gurmánské dobrodružství:
Svatojakubská cesta

Často se říká, že „i cesta je někdy cíl“ 
a v tomto případě to platí dvojná-
sob. Divoký španělský sever je opře-

den spoustou legend a tato posvátná země 
je i jedním z ústředních center evropského 
křesťanství. Počet poutníků, kteří se vydá-
vají do mlhavé Galicie za svatým posláním, 
aby spatřili hrobku a katedrálu svatého 
Jakuba, každoročně roste.

Kroky vedou do minulosti
El Camino de Santiago nikdy nebylo 
jen jedinou cestou, ale spíš spletí a sítí 
různých stezek i tras, kterými se můžete 
vydat. Celkem jich najdete 12 a kopírují 
historické poutní směry. Kde začnete, 
je jen na vás. Vždy však musíte mířit do 
jediného cíle - Santiaga de Compostely. Ti 
nejodvážnější poutníci volí nejnáročnější 

túru přes horské hřebeny Pyrenejí, 
aby tak byli doslova blíže Bohu, 
jiní se „spokojí“ s tím, že jim nohy 
omývá oceán na portugalském 
pobřeží. Ale proč vlastně tuto 
anabázi podstupují?
Ve zdejší katedrále jsou uloženy 
ostatky svatého Jakuba, Kristova 
učedníka, který ačkoliv pocházel 
z Palestiny, na svých misionář-
ských cestách se dostal až do 
Španělska, kde hlásal evangeli-
um. Zde se mu podle legendy 
zjevila Matka Boží a na počest 
tohoto zázraku tu byl vybudo-
ván kostel, který má přetrvat do 
konce věků. Od té doby se sem 
vydávají věřící z celého světa. 
První písemně doložené pouti 
se zúčastnil roku 951 fran-
couzský biskup Le Puy a od té 
doby byly po cestě vztyčovány 

Po stovky let vyrážejí pocestní na Svatojakubskou pouť, 
aby našli klid, milost i sami sebe. Během nachozených 
kilometrů se jim často změní život i pohled na svět. 
Tato cesta je drsná, ale i přátelská a překvapivá. 
Je zkrátka přesně taková, jakou si ji uděláte. Proč 
tedy počet kroků nevykompenzovat i kulinářským 
osvícením? Španělská Galicie a okolí nabízí mnohem 
více než jen božské tapas!
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kameny, upravovány studánky 
a zřizovány kaple. Přetrvávajícím 
symbolem poutě se stala mušle hře-
benatka, která je všudypřítomná, a pokud 
se náhodou ztratíte, vždy podle ní najdete 
tu správnou cestu.

Plné břicho vládne mysli
Tak jako existuje mnoho cest do kýžené-
ho poutního místa, je i nesčetně způsobů, 
jak si během chůze naplnit žaludek. Proto 
byste měli tu správnou trasu volit nejen 
podle náročnosti a kulturních památek 
po cestě, ale také podle toho, jak jed-

notlivé etapy uspokojí vaše chuťové 

pohárky. Jak s oblibou říkají poutníci: 
„cesta je už tak drsná, tak proč si ji ales-
poň trochu nezpříjemnit dobrým jídlem“ 
- a že je ho všude 
opravdu nadmí-
ru. Tedy alespoň 
v hlavní sezóně. 
Mimo ni budete občas muset vzít zavděk 
i klasickým toastem se šunkou a sýrem, 
protože vybavenost malých vesnických 
pohostinství nebývá tak velká. Ale co. 
S prázdným žaludkem ještě nikdo daleko 
nedošel a po dvaceti kilometrech chutná 

i obyčejné bocadillo (ob-

ložená bageta) jako zlato.
Pokud tedy nehodláte držet nějaký druh 
spirituálního půstu (což s důrazem na ná-
ročnost cesty nedoporučujeme) a ani vám 

omezený rozpočet 
nevelí hledat na 
každé zastávce su-
permarket, zjistěte 

na jaké pochutiny, kde narazíte. Nechť 
započne duchovní odyssea snoubící se 
s potěšením, které nabízí pouze dobrá 
kuchyně!

V kopcích žije Asturie
Chcete-li okusit tu pravou a nefalšovanou 
chuť historie, měly by vaše kroky vést 
přes Asturii, region poblíž francouzských 
hranic, o kterém místní obyvatelé tvrdí, 
že je jediným pravým Španělskem. Proč? 
Protože je to izolovaná část země, která 
odolala maurské okupaci. Vděčí za to 
pohoří Picos de Europa (takzvaným 

Portugalské rybářské vesnice neslouží jen jako 
předloha omalovánek, ale nabízí i čerstvé a lahodné 
mořské plody.

Správný poutník vyráží na cestu za rozbřesku, 
kdy se krajina kolem teprve probouzí.

„Asturie je podle místních 
       tím pravým Španělskem“

Pod heslem „poutnické menu“ se 
většinou skrývá dvojnásobná porce jídla. 
Pocestným totiž často vyhládne.

Empanada je typický pokrm 
ve Španělsku i Portugalsku.
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Evropským štítům), které lemuje 
Biskajský záliv jako zubatá, neprostupná 
stěna. Díky tomu odsud pocházejí opravdu 
prastaré pokrmy, které během staletí ne-
prošly přílišnou 
inovací, a tak 
zde ochutnáte 
stejná jídla, jako 
tisíce poutníků mnoho let před vámi.
Zásady místní kuchyně jsou jednoduché: 
všechny suroviny pocházejí z ekologic-
kých farem, chody jsou zhotovovány 
podle přísně tradičních receptů, a ačkoliv 
bývají většinou jednoduché, jsou navr-
ženy tak, aby posilnily pracující muže 
v náročném horském 

prostředí. Pochutnat si tu můžete na 
takzvané „cecině de buey“ - tenkých 
plátcích uzeného hovězího masa, které 

připomíná ital-
skou bresaolu. 
Dále často nara-
zíte na dušené 

pokrmy různých variací a zvláštní delika-
tesou je i štiplavý sýr s modrou plísní - 
cabrales. Pokud byste však chtěli zmírnit 
jeho ostrou chuť, podává se s hustým 
horským medem. Španělé vůbec snoubí 
med s něčím slaným, protože tvrdí, že: 
„miel y queso sabe a beso“, což se dá 
volně přeložit jako „med a sýr chutná jako 
sladký polibek.“

Z Porta až na hranice
Portugalci jsou opravdovými 
labužníky a jsou na to i právem 
hrdí. V této zemi se jí opravdu 
hodně a velmi kvalitně. Na talíři 
dominují vždy čerstvé suroviny 

a většina podniků vám nabídne léty pro-
věřené recepty. Narazíte zde na přehršel 
darů moře, které můžete spláchnout 
dobrým vínem. K mořské tresce s kré-
movou omáčkou „bacalhaucom natas“ se 
bude ideálně hodit bílé víno. Ale objevíte 
i delikatesy, které si můžete dopřát jen 
v případě, když je vzápětí vychodíte. 
Tradiční sendvič „franciesinha“ je totiž 
kalorickou bombou. Najdete v něm 
šunku, klobásu, plátek masa i sýr, to vše 
hojně zalité pivní zálivkou. Jako dezert 
poslouží ideálně portské, ovšem okusit 
byste měli i „pastel de nata“ - vanilkový 
košíček z listového těsta plněný žloutko-
vým krémem.

„Portugalci si v jídle potrpí 
     jak na kvalitu, tak na kvantitu“

Cesta nevede vždy jen přírodou po lesních 
stezkách. Občas se vaše kroky střetnou 
i s civilizací.

Asturie skýtá pohled 
na spousty malebným míst.

Pastel de nata je výborný zákusek 
z listového těsta.

Někdy musíte vzít za 
vděk jen klasickým 
toastem se sunkou 
a sýrem.

Chobotnice se zde 
podává s olivovým 
olejem solí a paprikou.
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Mušle na stěnách i na talíři
Čím více se blížíte do Santiaga de Com-
postely, tím pestřejší je i nabídka jídel. 
Hlavní město prosperuje především díky 
turismu a náboženství, a tak zde najdete 
stejně mnoho chutí, jako tapas v míst-
ních bistrech. 
Jestliže se chcete 
zúčastnit kon-
zervativnějšího 
hodování, dejte si zeleninovou polévku 
„caldo galego“ či typickou „empanadu“, 
toužíte-li však po větším gastro dobro-
družství, okuste papričky z městečka 
Padrón. Tento pokrm, jakkoliv obyčejný 
(jde totiž pouze o smažené papriky se 
solí), je mezi místními znám jako kulinář-
ský ekvivalent ruské rulety. Španělé totiž 
s oblibou tvrdí: „pementos 
de Padrón, uns pican 
e otros non“, což 

přeloženo v podstatě znamená, že 
některé kousky budou příjemně sladké 
a jiné vás pořádně zapálí. Od sebe je 
ale nerozeznáte.
Pokud jste se rozhodli pro pouť do 
Santiaga, doufáme, že máte rádi mořské 
plody. Byl by je tu totiž hřích neochutnat. 

V Galici jde o ryze 
tradiční pokrm, 
ať už jde o kreve-
ty, sépie, ryby či 

dokonce humry. Tento přímořský region 
je jimi doslova zaplaven. Najdete je tu na 
všechny způsoby a garantujeme vám, že 
ať už si vyberete jakýkoliv pokrm, jistě 
se budete olizovat až za ušima. Místní 
specialitou je však „pulpo a la gallega“ 
chobotnice, která je podávána s olivovým 
olejem, solí a paprikou. Lepší restaurace 
vám připraví i mušle Svatého Jakuba.

Jít či nejít, toť otázka
Jestliže jste dočetli až sem, možná právě 
přemýšlíte, zda se na svatojakubskou 
cestu vydat. Snad se obáváte její ná-
ročnosti nebo si nejste jisti, zda je tím 
pravým dobrodružstvím pro vás. Pokud 
vás nepřesvědčila gastronomická plejáda 
hotových specialit, které můžete při jejím 
průběhu okusit, možná bude posledním 
přesvědčivým argumentem takzva-
né poutnické menu. To najdete skoro 
v každé restauraci. Jedná se o výtečný 
pokrm, který je zcela v režii dané restau-
race, ale vždy jde o dvojitou porci. No co, 
poutníci jsou vyčerpaní a mají hlad… 

Dramatické scenérie vám zpříjemní 
dlouhou pouť.

Studený cider svlaží 
žíznivé hrdlo a přijde 
po pár kilometrech 
rozhodně vhod.

„Speciální poutnické menu 
            je v režii dané restaurace“

Smažené sardinky jsou 
dokonalé jednohubky, 
ale poslouží i jako 
hlavní chod.
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Léto už je opravdu za dveřmi, plá-
nujete s rodinou nějakou dovolenou 
u moře nebo si budete užívat krás-
ného počasí v Čechách?
Alice: Máme naplánováno mnoho výletů 
a návštěv. Chystáme se na Kanárské ost-
rovy, ale léto budeme trávit samozřejmě 
i v Čechách.
Andrea: U nás to tento rok bude s do-
volenou složitější, syn je po operaci, ale 
máme v plánu určitě Chorvatsko a pak 
cestování po Čechách.

Na jakou zahraniční kuchyni nedáte 
dopustit a proč?
Alice: Asi na asijskou. Miluji jejich koření, 
chilli papričky a vše, co pálí.
Andrea: Mám ráda italskou kuchyni, je 
to jednoduché a doma se to vždy setká 
s úspěchem.

Lákají vás i exotické pochoutky? 
Co nejkurióznějšího jste ochutnaly?
Alice: Exotickou kuchyni mám ráda 
a jsem schopna sníst takřka všechno :-). 
Jedla jsem například hada v Kambodži. 
Kamkoli cestuji, snažím se ochutnat 
místní kuchyni.
Andrea: Jsem totální 
„konzerva“. Nejím 
nic exotického, ryby, 
mořské plody atd. Na to je machr ségra.

Našli bychom ve vašich jídelníčcích 
i tradiční české jídlo? Podělíte se 
s námi i o nějaký ,vylepšovák‘?
Alice: Českou kuchyni moc nevařím.
Andrea: Já ji mám ráda a doma ji vařím 
celkem často. Mezi mé speciality patří 
bramboráky, kam dávám šlehačku, jsou 
pak jemnější a všem moc chutnají.

Vzpomínáte si na nějaké jídlo, které 
vám jako malým vařila maminka 
nebo babička a které vám vyloženě 
nechutnalo? Případně historku spo-
jenou s rodinným obědem?
Alice: Asi jsem jedla všechno, nevzpomí-

nám si, že by mi něco 
vyloženě nechutnalo. 
Ale historek od stolu 
mám hodně, díky 

tomu, že ségra jedla jako čuňátko…
Andrea: Pro mě jasně krupicová kaše 
a zemlbába. Jo a taky rýžový nákyp, který 
má ráda ségra. Ale mamka nás nikdy 
do jídla nenutila. Zastávala názor, jestli 
chceš, tak jez, jestli ne, tak máš smůlu.

Co vás nejvíce štve při nakupování 
potravin? V čem u nás v ČR vidíte 
nedostatky?

Jedna je populární 
herečka, druhá 
úspěšná cukrářka. 
Čeho si na sobě váží 
a jaké bylo jejich 
dětství, nám sestry 
Alice Bendová 
a Andrea 
Burešová Lišková 
prozradily 
v exkluzivním 
rozhovoru.

Připravila Lenka Zajícová, foto FTV Prima a archiv Andrey Burešové Liškové

Skvělý vztah máme odmalička, 
  říkají sestry

„Léto budeme trávit 
          u moře i v Čechách“
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Alice: Nedostatky jsou všude, sortiment 
se zdravou výživou není tak široký, jak 
bych si přála, ale musím uznat, že se to 
lepší. Ale co mě opravdu štve je, že dová-
žíme i produkty, které jsme dříve u nás 
pěstovali či vyráběli. Nechci kupovat 
čínský česnek, španělská rajčata atd. 
Proto si hodně věcí snažím vypěsto-
vat doma.
Andrea: Určitě nabídka, často jezdím do 
Německa a když vidím jejich sortiment, 
tak se za ten náš stydím. Nevadí mi si 
připlatit, ale občas prostě není výběr. Pro-
tože spotřebuji hodně vajec, vidím velký 
nedostatek ve vejcích z volného chovu, ty 
se prostě nedají sehnat v každém obcho-
dě, odmítám kupovat ty klecové.

Andreo, vy pečete úžasné dorty na 
zakázku v bio kvalitě, bez lepku či 

laktózy. Bavilo vás péct už odmalič-
ka? Stoupá poptávka po kvalitních 
surovinách? A liší se takový výrobek 
v chuti od těch klasických dortů?
Andrea: Musím se přiznat, že mě ani tak 
nebaví pečení, jako to modelování. Umím 
vařit a péct asi od deseti let, ale že bych 
se v tom nějak vyžívala, tak to opravdu 
ne. Poptávka stoupá. Jsem ráda, že se 
pohled lidí na kvalitu jídla mění. Moje 
dorty se liší především tím, že jsou těžší 
na váhu, nedávám žádné sypké směsi, 
všechno je čerstvé. A samozřejmě ta chuť 
je o hodně čistší.

Co je při vaší práci cukrářky nejtěžší?
Andrea: Nejtěžší je občas domluva 
se zákazníky, mají určitou představu 
o vzhledu dortu a já už dopředu vím, 
že to nebude hezké nebo vkusné. Když 
jsem začínala, 
zařekla jsem se, 
že budu dělat 
jen takové dorty, 
které jsou vkusné a které mě budou 
bavit. Stále to dodržuji. Ještě se mi 
nestalo, že by někdo nedal na moje rady, 
naopak v poslední době čím dál častěji 

slýchám větu: „Vyrábíte krásné dorty, 
udělejte ho podle sebe, věříme vám.“

Alice, jak jste na tom s pečením vy, 
baví vás to?
Alice: Já moc nepeču, výjimečně s dětmi. 
Na pečení mám mamku a ségru.

Jaké bylo vaše pouto v dětství, byly 
jste sestry kamarádky nebo jste 
vedly typické sourozenecké války?
Alice: Naše pouto bylo krásné odmalič-
ka. Ségru jsem zbožňovala od narození 
a s maminkou jsme jí rozmazlovaly, jak jen 
to šlo. Období, kdy mě neskutečně štvala, 
bylo, když jí bylo asi 12 nebo 13, byla drzá 
a tvrdohlavá, což jí zůstalo doteď.
Andrea: Měly jsme a máme krásné 
pouto, ale samozřejmě jsme v dětství 
měly období, kdy jsme válčily. Já byla roz-

mazlená mladší 
dcera a ségra 
se o mě musela 
starat a také mě 

s sebou brát ven, což pro ni bylo za trest. 
Pamatuji si, že jsme se ségrou válčily 
někdy kolem mé puberty, ale trvalo to 
naštěstí jen pár měsíců.

„Nabídka v našich obchodech 
                   je občas na pováženou“

Dorty peče 
Andrea pouze 
z kvalitních suro-
vin. Pro vajíčka si 
jezdí do vedlejší 
vesnice, nikdy 
by nepoužila jiný 
tuk než máslo 
a neuznává 
náhrážky. Nej-
raději je, když ji 
dá zákazník, co 
se týče výsledné 
podoby dortu, 
volnou ruku a 
cukrářka se tak 
může nechat 
vést vlastní 
inspirací.
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chutě slavných

V roce 2007 jste byly obě těhotné. 
Vzpomenete si na nějaké zvláštní 
chutě?
Alice: Naše těhotenství nebylo plánované, 
a protože to takhle krásně vyšlo, tak jsme 
si ho se ségrou užily. V těhotenství jsem 
jedla úplně všechno, co jsem potkala.
Andrea: Nuttela a šlehačka, nejlep-
ší kombinace co znám. A pak meloun 
a brambory. A taky si vzpomínám, že jsem 
ulítávala na hermelínových chlebíčcích.

Dbáte u svých dětí na zdravou 
výživu? Chodí na obědy ve škole 
nebo si nosí jídlo z domova?
Alice: Dětem dávám jen zdravé věci, 
do školy jim balím zdravé svačiny. Jsou 
zvyklé mít i velkou snídani, takže toho 
zdravého do nich narvu co nejvíc. Do 
školy na obědy chodí, nechci, aby byly 
mimo kolektiv.
Andrea: Snažím se aby děti jedly zdravě, 
ale dovolím jim občas zhřešit, protože 
takový párek v rohlíku je občas prostě 
nejvíc. Starší syn vrcholově sportuje a tak 
mají ve škole speciální svačiny a stravu, 

která jim dodává přesně to, co potřebují. 
Mladší synek chodí na obědy, ale má ode 
mě zdravou a velkou svačinu, kde nechybí 
ovoce, zelenina, cereálie atd.

Jste obě maminky a krásné ženy, 
v čem se ale lišíte?
Alice: Ségra je víc systematická, já 
jsem bohém.
Andrea: Já jsem asi přísnější matka, 
ale jinak se skvěle doplňujeme a hlavně 
respektujeme výchovu té druhé. Já jsem 
také spíš introvert a ségra extrovert.

Čeho si jedna na druhé nejvíce 
vážíte, co na sobě obdivujete?
Alice: Na ségře obdivuji její neskutečnou 
trpělivost, ať už ve výchově nebo třeba 
v dělání dortů. Co se modelování týká, 
já bych z toho udělala kuličku asi tak po 
pěti minutách, ségra u toho sedí hodiny.
Andrea: Alice má hodně skvělých vlast-
ností, mezi které patří upřímnost, ta je 
k nezaplacení, i když občas mě naštve. 
Obdivuji na ní její sílu i způsob, jak řeší 
věci, jak dokáže být milá, ale zároveň 
tvrdá. Prostě je to moje ségra a miluji ji.

Co vám bere čas? A jakou aktivitu 
byste nejraději ze svých povinností 
vyřadily?
Alice: Úklid. Máme hodně zvířat a věčně 
plný dům dětí. A co mi bere nejvíce času? 
Asi nákupy, to mě moc nebaví.
Andrea: Nejvíce času mně berou děti, ale 
to je krásně strávený čas. Věcí, které bych 

Když se An-
dree narodili 
její dva synové, 
začala jim péct 
dorty a tvořit 
postavičky 
z marcipánu. 
Pak se jí občas 
zeptala kama-
rádka, zdali 
by nevytvo-
řila dort i pro 
její ratolest. 
Protože výsle-
dek vypadal 
jako hotové 
umělecké dílo, 
stalo se pečení 
dortů pro 
Andreu nejen 
koníčkem, ale 
i profesí.

Andrea Burešová Liš-
ková je stejně jako její 
sestra Alice krásnou 
ženou, proto se není 
čemu divit, že se také 
v mládí věnovala 
modelingu. Za prací 
cestovala hlavně do 
Německa a Itálie.
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vyškrtla je víc, ale převládá asi 
vaření. Baví mě jen, když se 
mi chce (ono se mi moc často 
tedy nechce), ale protože jsme 
velká rodina, musím vařit 
každý den.

Jak nejraději relaxujete?
Alice: Relaxuji s dětmi.
Andrea: S knížkou, někde 
v klidu a tichu. A hlavně 
o samotě. Ta je pro mě důle-
žitá.

Jaká je vaše oblíbená spo-
lečná vzpomínka?
Andrea: Vybrat jen jednu 
je těžké, těch vzpomínek je 
strašně moc. Zažily jsme toho 
spolu spoustu. A vzpomínka, 
která mě teď napadla, tak 
se asi úplně nedá zveřejnit. Ale hodně 
mi utkvěla historka z dětství, kdy jsme 
trávily prázdniny na statku i s bratrancem 
a sestřenicí. Bratrancovi jsme řekly, že se 
prostě musí skutálet v sudu z kopce, jinak 
se s ním nebudeme kamarádit. Samo-
zřejmě se skutálel a dole na nás křičel 
se šťastným úsměvem a krví, které mu 
stékala po bradě, jestli s ním teda budeme 
kamarádit, přičemž mu chyběl přední zub.

Alice: Naše společné prázdniny s babič-
kou, hlavně když si můj bratranec vyrazil 
zub, na to nikdy nezapomeneme. Doteď 
vidím ten jeho výraz.

Prozraďte nám, co vás čeká v tomto 
roce, ať už v profesním či v soukro-
mém životě?
Alice: Každý pátek uvádím na TV 
Barrandov pořad „U tebe nebo u mě“ 

a každou neděli moderuji „Paparazzi“ na 
témže kanále. Diváci mě budou moci vidět 
i v chystaných seriálech.
Andrea: Kromě dovolených a času 
stráveného s rodinou budu určitě péct, 
modelovat a zdobit dorty. Narozeniny 
či nejrůznější oslavy nejsou sezónní 
záležitostí. Objednávky přijímám na mém 
instagramu @cukrarinka_ nebo na strán-
kách www.cukrarinka.com. 

chutě slavných

Sestry se umí 
v kuchyni 
pěkně ohá-
nět. O tom se 
konekonců 
mohli pře-
svědčit i diváci 
v pořadu VIP 
Prostřeno, kde 
obě ženy spolu 
s dalšími osob-
nostmi ze světa 
showbusinessu 
soutěžily.
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BERLÍN od  390 Kč

BUDAPEŠŤ od  399 Kč

VÍDEŇ od  299 Kč

BRATISLAVA od  299 Kč

 RegioJet CZ

 

 OBJEVUJTE EVROPU
ZA HUBIČKU
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post scriptum

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Zázrak jménem kokosová voda

Nakupujete v akci? Čekejte 
nižší kvalitu!

Vitamíny v mražené zelenině Nové číslo časopisu 
Svět potravin vychází 25. června

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)



www.svetpotravin.cz 51

křížovka
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Buďte s námi 

Připravili jsme pro vás 
NOVÝ WEB 
Světa potravin

 LEPŠÍ ORIENTACE

 UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

 VĚTŠÍ PŘEHLEDNOST

 ATRAKTIVNÍ DESIGN

 VÍCE NOVINEK

 SOUTĚŽE O CENY

Více na www.svet-potravin.cz 
a Facebooku 

www.facebook.com/svetpotravin

i online!


