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Milé čtenářky,
milí čtenáři,

nevím, jestli jste někdy trhali 
špenátové listy přímo na poli, 
ale já vám můžu garantovat, 
že tuto vůni nevymažete z hla-
vy ještě hodně dlouho. Ostatně 
stejně jako lomoz strojů a práci 
lidí, kteří hrají doslova o čas, aby 
celá časně ranní sklizeň skončila 
stejně čerstvá a voňavá během čtyř 
hodin „napytlíkovaná v mrazáku“. Jestli 
chcete vědět, o čem mluvím, nalistujte na rubriku 
Zaostřeno, jejíž jedna část je celá věnovaná informacím, které jsem získala 
návštěvou špenátových polí a závodů Agrimex. A pokud to budete číst, připo-
čítejte si k té práci ještě velkou píli, přesnost a nadšení, se kterými pracovníci 
do tohoto procesu vůbec vstupují.
Pokud v práci dostáváte stravenky, nenechte si ujít Potravinovou policii. 
Zaměřili jsme se na jejich digitalizaci a zjistili, jaké plusy a minusy to přinese 
nejen do některých podniků, ale i do vaší peněženky. Dobrou zprávou napří-
klad je, že už od obchodníků pravděpodobně neuslyšíte větu: „na stravenky 
vracíme jen do 5 korun“.
A pak pro vás máme i pár důvodů, proč pít vodu z mladých kokosů, proč si 
dávat pozor na dovolené na některé ryby, proč se vydat do Thajska i třeba 
jaké produkty raději nekupovat, protože klamou tělem.
Určitě toho tedy není málo, času ostatně také ne. Nebudeme zdržovat. 
Hezké čtení, přátelé!

Jana Tobrmanová Čiháková, 
zástupkyně šéfredaktorky

P. S.: Mé zvláštní poděkování patří jednomu z Vás (vzhledem k pravidlům 
o osobních údajích bohužel nemohu jmenovat), který mne telefonicky 
kontaktoval a vyjádřil se konkrétně k článkům, které se mu líbily v pře-
dešlých číslech, ale i k tomu, co jej číst nebaví. Vážený čtenáři, děkuji 
Vám za tento přínosný podnět. Je nesmírně milé, že jste si v dnešní době 
našel čas a chuť na to vyjádřit pochvalu i připomínky.
Přínosná je pro nás jakákoli zpětná vazba od kohokoli z Vás, pakliže 
nám něco chcete sdělit, prosím obraťte se s důvěrou na můj email 
jana.cihakova@svetpotravin.cz
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V tomto čísle najdete hned 
dva velké testy potravin.
Posvítili jsme si na trvanlivé pečivo 
i na špekáčky.
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Co bychom měli kontrolovat na obalech 
zmrzlin?

Dívejte se po tom, zda zmrzlina obsahuje mléko, tvaroh 
či smetanu. V mnoha případech se tyto složky na oba-
lech neobjevují a mohou být nahrazovány jinými umě-
lými přísadami. Je také dobré hlídat si poměr mililitrů 
a gramů. Pokud má balení např. 55 ml a pouze 25 g, 

značí to, že balení zmrzliny obsahuje příliš vzduchu. Dá-
vat pozor bychom měli také na obsah ovoce. U některých 

výrobků je bohužel pravé ovoce nahrazováno nejrůznějšími 
kombinovanými ovocnými šťávami.

Jak poznáme, zda je ve zmrzlině opravdu poctivá smetana 
nebo rostlinný tuk?
Ze složení výrobku, kde musí být uvedena i tzv. kategorizace. Obsahuje-li produkt rost-
linný tuk a k tomu třeba i smetanu, musí být deklarováno, že jde o mražený krém s rost-
linným tukem a smetanou. Pokud smetanu neobsahuje, pak se uvádí nápis  „mražený 
krém s rostlinným tukem“. Jestliže splňuje zmrzlina požadavek na označení smetanová, 
pak se takto může označit a přirozeně musí být vyrobena ze smetany 
nebo másla. Smetanová zmrzlina je mnohem chutnější, jemnější a více 
se v ní rozvinou chuťové složky – například vanilka, kakao atp.

Jakou zmrzlinu si dát v případě, že si hlídáme kalorie?
Pokud zmrzlinu nekonzumujeme několikrát denně, není nutné si 
přísně hlídat kalorie. Jednou za čas si člověk může bez výčitek dopřát 
i krémovou smetanovou zmrzlinu. Za tzv. dietnější variantu můžeme 
považovat ovocnou klasiku v podobě jahodové zmrzliny Mrož, která je 
vyrobena ze smetany, tvarohu a obsahuje více než 55 % ovoce.

Na slovo s Dalenou Martiníkovou Vyzkoušejte nové chutě

4 triky, které oceníte
při letním grilování

vedoucí řízení jakosti a vývoje výrobků značky Prima zmrzlina

Zaujalo vás 
na Facebooku a webu

Dopřejte si francouzskou delikatesu přímo 
u vás doma. Hořčice s provensálskými bylinka-
mi je vynikající přílohou nejen 
je grilovanému 
masu, ale hodí 
se i k výrobě ma-
rinád nebo jako 
dresink k zeleni-
novým salátům. 
100 g seženete 
na e-shopu 
www.demdaco.cz 
za 88 Kč.

Počet vinoték v Česku 
letos převýšil 6000

ČOI: 7 mladistvým z 12 
prodali alkohol

Vláda schválila 
návrh na snížení 
zbytků pesticidů 
v potravinách
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1. Rozpálení grilu chvíli trvá. 
Pokud máte na spěch a chcete hladové strávníky co nejdříve zasytit, vložte uhlíky či 
brikety do papírového plata od vajíček. Rozhoří se totiž prakticky ihned po zapálení.

2. Grilované ryby jsou opravdovou lahůdkou. 
Aby se maso nepřilepilo k roštu, 
umístěte pod filety plátky citrónu. 
Kromě této služby zajistí ovoce jídlu 
i výtečnou chuť.

3. Pořádáte-li zahradní 
posezení pro větší počet 
osob, bude se vám hodit vychytáv-
ka při servírování pokrmů v podobě 

formy na muffiny. Jednotlivé dílky vyplňte 
kečupem, hořčicí a nejrůznějšími omáčka-
mi či nakrájenou paprikou nebo lehkými 
salátky. Dochucovadla a zeleninové přílohy 
zůstanou na jednom místě a mohou snadno 
mezi hosty kolovat.

4. Ještě než gril vychladne, 
uchopte kleštěmi zmačkaný alobal a vyčistěte jím rošty od zbytků potravin. Práci 
s úklidem můžete předejít i s pomocí obyčejné cibule, kterou rošty přetřete před 
samotným opékáním.
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To je Itálie!
Praha se může pyšnit unikátním projektem Dea 
Orh concept store & Fantinel prosseco bar. Nový 
obchodní koncept nabízí propojení galerie se značkami 
světového designu a s autentickým Prosecco barem 
firmy Fantinel, která svého věhlasu dosáhla díky úctě 
k rodinné tradici a vinařskému umění. Tradiční italské 

prosecco si zde můžete vychutnat spolu s typickým 
italským menu. Šunce Prosciutto di San Daniele 
vyrobené z nejkvalitnějšího vepřového masa, sladkým 
delikatesám i dortům z vlastní cukrárny Pâtisserie 
Jolie v Benešově a čerstvým istrijským lanýžům odolá 
opravdu jen málokdo, stejně jako vínům slavné rodiny 
Andrea Bocelli. Tento gastronomický ráj naleznete 
přímo za Palácem Lucerna v ulici Štěpánská 59.

neuniklo nám

Z vlastní zahrádky
Pěstujete na své zahrádce jablka 
a cukety? Vysadili jste si na balkóně 
bylinky, ale chybí vám sezónní 
recepty? Pak je pro vás „Moje 
zahradní kuchařka“ přímo ideální. 
Na 192 stránkách se dozvíte, jak 
připravit jahodové tiramisu, zmrzlinu 
z černého bezu nebo třeba rukolovo-
bramborovou polévku. Kniha 
skýtá navíc informace o výsadbě, 
sklizni, skladování i zpracování 
ovoce a zeleniny. Užitečné tipy 
využijete ve všech ročních obdobích. 
Vydává nakladatelství CPRESS 
a doporučená cena je 369 Kč.

Moravští vinaři 
 uspěli
Na další prestižní světové soutěži Decanter World Wine Awards 
záskalo vinařství Gotberg platinovou medaili za Ryzlink rýnský, 

pozdní sběr 2016. Moravská vína pak byla oceněna dalšími 2 zlatými, 
19 stříbrnými a 43 bronzovými medailemi. Společnou prezentaci 
moravských a českých vín organizačně zajišťovalo Národní vinařské 
centrum za finanční podpory Vinařského fondu. Včetně čestných 
diplomů Česká republika vybojovala v Londýně celkem 93 ocenění. 

V každoroční konkurenci více než 17 000 vín z celého světa tak 
moravská vína více než zazářila.

Přesně tolik kilogramů 

jídla vyhodí průměrný 

Čech každoročně do popelnice. Zároveň se však zvy-

šuje počet lidí, kteří si kvalitní potraviny nemohou dovolit 

kupovat. Do této skupiny spadají hlavně senioři a matky 

samoživitelky. Projekt Samsung Bezezbytku si klade za cíl 

minimalizovat množství vyhozených potravin a zároveň pomoci 

těm, kteří jich nemají dostatek. „Rádi bychom prostřednictvím 

komunitní lednice propojili lidi v nejbližším okolí. To, co jednomu 

přebývá, si jednoduše vezme ten, kdo to potřebuje,“ říká Seung 

Joo Shin, prezident společnosti Samsung Electronics Czech 

and Slovak. První lednice bude umístěna na Praze 8 v Ko-

munitním centru a zahradě Kotlaska, další by se měly 

objevit v Holešovicích a na Žižkově. Jaké suroviny 

můžete darovat, se dozvíte na 

www.samsungbezezbytku.cz.

80
Číslo 
měsíce

Kam v červenci?
Sezóna festivalů je v plném proudu a nevyhne se ani milov-
níkům tvrdé muziky. Od čtvrtého do sedmého července se 

v areálu přírodního koupaliště Tři Dvory u Kolína koná open 
air akce Symbolic. Těšit se můžete na koncerty legendárních 

kapel z celé Evropy i Čech, mezi které patří například Xentrix, 
Ravel in Flesh a mnoho dalších. Dobrá hudba by se ale neobešla 

bez dobrého jídla. Návštěvníkům budou k dispozici tradiční po-
choutky klasické kuchyně a speciální menu pro vegetariány i vegany. 

Více se dozvíte na www.symbolic.cz
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Jsme na instagramu!
Chcete mít přehled o kuchyňských „vychytávkách", 
kulinářských akcích a novinkách v gastronomii? Sledujte 

na sociálních sítích 
@svetpotravin 
a už vám žádné 
neuniknou. 
V průběhu 
měsíce se navíc 
můžete těšit 
na soutěže 
s Českou 
síťovkou 
a e-shopem 
Demdaco.cz.

V červenci a listopadu navštíví karlovarský hotel Detox 
Villa Ritter uznávaná lékařka MUDr. Barbara Miller, 
která povede šťávový detoxikační pobyt, konzultace 
a kurz věnovaný péči o zdraví. Barbara Miller se věnuje 
osvětě v oblasti přínosů a rizik raw stravy, zdraví střev, 
bioidentických hormonů a éterických olejů. V prvních 
dnech čekají na účastníky pobytu lahodné organické syrové 
pokrmy a jemné pročištění tlustého střeva. Následující 
čtyři dny jsou zasvěceny detoxikaci a omlazení organismu 
za pomoci čerstvě vymačkaných zelených šťáv, smoothie 
a superpotravin. Na konci kurzu pak připraví lékařka 
účastníky programu na zdravý domácí život. Ozdravnou 
kúru mohou hosté doplnit pitným režimem místní zázračné 
minerální vody. Kurz bude probíhat v termínech 14.–22. 7. 
a 18. 11.–2. 12. 2018.

V Sapě si na hygienu nepotrpí. 
 Pokutám se prodejci nevyhnou.
Jedné z provozoven v pražské tržnici SAPA udělili inspektoři SZPI zákaz užívání 
prostor z důvodu výskytu škůdců, plísní a dlouhodobě zanedbaného úklidu. 
Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu, hygienické situaci v přepravní 

části vozidla a plísni na chladicích zařízeních si zákaz používání 
vysloužil i jeden z kontrolovaných automobilů pro přepravu 
potravin. Kontroloři zakázali kromě potravin nacházejících se 
v těchto zařízeních uvádět do oběhu 34 pytlů mungo klíčků, které 
provozovatel skladoval při nevyhovujících teplotách, i přestože jde 

o produkt s velkým rizikem výskytu salmonely, a 20 kg citronové trávy. V rámci 
kontroly restauračního zařízení inspektoři zakázali asi 295 kg mraženého masa 
i rozpracovaných pokrmů, protože nebyly označené. S kontrolovanými osobami 
zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.

neuniklo nám

John Steinbeck

Ze všech tvorů jen člověk pije,

ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu,

mluví, ač nemá co říci

Dejte si detox 
briefing
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potravinová policie

Přestože se najde mnoho lidí, kteří 
stravenky příliš nevítají, statistika 
jejich největšího poskytovatele 

je prohlašuje za druhou nejoblíbeněj-
ší výhodu hned po prodloužené době 

dovolené. Počet osob, které je využívají 
v rámci pracovních výhod, se dnes už 
blíží jednomu a půl miliónu. Číslo 15 mi-
liard pak představuje hodnotu, kterou 
prostřednicvím stravenek zkonzumujeme. 

„Kouzelných papírků“ by se prý nechtěly 
vzdát tři čtvrtiny zaměstnavatelů, a to 
zejména díky vysoké částce, kterou lze 
započítat do nákladů společnosti, proti 
zrušení by bylo i 9 zaměstnanců z 10. 
Přesto by ale uvítali zlepšení. A to je 
možná právě nyní na pořadu dne.

Pro koho je to vlastně benefit?
Nejvíce samotným uživatelům a odpůr-
cům stravenek vadí, že si některé spo-
lečnosti určují podmínky, za kterých je 
možné stravenkami platit. Zda na to mají 
obchodníci vůbec právo, se posuzuje in-
dividuálně a komplikovaně. Žádný zákon, 
který by obchodníkům ukládal, jak mají 
se stravenkami pracovat, neexistuje. Ob-

Už jste zajisté z úst číšníka či prodavačky 
párkrát slyšeli, že se na stravenky vrací jen 
do pěti korun, popřípadě můžete platit 
maximálně pěti kusy. Mají na to ale právo? 
A vyřeší něco celoplošné zavedení e-karet či 
používání mobilních aplikací?

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Na stravenky
se (NE)VRACÍ



www.svetpotravin.cz 9

chodníci se brání tím, že z malé částky, 
kterou nevracejí, hradí rozdíl, který jim 
vzniká kvůli tomu, že zaměstnavatel ne-
proplácí jejich plnou výši (jde asi o 5 % 
a k tomu započtené DPH), odpůrci zase 
tvrdí, že se podniky neprávem obohacují.

Kdy se můžete bránit
Při koupi jídla v restauraci nebo v obcho-
dě uzavíráte obchodní smlouvu a vyja-
dřujete souhlas s podmínkami podniku. 
Pokud vám obchodník zbylých asi 5 až 
10 korun nevrátí, je v právu v případě, že 
se nachází v blízkosti informační cedul-

ka, a to na viditelném místě a dosta-
tečně zvýrazněná, kde jste s touto 

skutečností předem seznámení. 
V obchodě by se měla nacházet 
přímo na pokladně, v restauraci 

na dveřích, u pokladny, v pouz-
dru, ve kterém vám číšník přinese 

účet, nebo na tuto skutečnost musíte 
být upozorněni při placení slovně.

Méně papírků, méně podniků?
Papírové stravenky dnes přijímají velké 

obchodní řetězce, většina franší-
zových podniků, téměř všechny 

fastfoody a i mnoho malých 
podnikatelů provozujících re-
staurace a nabízejících obědové 
menu. Malá pravděpodobnost, 
že vám bude stravenka přijata, je 
v asijských bistrech, na stáncích, 

farmářských trzích, ve večer-
kách a na benzinových pumpách. 

Prodejna, která stravenky přijímá, 
bývá označena jejich vyobrazením přímo 

na dveřích, obchody mají foto stravenek 
většinou u pokladen. Ovšem, jak se situ-
ace změní 
ve chvíli, 
kdy místo 
papírové 
kartičky přinesete tu plastovou? Je možné 
očekávat, že pro mnoho menších podni-
ků, které nemají platební bránu, to bude 
znamenat ukončení služby zákazníkovi.

Výhodná i omezující
Elektronickou kartu, kterou zaměstna-
nec nabije přímo na částku, jež je mu 

vypočítána z odpracovaných dní, již vyu-
žívá asi desetina lidí. Přijímají ji podniky, 

které mají 
klasickou 
online 
platební 

bránu. Nespornou výhodou je, že odpadá 
jakékoli zadržování zbytku peněz u ob-
chodníka. I tato karta je ale omezená 
a můžete s ní zaplatit pouze do hodnoty 
500 korun denně, což je při nákupu pro 
rodinu vyloženě „kovbojka“.
Zaměstnavatelé se však k výtkám ohled-
ně limitu vyjadřují zcela jednoznačně. 

potravinová policie

„Obvykle na stravenku dostanete
zpět do 5 nebo 10 korun“
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Tvrdí, že stravenky jsou benefitem pro 
zaměstnance a slouží k účelům podpory 
výhradně jeho stravování v pracovní 
době a ne 
jeho rodiny. 
Výjimku 
tvoří jen 
Naše stravenka, se kterou můžete zapla-
tit nákup v hodnotě 1600 korun.

Stačí mobil…
E-stravenky v současné době 
nabízí několik subjektů. 

Patří mezi ně Benefit 
Management, 

Sodexo, 

Edenred, Up Česká republika nebo Lidl. 
Edenred nyní ale zavádí i platby chyt-
rým telefonem prostřednictvím světově 

nejrozší-
řenější ap-
likace 
Google Pay. 

K zahájení plateb stačí, aby si zákazníci 
společnosti Edenred do aplikace Google 
Pay přidali nejrozšířenější tuzemskou 
stravenkovou kartu Ticket Restaurant®. 

„Ihned po přidání karty do aplikace 
mohou lidé začít platit telefonem,“ 
říká Martin Bulíř, generální ředitel 
společnosti Edenred. Službu Google 

Pay zatím v Česku nabízejí čtyři 

významné bankovní instituce a Ede-
nred se k nim přidal jako první firma 
mimo bankovní sektor. Služba Google 
Pay nabízí oproti jiným řešením velké 
výhody: uživatelé se nemusejí učit 
zacházet složitě s aplikací ani stahovat 
jednorázovou platební aplikaci, ale vyu-
žijí globální řešení, do kterého si pouze 
přidají další kartu – mohou tak mít pla-
tební i věrnostní Edenred karty v jediné 
aplikaci. Brzy se dočkáme i rozšíření 
pro Apple Pay, a to jakmile bude tato 
služba v České republice dostupná. 

„S e-stravenkami zaplatíte přesnou
částku, obchodník nic nestrhává“
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Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, redakce a Agrimex

Což takhle
DÁT SI

ŠPENÁT?

Vysoký podíl živin a zároveň minimum kalorií. Kdybychom 
dělali reklamu na špenát, pravděpodobně bychom tuto 
základní charakteristiku přijali za základní slogan. Jenže 
to není potřeba. Spotřeba špenátu se totiž prokazatelně 
zdvojnásobila, což je jasný důkaz toho, že si špenát promo 
dělá sám, a to nejen svou výtečnou chutí a širokým spektrem 
užití, ale i pozitivními účinky na naše zdraví.
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Význam konzumace špenátu je stále 
ještě skloňován především v sou-
vislosti s těhotenstvím. Obsažená 

kyselina listová má totiž pozitivní vliv 
na syntézu DNA, tím omezuje mutaci genů 
a zabraňuje vývojovým vadám plodu. Prav-
dou však je, že daleko větší úlohu špenát 
sehrává až v průběhu dalšího života. Zlep-
šuje totiž zdravotní kondici hned v několika 
oblastech. Obsahuje například blahodár-
náou směs vitamínů 
(konkrétně jde o vitamí-
ny A, B1, B2, B6, C, D, E) 
a zástup minerálů jako 
železo, draslík, měď, vápník, hořčík, sodík. 
Výše zmíněnou plejádu normálně přijmete 
ze čtyř až pěti potravin. A nelze opomenout 
ani množství ostatních látek, na kterých 
se ve špenátu také nešetřilo. Ze 100 gramů 
člověk přijme dvě třetiny doporučené denní 
dávky vitamínu A, doporučenou denní 

dávku folátů, asi polovinu doporučeného 
denního příjmu vitamínu C a k tomu ještě 
pětadvacet procent denní dávky hořčíku.

Stále širší pole působnosti
Špenát je neustále předmětem mnoha 
průzkumů. Díky tomu se objevují nová 
fakta, která většinou odhalují další 
z pozitivních účinků na zdraví. Nedávné 
výzkumy špenát například představily 

jako velmi silnou zbraň 
proti útoku volných 
radikálů. Ukázalo se, že 
v zelených listech je tak 

vysoký obsah karotenoidů, že se špenát 
může postavit mezi ostatními antioxidan-
ty na pomyslný Olymp.
V posledních letech se také ukázalo, že 
může směle konkurovat i mrkvi. Vědci 
z Massachusettské oční a ušní kliniky 
a Harvardské univerzity představili špenát 

patří spíše do skříňky lékárníka
Zázrak z pole

„Špenát je velmi
silný antioxidant“

Svaly jako Pepku 
Námořníkovi vám 
po špenátu do pár 
sekund sice nenarostou, 
zato se vám při 
pravidelné konzumaci 
zlepší imunita, činnost 
srdce, krvetvorba, 
zpevní se kosti a zuby 
a upraví se hladina 
cholesterolu.
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jako silnou prevenci proti oční vadám. 
Z jejich výzkumu vyšlo, že pravidelná 
konzumace špenátu pomáhá předcházet 
ztrátě ostrosti zraku, která je zapříčině-
ná makulární degenerací. Největší podíl 
na tom má vysoký obsah luteinu a zea-
xantinu, které chrání oční sítnici.
Experimentální medicína se nyní zabývá 
také vlivem látek, které 
špenát obsahuje, na hla-
dinu cholesterolu. Zatím 
vše nasvědčuje tezi, že 
špenátové proteiny umí zabránit vstřebává-
ní „škodlivého“ LDL cholesterolu do krve. 
Alespoň se to potvrdilo z experimentů 
na laboratorních zvířatech. Na požehnání 
odborné veřejnosti si musí tyto výsledky ale 
ještě počkat. Pracuje se ale i s hypotézou, že 
extrakt ze špenátu se stane jednou ze složek 
léků na vysoký cholesterolu.

Mýtus jménem železo
Stejně, jako se přichází na pozitiva, 
odhalují se i letité omyly. Například se 
vyvrátily zprávy o hodnotném obsahu 
železa. Ve skutečnosti ve špenátu najdete 
nepatrné množství tohoto prvku. Mylná 
zpráva oblétala svět desítky let. Přitom 
s největší pravděpodobností šlo jen 
o překlep ve zprávě, respektive posunu-
tí desetinné čárky. Tenkrát Erich von 
Wolf uvedl, že špenát obsahuje třicet pět 
miligramů železa na sto gramů. Zjištění, 
že špenát má ve skutečnosti jen desetinu 
deklarovaného množství, což bylo vědec-
ky potvrzeno až po sedmdesáti letech, za-
znamenalo navíc tak málo lidí, že si omyl 
německého vědce žije svým vlastním 
životem možná ještě dnes. A ani toto mi-
nimum (3,5 g/100 g) lidské tělo nepřijme. 
Špenát totiž obsahuje i velké množství 
kyseliny šťavelové, která na sebe železo 
váže a tím se absorpci zamezuje.

Výběr hraje prim
Účinky zdravotně prospěšných látek 
špenátu může pokazit nevhodný výběr. 
Trendem současnosti je volit čerstvé balené 

listy. V domnění, že si kupujete hodnotný 
produkt, často vynaložíte nejen více peněz, 
ale budete se muset smířit i se sníženou 
kvalitou. Špenát velmi rychle uvadá a ani 
jeho skladování není jednoduché. Navíc je 
po většinu roku z dovozu, protože špená-
tová sezóna u nás a u našich sousedů trvá 
jen tři měsíce, a to od dubna do června. 

Vhodnější je kupovat 
špenát mražený. „Díky 
včasné sklizni, rychlé-
mu zpracování a zmra-

žení čerstvého špenátu si tato zelenina 
zachová své původní výživové vlastnosti 
a čerstvou chuť, což vynikne zejména 
ve srovnání například s „čerstvou“ zeleni-
nou v obchodních sítích, která se mnohdy 
sklízí předčasně a přepravuje dlouhou 
dobu i stovky kilometrů daleko. Zmrazená 
v tomto případě znamená čerstvá,“ upozor-
ňuje Marcela Pšenčíková, manažerka kvality 
a výroby společnosti AGRIMEX.

Čím čerstvější, tím zdravější
Přestože tradiční česká kuchyně počítá 
s tepelnou úpravou špenátu například 
ke králíkovi nebo k vepřovému masu, my 
vám představíme důvody, proč vyzkoušet 
některý z receptů středomořské kuchyně 
(a pro inspiraci rovnou nějaké i přidá-
váme). Zvláště děti a starší osoby, které 
mívají problémy s pohybovým aparátem 
z důvodu absence vápníku (calcia), by 
měly špenát konzumovat v jeho tepelně 
neupravené formě (například v salátu nebo 
ve smoothie). Důvodem je opět kyselina 
šťavelová. Čerstvý špenát ji obsahuje 
v organické podobě, ta pak zefektivňuje 
vstřebávání vápníku ve střevě a zároveň 
stimuluje peristaltické pohyby v organis-
mu, takže je z těla vyloučeno jen nepatrné 
množství prospěšných minerálů. Naopak 
anorganická kyselina šťavelová, která se 
nachází v uvařených špenátových listech, 
vstřebávání vápníku blokuje. Pokud tedy 
konzumujete tepelně upravený špenát, je 
vhodné jej zapíjet nebo zajídat mléčnými 
produkty, které vápník doplní. 

  chrání před volnými radikály

  zklidňuje nervovou soustavu

  napomáhá při tvorbě krve

  posiluje vlasy a nehty

  zpevňuje kosti a zuby

  zrychluje metabolismus sacharidů

  zlepšuje pokožku

  působí jako diuretikum

ŠPENÁTOVÉ 
ZDRAVÍ V KOSTCE

„Ve špenátu ve sku-
tečnosti železo není“ KOŘENĚNÉ SMOOTHIE

Doba přípravy: 5 minut

Ingredience: Smoothie směs - špenát, 
ananas, mango, jablko, 1/3 lžičky mleté-
ho zázvoru, špetka muškátového oříšku, 
1/2 lžičky skořice, 1/3 lžička kurkumy

Postup: Směs na smoothie vsypeme 
do mixéru, přidáme koření a vodu dle potře-
by a vše rozmixujeme do hladké konzistence.

GREEN BOWL S QUINOOU
Doba přípravy: 30 minut

Ingredience: quinoa, 1/2 brokolice, 100 g 
českého hrášku, 4 ředkvičky, 1/2 zralé-
ho avokáda, 50 g listového mraženého 
špenátu, 1 lžička přepuštěného másla, hrst 
petrželky, 30 g parmezánu, sůl

Postup: Quinou si uvaříme podle návodu 
na obalu. Můžeme klidně použít bílou i černou 
quinou. Brokolici rozdělenou na malé kousky 
vhodíme do vroucí osolené vody a zhruba 
3 minuty povaříme. Mezitím si připravíme 
misku se studenou vodou, do které po uply-
nutí 3 minut okapanou brokolici přendáme. 
Stejný proces zopakujeme i s hráškem. Ten ale 
vaříme pouze minutu. Ředkvičky opláchneme 
a nakrájíme na čtvrtky, avokádo oloupeme 
a nakrájíme na plátky. Na pánvi si rozpustíme 
máslo a opravdu velmi krátce, ani ne minutu, 
na něm orestujeme listový špenát. Do mísy 
naservírujeme uvařenou quinou, brokolici, 
hrášek, ředkvičky, avokádo, špenát a petržel-
ku. Vše zasypeme na hoblinky nastrouhaným 
parmezánem.
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V závodě v Panenských Břežanech 
se denně zpracuje 50 tun zeleni-
ny. Pro pracovníky závodu a jejich 

stroje začíná práce už v noci. Vlhkost 
a teplota špenátu je totiž ideální na skli-
zeň ještě před 
východem 
slunce. Poté, 
co se vyloží 
špenátové listy na rampu, začíná řetěz 
manuálních úkonů. První článek řetězu 

nahrnuje špenátové listy na pás. Postarat 
se musí nejen o to, aby byly rovnoměr-
ně rozvrstveny, ale také o to, aby mezi 
jednotlivými dávkami nebyla mezera. Pro 
jednoho člověka to znamená držet pravi-
delné tempo. Jakékoli vychýlení jednoho 
člena zároveň kazí celou šňůru.

Pečlivá selekce i trojité praní
U pásu pak stojí další 4 až 6 osob, které 
ručně přebírají listy. Do kádí, ke je špenát 
máčen, zbavován písku a hlíny, se už 

nesmí dostat 
listy nažloutlé, 
scvrklé ani 
listy se skvr-

nami. Tento proces na chvilku řídí jen 
stroje. U „blanše“ už ale zase stojí další 

Hraje se
„o čas“

Špenátu trvá pár týdnů, než vyroste. Když už 
je ale pěkně zelený, začíná doslova hra o čas. 
Čtyři hodiny od sběru už totiž musí skončit 
„napytlíkovaný“ na paletě a putovat do mrazáku.

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Agrimex

„Čím má špenát větší poměr
listů k řapíkům, tím je kvalitnější“

Špenát je jednoletá rostlina, která 
spadá do čeledi laskavcovitých. Jeho 
původ není jednoznačně prokázaný. Je 
však nejpravděpodobnější, že do ev-
ropských lednic a mrazáků přicestoval 
z tehdejší Persie. Pěstování v Arábii 
kolem roku 1100 převzali Maurové 
a špenát se tak ze Španělska počát-
kem 15. století dostal do celé Evropy.

KDE SE VZAL…
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člověk, který sleduje, zda přes síto pro-
cházejí kvalitní listy. Špenát se tu krátce 
ponoří do teplé vody, tím je zajištěna 
likvidace případných mikroorganismů, 
a poté šokově zchladí. Díky tomu si pak 
z mrazáku taháme listy krásně zelené – 
skoro, jakoby byly čerstvé. Lehce oka-
paný špenát je poté dávkován do sáčků. 
Když si na ně sáhnete, je patrné, že 
špenát před chvílí vyjel z teplé lázně. 
Na třech výstupních pultech je pak 
kontrolována hmotnost každého sáčku, 
přičemž se u gramáže toleruje odchylka 
do 7 procent. Balení, které se do limitu 
nevejde, musí být vyřazeno.

Šokové mrazení
Pak přichází na řadu ti, kteří zde mají 
snad tu nejtěžší úlohu. Personál, který 
plné vozíky se špenátovými sáčky 
převážejí do mrazícího tunelu. Před 
mrazem o mínus 35 stupních jsou 
chráněni rukavicemi, bundami, čepicemi 
a rouškami. Nachladit se nesmí. V celém 
závodu panují přísná hygienická opat-
ření a i obyčejný rýma dokáže vyřadit 
člena týmu z provozu. Při této teplotě se 
v surovině utvoří mikrokrystalky, které 
minimálně poškozují buněčnou mik-
rostrukturu, tedy zůstane tak zachován 
vzhled 
i typická 
čerstvá 
chuť pro-
duktu, což není možné dokázat v běž-
ných domácích podmínkách.
Z mrazáku se pytlíky dostávají do ba-
líren. I tady se musí pracovat rychle 
a efektivně. Poslední cesta, kterou 
špenát v závodech absolvuje, je mrazící 
sklad, kde čeká na svůj export. Mražený 
špenát Dione z AGRIMEXU, jehož závod 

na výrobu zmrazené zeleniny a ovoce 
byl vybudovaný v roce 2016 jako vlastně 
jediný nový závod svého druhu v Česku, 
putuje nejen do obchodních sítí, gastro 

provozů 
a hotelů 
a restaurací 
v Česku, 

ale vyváží se i do Polska a na Slovensko. 
Ročně v AGRIMEXU zpracují 10 000 
tun zeleniny a ovoce. Značka Dione, což 
je mimochodem řecká bohyně deště, 
pramenů i závlahy, v současnosti nabízí 
hned několik druhů špenátu: špenátový 
protlak, špenát listový, špenát řezaný 
a špenát ochucený. 

„Sezóna úrody špenátu začíná v březnu
a končí s posledním červnovým dnem“

Výrobní linky jsou vybaveny magnetic-
kými separátory a filtračními zařízení-
mi, všechny výrobky musí projít také 
vysoce citlivými detektory kovů, které 
zachytí sebemenší cizí předmět kovo-
vého původu.

VÍTE, ŽE…

„Současné sucho asi trápí úplně všech-
ny zemědělce a potravináře, ale my si 
s tím zatím dokážeme poradit. Máme 
dlouholeté, předem nasmlouvané 
české dodavatele převážně z blízkého 
Litoměřicka, kteří mají zavlažovaná 
pole a samozřejmě si pečlivě hlídáme, 
aby dodaný špenát měl stále špičko-
vou kvalitu,“ upozornil Ryszard Ne-
moudrý, zakladatel AGRIMEXU. „Nyní 
je pro nás nejdůležitější období celého 
roku. Aktuálně jedeme na plný výkon 
tří celých směn sedm dní v týdnu. 
Snažíme se totiž zpracovat špenátu co 
nejvíce. Letos dozrál najednou a máme 
tak od českých zemědělců vysoké 
dodávky. Začátkem června začneme 
zpracovávat i kopr a také hrášek, který 
už na polích také dozrává.“

PŘIPRAVENI 
I NA SUCHO
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Připravila Lenka Zajícová, foto shutterstock

Kokosová voda: 
Zázrak na hubnutí 
nebo jen dobrá kampaň

Odolné plody palem dokážou 
uplavat tisíce kilometrů v moři 
a jakmile zakotví u vhodných 

břehů, vyklíčí klidně i po několikaměsíční 
cestě. Právě tak se kokosy pravděpodobě 
dostaly do nejrůznějších tropických zá-
koutí naší planety. Ovšem, neví se přesně 
odkud. Existují jisté teorie, že již před 
třemi tisíci lety byly konzumovány v Indii.

Zelená pro zelené plody
V sanskrtu, jednom z nejstarších jazyků 
světa, se kokosovým palmám přezdívá 

kalpa vriksha, 
neboli 

strom, 
který 

dává vše potřebné k životu. Poskytuje 
vodu, potravu i olej, listy stromů slouží 
jako stavební materiál, vlákna lze použít 
na provazy, tvrdé skořápky jsou pak alter-
nativou kuchyňského nádobí, zpracovat 
lze ale samozřejmě i dřevo. Ty, které se 
dostávají na české pulty, jsou zhruba 
rok staré, hnědé 
a pokryté chloup-
ky, v exotických 
zemích se ale sklí-
zejí ještě mladé zelené plody asi po 6 až 7 
měsících růstu. A právě tento mladý kokos 
ukrývá pod nedozrálou slupkou až jeden 
litr průzračné přirozeně sterilní tekutiny, 
pověstné blahodárnými účinky na lidský 
organismus.

„Lékárnička“ ze stromu
Protože se čistá kokosová voda 
snadno vstřebává do těla, je velmi 
účinná v rehydrataci organismu. 
Rychlou pomoc poskytuje jak žízniv-

cům v úmorných vedrech, tak osobám 
se střevními onemocněními. Dopo-

ručuje se také těhotným ženám, které 
zejména v prvním trimestru trpí častými 

ranními nevolnostmi. Podrážděný žalu-
dek dokáže zklidnit hlavně díky obsahu 
tříslovin, známých pro své antiseptické 
a antioxidační vlastnosti. Kokosová voda 
je také přirozeným zdrojem kyseliny 
laurové (nachází se i v mateřském mléce), 
která si umí poradit s nežádoucími bak-

tériemi v organis-
mu, a zásobárnou 
elektrolytů. Ty, jak 
známo, regulují 

funkci svalů a nervů v našem těle a jsou 
zodpovědné za zdraví buněčných stěn. 
Nedostatek draslíku a hořčíku ovlivňuje 
například svalovou kontrakci a způsobu-
je svalové křeče. Právě z toho důvodu si 
dopřávají vodu z mladých kokosů i spor-
tovci po náročném tréninku. V šálku ko-
kosové vody se skrývá přibližně 600 mg 
draslíku, 250 mg sodíku, 60 mg hořčíku, 
58 mg vápníku, 48 mg fosforu a jenom 
20 kcal na 100 ml.

Marketingový tahák?
Kvůli nízké energetické hodnotě sahá 
po kokosové vodě nemálo jedinců odhod-
laných zhubnout. Přestože však mnozí 

Kokosová voda zažívá v posledním desetiletí obrovský 
boom. Lahodný osvěžující nápoj je bohatým zdrojem 
vitamínů i minerálů a na naše zdraví má celkově pozitivní 
vliv. Nabízí nám Matka příroda zázračný elixir, nebo jsme 
se stali jen cílenou obětí dobrého marketingu?

„Hledejte na obale označení
100% z mladých kokosů“
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prodejci slibují po pravidelné konzuma-
ci rychle viditelné výsledky v úbytku 
na váze, je třeba si přiznat, že takovou 
mocí onen nápoj neoplývá. Prospěšné 
látky v kokosové vodě sice zrychlují 
metabolismus, dodávají energii a podpo-
rují trávení, nicméně bez cvičení, úpravy 
jídelníčku a možná i celkové změny 
životního stylu se kýžený efekt opravdu 
nedostaví. V neposlední řadě je na místě 
i fakt, že obyčejná neperlivá voda má 
kalorií zkrátka pořád méně. Při redukci 
hmotnosti je tedy vhodné do svého menu 
kokosovou vodu zařadit v maximálním 
množství jedné až dvou sklenic denně.

Etikety pod drobnohledem
Přesto není pochyb, že plody kokosov-
níku přinášejí člověku spousty zdravot-
ních benefitů a poptávka každým rokem 
stoupá. Toho si je vědom i celý potra-
vinářský průmysl. Protože se palmám 
v našich krajinách nikdy dařit nebude, 
snaží se svým zákazníkům vyjít vstříc ši-
rokou škálou výrobků. V supermarketech 
můžete narazit hlavně na kokosové vody 
balené, které jsou často pasterované. 

Tepelným zahřátím se ale bohužel z ex-
traktu vytratí většina prospěšných živin. 
Uděláte lépe, když si místo podobného 
nákupu pořídíte levnější banán. Chcete-li 
si bý jisti kvalitou zboží, čtěte pozorně eti-
kety, hledejte označení „100 % z mladých 
kokosů“ a vyhýbejte se produktům, které 

mají ve složení přidanou chemii, cukr 
a jiná dochucovadla, špatným signálem 
je i dlouhá expirační doba. Ve specializo-
vaných prodejnách, a už i na českých e–
shopech seženete i neopracované mladé 
kokosy v surovém stavu. Počítejte ale pak 
s vyšší cenou. 
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Největší podíl na trhu představují 
sušenky a oplatky, do kategorie 
trvanlivého pečiva pak patří 

i výrobky ze šlehaných hmot - piškoty 
a pak perníky. 
Od sebe se 
tyto produkty 
liší technolo-
gií výroby, která jim přisuzuje odlišné 
senzorické vlastnosti. Velmi stručný 
přehled najdete v souhrnném boxu. 
Mezi slanými výrobky najdete zástupců 
méně, řadí se sem preclíky, trvanlivé 
tyčinky, nazývané též sticks, nebo třeba 
bramborové lupínky (crackry). I zde na-
jdete přirozeně jinou technologii výroby 
(viz souhrnný přehled).

Legislativní rámec
Legislativa definuje trvanlivé pečivo 
jako produkty vyrobené zejména 
z mouky, popřípadě dalších surovin, 

přídatných látek a látek určených 
k aromatizaci. Zahrnuto je přitom nejen 
pečivo neplněné, ale i to s obsahem 
náplně, máčené, potahované nebo povr-

chově upravené. 
Trvanlivé pečivo 
je defino-
váno 

vyhláškou č. 182/2012 Sb., 
pro mlýnské obilné výrob-
ky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské vý-
robky a těsta, ve znění 
pozdějších před-
pisů. Do této 
kategorie patří 
suchary a výrobky 
z těsta kypřeného 
chemicky nebo 
biologicky, po upe-
čení krájené na plátky 
a restované, preclíky 

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, z odborných podkladů Ing. Dany Gabrovské, foto redakce

Mlsání se občas nevyhne nikdo z nás, navíc se týká i pře-
vážné části dětské populace. Zejména v těchto případech 
je na místě šťastná ruka při výběru. Jak je na tom trvanlivé 
pečivo s kvalitou a s obsahem diskutovaného akryla-
midu? Podívejte se, jak dopadlo testování, kte-
rému jsme podrobili sladké i slané výrobky.

Sladké pečivo 
si vede lépe

„Brumíky i dětské piškoty
můžete konzumovat bez obav“

Sušenky: těsto se kypří převážně 
jen chemicky, musí být křehké. Toho 
se dosahuje tím, že se těsto hněte 
s menším množstvím vody a méně 
intenzivně než kynutá těsta, aby 
nedošlo k vyvinutí prostorové spojité 
struktury z nabobtnalé lepkové 
bílkoviny pšeničné mouky.
Výrobky ze šlehaných hmot a piškoty: 
jsou kypřené výhradně mechanicky, 
základní surovinou jsou vaječný 
obsah, cukr a mouka cca do 37 % hmoty.
Oplatky: pečou se mezi dvěma povrchy 
formy (tzv. oplatkových kleští), v níž 
se kontaktně upeče tenký plát. Z této 
hmoty tvoří 94 až 97 % směs vody 
a mouky, zbytek jsou ostatní přísady.
Perníky: příprava spočívá ve dvou 
stupních. V prvním stupni se připravuje 
těsto s moukou, cukrem a vodou, 
nechává se odležet několik dní. 
Po odležení se do těsta zamíchávají 
další ingredience, zejména chemické 
kypřidlo a perníkové koření.

PŘEHLED 
SLADKÉHO PEČIVA

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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a trvanlivé tyčinky a crackerové pečivo 
z laminovaných těst taktéž kypřených 
jak chemicky, tak 
biologicky.

Jak je to 
s trvanlivostí?
Současná definice vychází pouze 
z obsahu vody ve výrobcích. U veškeré-
ho pečiva je to nejvýše 10 %, výjimku 
pak tvoří perníky, preclíky a trvanlivé 
tyčinky, kde může být maximální obsah 
vody 16 %. V minulosti se sice použí-
vala definice založená na trvanlivosti 
výrobků, která byla požadovaná nejmé-
ně na dobu 2 měsíců, ale brzy se od ní 
upustilo. Mnoho pekárenských pro-
duktů je často vyráběno s trvanlivostí 

i delší (požadavek obchodů) 

a bylo tak obtížné tyto výrobky rozlišit. 
Většinou nejde o tuhnutí masy výrobku, 

ale o zachování křeh-
kosti, která se ztrácí 
zvlhnutím výrobku, 
u řady výrobků je kri-

tériem jen senzorický dojem hořknutí 
a začínajícího žluknutí výrobku.

Výsledky analýzy
U 27 zástupců výše definovaných skupin 
sladkého a slaného pečiva jsme nechali 
laboratorně naměřit hodnoty akrylami-
du. Výsledky ukázaly, že zvlášť u sladké-
ho pečiva se není čeho obávat – některé 
výrobky měly obsah akrylamidu opět 
pod 30 µg/kg, jen pár z nich mělo obsah 
akrylamidu vyšší, ale i tak vždy pod 
porovnávací hodnotou obsahu akryla-

midu pro tuto 
skupinu po-
travin, jak je 
ostatně patrné 

z tabulky. Je potěšující, že hlavně vý-
robky určené pro děti – dětské piškoty 
a oblíbení Brumíci patří do skupiny, kde 
byl obsah akrylamidu pod 30 µg/kg.
Obezřetnější bychom mohli být při 
konzumaci bramborových lupínků, 
kde je ale vyšší porovnávací hodnota 

ve srovnání s trvanlivým pečivem. 
V této skupině některé výrob-
ky vykázaly hodnotu blížící se 
této porovnávací hodnotě, ale 
vzhledem k tomu, že brambo-
rové lupínky a snacky nepatří 
do denního jídelníčku populace, 
není primárně nutné zdvihat 

varovný prst. 

„U sladkého pečiva byly
hodnoty akrylamidu v pořádku“

„Bramborové lupínky
byly občas hraniční“

Preclíky a trvanlivé tyčinky (sticks): 
vyrábějí se z těsta podobného jako 
běžné pečivo, kypřeného droždím 
nebo chemicky, pečou se do úplného 
prosušení v celém objemu. Sortiment 
je velmi široký od jednoduchých se 
základním složením až po pikantní 
různě ochucené, okořeněné a často 
na povrchu posypané hrubou solí.
Crackerové pečivo: bývá zařazováno 
také mezi snack výrobky, vyrábí se 
z mouky, která má mít vyšší obsah 
pevné lepkové bílkoviny. V receptuře 
se obvykle přidávají proteolytické 
enzymy, kypří se chemicky. Většinou 
se po upečení sprejuje horkým tukem 
a jemně sype solí, případně dále 
ochucuje sýrem, paprikou, salámovým 
aroma, pepřem apod.
Chipsy: technologii výroby smažených 
bramborových výrobků, snacků, lze 
rozdělit na výrobu lupínků přímo 
z brambor nebo lupínků vyrobených 
z bramborového těsta.

PŘEHLED 
SLANÉHO PEČIVA

testy potravin

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, z odborných podkladů Ing. Dany Gabrovské, foto redakce
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Emco 
Mysli na zdraví kokosové
výrobce: Emco spol. s r. o.

Akrylamid (µg/kg): 210

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Emco 
Mysli na zdraví čokoládové
výrobce: Emco spol. s r. o.

Akrylamid (µg/kg): 190

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Karlova Koruna Martinky s ovesnou 
moukou - sušenky s ovesnou moukou
výrobce: Perník s.r.o., Těchlovice 130

Akrylamid (µg/kg): 130

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Karlova koruna 
Hořické trubičky čokoládové
výrobce: Pravé hořické trubičky, sr.o., Lhotova 328

Akrylamid (µg/kg): <30

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Karlova koruna Polomáčené 
sušenky v kakaovo-mléčné polevě
výrobce: Perník s.r.o., Těchlovice 130

Akrylamid (µg/kg): 36

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Glutaline Žloutkové 
věnečky bez lepku
výrobce: DRUID Cz s.r.o., Hosínská 336

Akrylamid (µg/kg): <30

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

  
Bezlepkové piškoty
výrobce: KÁVOVINY akciová společnost, Jana Palacha 515

Akrylamid (µg/kg): <30

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Clever Lebkuchen glasiert 
Perníky máčené v cukrové polevě
výrobce: BILLA, spol. s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): 280

Porovnávací hodnota (µg/kg): 800

Kolonáda trojhránky 
Oplatky s kakaovou náplní
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): <30

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Kolonáda trojhránky 
Oplatky s lískooříškovou náplní
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): <30

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Brumík Jahůdka jemné pečivo 
s jablečno-jahodovou náplní (28%)
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): <30

Porovnávací hodnota (µg/kg): 300

Brumík Banánovo-jogurtová příchuť Jemné 
pečivo s náplní s banánovo-jogurtovou příchutí (30%)
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): 210

Porovnávací hodnota (µg/kg): 300tr
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Opavia 
Tatranky s lískovými oříšky
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): 39

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Opavia 
Tatranky čokoládové
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): 53

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Opavia BeBe dobré ráno 
Oříškové s medem
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): 200

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Opavia 
Dětské piškoty
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): <30

Porovnávací hodnota (µg/kg): 150

Opavia 
Zlaté ovesné s kokosem
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): 220

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Opavia BeBe dobré ráno 
S jogurtem a kakaovou sušenkou
výrobce: Mondelez Czech Republic, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): 94

Porovnávací hodnota (µg/kg): 350

Bohemia 
Solené tyčinky
výrobce: INTERSNACK, a.s., Choustník 164

Akrylamid (µg/kg): 64

Porovnávací hodnota (µg/kg): 300

trvanlivé pečivo slané

Bohemia Kotlíkové 
brambůrky mořská sůl
výrobce: INTERSNACK, a.s., Choustník 164

Akrylamid (µg/kg): 130

Porovnávací hodnota (µg/kg): 750

Bohemia 
s příchutí Špíz
výrobce: INTERSNACK, a.s., Choustník 164

Akrylamid (µg/kg): 170

Porovnávací hodnota (µg/kg): 750
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Strážnické 
brambůrky
výrobce: Petr Hobža, Chaloupky 72, Strážnice

Akrylamid (µg/kg): 730

Porovnávací hodnota (µg/kg): 750

Clever 
chipsy solené
výrobce: INTERSNACK, a.s., Choustník 164

Akrylamid (µg/kg): 200

Porovnávací hodnota (µg/kg): 750

Originální hospodské 
brambůrky
výrobce: Jan Zykmund, Teplice

Akrylamid (µg/kg): 850

Porovnávací hodnota (µg/kg): 750

Clever 
Snack solený
výrobce: BILLA, spol. s.r.o., Modletice 67

Akrylamid (µg/kg): 130

Porovnávací hodnota (µg/kg): 750

Lays 
salted
výrobce: PEPSICO CZ, s.r.o.

Akrylamid (µg/kg): 660

Porovnávací hodnota (µg/kg): 750

Canto 
Hradecké tyčinky kmínové
výrobce: INTERSNACK, a.s., Choustník 164

Akrylamid (µg/kg): 93

Porovnávací hodnota (µg/kg): 300

Pombär Crackers 
Poppy Seeds and Sezame
výrobce: Intersnac Magyarország KFT, Budapešť

Akrylamid (µg/kg): 91

Porovnávací hodnota (µg/kg): 400

Pringles 
Cheesy Cheese
výrobce: neuveden

Akrylamid (µg/kg): 96

Porovnávací hodnota (µg/kg): 750
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Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy pro potraviny.

Bohemia 
Sýrové tyčinky
výrobce: INTERSNACK, a.s., Choustník 164

Akrylamid (µg/kg): <30

Porovnávací hodnota (µg/kg): 300

Makovky 
– krekrové pečivo
výrobce: VEST spol. s r.o., Záluští 420, Zlín - Louky

Akrylamid (µg/kg): 350

Porovnávací hodnota (µg/kg): 400
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Výrobek původně plněný výhradně 
do hovězích kroužkových střev 
se ve větší míře začal vyrábět až 

v období rozvoje uzenářského řemesla 
ve druhé polovině 19. století a byl pova-
žován za vysoce kvalitní masný výrobek. 
V roce 1891 byla postavena na Zemské 
jubilejní výstavě v Praze pod stanem 
kompletní, doposud nevídaná, strojní uze-
nářská dílna. Špekáčky tu byly na místě 
uzeny a ještě v teplém stavu prodávány 
s křenem 
a slaným 
rohlíkem 
za 8 krej-
carů na pěkném papírovém talířku. Od té 
doby je možné datovat vznik špekáčků, 
typicky českého uzenářského výrobku. 
O výjimečné kvalitě špekáčků vyrábě-
ných v tomto období svědčí surovinová 
skladba, kdy 50 % spotřebované suroviny 
činilo hovězí zadní maso z mladých kusů, 

20 % kvalitní vepřový výřez bez kůže 
a 30 % na kostičky nakrájený špek. Podle 
konzistence díla se někdy přidávalo malé 
množství prátu (pojivé hmoty vyrobené 
z hovězího masa). Dílo bylo kořeněno čes-
nekem, černým pepřem, někdy i trochou 
muškátového ořechu.

Co je a není v normě?
Ještě po druhé světové válce byl základ-
ní surovinou při výrobě špekáčků vedle 

špeku 
rozhodu-
jící podíl 
hovězího 

masa. Později, po zvýšení produkce prasat, 
byla surovinová skladba následující: 
40 % hovězí maso přední, 30 % vepřové 
maso výrobní a 30 % špíček. V té době 
došlo také ke změně kořenění špekáčků 
přidáním sladké papriky. Po znárodnění 
podniků a provozoven zabývajících 

Připravila redakce ve spolupráci se SZIF, foto Martin Honzík, shutterstock

Opravdové špekáčky jsou 
známé více než 100 let. 
O mnoho kratší dobu pak 
jejich „nevlastní bráškové“ 
označení jako opékáček, 
buřt, buřtík, táboráček či drů-
beží špekáček. Proč nemají 
nic společného a na co kou-
kat, aby z táborákové poho-
dy nezbyly jen neuspokojený 
žaludek a oči pro pláč, jsme 
zjišťovali ve společném testu 
časopisu CZ TEST a Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu.

Kvalitní špekáčky 
nebo buřtíkové „podvody“?

„V buřtech najdete na rozdíl od špekáčků
mouku i strojně oddělené maso“

VÝSLEDKY

TESTU
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se zpracováním masa a výrobou mas-
ných výrobků pak bylo složení surovin, 
pomocných materiálů a obalů včetně 
technologických postupů předmětem 
technicko-hospodářských norem, které 
i nadále určo-
valy vysokou 
jakost tohoto 
tradičního 
českého výrobku. Výrobek „Špekáčky“ 
byl zařazen do technicko-hospodářských 
norem pro masné výrobky (1. díl souboru 
platný od 1. ledna 1977, MP – generální 
ředitelství Praha) jako československá 
státní norma pod číslem ČSN 57 7115, 
což způsobilo rozšíření výroby podle této 
normy na celé území tehdejšího Českoslo-
venska. Dnes musí výrobek označený jako 
špekáček obsahovat minimálně 40 % masa 
(hovězího, vepřového, telecího) a maximál-
ně 45 % tuku. V žádném případě nesmí 
obsahovat separát, kuřecí kůže, barviva ani 
sójovou mouku.

Buřtík jako dobrý marketing
Přestože je obvyklé, že špekáček nazýváme 
lidově buřtíkem, buřtem nebo táboráčkem, 
s realitou to nemá nic společného. Jde 
ve skutečnosti o zastírací manévr, protože 
u výrobku, který nenese oficiální ozna-

čení špekáček, najdete úplně jiné složení 
(a vězte, že šťastni byste nebyli). Legislati-
va je nijak neomezuje a mohou obsahovat 
strojně oddělené drůbeží maso, kůži, sádlo, 
respektive spoustu částí považovaných za 

méně kva-
litní surovi-
ny. Výroba 
špekáčků 

se do roku 1989 řídila státní normou, 
po jejím zrušení vznikla špekáčková vy-
hláška (č. 326, Sb. z roku 2001) a definice 
Zaručené tradiční speciality (ZTS).

Špekáčky s logem
Není nutné číst vždy složení. Na dobrý 
produkt poukazují loga kvality. Kvalitní 
špekáčky najdete označené logem Regi-
onální potravina či modrožlutým logem 
s nápisem Zaručená tradiční specialita. 
Dle definice Zaručené tradiční speciality 
musí špekáček obsahovat 38,5 % hovězí-
ho masa, 17,5 % vepřového masa, hovězí 
maso s obsahem tuku do 30 %, vepřové 
maso s obsahem tuku do 50 %, 27 % 
vepřové slaniny, dále jsou povoleny pitná 
voda (ve formě šupinového ledu), brambo-
rový škrob, dusitanová solicí směs, mletý 
černý pepř, paprika mletá sladká (100 
ASTA), česnek (ve formě vloček, kon-
centrátu nebo prášku), muškátový ořech 
mletý, polyfosfáty E450 a E451, kyselina 
askorbová E300 (v množství 0,5 g/kg). 
Obalem mohou pak být hovězí kroužková 
střeva nebo vepřová tenká střeva. V roce 
2016 byla výše uvedená vyhláška nahra-
zena předpisem novým, a sice vyhláškou 
č. 69/2016 Sb. V požadavcích na špekáč-
ky ale k žádné změně nedošlo.

Z testování
Do testu bylo nakoupeno celkem 26 druhů 
špekáčků. U všech vzorků byly stanove-

ny parametry obsah masa, obsah čistých 
svalových bílkovin a obsah  soli. Na senzo-
rické hodnocení bylo vybráno 17 vzorků, 
a to z důvodu zachování objektivního 
senzorického hodnocení.  Známky za  cel-
kové senzorické hodnocení  se pohybovaly 
v rozmezí od 2,3 do 4,1, což je poměrně 
široké rozmezí. Nejlépe byly vyhodnoceny 
špekáčky od  výrobců  Zemědělské druž-
stvo Rosice u Chrasti a Řeznictví Vojtěch 
Strauss, které byly ohodnoceny známkou 
2,3. Hodnotitelé u špekáčku ze ZD Rosice 
u Chrasti zdůraznili v hodnocení vzhled, 
příjemnost vůně, konzistenci a chuť a také 
nižší intenzitu tučné chuti.  U druhého vý-
robku byl pozitivně hodnocen menší podíl 
sádla a celkově  vzhled, příjemná chuť 
a vůně. Na posledním místě se umístil 
špekáček od společnosti EMAMASO, s.r.o., 
který vykázal nejhůře hodnocenou vůni 
a chuť, vyšší intenzitu tučné chuti a navíc 
vykazoval i mírnou pachuť. U pěti výrobků 
byla v receptuře použita látka zvýrazňující 
chuť – glutamát sodný nebo sodné soli 
ribonukleotidů. 
Legislativní parametry splnily na obsah 
masa a tuku  všechny testované výrobky. 
Nejméně tučné byly špekáčky od spo-
lečnosti Řeznictví H+H, s. r.o. – 21,4 % 
hmotnostních a nej-
vyšší obsah masa byl 
stanoven u špekáčků 
Vocílka – výrobce 
Steinhauser, s.r.o. 
– 89,9 % hmotnostních. 
Podrobné hodnocení 
jednotlivých produktů 
najdete v tabulkách. 

„Čtěte složení. Špekáček musí mít
40 % masa a 45 % tuku“

Vedle toho existují ještě „vepřové 
špekáčky“, kde je na rozdíl od ZTS 
vyšší podíl vepřového masa. 
V nadstandardech samozřejmě zaznívá, 
že nejsou povoleny látky zvýrazňující 
chuť, strojně oddělené maso a rostlinné 
a jiné živočišné bílkoviny.

I VEPŘOVÉ 
ŠPEKÁČKY JSOU 
V POŘÁDKU…



www.svetpotravin.cz 25

testy potravin

Špekáčky 

výrobce: PRANTL Masný průmysl s.r.o., koupeno v Kauflandu

Z degustace: Vzorek měl světlou barvu a pří-
jemnou vůni a konzistenci.

2,5
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 119,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,87

Tuky (g/100 g): 38,9

Bílkoviny (g/100 g): 12,8

Obsah masa (%): 83,5

2,00Celková 
známka

Složení: vepř. maso 45 %, vepř. sádlo, hov. maso 10 %, 
pitná voda, vepř. kůže, brambor. škrob, jedlá sůl 
(konzervant E250), koření (pepř, muškát, paprika), 
antioxidant (E300), askorbát sodný, stabilizátor (E450), 
barvivo: betalainová červeň, E120, regul. kyselosti 
(E500), zahušťovadlo (E412) 

Rošťácké 
špekáčky
výrobce: MP Krásno, a.s.

Z degustace: Vzorek vynikal velmi příjemnou 
konzistencí a silnější kořenitostí.

2,7
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 109,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,87

Tuky (g/100 g): 31,3

Bílkoviny (g/100 g): 12,9

Obsah masa (%): 83,4

2,00Celková 
známka

Složení: vepřové maso (66 %), hovězí maso 
(9 %), pitná voda, vepřové sádlo, jedlá  
sůl, sušená zelenina (česnek), směs koření,  
stabilizátor E 451, cukr, dextróza, antioxidant E 315, 
aroma, konzervant E 250, kouřové aroma

Doupovský špekáček 
bez lepku
výrobce: Josef Pelant – Doupovské uzeniny

Z degustace: Vzorek měl velmi dobrou konzis-
tenci a obsahoval kmín.

2,8
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 129,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,90

Tuky (g/100 g): 29,8

Bílkoviny (g/100 g): 10,9

Obsah masa (%): 66,5

2,20Celková 
známka

Složení: vepřové maso (min. 30%), hovězí maso 
(min. 18%), vepřové sádlo (min. 20%), pitná voda, 
bramborový škrob, dusitanová solící směs (jedlá sůl, 
konzervant E250), stabilizátory E450, E451, E452; koření, 
cukr, antioxidant E315, aroma

Clever 
špekáčky
výrobce: Kostelecké uzeniny, a.s.

Z degustace: Průměrný vzorek ve všech 
parametrech.

2,8
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 101,60 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,39

Tuky (g/100 g): 25,6

Bílkoviny (g/100 g): 11,8

Obsah masa (%): 73,3

2,28Celková 
známka

Složení: vepřové maso 36 %, vepřové sádlo, pitná voda, 
hovězí maso 9 %, vepřová kůže, bramborový škrob, 
hovězí lůj, jedlá sůl, stabilizátory (E250, E450, E451), látka 
zvýrazňující chuť a vůni (E621), antioxidant (E300, E301, 
E330), emulgátor (E471), regulátor kyselosti (E500), 
barvivo (E120), česnek, koření, kultura ml. kvašení 

Špekáčky ZTS 

výrobce: ZEMAN maso-uzeniny, a.s.

Z degustace: Vzorek měl nízkou intenzitu 
tučné chuti a intenzivnější kořeněnost.

2,6
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 109,20 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,2

Tuky (g/100 g): 36,0

Bílkoviny (g/100 g): 11,0

Obsah masa (%): 57,0

ilustrační foto

2,26Celková 
známka

Složení: hovězí maso 39 %, vepřové sádlo, voda, 
vepřové maso 18 %, vepřové střevo, bramborový škrob, 
dusitanová solící směs (jedlá sůl, konzervant (dusitan 
sodný), jodičnan draselný), směs koření, stabilizátory 
(E450, E451), antioxidant (E300)

Tradiční 
špekáčky
výrobce: Steinhauser, s.r.o.

Z degustace: Vzorek měl velmi příjemnou vůni 
a velmi příjemnou chuť.

2,6
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 120,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,88

Tuky (g/100 g): 38,9

Bílkoviny (g/100 g): 11,3

Obsah masa (%): 70,6

2,20Celková 
známka

Složení: vepřové maso 54 % hmotnostních.; vepřové 
sádlo; hovězí maso 26 % hmotnostních.; pitná voda; du-
sitanová solící směs: jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný; 
koření: sladká paprika, černý pepř, muškátový ořech; 
sušená zelenina: česnek
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Farmářské 
špekáčky
výrobce: MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

Z degustace: Vzorek vykazoval pachuť a měl 
nižší intenzitu slané chuti.

3,5
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 129,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,74

Tuky (g/100 g): 31,1

Bílkoviny (g/100 g): 11,9

Obsah masa (%): 76,0

2,60Celková 
známka

Složení: vepřové maso 71 %, hovězí maso 16 %, vepřové 
syrové sádlo, voda, jedlá sůl s jodem, směs koření, 
extrakty koření, stabilizátor: trifosforečnany; antioxidant: 
erythorban sodný, cukernaté látky, konzervant: E250, 
barvivo: paprikový extrakt, kouřové aroma, jedlé přírodní 
střevo

Špekáčky HH 

výrobce: Řeznictví H+H, s r.o.

Z degustace: Průměrný vzorek ve všech 
parametrech.

2,8
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 116,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,05

Tuky (g/100 g): 21,4

Bílkoviny (g/100 g): 11,7

Obsah masa (%): 69,8

2,28Celková 
známka

Složení: vepřové maso (35%), hovězí maso (20%), 
vepřové sádlo (20%), voda, kůžová emulze

Rosické 
špekáčky
výrobce: Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Z degustace: Nejlépe hodnocený vzorek. Vynikal 
ve vzhledu na řezu v příjemnosti vůně, konzistenci  
a chuti. Vzorek měl nižší intenzitu tučné chuti.

2,3
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 106,60 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,76

Tuky (g/100 g): 38,1

Bílkoviny (g/100 g): 11,9

Obsah masa (%): 77,6

2,40Celková 
známka

Složení: hovězí maso 34%, vepřové maso 24%, vepřové 
sádlo, voda, sůl, směs koření, stabilizátory, zvýrazňovač 
chuti, dextroza, antioxidant, paprikový extrakt, aroma, 
barvivo  

Špekáčky 

výrobce: GLOBUS ČR, k.s.; koupeno v Pardubicích

Z degustace: Průměrný vzorek ve všech 
parametrech.

2,8
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 89,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,83

Tuky (g/100 g): 38,5

Bílkoviny (g/100 g): 11,6

Obsah masa (%): 75,3

2,30Celková 
známka

Složení: vepřové maso 33 %, vepřové syrové sádlo 
30 %, hovězí maso 22 %, pitná voda, přírodní střívko, 
solící směs(jedlá sůl, konzervant E250, jód), směs koření, 
česnek, dextroza, glukozový sirup, antioxidant E300, 
stabilizátor E450, extrakty koření, aroma. Bez lepku

Špekáčky 

výrobce: Řeznictví V. Strauss

Z degustace: Vzorek měl příjemný vzhled, 
chuť a vůni. Měl menší podíl kostek sádla.

2,3
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 99,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,13

Tuky (g/100 g): 38,4

Bílkoviny (g/100 g): 10,4

Obsah masa (%): 65

2,48Celková 
známka

Složení: vepřové maso 26 %, hovězí maso 38 %, sádlo, 
voda, koření, škrob. moučka (lepek), sůl a konzervant 
E250, barvivo E120, antioxidant E300, regulátor kyselosti 
E331, zvýrazňovač chuti (glutamát), sekvestrant E451

Špekáčky 

výrobce: HORSKÝ STATEK ABERTAMY, s.r.o.

Z degustace: Vzorek vykazoval mírné pachutě 
a měl nízkou celkovou příjemnost chuti.

3,5
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 119,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,77

Tuky (g/100 g): 31,0

Bílkoviny (g/100 g): 12,0

Obsah masa (%): 75,6

2,60Celková 
známka

Složení: vepřové maso 30 %, vepřové sádlo, hovězí 
maso 30 %, pitná voda, dusitanová směs (jedlá sůl, dusič-
nan sodný, dusičnan draselný), směs koření 
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Špekáčky 
 
výrobce: EMAMASO, s.r.o.; prodejna NAŠE MASO

Z degustace: Nejhůře hodnocený vzorek. Měl 
nejhůře hodnocenou příjemnost vůně a chuti. 
Měl vyšší intenzitu tučné chuti a vykazoval 
mírnou pachuť.

4,1
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 225,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,39

Tuky (g/100 g): 29,5

Bílkoviny (g/100 g): 11,9

Obsah masa (%): 74,1

ilustrační foto

2,96Celková 
známka

Složení: hovězí maso, vepřové maso, vepřové sádlo, 
dusitanová nakládací sůl, koření, voda

Kněževeské 
špekáčky
výrobce: Jan Vrábík, Kněževes

Z degustace: Průměrný vzorek ve všech 
parametrech.

3,1
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 104,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,43

Tuky (g/100 g): 32,2

Bílkoviny (g/100 g): 9,98

Obsah masa (%): 62,6

2,86Celková 
známka

Složení: hovězí maso 30 %, vepřové maso 20 %, sádlo 
25 %, voda, škrob, rostlinná bílkovina, koření, stabilizátor 
E450, E451, zahušťovadlo  E407, antioxidant E316, E250, 
zvýrazňovač chuti E621, sůl max. 3 %

Davelské 
špekáčky
výrobce: Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s. r. o,

Z degustace: Vzorek měl vetší množství kos-
tek sádla a nejvyšší intenzitu tučné chuti.

3,8
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 65,90 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,19

Tuky (g/100 g): 38,5

Bílkoviny (g/100 g): 10,0

Obsah masa (%): 76,2

3,00Celková 
známka

Složení: hovězí přední 30 %, vepřový bok 35 %, vepřové 
sádlo 20 %, voda, pšeničná mouka (lepek), jedlá sůl, 
směs koření, stabilizátory: trifosforečnany, dusitan sodný, 
cukr, antioxidant: kyselina L-askorbová, aroma, paprikový 
extrakt, jedlé hovězí střevo

Přešínský 
špekáček
výrobce: Řeznictví a uzenářství Herejk, s.r.o.

Z degustace: Vzorek měl nejvyšší intenzitu 
slané chuti a nízkou intenzitu tučné chuti.

3,2
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 96,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,20

Tuky (g/100 g): 41,3

Bílkoviny (g/100 g): 10,8

Obsah masa (%): 70,2

2,60Celková 
známka

Složení: vepřové maso 44 %, hovězí maso 28 %, sádlo, 
voda, sůl, směs koření

Špekáčky 

výrobce: Jatka Janovice, spol. s r.o.

Z degustace: Vzorek měl málo příjemný 
vzhled a velké množství kostek sádla. Dále měl 
nízkou příjemnost chuti a vysokou intenzitu 
tučné chuti.

3,8
Známka 

za senzorické 
hodnocení

Cena: 95,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,17

Tuky (g/100 g): 41,4

Bílkoviny (g/100 g): 10,3

Obsah masa (%): 63,5

3,00Celková 
známka

Složení: hovězí maso 44 %, vepřové maso 22 %, hřbetní 
sádlo, voda, sůl E250, pepř, muškátový ořech, česnek, 
sladká paprika, bramborový škrob, vepřové střevo 

Všechny produkty byly podrobeny 
analytickému hodnocení, u 17 z nich 
(str. 25 až 27) bylo provedeno taktéž 
hodnocení senzorických vlastností. 
Výsledná známka těchto 17 produktů 
pak byla sestavena z 60 % váhy 
známky za senzorické hodnocení, 
40 % váhy za analytické šetření.
Při laboratorní analýze byly hodnoceny 
parametry: obsah masa (10 %), obsah 
tuku (10 %), přítomnost glutamátů 
(10 %) a obsah soli (10 %), přčičemž 
každý parametr měl 25% váhu ve 
výsledné známce.
* známky jsou klasifikovány dle klíče 
1 nejlepší, 5 nejhorší

JAK JSME 
TESTOVALI?
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Špekáčky 
výrobce: MASO - Francouz s.r.o.

Cena: 99,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,90

Tuky (g/100 g): 40,2

Bílkoviny (g/100 g): 9,3

Obsah masa (%): 60,4

2,50
Známka 

za  analytické 
hodnocení

Složení: maso (vepřové 44 %, hovězí 24 %, sádlo 13%), voda, 
konzervant: E250, směs koření 10 g na 1 kg výrobku (stabilizátor: 
trifosforečnany E451, sušená zelenina, antioxidant: erythorban 
sodný E316, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný E621, 
ribonukleotidy -  sodné soli E635; extrakty koření, inulin)

Špekáčky 
výrobce: Maso - uzeniny Košata s.r.o.

Cena: 99,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,08

Tuky (g/100 g): 38,7

Bílkoviny (g/100 g): 12,7

Obsah masa (%): 81,7

2,50
Známka 

za  analytické 
hodnocení

Složení: vepřové maso, hovězí maso, voda, bramborový škrob, 
jedlá sůl, kořenící směs (glukózový sirup, E451, sušená zelenina: čes-
nek, antioxidant E316, látky zvýrazňuující chuť E621, E635, extrakty 
koření: pepř černý, rozmarýn, paprika, muškátový ořech, koriandr, 
barvivo E120, dusitan sodný E250)

Farmářské špekáčky
výrobce: Rýznar spol. s r. o.

Cena: 140,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,23

Tuky (g/100 g): 29,5

Bílkoviny (g/100 g): 13,7

Obsah masa (%): 86,5

1,25
Známka 

za  analytické 
hodnocení

Složení: vepřové maso 75 %,hovězí maso 20 %, pitná voda, dusi-
tan sodný E250, mořská sůl 2 %, směs koření. Obsah tuku 35 %

Špekáčky 
výrobce: Lahůdky Krčma s.r.o.

Cena: 107,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,08

Tuky (g/100 g): 25,0

Bílkoviny (g/100 g): 13,1

Obsah masa (%): 83,3

2,25
Známka 

za  analytické 
hodnocení

Složení: vepřové maso 31 %, vepřové sádlo 26 %, hovězí maso 
29 %, voda, vepřové kůže, bramborový škrob, sol. směs E250, 
česnek, stabilizátory E450, E451, E452, zesilovač chuti E621, antioxi-
dant E315, koření, cukrové látky, kyselinné přípravky E270, E330, 
E260, stabilizátory E500, E331, glukosa, zahušťovadlo, E407, E412, 
živočišná bílkovina

Ponnath špekáčky 
výrobce: Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o.

Cena: 99,70 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,22

Tuky (g/100 g): 31,2

Bílkoviny (g/100 g): 11,9

Obsah masa (%): 74,2

1,50
Známka 

za  analytické 
hodnocení

Složení: vepřové maso 70 %, pitná voda, dusitanová solící 
směs (jedlá sůl s jodem, konzervant: dusitan sodný), amaranth, 
stabilizátor (difosforečnan), antioxidanty (askorban sodný, kyselina 
L-askorbová), dextroza, koření, extrakty koření, vepřové střevo, kouř 

Pejskarovy špekáčky
výrobce: MADE GROUP, a.s.

Cena: 116,00 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 1,83

Tuky (g/100 g): 31,4

Bílkoviny (g/100 g): 12,0

Obsah masa (%): 78,3

2,25
Známka 

za  analytické 
hodnocení

Složení: vepřové maso 70 %, vepřové sádlo, hovězí maso 10 %, 
voda, jedlá sůl, koření, konzervant E250, stabilizátory E451, E450, 
látka zvýrazňující chuť a vůni E621, aroma, antioxidant E300, bar-
vivo E120, emulgátor E471, zahušťovadlo E415, živočišná bílkovina, 
vepřové střívko

Vocílka špekáčky
prodejce: BILLA, spol. s r.o.; výrobce Steinhauser, s.r.o.

Cena: 112,90 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,00

Tuky (g/100 g): 33,8

Bílkoviny (g/100 g): 14,4

Obsah masa (%): 89,9

1,00
Známka 

za  analytické 
hodnocení

Složení: vepřové maso 54 %, vepřové sádlo, hovězí maso 26 %, 
pitná voda, dusitanová solící směs (jedlá sůl, dusitan sodný), koření 
(sladká paprika, černý pepř, muškátový ořech, sušená zelenina: 
česnek)

Lahůdkové špekáčky
výrobce: Maso Brejcha s.r.o.

Cena: 164,50 Kč/1 kg

Sůl (g/100 g): 2,16

Tuky (g/100 g): 37,7

Bílkoviny (g/100 g): 11,0

Obsah masa (%): 71,1

2,75
Známka 

za  analytické 
hodnocení

Složení: vepřové a hovězí maso, vepřové sádlo, voda, dusitanová 
solicí směs (jedlá sůl, konzervant: dusitan sodný), stabilizátor: trifo-
sforečnany, koření, látka zvýrazňující chuť a vůni: glutamát sodný, 
cukr, antioxidant: erythorban sodný, barvivo: paprikový extrakt, 
karmíny, aroma, extrakt koření, jedlé střívko. Obsah masa min. 55 %. 
Obsah tuku max. 45 %
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Za skvělou chuť 
 si dost připlatíte

Ochutnali jsme limitované piknik potraviny 
z Marks & Spencer. Salát s těstovinami, 

fazolemi, okurkou a zálivkou Caesar byl pro 
mne bez nadsázky gurmánským zážitkem. 
Čerstvé suroviny a dokonalá souhra chutí 

předčila i kdejaké menu 
z restaurací. Výtku pak 
mám ale k ceně, která 
je vzhledem k obsahu 
neúměrná a salátu 
z restaurace se bohužel 
vyrovnává.

Hodnocení: 65 %
Hodnotila: 
Kristýna Shafferová

Ovocné smoothie 
 mile překvapilo
Dávám přednost českým značkám. Mezi mé 
oblíbence například patří portfolio značky 
Dione. Jejich Lesní směs obsahuje maliny, 
borůvky, ostružiny a červený 
rybíz a žádné jahody, kterými 
jsou některé jiné lesní směsi 
nastavovány. To mne příjemně 
překvapilo. Ocenila jsem také, 
že plody nejsou deformované 
a ve směsi se neobjevují zbyt-
ky odpadu, jako jsou například 
lístečky. Doporučuji si ze směsi 
připravit smoothie. Já volila 
variantu s kokosovým nápo-
jem, který vše příjemně osladil, 
a nemusela jsem přidávat cukr.

Hodnocení: 92 %
Hodnotila: Jana 
Tobrmanová ČihákováLepší než káva

Nejsem příznivcem energetických 
drinků, ale když se na trhu objevil 
přírodní Samurai shot, rozhodla 
jsem se ho vyzkoušet. A protože 
mám moc ráda indický masala 
čaj, padla volba rovnou 
na novinku s názvem „Masala 
spicy“. Ve složení 
najdete kardamom, 
hřebíček, zázvor, 
anýz a jemně 
doslazený černý čaj. 
Musím konstatovat, že 
jediný „panák“ dodá energii 
na celé pracovní odpoledne. 
Extrakt lze zkombinovat 
s teplým mlékem nebo přidat 
do alko i nealko koktejlů.

Hodnocení: 87 %
Hodnotila: Renata Rokůsková

Palec nahoru 
za přístup k zákazníkovi

Většina mých nákupů potravin se odehrává na jednom místě, přesněji řečeno na virtuálním místě. Rohlik.cz mě už nesčetněkrát 
zachránil od neoblíbené povinnosti shánět jídlo v přeplněných supermarketech. V mé poslední objednávce 

byly i čerstvé hrachové lusky, které ovšem čekaly 
na skladě zřejmě příliš dlouho. Hrášek byl 
přezrálý a zcela bez chuti. Ze zásilky jsem sice 
byla zklamaná, oceňuji ale zákaznický servis. 
Prodejce mi na vlastní náklady doručil nový kus 
ještě týž den.

Hodnocení: 50 %
Hodnotila: Tatiana Urbanová Př
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Melouny bez pecek? 
 Jiné už nechci
Meloun je pro mě symbolem léta a mám jej ráda 
ve všech úpravách. Jediné, co mi na něm vadí, 
je vydloubávání pecek. Objevila jsem ale značku 
Bouquet, v jejichž melounech 
pecky překvapivě nejsou. Tato 
odrůda vznikla 
křížením a roste 
na plantážích 
poblíž 
španělské 
Valencie. 
Plody jsou 
šťavnaté, sladké 
a jejich cena 
se pohybuje 
od 37 Kč za 1 kg.

Hodnocení: 100 %
Hodnotila: Karin Šnýdrová
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Na grilu se vyjímá lilek, cuketa, 
kukuřice nebo kvalitní ryba 
a mořské plody. Češi však stále 

nejraději sáhnou po klobásce nebo 
kousku dobrého masa – a na jeho výběru 
a zpracování si Kaufland nechává záležet! 
Dodavatele vybírá pečlivě a v červnu le-
tošního roku tomu bylo 15 let, co otevřel 
v Modleticích vlastní masozávod. Tamní 
řezníci připravují více než 130 druhů 
masa a díky rychlé logistice je zajištěna 
maximální čerstvost.

Zkušení zaměstnanci masozávodu zpra-
covávají každý den více než 100 tun 
masa. Každý řez i jednotlivé kroky jsou 
pečlivě naplánovány a vše má své po-
stupy a pravidla. „Klademe velký důraz 
na dokonalé zapracování našich zaměst-
nanců, jen tak totiž můžeme být dobrý 
tým a dosahovat dobrých výsledků. Pro 
mnohé může být překvapením, že 
celých patnáct let patříme mezi největší 
exportéry masa 
a výrobků do 
Německa,“ vy-
světluje vedoucí 
výroby masozá-
vodu Modletice 
Vladimír Janda. 
„Pracuji tu od 
samého počátku, 
a jestli mi po 
těch patnácti 
letech něco ne-
zevšední, pak je 
to vůně uzeného 
masa. To udíme 
na bukovém 
dřevě a vždy 
to provoní celý 
podnik,“ po-
pisuje 
Janda a dodává: 
„Vše si tu děláme 
sami, od bourá-
ní přes výrobu 
mletého masa 

a klobás po závěrečné balení. Myslím, 
že i díky tomu naše maso dosahuje 
takové kvality, která nám každoroč-
ně zajistí několik ocenění.“ Aktuálně 
získala produktová řada mletých mas 
privátní značky K-Purland ocenění 
Volba spotřebitelů 2018. Až budete 
příště rozpalovat gril a chystat napří-
klad šťavnaté hamburgery, přesvědčte 
se o kvalitě masa na vlastní kůži. 

Letní pohoda se čím dál 
tím více spojuje s chvilkami 
strávenými u grilu. Dobré 
steaky, chutné hamburgery, 
klobásky, k tomu chléb 
s křupavou kůrkou a čerstvá 
zelenina… Kdo by neodolal? 
Dokonalé grilování je však 
věda, skutečná „grilologie“. 
Základem úspěchu je výběr 
masa, bylinek, zeleniny 
a koření. V Kauflandu 
najdete vše pěkně 
pohromadě a za skvělé ceny.

To nejlepší maso 
(nejen) na gril! 

Mletá masa od Našich řezníků obsahují vždy pouze 100 % masa. 
Součástí nové receptury nejsou žádné stabilizátory ani přídavné 
látky. Masa mají podle druhu různý obsah tuku, a z nabídky si tak 
vybere opravdu každý. Masa jsou balena v ochranné atmosféře 
po 400 či 500 g. Všechna masa zpracováváme ve vlastním 
masozávodě v Modleticích u Prahy.

NAŠI ŘEZNÍCI
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Připravila Milada Kadeřábková, foto shutterstock

Pozor
na zavádějící názvy

Máslíčka bez živočišných tuků
Produkt označený jako „máslo“ by měl 

správně obsahovat minimálně 80 % 
mléčného tuku. Pokud jsou jeho 

součástí rostlinné tuky, pojem 
„máslo“ už se na obalu nesmí 
objevit. Výrobci však často uvádí 

názvy, které máslo evokují, jako 
například „Tuk s přídavkem másla“, 

„Máslíčko“, „Masielko“ apod. Na tyto 
produkty tedy pozor.

Kečupy bez rajčat
Další šizenou potravinou jsou kečupy. 
Vyhláška pro jejich výrobu říká, že mi-
nimální podíl rajčatové sušiny pro ozna-
čení výrobku termínem „kečup“ musí 
činit alespoň 25 %. To znamená, že 
na jednu stogramovou skleničku 
kečupu by musel výrobce 
použít více než 100 gramů 
rajčat. Výrobci, kteří tuto 
povinnost nechtějí dodržo-
vat, pak spotřebitele matou 
označením „Ketchup“, 
„Jemný“ apod.

Ovocné čaje z jablek
Aby mohl výrobce 
svůj produkt označit 
jako „ovocný čaj“, 
podíl obsaženého 
ovoce musí být vyšší 
než 50 %. Vyhláš-
ka už bohužel 

Problémy s klamáním spotřebitelů přinutily zákonodárce 
v minulých letech k vytvoření nových pravidel ohledně 
vzhledu a obsahu informací na etiketě a obalu výrobků. 
Výrobci si však neustále hledají nové způsoby, jak zákazníky 
oklamat. Jedním z nejčastějších prohřešků je zavádějící 
název. U kterých produktů či konkrétních formulací byste 
měli zbystřit a jaká kritéria musí produkty splňovat, aby 

mohly být daným názvem označeny?
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nestanovuje, jak musí obsažené ovoce 
korespondovat s obrázky na obalu. Pokud 
tedy není výslovně uvedeno, o jaký druh 
ovocného čaje jde, v drtivé většině počí-
tejte s „obyčejnými“ jablky.

Kakaové pochoutky téměř bez kakaa
Chce-li výrobce označit svůj výrobek 
pojmem „čokoláda“, musí být jeho 
součástí určitý podíl kakaa, tukupros-
té kakaové sušiny a celkové kakaové 
sušiny. Pro snadnější orientaci přikládá-
me mini-čokoládový přehled:
Hořká čokoláda: musí obsahovat 
nejméně 18 % kakaového másla, 14 % 
tukuprosté 
kakaové sušiny 
a 35 % celkové 
kakaové sušiny.

Mléčná čokoláda: musí obsahovat 
nejméně 2,5 % tukuprosté kakaové 
sušiny 
a 25 % 
celkové 
kakao-
vé sušiny. Současně musí obsahovat 
nejméně 25 % celkového tuku, z toho 
3,5 % mléčného. Mléčné sušiny musí 
být nejméně 20 %.
Bílá čokoláda: musí obsahovat 
nejméně 20 % kakaového másla, 3,5 % 
mléčného tuku a 14 % mléčné sušiny.
Z výše uvedeného vyplývá, že označe-
ní „čokoláda“ mohou nést pouze určité 

výrobky spl-
ňující nasta-
vené normy. 
Chcete-li tedy 

opravdovou kvalitu, 
vyhněte se zavádějí-

cím „Čokoládovým 
pochoutkám“, 
„Kakaovým 

pochoutkám 
mléčným“, „Kaka-

ovo-mléčným po-
choutkám“ apod.

Čokoláda 
z automatu 
s minimem 
kakaového 
prášku
Dalším častým 
problémem je 
také „čokoláda“ 
z nápojových 

automatů. Podle Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce dochází ke kla-

mání 
zákazní-
ků hned 
u dvou 

třetin provozovatelů. K přípravě nápoje 
s označením „čokoláda“ legislativa 
vyžaduje použití směsí s minimálním 
obsahem kakaového prášku 25 %. U 34 
ze 47 kontrolovaných provozovatelů 
přitom inspektoři v roce 2015 zjistili, že 
používají směsi, u nichž se obsah kakaa 
pohyboval jen od 6 do 15 %.
Podobně problematické je také ozna-
čování mléka, které se v automatech 
přidává 

„Chcete-li kvalitní čokoládu,
vyhněte se čokoládovým pochoutkám“

„Hlavní ingredience většiny
ovocných čajů? Levná jablka!“
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do kávy. Ve většině případů provozo-
vatelé namísto deklarovaného mléka 
používají instantní náhrady s mléčnými 
bílkovinami nebo laktózou.

Kakaa bez informací
Kvalitu kakaa ovlivňuje mimo jiné 
obsah kakaového másla. To je přiroze-
nou součástí kakaových bobů a čás-
tečně zůstává i v kakaovém prášku. 
Rozpouští se při tělesné teplotě a nese 
jemnou chuť. Vyhláška rozlišuje mezi 
„kakaovým práškem“, který musí mít 
minimálně dvacetiprocentní podíl 
kakaového másla, a „kakaovým práš-
kem se sníženým obsahem tuku“, který 
obsahuje méně než zmiňovaných 20 % 
kakaového másla. Spotřebitel se však 
tuto informaci z drtivé většiny obalů 
nedozví.
Nápovědou vám v tomto 
případě může být cena. 
Pokud za 100 g balení 
kakaa zaplatíte kolem 
20 Kč, bude s nej-
větší pravděpodob-
ností nízkotučné, 
od 35 do 40 Kč 
se kvalita 
může překrý-

vat a vyšší cena nejčastěji poukazuje 
na kvalitní výrobek, který je pravým 
kakaovým práškem. Příkladem výrobku 
s nízkým obsahem kakaového másla je 
například dvousetgramové Tesco Cocoa 
Powder s 10,26 % kakaového másla, 
naopak příkladem kvalitního kakaa je 
Van Houten s 22,3 %.

Káva s fíky
Jedním ze způsobů „falšování“ instant-
ní kávy, je přidávání produktů na bázi 
čekanky, sladu, fíků atd. Pravá 
káva však, na rozdíl 
od kávových náhra-
žek, obsahuje jen 
velmi malé 
množství 
sacha-
ridů, 
kon-

krétně maximálně 2,1 % celkové glukózy 
v sušině a 0,6 % volné fruktózy v sušině. 
Podle výsledků šetření Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce naštěstí 
většina oblíbených značek kávy tyto 
požadavky splňuje.

Domácí, Babiččiny a Selské dobroty
Domácí knedlíky, marmelády, domácí 
pečivo. Jak lehce lze jen pomocí názvu 
navodit dojem, že výrobky nepocházejí 
z továrny, ale přímo z babiččiny ku-
chyně. A přestože z vyhlášky k zákonu 
o potravinách z roku 2005 vyplývá, že 
na výrobku nesmí být označení jako 
domácí, zdravý, živý, pravý, přírodní 
či racionální, pokud tedy tento pojem 
není součástí názvu nebo skupiny 
výrobků, jako je třeba čerstvý sýr, toto 
nařízení se stále porušuje, a to zejména 
na farmářských trzích. Sankce za poru-
šení pravidel nejsou nijak vysoké a vět-
šinou se pohybují v řádu stokorun. 
V tomto případě totiž sice jde  „pouze“ 
o klamání spotřebitele, ale není tím 
ohroženo jeho zdraví.
Nesmíme však zapomenout ani 
na ostatní zavádějící názvy, které 
vyhláška bohužel zcela opomíjí, jako 
například „babiččiny“, „selské“ či 
„tradiční“. Produkty s těmito nápisy se 
v obchodech stále vyskytují a na ně-
které zákazníky skvěle fungují.
Samozřejmě, že Babčičiny nudle zní 
lépe než Zátkovy vaječné. A Tradiční 

sekaná se jeví jako kvalitnější než 
ta Masová. Kdyby se však zákaz-
ník podíval na složení, zjistil by, 
že například v případě těstovin 
Babiččiny nudle neobsahují vejce, 

na rozdíl od obyčejně znějících 
Zátkových. Proto až se příště 

setkáte s názvem jako 
„selské“ anebo „tradiční“ 

zbystřete, v některých 
případech jde čistě 

o marketingový 
tah. 
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Připravily Lenka Zajícová a Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Dejte si
limonádu

CitronádaLéto je časem zahradních 
slavností, spontánních 
pikniků, grilovacích party 
a balkonových snídaní. 
Kromě dobrého jídla 
nesmí na stole chybět 
ani džbány plné pravých 
domácích limonád. Tyto 
jsou prověřené redakcí 
CZ TEST – Svět potravin. 
Zkusíte je také?

Budete potřebovat:
•	2	citróny
•	2	limety
•	kůra	z 1/2	limety
•	100 g	cukru
•	2	až	3	větvičky	rozmarýnu
•	1	litr	minerální	vody
•	kostky	ledu

Postup: Citrony a limety omyjte horkou vodou. 
Kůru svařte společně s vodou, rozmarýnem 
a cukrem. Po dvou minutách odstavte a nechte 
vychladnout. Nakonec přeceďte přes síto. Mezitím 
si vymačkejte šťávu z citrusů a přidejte ji do směsi. 
Tu nakonec zalijte vodou, přidejte led a podávejte. 
Můžete dozdobit rozmarýnem nabo plátky citronů.
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Budete potřebovat:
•	3	mrkve
•	1 l	ananasového	džusu
•	1	červený	pomeranč
•	led

Postup: Oškrábejte mrkve a povařte je do měkka. 
Poté sceďte a rozmixujte na pyré. Postupně přilé-
vejte džus a nakonec i šťávu z pomeranče. Nechte 
odpočívat v lednici po dobu 1 hodiny, poté džbán 
doplňte ledem a podávejte.

Budete potřebovat:
•	1	salátovou	okurku
•	2	limetky
•	1 l	vody
•	2	lžičky	medu
•	ledové	kostky

Postup: Okurku oloupejte a nastrouhejte. Do tak-
to	připravené	směsi	přilijte	0,5 l	sodovky	a nechte	
asi 15 minut v lednici odpočinout. Před podává-
ním přelijte přes sítko, přidejte limetkovou šťávu 
a oslaďte. Servírujte s ledem.

„Vodní meloun nezískal své jméno
náhodou. Z 90 % ho tvoří právě voda.“

Nepostradatelnou součástí letních drin-
ků jsou bezesporu kostky ledu, které 
mohou ve skleničce zpočátku zabírat 
i 3/4 místa. Abyste docílili křištálově 
čirého efektu, vlijte do tvořítek převa-
řenou vodu. Každý boxík pak ozdobte 
podle vkusu, chuti a toho, do jakých 
nápojů budete led přidávat. Skvělým ti-
pem jsou okvětní lístky růží, levandule, 
fialek či jiných zástupců z rozkvetlé 
říše. Vsaďte i na bylinky, jako je máta, 
meduňka a rozmarýn nebo nejrůznější 
bobule. Zmrzlé borůvky, lesní jahody, 
maliny i ostružiny vypadají v karafách 
přímo božsky. Další možnost předsta-
vuje na malé kousky nakrájené ovoce 
nebo zelenina. Do tvořítek na led mů-
žete nalít i čerstvě připravenou domácí 
limonádu či šťávu. Jakmile zmrzne, 
vložte kostky do mixéru, rozmixujte 
a ejhle - ledová tříšť je na světě.

LEDOVÉ TRIKY

Pro snazší dodržování pitného režimu 
mějte tekutiny neustále na očích. Na 
stůl postavte karafy s vodou, které 
ozdobte oblíbenými kousky ovoce 
a vmíchejte lístky bylinek. Dokonalá 
kombinace je například jahoda/máta 
nebo zelené jablko/rozmarýn.

Okurková limonáda

Melounová limonáda

Jahodová limonáda

Mrkvová limonáda

Budete potřebovat:
•	400 g	melounu	
•	2 l	minerálky
•	2	citrony	
•	třtinový	cukr	
•	čerstvou	meduňku	
•	led

Postup: Nejprve zbavte meloun černých jadérek 
a následně nakrájejte na menší kousky, které 
rozmixujte. Přidejte jednu a půl lžičky třtinového 
cukru, vymačkanou šťávu z citronů a zalijte mi-
nerálkou. Pro výraznější chuť nápoj doplňte o pět 
lístků z čerstvé meduňky a nezapomeňte na led.

Budete potřebovat:
•	1/2	balení	mražených	jahod	(200 g)
•	hrst	lístků	máty
•	cukr
•	0,5	až	l	vody

Postup: Jahody rozmixujte s vodou. Množství 
si určujte podle toho, jak hustou chcete mít 
konzistenci nápoje. Poté směs oslaďte a přelijte 
do džbánu, přidejte lístky máty a servírujte.
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Připravily Tatiana Urbanová a Lenka Zajícová, foto shutterstock

Mořské ryby? 
Ano, ale…

Rybí maso je všeobecně považováno 
za velmi zdravé. Odborníci ho do-
poručují jíst alespoň třikrát týdně. 

Je bohaté na omega-3 a omega-6 nenasy-
cené mastné kyseliny, které snižují riziko 

onemocnění srdce a oběhové soustavy. 
Je také skvělým zdrojem jódu, kyseliny 
dokosahexaenové a tryptofanu, takže se 
postará o bezchybnou činnost mozku 
a dokáže navodit i dobrou náladu. Je 
patrné, že podmořské bohatství pomáhá 
bojovat s vysokým krevním tlakem, 
působí jako prevence infarktu i astmatu 
a dokonce se doporučuje jeho konzu-
mace při rakovině a cukrovce. Odpověď 
na otázku, zda tedy zařadit mořské plody 
do svého jídelníčku, zní jednoznačně ano, 
ovšem za předpokladu, že budete obe-
zřetní. Ne všechny ryby vám totiž mohou 
udělat dobře na těle i na duši.

Jedy na talíři?
Nejvíce opatrnosti si zaslouží určitě ryba 
Fugu, která se sice řadí mezi nejjedova-
tější tvory na planetě, přesto je v Asii 
považovaná za pochoutku bohatých. 
Za jednu porci může host zaplatit v pře-
počtu až 4500 Kč. Ačkoliv jsou kuchaři 

speciálně vyškolení a do vaření se nemo-
hou pustit bez oprávněné licence, kvůli 
otravě z tohoto nebezpečného živočicha 
je každý rok v Japonsku hospitalizováno 
30 – 50 osob. V těle Fugu koluje smrto-
nosný toxin tetrodotoxin, který je 1200x 
silnější než kyanid. Sebemenší chyba při 
přípravě tak může natěšeného strávníka 
stát holý život.

Jsou mořské plody 
zázračným elixírem 
pro váš organismus, 
nebo vám mohou 
někdy i uškodit? 
Zjišťovali jsme, kdy si 
je můžete bez obav 
vychutnat, a na co 
si dát naopak zase 
pozor.
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Delikatesou Islandu je pokrm hákarl, 
připravovaný ze žraloka grónského. Krev 
těchto paryb ob-
sahuje vysokou 
koncentraci mo-
čoviny a jejich 
maso je díky přítomnosti sloučeniny 
trimethylaminoxid pro člověka toxické. 
Ale ani to neodradilo místní obyvate-
le od zařazení speciality z mořských 
hlubin do svých menu. Před samot-
nou konzumací však vyžaduje zvláštní 
úpravu. Naporcované maso je nejprve 
uloženo do písčité jámy vysypané štěr-
kem a zatížené velkými kameny. Zde se 
po pak dobu 6 až 12 týdnů jednoduše 

rozkládá, následně se rozřeže na pláty 
a na 4 až 5 měsíců zavěsí do otevře-

né stodoly, 
kde takzvaně 
dojde. Čpavý 
odér, kterým se 

sušený žralok vyznačuje, ovšem není 
pro každého.

Nákupní tipy
Na podobné lahůdky v českých obcho-
dech naštěstí nenarazíte, zato se můžete 
setkat s rybami, které na pultech nemají 
co dělat. Jak mít tedy jistotu, že si náku-
pem zkažené kořisti nezaděláte na žalu-
deční potíže?

Čerstvé ryby
  Vybíráte-li neporcovanou rybu, 
zkontrolujte jí nejdříve oči. Ty by 
měly být křišťálově čisté, zaoblené, 
lesklé a vlhké. Pokud jsou bledé, suché 
a zapadlé, raději dejte od vyhlédnuté 
večeře ruce pryč.
  Starší ryby poznáte snadno podle křeh-
kých a suchých ploutví.

  Pokud to prodejce dovolí, rybu si osahej-
te. Kůže nesmí lepit a jakmile ji zmáčk-
nete, musí se vrátit do původního stavu.
  Po výlovu mají žábry jasně červenou 
barvu a s postupem času pak tmavnou. 
Řiďte se tedy jednoduchým pravidlem: 
čím jasnější odstín, tím čerstvější ryba.

„Při koupi neporcovaných ryb
se soustřeďte na oči“

I přes všechna tato hrozivě vypadající 
varování, toxiny a alergie je u nás stále 
největších rizikem konzumace syro-
vých pokrmů, především z plžů a mlžů. 
Proč? Naše žaludky nejsou jednoduše 
na takový druh stravy zvyklé. V těle 
těchto živočichů se navíc mohou 
vyskytovat drobní parazité, kteří mo-
hou strávníkovi způsobit nepříjemné 
žaludeční potíže. Jestliže ale chcete 
za každou cenu ochutnat syrovou moř-
skou faunu, je nejjednodušší prevencí 
pokapání jejího povrchu citronem, kte-
rý snižuje pH. Většina nebezpečných 
organismů je citlivá na kyselé prostředí. 
Kombinace snížení pH citronem a te-
pelného zpracování jakéhokoli mořské-
ho produktu pak prakticky eliminuje 
rizika konzumace veškerých mořských 
a exotických pokrmů.

CITRON NEJEN 
PRO CHUŤ
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Naporcované ryby
  U bílého masa, které je typické napří-
klad u tresky či halibuta, by měla být 
barva téměř průsvitná. Neprůhledná 
nebo čistě bílá barva upozorňuje na to, 
že ryba není čerstvá.
  Velmi sytou a jasnou barvu musí mít 
i tmavé maso tuňáka či růžové maso 
lososa. Podívejte se na kontrast mezi 
tukem a svalem.

Mražené ryby
U mražených ryb lze čerstvost odhadnout 
o něco hůře a výrobci toho občas zneuží-
vají. Důkazem je i nedávná kauza s rybím 
filé. Inspektoři SZPI analýzou v labora-
toři zjistili, že 
výrobek VICI 
Rybí filé porce, 
hluboce zmra-
zené, šarže: L051117A obsahoval o více 
než 20 % méně masa oproti sdělení uve-
deném na obalu. O podobných případech 
se můžete informovat na stránkách Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
www.szpi.gov.cz.
Existují tři způsoby zmražení, které vám 
mohou poodhalit kvalitu kupovaného 
produktu.
1. Seafrozen je označení pro ryby, 
které byly zmraženy bezprostředně 
po vylovení ještě na lodi. 
Díky tomu nepřišly 
o žádné nutriční hod-
noty a chuťově předsta-
vují to nejkvalitnější, co 
můžete na našem trhu 
sehnat.

2. Landfrozen označuje surovinu, která 
je zmražená ihned po zakotvení v přísta-
vu. Rovněž se jde o výrobek vyšší jakosti.
3. Doublefrozen je nápis, kterým vý-
robce poukazuje na to, že zmražené zboží 
rozmrazí, vyfiletuje a znovu zamrazí. 
Tímto procesem ztrácí surovina prospěš-
né látky.
Aby si zmražená ryba zachovala co nejví-
ce vitamínů i minerálů, umístěte ji před 
přípravou na 24 hodin nejprve do lednice.

Pozor na alergie
Alergie na mořské plody patří 
mezi nejzávažnější a také 
nejrozšířenější vůbec. V ně-

kterých případech 
se projevuje pouze 
vyrážkou, otokem, 
problémy s dýcháním, 
ale vede i k životu 

ohrožujícímu anafylaktickému šoku. Ten 
může v extrémním případě vyvolat už jen 
pouhé vdechování výparů při přípravě 
pokrmů z těchto surovin. Tepelné zpra-
cování obvykle obávaný alergen nezničí 
a jediná možnost, jak si pak na zakázané 
pochoutce pochutnat, je její 
konzervace. 

„Seafrozen ryby jsou zárukou
nejvyšší kvality“
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cestování

Připravil Ondřej Hübsch, foto shutterstock, autor

Na thajské menu
jedině do Thajska

Za šest měsíců člověk pozná všechny 
zákonitosti a taje místní gastro-
nomie opravdu dokonale, a to jak 

při návštěvě restaurací, tak při rodiných 
večeřích u přátel, které si tu brzy najde-
te. Tedy samozřejmě za předpokladu, že 

přijmete jejich životní filozofii a pokusíte 
se ctít místní zvyky. Neúcta k některým 
z nich je skutečně hlubokou urážkou. 
Například nesmíte u jídla používat levou 
ruku. Ta je považována za nečistou, 
protože patří čistě k účelům hygieny. 

Projevy naštvání 
vám mohou 
být věnovány 
také ve chvíli, 
kdy si u stolu 
dáte nohu přes 
nohu nebo 
někoho pohla-
díte po hlavě. 
Thajci se příliš 
nedotýkají. 
Stejně jako 
ve všech 
buddhistic-
kých zemích 
se ani tady 
nezdraví 
podáním 
ruky, ale 

V Čechách najdete mnoho restaurací, kterým vévodí 
národní kuchyně té či oné země. Na řeckou Tavernu 
Onos v Mánesovce nebo na makedonskou MON Ami 
nedám dopustit. To se ovšem nedá říct o českých 
podnicích, kde se vaří „po thajsku“. Teprve po půl 
roce stráveném na Koh Samui jsem zjistil, že dobrých 
devadesát procent z nich si se skutečnou chutí Thajska 
rozhodně netyká…
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sepjatými dlaněmi jako při mod-
litbě a lehkým úklonem, přičemž 
je dobré dodržet zvyk, že jako 
cizinci máte pozdravit první. Čím 
dále se vzdalujete od Bangkoku, 
tím více také pocítíte, že obyva-
telé na těchto pravidlech více lpí, 
a na ostrovech, kde trávíte čas 
mimo hotelové komplexy, o to 
více.

Všechno najednou
Být pozván na jídlo přímo 
do místní rodiny je skutečný 
zážitek. Stoly jsou totiž největším 

kusem nábytku, který u nich 

najdete. A to mohou mít příbytky jakkoli 
maličké. A je jasné proč. Jen co zased-
nete za stůl, v mžiku se zaplní. Thajci 
totiž podávají všechny pokrmy najednou 
a doprostřed plochy – a tak se na stole 

ocitá rýže na palmových 
listech, několik druhů 

masa, polévka i de-
zerty a k tomu 
tisíc dalších 

mističek, které 
máte naplněny kořením 

a dalšími ingrediencemi k dochucení. 
Thajci si jídlo ochucují dost, pro cizince 
je to ale cesta do pekel. Většina pokrmů 
je totiž už tak moc ostrých, že po chilli 
pastě jen tak nesáhnete.

Co mě na Thajcích nikdy nepře-
stane fascinovat, 

je jejich neuvěřitel-
ná pohostinnost. 
I když dokážete 
odhadnout, že jde 
o rodinu, která 
sotva přežívá, stoly 
se doslova prohý-
bají, když vás hostí. 
Velmi neslušné je 
odvděčit se penězi. 
Pokud se budete 
chtít revanšovat, je 
vhodné pozvat je 
na oplátku na ná-
vštěvu a nabídnout 
například naše speci-
ality. Koupit spoustu 
typicky evropských 

ingrediencí v Thajsku rozhodně není pro-
blém. Musíte ale počítat s tím, že balení 
jsou asi osminásobná. Důvodem je zřejmě 
to, že slouží spíš pro nákupy provozovate-
lů restaurací evropského typu.

Nedejte na vzhled
Jestli na Koh Samui něco neplatí, tak vy-
bírat si podnik podle jeho vzhledu a mo-
dernosti vybavení. Vyplatí se tu dívat 
se na množství „místních“ zákazníků. 
Nenechte se například zlákat klasickými 
turistickými pastmi, kde se Thajci snaží 
připravovat oblíbená západní jídla, což 

většinou dopadá 
podobně, jako 
když se Češi snaží 
vařit po thajsku – 

tedy ne moc dobře. A nepotěší vás ani 
cena. Přestože ingredience ze západu zas 
tak moc předražené nejsou, na stole 

V Thajsku nedávejte na vzhled podniku. I pouliční 
bistro vás může překvapit neskutečnými chutěmi.

Thajsko je nábožensky silně založenou zemí. 
Projev vaší úcty k buddhismu je velmi vítaný.

Přestože je Thajsko zemí, kde se 
moc nepije, produkuje se tu velmi 
chutné pivo. Lákavý je tu pro turisty 
i způsob, jakým vám jej v restauraci 
naservírují. Klasické půllitry nečekejte. 
Nejčastěji dostanete dvou nebo pěti 
litrový tank, ze kterého si můžete 
sami čepovat. V Thajsku patří večeře 
k nejdůležitějším událostem dne 
a počítá se s tím, že se na ní zdržíte 2 
i 3 hodiny.

PIVO? JEDINĚ 
Z TANKU!

„V Thajsku se dbá na dlouhé
a velmi vydatné večeře“
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se cena projeví. Pokud by vás 
přepadla chuť na nám známější jídla, 
třeba na vídeňský řízek se salátem nebo 
pizzu, raději se vydejte do podniků, které 
provozují sami cizinci, kteří tu dlouhodo-
bě žijí.

Gastro poklady z ostrovů
V klasické thajské kuchyni většinou 
nechybí rýže 
nebo rýžové 
nudle, kokosové 
mléko, chilli 
papričky, čerstvá zelenina, koriandr, kari, 
thajská bazalka, zázvor, oříšky, kuřecí 
nebo vepřové maso, plody moře a čerstvé 
ovoce. Nejtypičtejším rysem je pestrost 
a ostrost většiny pokrmů. Thajci milují 
chilli v jakékoliv podobě a pěstují několik 
set druhů chilli papriček. Jediné, co pro 
vás může být tvrdý oříšek, je vyčíst 
z menu, co si vlastně dáváte. Thajci totiž 

na anglický překlad moc nedají, takže 
v lístku najdete jen pár dost zvláštních 
„klikyháků“. To ale platí úplně pro všech-
no v Thajsku, takže pokud nemáte staže-
nou aplikaci pro překlad, moc dobře tady 
fungovat nebudete. Na druhou stranu 
oceníte, že na jídlo nikde nebudete čekat 
moc dlouho. Klade se tu důraz na doslo-

va bleskovou 
přípravu. Ať už 
jde o vepřové 
maso nebo ryby, 

nic nestráví na pánvi, případně v hrnci, 
příliš mnoho času. Nebuďte také překva-

peni z toho, až se vás obsluha 
zeptá, zda chcete khán pan, khán 
phat nebo khán nýu. Dotazuje se 
na úpravu rýže. Vybrat můžete 

mezi vařenou, smaženou nebo lepivou 
a ke každému jídlu si ji volíte dle vlastní-
ho gusta. Z rýže se pak připravuje i řada 
dezertů. Tentokrát ale nasladko s mangem 
nebo banánem. Výtečný je také kokosový 
pudink nebo thajské koblížky.
K pití se podává zelený čaj nebo sladký 
ovocný čaj s kondenzovaným mlékem. 
Výborné je i thajské pivo, ať už jde 
o Singhu nebo naopak v Thajsku po-
pulárnějšího Changa. Z tvrdého alko-
holu stojí za ochutnání rýžová whisky 
Mekong nebo rum z cukrové třtiny. 
Grády se jim rozhodně upřít nedají, 

„Žádné jídlo nestráví v hrnci
déle než pár minut“

V zemi, kde se nachází nádherné rýžové 
plantáže, se samozřejmě k jídlu podává 
nejčastěji rýže - najdete ji tu hned na několik 
způsobů…

V pokrmech najdete směs kyselé, 
sladké a pálivé chuti.

Na thajské tabuli najdete mnoho 
mističek s ochucovadly. Jako cizinec 
je ale patrně nevyužijete.

Na Koh Samui se rozjíždí celkem 
zajímavý koncept restaurací, kde si 
jídlo vaříte sami. Ke stolu dostanete 
speciální pult, na kterém máte gril, 
plotnu a rendlík s vodou, poblíž je 
pak kuchař, který je připraven vás 
navést. Z pultu si pak vybíráte maso, 
přílohy a koření. Celý „ceremoniál“ 
zabere i několik hodin a vládne mu 
velmi příjemná atmosféra, často 
vyšperkovaná i hudbou. Sníst toho 
můžete, kolik chcete, jediné, co se 
nesluší, je nechávat zbytky.

UDĚLEJ SI SÁM
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a pokud si dáte víc než čtyři „panáky“, 
budete ráno litovat. Dost po nich bolí 
hlava .

Brouci, cvrčci a další dobroty
Co opravdu stojí za zkoušku, je poulič-
ní výběr smaženého hmyzu. Nejčastěji 
narazíte na kobylky, cvrčky, bambusové 

housenky, potápníky nebo červíky. 
Nejčastěji jsou jen zprudka smažené a lehce 
osolené, opepřené nebo obalené ve wasabi. 
Nemusíte se bát, že budete pojídat 
nakažené druhy, všechen hmyz se chová 
na farmách a je překvapivě opravdu dobrý. 
Nejlépe chutnají cvrčci a červi. Sarančata 
už jsou na můj vkus moc velká. Přeci jen 
je pro turistu neobvyklé jíst na několik 
soust něco, co má nožičky. Červi a cvrčci 
se prodávají také ve večerkách. Thajci si je 
s oblibou dávají třeba místo krekrů. 

Nebojte se ochutnat i místní hmyzí speciality. 
Nejlepší jsou cvrčci.

Khao Phad 
Smažená rýže s masem, česnekem, 
cibulí, vejcem, bambusovými výhonky 
a lístky koriandru
Polévka Tom Yam Kung 
Pálivá polévka s krevetami, zázvorem, 
chilli, rajčaty, koriandrem, rybí 
omáčkou a houbami
Massaman Curry 
Základem je kokosové mléko, 
nejjemnější curry pasta, maso, cibule, 
brambory a rajčata - nejméně pálivá 
varianta curry pokrmu, někde se 
přidává i skořice a hřebíček.

OBLÍBENÁ JÍDLA 
ANEB CO JE CO
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BERLÍN od  390 Kč

BUDAPEŠŤ od  399 Kč
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 RegioJet CZ

 

 OBJEVUJTE EVROPU
ZA HUBIČKU

Ceny platné v době tisku.
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Máte za sebou několik nezapome-
nutelných rolí princezen, které se 
českým divákům snad navždy vryly 
do paměti. Jste i v reálném životě 
tak trochu princezna?
Skutečnost je samozřejmě úplně jiná než 
pohádková iluze, a tak mi reálný život 
moc nedovoluje cítit se a chovat se jako 
princezna. Od svých rodičů mám ale 
vštípené určité kladné morální hodnoty 
a vlastnosti, které bych očekávala i u prin-
cezen na zámku. Teď nemyslím bláznivou 
Eufrozínu, kterou jsem ztvárnila v pohádce 
Z pekla štěstí. Jako ona si rozhodně věci 
nevydupávám a asi by se mi s takovou 
povahou ani nedařilo procházet životem.

Přesto nemáte třeba nějaké vrtochy?
Jak v mé profesi, tak v domácnosti coby 

od maminky se ode mě očekává, abych 
byla spolehlivá a aby vše fungovalo na sto 
procent. Řekla bych tedy, že moje zod-
povědnost zabíjí všechny vrtochy, které 
bych mohla mít.

Co vám princeznovské role přinesly?
Daly mi možnost přenést se do jiného sto-
letí, objevit jiný způsob života, ocitnout 
se v krásných fantaziích a v neposlední 
řadě také nosit dobové kostýmy. Já navíc 
miluji romantické historické příběhy 
a právě i díky těmto rolím se mi podařilo 
tyto úžasné časy přiblížit.

To je vlastně případ celé vaší profe-
se. Můžete si vyzkoušet různorodé 
povolání a dokonce cestovat časem…
Ano, stávám se tím, čím bych v reálném 

Populární českou 
herečku momentálně 
nejvíce zaměstnává 
natáčení seriálu Modrý 
kód i účinkování 
v divadelních 
představeních. Čemu 
se věnuje ve svém 
volnu a proč nikdy 
nedržela diety?

Připravila Lenka Zajícová, foto Nešo Matić a archiv Sabiny Laurinové

Sabina Laurinová: 
Trh je zahlcený 
mrtvým jídlem



www.svetpotravin.cz 47

chutě slavných

životě nikdy být nemohla. Mohu mít 
několik partnerů (smích), udělat spous-
tu rošťáren, vládnout světu, emigrovat. 
Mohu být servírkou, zdravotní sest-
rou, apod. A každá role má něco do sebe, 
protože mě něčemu přiučí. Zjišťuji, že 

člověk se se špetkou talentu může 
naučit opravdu všechno, pokud 

chce. Jsem moc ráda, že 
se věnuji této 

profe-

si, jelikož se mi splnil 
dětský sen a s trochou 
dřiny jsem navázala 
na to, že si celý život 
mohu vlastně hrát.

Díváte se pak 
na filmy, ve kterých 
hrajete? Spousta lidí 
se na sebe nerada 
kouká nebo poslou-
chá, jak to máte vy?
Do určité míry s nimi 
sympatizuji, protože 
jsem sama sobě velkým 
kritikem. Ve chvíli, kdy 
se vidím na obrazovce 

si říkám: „Proč jsem to neudělala jinak?“ 
Bohužel to ale nejde vzít zpátky. Záro-
veň to beru jakou skvělou možnost se 
v něčem zlepšit nebo být na sebe pyšná, 
když se film povede. Vlastně je to taková 
motivační nutnost.

Podle čeho si vybíráte role?
Nikdy jsem si nevybírala role podle 
líbivosti, zdali 
budu pro diváka 
sympatická či 
nikoliv. Naopak 

si myslím, že herec by měl zahrát 
každou roli a jsem ráda, že role, 

které mám za sebou, byly opravdu 
velmi různorodé. Od těch kome-
diálních a tragikomických, přes 
shakespearovské i pohádkové 
bytosti, až po postavy, se kte-
rými se setkáváme v běžném 

životě. Jsem nesmírně 
vděčná za pestrost, jež 
ke mně přichází.

Co je pro vás naopak 
důvodem k odmít-

nutí práce?
Do takové situace 

jsem se dostala 
už několikrát. Ať 
už kvůli tomu, že 
jsem neměla do-

statek času, nebo 
proto, že mi nabíd-

nutá role přišla prázdná či 
plytká. Ale také se stalo, že jsem 

o daném projektu nebyla zcela 
přesvědčená. Asi to byl takový šestý 

smysl, který mi řekl, že to nebude to 
pravé ořechové.

V zaměstnání se hodně namluvíte, 
ale i nazpíváte. Staráte se nějak spe-
ciálně o svůj hlas?
Hlasivky jsou sval, takže se s každým 
mluvením posilují a zároveň opotřebová-
vají, ale existuje i taková hlasová hygie-
na. Nemůžu ale říct, že bych o ně příliš 
pečovala. Chráním je tím, že nekouřím 
a hlavně před muzikálovým představe-

ním se snažím 
hlas rozezpívat, 
rozhýbat a roz-
mluvit. Ještě se 

tedy vyhýbám klimatizaci v autě, která mi 
nedělá vůbec dobře.

Používá se v dnešní době při natáče-
ní opravdové jídlo nebo mnohdy jde 
o falešné náhražky?
V televizi se používá opravdové jídlo, ale 
v divadle jde většinou o realistické atrapy. 
Není moc peněz na to, aby se na každé 
představení kupovaly ty samé potravi-
ny. Vzpomínám si na mé první setkání 
s jídlem v divadle. Můj táta působil tehdy 
jako režisér v Realistickém divadle (dnes 
Švandovo, pozn. red) a vzal mě s sebou 
do zákulisí. Všude kolem byla cítit vůně 
šminek, cigaret a dámských parfémů. 
Nějaký pan rekvizitář mi nabídnul hrušku. 
Kousla jsem do ní a jaké bylo moje pře-
kvapení, když jsem zjistila, že je gumová. 
Nejdříve mi to přišlo líto, ale pak jsem se 
rozesmála. Hrušku jsem od něj dostala 
na památku a dodnes ji mám schovanou 
na chatě.

A co doma nejraději vaříte nebo 
pečete?
Vařím spíše z nutnosti než z radosti. 
Snažím se připravovat jídla lehká 

„V televizi se používá opravdové
jídlo, v divadle náhražky“

Klinika Krásy An-
děl je místo, kde 
Sabina ráda rela-
xuje. Zregeneruje 
tu tělo i mysl. 
Na fotografii je 
pak s majitelkou 
Alenou Jírů.
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a zdravá. Nejraději mám jednodušší 
recepty jako například pečené brambory 
s máslem, tvarohem a pažitkou, které 
zapiji kyselým mlékem. To je taková 
příjemná lehká večeře. Nebo třeba plněné 
papriky či bramborové noky se špenátem 
a kuřetem… Ale i když u nás doma jíme 
maso, nemáme potřebu mít jej každý den 
na talíři. Zato vážně milujeme sladké, 
takže často peču štrůdly, tvarohové 
šátečky a nejrůznější piškotové dorty 
s ovocem.

Jak stíháte s kariérou skloubit 
vaření pro své dvě dcery?
Mám velké štěstí, že blízko bydlí ma-
minka, která mě občas zásobuje různými 
krabičkami a skleněnými láhvemi s po-
lévkami, vývary, masem, atd. Holky také 
samozřejmě chodí na obědy ve škole.

Mezi lidmi jsou momentálně vyhle-
dávané nejrůznější kurzy vaření, abl-
solvovala jste někdy nějaký?
Neabsolvovala, ale přijde mi to jako 
docela hezký dárek. Já bych takový kurz 

ocenila, jen bych na něj musela mít čas, 
abych jej mohla využít. Na druhou stranu 
třeba v ateliéru při natáčení Modré-
ho kódu máme v cateringu otevřenou 
kuchyň, kde vidím, jak kuchař vaří, a když 
mám zrovna volnou chvilku, tak si tam 
stoupnu a pozoruji ho při práci. Baví mě 
se na něj koukat 
a ptát se na nej-
různější tipy 
a triky. Takže 
vlastně takový kurz v podstatě teď mám.

Stejně tak se mezi kolegy v kan-
celářích rozmáhá nový trend, kdy 
se střídají ve vaření obědů. Mají to 
herci také tak?
My se střídáme ve vyměňování receptů 
a tím jsme skončili, protože pak už není 
čas ten recept naplnit. Všimla jsem si 
však, že velkým trendem je krabičko-
vé stravování. Spousta lidí díky tomu 
i opravdu zhubla.

A vy dodržujete nějaký speciální 
stravovací režim? Ať už kvůli ži-

votnímu stylu, přesvědčení, energii 
nebo linii?
Nikdy jsem nedržela žádné diety, pro-
tože jsem neinklinovala k výraznějšímu 
tlousnutí. V linii mě vždy udržovalo diva-
dlo. Takové divadelní představení se totiž 
může rovnat dvěma hodinám strávených 
v posilovně. Také jsem už odmalička měla 
dobré stravovací návyky a v neposlední 
řadě se řídím i radou našich babiček: „Pij 
do polopita, jez do polosyta“. Méně je 
někdy více a tak si zásadně dávám polo-
viční porce, ale zase jím častěji.

Zahřešíte si někdy?
Hrozně ráda. Miluji ten pravý, poctivý 
větrník se šlehačkou, tiramisu, sladké 
moučníky a dokonce i zmrzlinu, kterou 
jsem dřív nemusela. Ale mlsání vlastně 
neberu jako hřích, spíše jako odměnu 
nebo nutnost.

Ale pořád vypadáte senzačně. Jak 
o sebe pečujete nebo za svou figuru 
vděčíte jen genům?
Geny v tom určitě hrají velkou roli, 
poněvadž moji rodiče jsou stále štíhlí. 
A i když u mě pořád ještě dobře fungu-
je spalování, musím dbát na dostatek 
pohybu. Kdybych rezignovala, vypadala 
bych zřejmě malinko jinak a hlavně bych 
se ani necítila dobře. Potřebuji mít pocit, 
že dělám něco pro svoji fyzičku. Jen mě 
mrzí, že přes pracovní povinnosti nemám 
čas sama na sebe a dostávám se na tu 
nejspodnější příčku pomyslného žebříčku 
těch, kterým se budu věnovat. Teď tedy 
tyhle věci moc neprožívám a naštěstí 
mám momentálně větší kostým. Je tedy 
fajn, že se dá pořád doplňovat (smích).

Říká se, že ideální doba spánku je 
osm hodin, snažíte se ji dodržovat?
Tak to je opravdu problém. Nemohu 

se přinutit 
jít do postele 
před půlnocí. 
Pravděpodobně 

i z toho důvodu, že doma mám nejvíce 
práce večer. Navíc když všechno utich-
ne, začínám se učit texty na druhý den. 
Spánek mi tedy chybí.

Co vám vždycky dobije baterky a jak 
relaxujete?
Čím jsem starší, tím častěji utíkám 
do přírody, do ticha, do zeleně… A mým 
životabudičem je voda. Miluji plavání 
i to, když mohu stát 10 - 15 minut pod 
puštěnou sprchou. Skvělým odpočin-
kem a zároveň únikem do jiných světů 
a životů jsou pak pro mě knížky. Mám 
pocit, že si při jejich čtení čistím duši. 

Sabina je velmi vytí-
žená. S vařením pro 
dcerky proto hodně 
pomáhá babička.

„Vařit se učím od cateringu
seriálu Modrý kód“
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Bohužel se jim teď věnuji 
velmi málo, protože jsem se 
dostala do takové fáze, že 
se je učím nazpaměť. Je to 
taková deformace, když se 
dva roky den co den učíte 
texty do práce. A asi se mi 
budete smát, ale relax je 
pro mě i to, když je večer 
chvilku ticho, já zapnu 
myčku nádobí, slyším její 
rytmus a šplouchání, zavřu 
oči a představuji si, že jsem 
u moře. Nesmírně to uklid-
ňuje. Vím, že někdo pracuje 
za mě a já si mohu sednout 
a jen si tak přemýšlet.

Každá žena se ráda občas 
rozmazluje, jak se hýčká-
te vy?
Moc ráda navštěvuji Kliniku 
Krásy Anděl. Zde se nesetkáte 
s žádným řezáním, odsává-
ním a plastickými operacemi, 
ale právě s rozmazlováním. 
Nabízejí úžasné bezbolestné 
služby, jako například žehlička 
obličeje, rázová vlna na zpev-
nění pokožky, ale i nejrůznější 
masáže, kosmetiku, manik-
úru, pedikúru, atd. Už jen to 
prostředí, atmosféra… Zavřou 
se za vámi dveře všedního dne 
a nikdo vás tu nehledá, neo-
travuje. Nikdo po vás zkrátka 
nic nechce, naopak chtějí 
pomoci oni vám. Vždycky odtud odchá-
zím s čerstvou energií a skvělou náladou.

A podnikáte i s dcerami takové ty 
holčičí dny?
Takové dny máme velmi rády, proto-
že všechny máme nějaké povinnosti 
a času je málo. Pokud nám to rozvrh 
dovolí, skočíme třeba do obchodního 
centra a jdeme do kina. Nebo si sedne-
me na nějaký dobrý dortík a koupíme si 
něco na sebe.

Baví vás nakupování potravin?
Spíše mám problém s tím, že náš trh je 
zahlcený tzv. mrtvým jídlem. Ve srovnání 
se zahraničím nabízí české obchody tak 
čtvrtinu toho, co prodávají tam. Fascinu-
je mě, kam jsme se dostali. Toho, co dřív 
bylo normální a obyčejné, si nikdo nevá-
žil. Za domácí tvaroh, vajíčka i brambory 
se dnes platí zlatem. Na druhou stranu 
máme ale hodně možností, kde si koupit 
dobré jídlo, akorát mě mrzí, že ne všichni 
si mohou dovolit kupovat kvalitní po-
traviny. V našem bio obchůdku utratím 

400 Kč, ani nevím jak, a odnáším si jen 
pár věcí. Někdo má podobný rozpočet 
na celý týden.

Ve svém volnu se věnujete i velmi 
specifické problematice. Stala jste 
se patronkou Sdružení pacientů 
s plicní hypertenzí. Co vás k tomuto 
rozhodnutí vedlo?
S tématem plicní hypertenze mě se-
známila rodinná přítelkyně, která se 
sama s touto nemocí potýká. Zeptala se 
mě, zdali bych nechtěla zastřešit jejich 
sdružení a celkově tento projekt podpo-
řit. Protože jsem se o této problematice 
hodně dozvěděla a pomoc mi nikdy 
nebyla cizí, souhlasila jsem. Již třetím 
rokem jsem tváří golfového turnaje 
Birdie, jehož výtěžek putuje na podporu 
tohoto sdružení.

Čemu jste se přiučila v souvislosti 
s tímto tématem?
Uvědomíte si, že zdraví je opravdu 
velký dar. Neměli bychom se zbytečně 
rouhat, ale spíše si vážit toho, co zrovna 

máme. Lidem trpících plicní hypertenzí 
nefungují plíce tak, jak by měly a kvůli 
tomu nemohou dýchat tak, jak by chtěli. 
Přesto například sdružení na Slovensku 
organizuje pro pacienty túry po Tatrách 
a na spoustě z nich není ani poznat, že 
by byli nemocní. Většinou si nejvíce 
stěžují ti, kteří k tomu nemají důvod a ti 
handicapovaní ani nepípnou. Je to asi 
přirozený postoj oslabeného člověka, že 
musí být daleko silnější. Mám pocit, že 
takoví lidé si pak umějí o to více vychut-
návat a naplňovat svůj život.

Kde vás mohou čtenáři aktuálně 
vidět, co nového připravujete a na co 
se můžeme těšit?
Už druhým rokem mě nejvíce zaměst-
nává natáčení seriálu Modrý kód (TV 
Prima, pozn. red.) a pak účinkuji v Di-
vadle Palace v představení „Prachy! 
Prachy?“ a „Rodina je základ státu.“ 
Občas se věnuji i dabingu, jak pro 
Českou televizi, tak pro různá studia. 
A to je vlastně můj veškerý čas, který 
mám vyhrazený pro práci. 

chutě slavných

Relax je při tak 
náročném po-
volání nutnost. 
A v přírodě se 
energie do-
čerpává jedna 
radost - zvlášť 
na greenu 
a v milé společ-
nosti Romany 
Pavelkové.
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post scriptum

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Letákové akce jako 
past na zákazníka

Příběh zlatého moku 
s božskou pěnou

Na stopě „stánkařům“: 
Jak často mění olej ve fritéze?

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)

Agátina cesta 
k dokonalé postavě

autor: 
Agáta Prachařová 
Jana Krátká

173 Kč 
(maloobchodní cena)
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křížovka
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Buďte s námi 

Připravili jsme pro vás 
NOVÝ WEB 
CZ Test - Svět 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!


