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Milé čtenářky,
milí čtenáři,

Svět gastronomie se mění. Rok 
od roku dokonce k lepšímu. 
Občas ale narazíte na něco, co 
vás přiměje k myšlence, že se tu 
čas musel na několik desetiletí 
zastavit. Mne k tomuto přesvěd-
čení stačila jediná návštěva food 
courtu v nejmenovaném nákupním 
centru. Uspokojit potřeby každého 
zákazníka je pro mnoho provozovatelů bister 
nelehký úkol, zvlášť, když má každý z nich jiné 
chuťové preference. Ale není to často kontraproduktivní? To, že se obvykle v bu-
fetu s čínskými specialitami na nabídce objevuje smažený sýr s hranolkami vedle 
polévky Pho bo, se dá ještě vnímat jako iniciativa, aby si tu vybral opravdu každý. 
Když už se ale Asiaté uchylují k tomu vařit mexické speciality nebo dokonce indic-
kou kuchyni, je to na pováženou. Když pomineme, že tyto tři země jsou od sebe 
fyzicky vzdálené na tisíce kilometrů, je téměř nemožné se naladit na kombinování 
jednotlivých ingrediencí, když to jednoduše nemáte v krvi. Ani michelinský český 
šéfkuchař vám nepřipraví mušle tak skvěle, jako ten, který je jedl od svých tří let 
téměř denně. Důvod, který vede mistra nudlí na milión způsobů k tomu, pokoušet 
se o quesadillu, je pro mne nepochopitelný. 
Ale i s vědomím, že zajít si na Indii nebo Mexiko do asijského bistra je do nebe vola-
jícím šílenstvím, nakonec vyhrála zvědavost. No... asi tušíte, že to nedopadlo dobře. 
Tortilla neupečená, jen vyndaná z folie, posypaná eidamem, zalitá bílým jogurtem a 
na vrchu tančící maso naložené podle všeho v sojové a rybí omáčce. Jídlo mého do-
provodu nedopadlo o nic lépe. Jasný důkaz o tom, že i cizrnový falafel lze podávat 
se smaženou rýží. My lehčí o 250 korun, obsluha nadmíru spokojena s podáváním 
této zběsilé kombinace. Ještě horší ale pro mne bylo zjištění, že u obou stánků bylo 
neustále plno. Lidé to jídlo skutečně jedli a nikdo ho nevracel! A tak jsem tak stála 
a hledíc na tu fata morgánu přemýšlela, kde že je vlastně chyba. Jestli v tom, že 
člověk přestal vnímat, co jak chutná a stačí mu jen holý fakt, že jí, nebo zda-li máme 
skutečně ještě tak velké rezervy v nevzdělanosti v oboru, že jsme schopni vyhodit 
nemalé peníze za něco, co si to ani z třetiny nezaslouží. Možná od každého trochu. 
V každém případě nás to utvrzuje, že o kvalitě potravin se musí mluvit. Nejen v mé-
diích, ale i běžně mezi lidmi. Čerpejte proto informace, i v tomto čísle je jich opět 
mnoho, a šiřte je dál. Každý hlas se počítá!

Hezký zbytek léta vám za celou redakci přeje

Jana Tobrmanová Čiháková, 
zástupkyně šéfredaktorky

Ze života redakce
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Podle čeho poznáme kvalitní restauraci a jak 
ji správně vybrat?

Trip advisorům a podobným „průvodcům světem gastro-
nomie“ se nedá úplně věřit, protože tam vypisuje a hod-
notí každý podle vlastní chutě a nálady. Navíc dnes je 
internet plný nenávisti i zloby, a tak chce mnohokrát 
někdo jen napsat něco zlého. Spolehnout se můžeme na 
známé jméno šéfkuchaře, popřípadě majitele. Doporu-

čení od známých lidí, kterým důvěřujete a máte podobný 
názor na to, co je dobré. A potom důvěryhodné a odzkou-

šené průvodce, ale těch je jako šafránu. Takže pokud jste 
v novém neznámém prostředí, tak je to sázka do loterie takřka vždy.

Jaké jsou trendy v dnešní gastronomii?
Dnes nejčastěji slyšíme o severském/skandinávském stylu. To, co se ale prezentuje jako 
skandinávský styl u nás, se nepodává celoplošně v celé Skandinávii. Těch pár kuchařů, 
kteří něco nového vytáhli na světlo boží, to dokázali prodat a zpropagovat v podstatě 
globálně, a tím nastavili novou cestu. Ale to, že je to kuchař ze Skandinávie, nemusí 
nutně znamenat, že vaří skandinávskou kuchyni… fermentování, které 
se tak vehementně předkládá jako skandinávský styl, může být klidně 
český, polský, maďarský styl… Další příklad nových trendů je prosazo-
vání zeleniny a potlačování masa. Zelenina se představuje jako hlavní 
plnohodnotné jídlo a kdo chce, ten si dá maso nebo rybu jako přílohu. 
To přece také není žádná novinka, jen se to musí správně podat. Mys-
lím si, že je tedy jedno, co je právě teď ve světě in. Hlavně bychom měli 
nechat promluvit naše geny, nezapomínat na své předky a k tomu se 
nebát použít nějakou fúzi ovlivněnou například poznatky z cest.

Na slovo s Jaroslavem Žídkem Posilujte imunitu

4 triky, jak vybrat
správnou desku do kuchyně

šéfkuchařem Riverbank Restaurantu v Grand Hotelu River Park v Bratislavě

Zaujalo vás 
na Facebooku a webu

Mléčný kefír není nic pro vás? Vyzkoušejte 
vodní! Jde vlastně 
o fermentovanou 
vodu, která přináší 
mnoho zdravotních 
benefitů. Přispívá 
k lepšímu trávení, 
předchází onemocně-
ním trávicí soustavy 
a posiluje imunitu. 
Hlavní složkou vodní-
ho kefíru jsou japon-
ské krystaly tibi, které 
jsou tvořeny speciál-
ními baktériemi. Ty se 
živí sacharidy, proto 
se při výrobě přidává 
cukr. Když se o ně dobře staráte, můžete 
z nich nápoj vyrábět znova a znova.

MZe chce vyřadit 
z dotovaného 
mléčného programu 
střední školy

Řetězce v Česku 
stáhly z pultů 
zeleninu s podezřením 
na listérie

V ČR roste 
spotřeba sektů, 
trend by měl 
pokračovat
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radí Lukáš Horák, designér z pražského kuchyňského studia Schmidt

1. MDF deska s laminátovým povrchem odo-
lává běžně používaným chemikáliím, jako je ocet, 
olej a přírodní kyseliny. Položení rozpáleného hrnce 
na její povrch nebo nešetrné zacházení s nožem jí 
ale ublíží.

2. Žula s matovým povrchem je 
velmi odolná proti vsakování olejů, snadno se udržuje 
a nezanechává otisky. Nevýhodou přírodního kamene 
je ale chlad, který může někomu vadit na dotek.

3. Dřevo je vhodné pro klienty, 
kteří preferují přírodní materiály. Má 
schopnost místnost příjemně zateplit. 
Aby však splňovalo požadavky pro 
pracovní desky, musí mít kvalitní 
povrchovou úpravu, kterou je nutno 
pravidelně impregnovat.

4. Sklo je moderní materiál, 
prověřený časem, 100 % neporézní 
a hygienicky nezávadný. Díky tomu na 
něm lze krájet ovoce, zeleninu i maso. 
Ale při špatné manipulaci se může na 
hranách odštípnout.
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Zlaté české ručičky
Nově otevřená pekárna Luníček v obci Černilov 
v Královéhradeckém kraji představuje pravou podstatu 
rodinného podnikání a lásky k jídlu. Od časného rána je 
pro zákazníky připravené nejen čerstvě upečené pečivo 
a pizza, ale také obložené ciabatty, bagely a sendviče. 
V prodejně najdete i rozmanité farmářské dobroty, od 
sirupů a moštů, přes jogurty až po paštiky či džemy. 
Chuť poctivých surovin české výroby pak skvěle 
podtrhne zde podávaná italská káva.

neuniklo nám

Rychlá večeře
jako od babičky

Ne vždy jde všechno podle plánu. 
Objevila se na vašem prahu nečekaná 
návštěva nebo jste zažili perné chvíle 
v zaměstnání? Ulehčete si práci 
alespoň s přípravou rodinné večeře. 
Rychlovky od Labety jsou totiž hotové 
během deseti minut a chutnají jako od 
babičky. Stačí přidat jen vodu a základ 
na halušky je na světě. Podávat 
můžete buď naslano se slaninou 
a zelím nebo nasladko sypané kakaem 
a polité rozpuštěným máslem.

Česko má největší
továrnu na sušenky

Globální výrobce cukrovinek a snacků investoval více než 4 miliardy 
korun do své továrny v Opavě, která se tak stala největším 

a nejmodernějším místem výroby společnosti Mondelēz International 
v celé Evropě. V závodě se pečou produkty světoznámých značek jako 
je Oreo, Milka, Cadbury, či belVita, která se u nás prodává jako BeBe 
Dobré ráno. Továrna je také známá produkcí pamlsků Opavia, jež jsou 
určeny výhradně pro český a slovenský trh. Při výstavbě dbala firma 

i na ekologické hledisko a továrna je tak držitelem mezinárodně uznávané 
certifikace LEED pro šetrné budovy, jejich konstrukci, provoz a správu.

Už do tolika restaurací 

v Chorvatsku se zaváží české pivo Svijany. Od loňska 

se tedy počet podniků, které nabízejí svijanský zlatavý 

mok, více než zdvojnásobil. „Těší nás, že se povědomí 

o značce Svijany zvyšuje i mezi domácími chorvatskými 

konzumenty a že nejde jen o záležitost pro turisty. České pivo 

má v Chorvatsku obecně velmi vysoké renomé, ale jednotlivé 

výrobce místní donedávna příliš nerozlišovali. Proto je pro nás 

důležité, že se nám nyní daří budovat konkrétně naši značku 

jako synonymum nepasterovaného českého piva nejvyšší 

kvality pro konzumenty, ale také spolehlivých služeb pro 

provozovatele restaurací,“ uvedl Roman Havlík, ředitel 

Pivovaru Svijany. Chystáte se navštívit Záhřeb, Dal-

mácii či Istrijský poloostrov? Na www.svijany.hr 

si můžete vyhledat restauraci v blízkosti 

vašeho pobytu.

42
Číslo 
měsíce

Domácí relax
Prosluněné dny přímo vybízejí alespoň ke chvilkové relaxa-
ci na zahradě či snídani na balkoně. Jak ale vybrat kvalitní 

venkovní posezení?„Skvělým tipem je nábytek z teakového 
dřeva, které je ceněno pro svoji trvanlivost a odolnost. Jeho 

hustá struktura a vysoký obsah oleje zabraňují hnilobě. Navíc 
téměř nepodléhá roztahování, smršťování a ani se nekroutí, což 

může být u jiných druhů dřeva problém. Další variantu představují 
odolné výplety, ať už z přírodního ratanu nebo syntetické,“ popi-

suje Kateřina Moťková ze společnosti Doppler CZ, která je prodejcem 
venkovního nábytku, slunečníků a deštníků.
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Obilovina bez lepku
Do našich kuchyní se 
pomalu vrací pohanka, 
zázračná bezlepková 
potravina. Díky vysokému 
obsahu rutinu prospívá 
při problémech s cévami, 
křečovými žilami 
a hemeroidy. Pokud ji 
navíc zkombinujete se 
syrovou zeleninou, její 
pozitivní účinek ještě 
znásobíte a tím snížíte 
riziko infarktu, trombózy 
a mozkové mrtvice. 
Významný podíl cholinu 
pak napomáhá k regeneraci 
jaterních buněk. Zařaďte ji 
do svých jídelníčků i vy!

Waterdrop je malá kostka vyrobená z ovoce, výtažků 
rostlin a superpotravin, kterou stačí rozpustit ve vodě. 
Kromě tekutin tak získáte cenné látky pro tělo a přirozenou 
energii, aniž byste konzumovali cukr či konzervanty. 

Mikrodrink si můžete vychutnat 
opravdu kdekoliv a díky svému 

složení je vhodný i pro diabetiky, 
vegany, děti, těhotné ženy 

nebo ty, které nebaví pít 
čistou vodu. E-shop 
www.waterdrop.cz nabízí 
pět lahodných příchutí 
a designové příslušenství 
v podobě stylové lahve či 
pouzder na kapsle.

Prodejci kebabů neuvádějí
správný druh masa

Klamání spotřebitele nesprávným označením nabízených produktů 
odhalila nedávno SZPI u dvou prodejců. Inspektoři zjistili, že „Döner kebab 

s telecím masem“ z provozovny Mitan Enez v Kuřimi obsahuje 
kromě hovězího masa navíc krůtí a kuřecí. Inspekce tedy 
nařídila přeznačit pokrm tak, aby neuváděl spotřebitele v omyl. 
Provozovna Ahura kebab v Otrokovicích měla zase na svém 
menu pokrm s názvem „Velký talíř jen maso“, u kterého ústně 

zákazníkům deklarovala, že jde o maso hovězí. V laboratoři byla ovšem 
prokázána přítomnost hovězí, krůtí i kuřecí bílkoviny. Provozovateli bylo 
uděleno nařízení, aby neprodleně správně označil druh masa v blízkosti 
nabízení pokrmů.

neuniklo nám

Buddha

Hlad a láska

určují celé lidské dějiny

Na světě je
první mikrodrink!



www.svetpotravin.cz8

potravinová policie

Každé léto představuje pro kontrolní 
orgány vyšší zátěž. Kontroly probí-
hají téměř nepřetržitě. V pořádku 

musejí být všechny parametry pro provoz 
venkovního občerstvení. Podmínky k pro-
deji na stáncích jsou stanoveny stejně 
jako v případě kamenných obchodů, 
a to nařízením Evropského parlamen-
tu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně 
potravin. Tato příloha stanovuje obecné 
hygienické podmínky a požadavky pro 
všechny provozovatele maloobchodu. 
V jejích pasážích je přesně popsáno mimo 
jiné uchovávání, manipulace s potravina-
mi, ochrana před změnami teplot a kazi-
vostí apod.
Stejně tak je nutné provádět údržbu 
zařízení, ve kterých se pokrmy připravují 
a zamezit zhoršení kvality jejího obsahu. 
To se ale u fritéz jeví jako problémové. 
Podle rady zdravotníků by se měl olej na-
hradit novým nejpozději po páté či šesté 
várce hranolků. Při smažení při velmi 
vysokých teplotách pak raději ještě dříve. 

Pouliční stánky s rychlým občerstvením a bistra mají 
v létě „pré“. Jejich počet v letní sezóně dokonce 
každoročně několikrát stoupá. Kontrolní orgány ale 
z toho radost nemají. Rapidně se totiž zvyšuje i počet 
pohřešků. K problémovým se řadí například kvalita 
oleje ve fritézách.

Připravili Ondřej Hübsch a Lenka Zajícová, foto shutterstock

Hranolky na stánku?
Buďte obezřetní!
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To však provozovatelům zvyšuje náklady 
a tak se snaží k tomuto kroku přistupovat 
co nejméně.

Inspekce ohlásila kontroly
V prosinci minulého roku Státní země-
dělská a potravinářská inspekce ohlásila, 
že se bude podrobně zabývat problemati-
kou přepálených 
olejů ve fritézách 
i čištění samot-
ných zařízení. 
Stalo se tak na základě výsledků kontrol 
z minulého roku, které příliš radosti 
nepřinesly. Inspekce provedla cílenou 
kontrolu v celkem 73 provozovnách, kde 
ohodnotila celkem 91 vzorků. „Hodnoce-
ní probíhalo senzoricky na místě (vůně, 
chuť, barva, konzistence, přítomnost 
zuhelnatělých zbytků), měřením obsahu 
polárních částic a následně v laboratoři 
metodou stanovení obsahu polymerních 
triacylglycerolů,“ uvedl Ing. Pavel Kopřiva, 
tiskový mluvčí SZPI.

Každý šestý vzorek byl ale nevyhovu-
jící a bylo tak konstatováno porušení 
právních předpisů. Součástí kontroly bylo 
i dodržování správné fritovací praxe a hy-
gienických požadavků na fritézy. V ně-
kolika případech bylo zjištěno znečištění 
fritézy ztuhlými mastnými nečistotami 
a znečištění filtrů v digestořích. Kontro-

lovaným osobám, 
u kterých došlo 
k porušení 
předpisů, bylo 

uloženo opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků a bude s nimi zahájeno správ-
ní řízení o uložení sankce.

Ukazatelem je bod zakouření
Je pochopitelné, že rychlá občerstvení se 
fritování vzdát nemohou. Měli by ale brát 
v potaz, že každý tuk, ať už máslo, sádlo 
nebo olej má svůj bod zakouření - hranič-
ní teplotu, při níž začne vysílat kouřové 
signály. Právě tehdy dochází k přepalová-
ní a následná konzumace připravovaného 

pokrmu již není vhodná. Hodnota bodu 
zakouření závisí na tom, odkud tuky 
pocházejí a jak byly zpracovány. Panenské 
oleje lisované za studena, které nepro-
chází žádným tepelným ani chemickým 
procesem, jsou ideální pro vaření s nižší 
teplotou či k výrobě dressingů a dipů. Ra-
finované oleje se naopak vyrábí extrakcí 
za použití vysokých teplot a organických 
rozpouštědel. Výsledkem je světlejší 
barva, neutrální chuť, delší trvanlivost 
a vyšší stupeň zakouření. Na fritování 
jsou tedy vhodnější. Stabilita tuků je blíže 
popsána v boxu.

potravinová policie

„Každá šestá provozovna
smaží na přepáleném oleji“

Slunečnicový olej: 110 °C
Řepkový olej: 240 °C
Palmový olej: 235 °C
Olivový olej: 170 - 210 °C
Kokosový olej: 170 - 200 °C
Avokádový olej: 270 °C
Máslo: 110-140 °C
Přepuštěné máslo: 250 °C
Sádlo: 180 °C

TEPELNÁ 
STABILITA TUKŮ
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Kontrolujte si jídlo
Nejenže přepálené oleje způsobují 
chuťovou i výživovou degradaci jídla, 
ale jsou také příčinou vzniku karcino-
genních látek. Po požití takového jídla 
se vám může udělat nevolno, ztěžkne 
žaludek a výjimkou nejsou ani silné 
zažívací potíže. „Prvním varovným 

signálem, že je s vaší objednávkou něco 
v nepořádku, jsou bezpochyby černé 
částečky strouhanky či kousky brambor 
a pokud váš vepřový řízek chutná jako 
rybí filé, jídlo obsluze raději vraťte. Pou-
žitý fritovací olej by už zřejmě zasloužil 
řádnou výměnu. Laicky řečeno řiďte se 
tedy barvou a chutí,“ radí kuchař Anto-
nín Divácký.
Rozhodně nejste povinni za jídlo, které 
nesníte, zapla-
tit – na stánku 
ani v restauraci. 
Požádejte tedy 
o nový čerstvý pokrm a pakliže bude 
i ten vykazovat stejně negativní znaky, 
opět jej vraťte a obraťte se na Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekci, 
která situaci na stánku odborně prověří 
a v případě pochybení zahájí s provozo-
vatelem správní řízení.

Problémová je i nesprávná likvidace
Smažení potravin s sebou však nese i další 
problém a tím je nevhodný způsob zbavová-
ní se znečištěných olejů. A to nejen v někte-
rých restauračních zařízeních, ale především 
v neinformovaných domácnostech. Odpadní 
olej do odpadu totiž nepatří. V kanalizačních 
trubkách se sráží a ucpává je a bohužel má 
také negativní vliv na životní prostředí. Na-
proti tomu je možné jej recyklovat a znovu 

využít například 
v oblasti energe-
tiky, stavebnictví 
nebo lesnictví. 

Firem, které vám na oleje zapůjčí speciální 
nádoby, následně je odvezou do sběrného 
dvora, popřípadě použitý produkt vykoupí 
existuje sice mnoho, ale spousta lidí o nich 
stále nemá ani tušení. Odpadní olej v malém 
množství lze také smísit s pilinami a přidat 
do kompostu na vlastní zahradě. 

„Černé částečky a pachuť
jsou špatnými znameními“

  Nebalené potraviny chránit před 
prachem, dotykem se zemí, kon-
taktem s kupujícími (ti nesmí na 
nabízené potraviny sahat, kýchat, 
kašlat…), kontaktem s rukama 
prodejce (ideální je s nebalenými 
potravinami manipulovat podá-
vacími kleštěmi nebo s použitím 
jednorázových rukavic).

  Plochy stánku, na které jsou kladeny 
potraviny, musí být omyvatelné 
a udržovány v čistotě.

  Potraviny vyžadující chlazení (maso, 
masné a mléčné výrobky, sýry, 
mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, 
cukrářské výrobky apod.), uchová-
vat v chladícím zařízení.

  Mít přístup k sociálnímu zařízení.

  Při prodeji nebalených potravin, 
u nichž případně dochází i k dělení, 
mít zajištěnu pitnou vodu, dle po-
třeby i teplou vodu, pokud nebude 
vyřešena očista nářadí a rukou jiným 
vhodným způsobem.

  Není-li podnikatel registrován u pří-
slušného kontrolního úřadu, musí to 
hned zajistit, jinak porušujete zákon.

CO JEŠTĚ MUSÍ 
BÝT DODRŽENO 
NA STÁNKU?
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Připravil Ondřej Hübsch, foto shutterstock

(Ne)výhodné
ZBOŽÍ

Z LETÁKŮ

Fotky exkluzivní, cena lákavá. Zda je ale zboží z letáků 
skutečné výhodné, je otázka. Pro prodejce určitě. Ti si totiž 
vzali příklad z povídkových knížek a podle hesla „nechci 
slevu zadarmo“, nabízí zdánlivě levnější potraviny, které 
však svou kvalitou své ceny často ani nedosahují.
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Principem letákových akcí je samo-
zřejmě nalákat zákazníky k tomu, 
aby zavítali do konkrétního řetězce 

s předpokladem, že zvýhodněné zboží 
nebude to jediné, co si odsud odnesou. 
Mohlo by se zdát, 
že jde o výhodu 
pro obě strany. 
Zákazník dobře 
nakoupí, prodejce vydělá. Vše by fugnova-
lo dokonale, kdyby se v akci neobjevovaly 
také podhodnocené potraviny. Jak však 
ukazují namátkové kontroly Státní země-
dělské a potravinářské inspekce či České 

obchodní inspekce, není vše tak růžové, 
jak se nám obchodníci snaží předklá-
dat. Hypermarkety začaly používat akce 
podobného ražení na likvidaci špatně pro-
dejného zboží ležícího ve skladech, anebo 

prodávají potra-
viny nižší kvality, 
nejčastěji z Polska 
a Slovenska. Po-

případě zákazník zboží, které je v akčním 
letáku, na prodejně ani nenajde. Častou 
kličkou je také umělé vytvoření dojmu 
slevy, přičemž výrobek stojí ve skutečnosti 
stejně jako před slevou.

Češi jsou ve vedení
Stejně, jako se Česko drží na pomyslné 
špičce ledovce v konzumaci piva, drží 
také prim v nakupování akčního zboží. 
Podle dat agentury Nielsen nikde jinde 
v Evropě nedosahuje podíl základních 
potravin prodaných díky těmto akcím 
takového rozsahu jako u nás. Letáky jsou 
u nás také nejvíce využívaným marke-
tingovým nástrojem. Více než polovina 
Čechů uvedla, že podle letáků dokonce 
nákupy plánují. Zajímavé je, že se to 
netýká jen starší generace, ale i mnoha 
mladých rodin.

Podle průzkumu je pro zákazníky zají-
mavá sleva začínající třiceti procenty. 
O deset procent vyšší sleva přesvědčí 
k nákupu již více než třetinu nakupu-
jících a magickému padesáti procent-
nímu zlevnění neodolá skoro polovina 
lidí, kteří do obchodu zavítají. Cílené 
vyhledávání zlevněného zboží pak 
považuje podle průzkumu společnosti 
Cetelem za své hobby každý dvacá-
tý člověk. Jak uvedl deník Právo, dvě 
pětiny lidí, kteří nakupují ve slevách, 
si poměrně často pořizují i zboží a vý-
robky, které nepotřebují nebo které by 
si jinak nekoupily, protože je nepova-
žují za nezbytné.

JAK NA NÁS 
FUNGUJÍ SLEVY?

„Držíme evropský prim
v koupi zlevněného zboží“
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To, proč je u nás trend nakupování 
v akci tak rozšířen, má velmi jednoduché 
opodstatnění. Zatímco ceny za potraviny 
každoročně stoupají, průměrné měsíční 
mzdy či výše důchodové výplaty se za 
posledních deset let téměř nezměnily.

Je libo maso bez masa?
Nejvíce prohřešků mají na svém kontě 
masné a mléčné výrobky, které obsahu-
jí nižší podíl hlavní složky (masa nebo 
mléka), a to až o 20 %. Falšování význam-
ného rozsahu zjistili kupříkladu inspek-
toři SZPI při kontrole masných výrobků 
uváděných na trh například v letákové 
akci v květnu tohoto roku. U produktů 
výrobce MECOM GROUP, s. r. o. výsledky 
laboratorních rozborů potvrdily významně 
nižší než na obalu udávaný obsah masa: na 
etiketě potraviny byla uvedena informace 
o obsahu 70 % masa, laboratorním rozbo-
rem byl zjištěn obsah masa 52,8 %.
Ale tomuto případu už předcházela 
poměrně diskutovaná kauza polských 
produktů Pikok, konkrétně masných kon-
zerv od výrobce Pamapol S.A. Výsledky 
laboratorních rozborů zde taktéž potvr-
dily nižší podíl masné složky, u produktu 
Pikok Chalupářské vepřové maso byla 
na etiketě potraviny ve složení uvedena 
informace o 89 % masa, laboratorním 
rozborem byl zjištěn obsah masa 67,5 %, 
Pikok Sedlácké vepřové maso uvádělo na 
obalu 76,7 % vepřového masa, 10 % vep-
řové kýty, avšak laboratorním rozborem 
byl zjištěn obsah masa 69,2 %. O obou 
případech jsme informovali v předešlých 
číslech, oficiální zprávu pak najdete na 
naší onlinové verzi www.svet-potravin.cz.

Sankce prodejce neminou
Uvedením nepravdivé informace výrobce 
prokazatelně klame spotřebitele. Za tento 

nešvar pak prodejci hrozí nejedna sankce. 
V první řadě je nařízeno okamžité stažení 
z celé tržní sítě. SZPI má také pravomoc pro-
dejci nařídit, aby veškeré další šarže výrobků, 
u kterých bylo prokázáno klamání spotřebi-
tele, před dalším uvedením na trh nechal na 
vlastní náklady analyzovat v akreditované 
laboratoři 
a doložit tak 
skutečný 
obsah hlavní 
složky výrobku a nemohlo tak docházet 
k dalšímu pochybení. Prodejce je pak povi-
nen všechny šarže předmětných potravin 
prověřit. Potravinářská inspekce pak zahájí 
s kontrolovanou osobou správní řízení 
o uložení pokuty a zároveň vloží informaci 
o závadných šaržích do evropského systému 
pro boj s falšovanými potravinami AACS.

Přijde náprava?
Přestože SZPI provádí desítky namátkových 
kontrol, bilance odhaleného zboží, je nízká. 
Pro prodejce je sice do jisté míry riskantní 

v akcích nabízet nekvalitní zboží a tím 
klamat spotřebitele, avšak výdělek je tak 
zajímavý, že za zkoušku to asi stojí. Akce 
jsou navíc záměrně krátké. Tím se zvyšuje 
apel na zákazníka a zároveň snižuje riziko 
kontroly. Je pravděpodobné, že situace se 
zlepší s přijetím zákona, který má obecně 

vyřešit dvojí 
kvalitu potra-
vin a nařizuje 
prodej stejně 

kvalitního zboží ve všech zemích.
Zákazníci, kteří chtějí mít jistotu, že 
kupují skutečně kvalitní potraviny, se 
ale mohou bránit i sami, a to rozhodnu-
tím, zda zvýhodněné produkty budou 
kupovat či dají přednost, bohužel často 
dosti vysokým, plným cenám, popřípadě 
zvolí produkty s garantovanou kvalitou. 
Tu lze snadno poznat podle označení 
logem Klasa, Zaručená tradiční speciali-
ta, Český výrobek, Produkt ekologického 
zemědělství, či Vyrobeno podle České 
cechovní normy. 

Na tom, co je inzerováno, by měl 
zákazník trvat (chtít zboží, přestože 
nebude na prodejně za inzerovanou 
cenu).
Zákazník může chtít záruku i na 
zlevněné zboží. Ze zákona se na něj 
vztahovat musí.
Překontrolujte si, zda vám byla inzero-
vaná sleva skutečně naúčtována.
Udělejte si vlastní průzkum trhu a zjis-
těte, zda se skutečně zboží liší cenou 
i v jiných řetězcích.
Pokud má zákazník pochybnost o kva-
litě potraviny, může podat podnět na 
Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekci, pokud se ocitá v neprávu, 
může podat podnět na Českou ob-
chodní inspekci.

PRAKTICKÉ TIPY

„Třetina lidí je nucena přecházet
k levnějším značkám potravin“
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sezónní tipy

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Houby, 
jak je neznáte

V Česku roste až deset tisíc druhů 
hub. To je však jen zlomek 
celosvětového čísla. Napříč 

všemi kontinenty je známo sto dvacet 
tisíc druhů a dalších přibližně tři a půl 
miliónu ještě nebylo 
doposud objeveno 
a pojmenováno. 
Konzumace přitom 
není to jediné, co se s houbami dá 
dělat. Vzhledem k tomu, že jsou doslova 
rezervoárem naplněným blahodárnými 

látkami pro zdraví, mají široké uplatnění 
například ve farmacii, kosmetickém nebo 
potravinářském průmyslu.

Blahodárné látky pod kloboukem
Houby jsou ceněné zvláště pro dras-
lík, fosfor, vápník, sloučeniny hořčíku, 
fluoru, manganu, železa, niklu nebo 
selenu. Obsahují ale i kyseliny, aromatic-
ké látky a vitamíny. Zejména ty ze sku-
piny B, dále pak C, D, E, K a PP. Obecně 
díky tomuto složení houby napomáhají 
snižovat hladinu cholesterolu a cukru 
v krvi, zlepšují trávení a podle některých 
dostupných informací také preventivně 
předcházejí rakovině tlustého střeva – 

i když k tomu se 
staví někteří vědci 
skepticky. Co je však 
100% potvrzeno, jsou 

antibiotické účinky mnoha z nich. I prů-
lomové objevení penicilinu Alexandrem 
Flemingem se uskutečnilo díky existenci 

Houby jsou bezesporu chutným zpestřením 
jídelníčku. Nicméně pro člověka mají daleko větší 
význam, než je gurmánský zážitek. Před mnoha lety 
dala houbová plíseň například vzniknout prvním 
antibiotikům a bez jiných druhů hub by se zase 
neobešlo celé odvětví potravinářství.

„V Česku roste
asi 10 000 druhů hub.“

… se houby podívaly i do vesmíru? 
Jsou totiž součástí výprav do kosmu 
v raketách, protože spolu se zelenými 
řasami mají zajišťovat podmínky pro 
život jako součásti ekologického 
systému. Ruští vědci dokonce zkoumali 
v kosmické biologii růst určitých 
druhů kloboukatých hub v extrémních 
podmínkách: stavu beztíže, působení 
magnetismu, změnách teploty 
a vlhkosti vzduchu.

VÍTE, ŽE…
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hub, respektive díky houbové plísni. Pří-
rodní antibiotikum pak 

dalo vzniknout mnoha 
dalším lékům a polo-

žilo základní kameny 
farmaceutickým 

objevům. 

Z řady hub se 
nyní vyrábějí 

doplňky stravy 
podporující hubnutí, 

kondici nehtů nebo 
růst vlasů, hou-

bové kyseliny, 
minerální látky 
a vitamíny jsou 

častou ingredi-
encí zkrášlujících 

krémů a sér.
V čínské medicíně 

dokonce existuje 
houba na každý neduh. 

Nejčastěji se využívají dřevokazné 
druhy, které obsahují betaglukany bojují-
cí proti zánětům v těle. V Číně a Japonsku 
se užívají po tisíce let jako účinný přírod-
ní prostředek k posílení imunity. Pokud 
chcete jejich léčivé účinky vyzkoušet 
na vlastní kůži, poohlédněte se po hlívě, 
shiitake, reishi nebo jidášově uchu.
V potravinářském průmyslu se pak využí-
vají nejčastěji kvasinky, nepostradatelné 
jsou v pekařství či při výrobě alkoholic-
kých nápojů.

Magie z lesa
Některé houby jsou také považovány za 
posvátné, popřípadě se o nich tvrdí, že 
mají magickou moc, a to zejména díky 
takzvaným čarodějným kruhům. Dnes 
samozřemě víme, že nejde o žádné čáry, 
ale o biologii. Podhoubí se totiž rozrůstá 
všemi směry a jeho okrajová zóna vytváří 
plodnice. Právě ty pak vytvářejí zmíně-
ný čarodějný 
kruh. Pozorovat 
tento jev lze 
u čirůvek nebo 
holubinek. To ovšem z magických vlast-
ností hub ještě není všechno – václavky 
obecné dokáží způsobovat světélkování 

pařezů, protože vytvářejí nazelenalé 
světlo (podobně jako světlušky).

Radioaktivní pochoutka?
Mezi další „houbové“ fake news se zařa-
dilo i tvrzení, že houby oplývají nebez-
pečným obsahem radioaktivních látek, 
nicméně výsledky kontrol SZPI prokázaly, 
že skutečná radioaktivita hub je hluboko 

pod hranicí 
stanovenou 
předpisy. Jak 
k celé udá-

losti dodává RNDr. Jan Borovička, Ph.D. 
z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Geologic-
kého ústavu AV ČR: „Houby rostoucí na 
území České republiky obsahují přirozeně 
se vyskytující radioaktivní prvky, zejména 
izotopy draslíku, uranu, thoria a produk-
tů jejich přeměny (…) Již v 90. letech 20. 
století bylo prokázáno, že konzumace 
10 kg běžných hub ročně nepředstavuje 
pro houbaře žádné riziko.“

Pozor na trvanlivost
Zůstaneme-li u hub určených ke kon-
zumaci, nejvíce oblíbenými druhy jsou 
hřiby, klouzci, bedly a lišky. Při jejich 
sběru (což platí i pro ostatní jedlé houby) 
je však třeba mít na paměti, že rychle 
podléhají nepříznivým podmínkám a při 
nesprávném skladování se v nich mohou 
vytvořit látky negativně působící na náš 
organismus. Neskladujte je tedy dlouho, 
spotřebujte nebo zpracujte je raději 
následující den, i když pevné a nečervivé 
houby mohou v chladu vydržet až týden. 
Češi je nejčastěji suší, možná aniž by 
věděli, že jde o nejstarší a také nejzdra-

„Pýchavky mohou mít v průměru
až 150 cm a vážit 20 kg.“

Houbová plíseň dala vzniknout řadě 
léků - například Penicilinu.

Bez hub by se neobešla výroba 
chleba ani plísňové sýry.
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vější způsob jejich uchovávání. Houby 
ovšem můžete i mrazit (po podušení), 
naložit do soli nebo nálevů, vyudit, nebo 
také po usušení 
namlít a poté po-
užívat jako koření 
podporují tvorbu 
slin a žaludečních šťáv. Namletou směs 
ovšem raději smíchejte s pepřem, který ji 
ochrání před škůdci.
Pokud se pro ně vypravíte do obchodu 
místo do lesa, myslete na to, že musí být 
řádně označeny. Požadavky na označení 
jsou však rozdílné u pěstovaných hub 
a u volně rostoucích, u nichž by měl být 
uveden český název hub, datum sběru 
a doba použitelnosti, která je v tomto 
případě 3 dny od data sběru. Dobrá 
zpráva je, že z kontrol jakosti vycházejí 
prodávané houby dobře a s jejich kvalitou 
nebývají větší problémy.

Praktické tipy
Sbírejte jenom houby, které dobře znáte 
a při sběru se vyhněte místům bývalých 

skládek nebo 
u frekvento-
vaných silnic. 
Ukládejte je vždy 

do košíku, aby se nezapařily, neničte při 
sběru podhoubí a chovejte se ohleduplně 
k přírodě. Plesnivé kusy nekonzumujte 
ani po okrájení, nechejte je v lese i za 
cenu, že váš košík nebude tak vrchovatý. 
A pozor – pokud jste milovníci celoroční-
ho houbaření, nesbírejte přemrzlé houby. 
Obsahují toxiny, kterých se nelze zbavit 
ani převařením. Mráz naopak nevadí třeba 
hlívě ústřičné, pařezníku nebo penízovce.
Případně se před konzumací poraďte 
s odborníky na dálku: požádejte o určení 
nafocené houby (celé plodnice i řezu) třeba 
ve facebookové skupině Houby či Mykolo-

gická poradna. Na Facebooku je zájemcům 
určeno Mushroom Identification Forum. 
Houbaři si svoje tipy vyměňují na webo-
vém portálu nahouby.cz. A protože dnes 
na všechno máme aplikace v chytrých te-
lefonech, nechybí ani poměrně nová česká 
aplikace, která přímo v terénu dokáže z fo-
tografie rozpoznat, o jaký druh houby jde. 
„Aplikace na houby“ v obchodu Google 
Play obsahuje atlas s výběrem 210 druhů 
hub s popisy a fotografiemi, klíč k určová-
ní druhů hub a funkci pro optické rozpo-
znávání. V případě nejistoty je samozřejmě 
lepší se poradit se zkušeným mykologem, 
ani chytrý telefon neví všechno. A pokud 
vás toulání lesem příliš nezajímá a nebaví 
a chcete si vypěstovat houby pohodlně na 
zahradě, potřebujete stín, vlhko – a hlavně 
stromy, se kterými žijí houby v symbióze. 
Pak stačí koupit houbovou sadbu a postu-
povat podle návodu. 

Žampion pomáhá při alergiích 
a astmatu, reguluje krevní tlak.
Jidášovo ucho zklidní bolavé oči a utiší 
trávicí problémy.
Čirůvka tlumí bolesti hlavy, vyrážky 
a snižuje hladinu cukru v krvi.
Hlíva posiluje imunitu a cévní systém, 
pomáhá při bolestech svalů a kloubů.
Shitake posiluje obranyschopnost 
a působí proti virům.

JAKÁ HOUBA 
VYLÉČÍ VAŠE 
POTÍŽE?

„Za první republiky sloužily
houby jako náhrada masa.“

Nakládání hub je jeden ze způsobů, 
jak jim zajistit trvanlivost.

Žampiony se musí zpracovat 
během pár hodin od sběru.

Při sběru jedlých hub neničte podhoubí. 
Správné je houbu odříznout a nechat přírodě 
šanci na tom samém místě vytvořit novou.
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Připravila Jana Tobrmanová z odborných podkladů Ing. Dany Gabrovské, foto shutterstock, Martin Honzík

Nikdo mu neřekne jinak než pomazánkové máslo a tradiční pomazánkové, jak zní 
správně nyní oficiální název pro produkt, zní pro mnoho spotřebitelů jako slovní 
hříčka. A i když rozhodnutí Evropského soudu o změně pojmenování pomazánko-
vého másla považuje za nešťastný i mnoho odborníků, na oblibě produktu samot-
ného to nic nezměnilo. Nyní se navíc potvrdilo, že se nezměnilo nic ani u výrobců 
a i ti zůstali věrni kvalitním ingrediencím a použití živočišných tuků.

Tradiční
pomazánková

si drží jméno

VÝSLEDKY

TESTU
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Když se řekne tradiční pomazán-
kové, každý ví, že jde o nakyslou 
pomazánku smetanové chuti, 

která je skvělá nejen na namazání na 
pečivo, ale i k přípravě dalších druhů 
pomazánek, 
náplní i třeba 
dezertů. Před 
téměř 40 lety 
pravděpodobně nikdo netušil, jak vel-
kého úspěchu původní záměr vytvořit 
jen lépe roztíratelné máslo, dosáhne. 
Dnes jej pravidělně kupuje každá třetí 
domácnost. I když ještě pár let zpět to 
zas tak růžově nevypadalo. Výrobci se 
změny názvosloví nařízené v Bruselu 
skutečně oprávněně obávali. A to nejen 
proto, že zákazníci již svůj produkt 
pod novým pojmenováním nenajdou, 
ale i proto, aby sem nepronikly 

pomazánky, které budou po levnu vyrá-
běny z rostlinných tuků a olejů a kva-
litní pomazánková zcela vytlačí. České 
jazýčky jsou ale vycvičené. Porotcům 
jsme totiž vedle 7 tradičních pomazán-

kových nabídli 
k posouzení 
i 2 pomazánky, 
které obsaho-

valy rostlinné tuky a oleje. Markantní 
rozdíl v chuti poznali všichni hned.

Jedině smetana
Tradiční pomazánkové se totiž vyrábí ze 
sladké smetany o tučnosti přibližně 37 %. 
Smetana se zahustí přídavkem sušené-
ho mléka, pasteruje se (minimálně při 
teplotě 90 °C), homogenizuje a chladí se. 
Po přídavku smetanových kultur zraje 16 

až 18 hodin. 

A po zapracování škrobu a kuchyňské 
soli se zakysaná smetana termizuje při 
teplotě okolo 70 °C a za horka se plní do 
kelímků, které se vkládají do kartonků, 
rovnají na palety a v chladírně chladí na 
teplotu 2 až 8 °C. Konečný výrobek má 
nejméně 31 % tuku – živočišného! To 
se projevuje i v chuti a vzhledu. Kvalitní 
tradiční pomazánkové má mít hladkou, 
snadno roztíratelnou konzistenci. Chuť 
a vůně je lahodně nakyslá, příjemná, bez 
cizích příchutí a pachů. Zatímco rostlinné 
pomazánky mohou budit dojem gumovité 
hmoty. Od sebe je pak rozeznáte nejen 
podle názvu, ty rostlinné nesmí užít 
název tradiční pomazánkové, ale napří-
klad jen pomazánka nebo pomazánkový 
nátěr, ale i podle složení.

Uspokojivé výsledky analýzy
Tuk byl samozřejmě hlavní parametr, 
který byl sledován při analýze. Dále byly 
provedeny analýzy na stanovení přídav-
ku konzervačních látek, protože tradiční 
pomazánkové by mělo mít trvanlivost 
přirozenou a v žádném případě by konzer-
vační látky tedy obsahovat nemělo. Tyto 
parametry byly doplněny ještě o měření 
hodnot nasycených mastných kyselin 
a sušiny. Všechny produkty označené 
jako tradiční pomazánkové normované 
parametry splnily a tudíž byly ohodnoce-
ny známkou nejlepší - 1.
U výrobků byly stanoveny i obsahy mo-
noenových a polyenových nenasycených 
mastných kyselin, a to kvůli porovnání 
jejich obsahu v tradičním pomazánkovém 
a levnějších rostlinných pomazánkách. 
Byly nalezeny očekávané rozdíly v obsahu 
nasycených mastných kyselin a nena-
sycených mastných kyselin. Pomazán-
kové krémy nebo pomazánky s obsahem 

rostlinného tuku měly nižší obsah 
nasycených mastných ky-

selin např. Choceňské 
tradiční pomazán-

„Označení pomazánkové máslo
už na etiketě nenajdete“
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kové má obsah nasycených mastných ky-
selin 21,9 g/100 g a Korrekt Pomazánkový 
krém obsahuje 13,8 g/100 g a vyšší obsah 
nenasycených mastných kyselin. Otázka 
je, do jaké míry mají tyto rozdíly význam 
v přísunu těchto mastných kyselin z hle-
diska výživy.

Mistři smetanové chuti
Senzorické hodnocení proběhlo tradičně 
zcela anonymně v profesionální senzo-
rické laboratoři VŠCHT. Postup byl zcela 
korektní a v souladu s mezinárodními 
ISO normami. Hodnocení se pak zúčast-
nilo 12 hodnotitelů, kteří posuzovali 
mimo jiné barvu, chuť, vůni, konzistenci 
a roztíratelnost na široké bodové škále 

tak, aby výsledky přinesly co nejpřes-
nější obraz o senzorickách preferencích. 
Výsledné známky se pohybovaly v rozme-
zí 1,9 až 4,7. A je snadno odhadnutelné 
proč. Rostlinné pomazánky odhalil totiž 
každý velmi 
brzy, Tyto 
výrobky také 
byly nejhůře 
hodnocené. Potvrdilo se, že rostlinné 
tuky a oleje zhoršují senzorické hodno-
cení výrobku hodnotiteli a jejich jedinou 
výhodnou může být cena.
Vítězem se stalo nakonec Choceňské 
tradiční pomazánkové neochucené, 
u kterého hodnotitelé ocenili příjemný 
vzhled a nejpříjemnější vůni. Dále měl 

vzorek vyváženou kyselou a slanou chuť, 
intenzita smetanové chuti byla velmi 
vysoká, a velmi dobrá byla i rozplývavost 
v ústech. Na druhém místě se pak pře-
kvapivě umístil výrobek Pilos - Tradiční 

pomazánkové 
klasik, které 
bylo vyrobené 
na Slovensku 

a na třetím místě opět privátka Clever 
tradiční pomazánkové neochucené.

Pět let zpátky
I testování, které naše redakce ve spo-
lupráci s akreditovanými laboratořemi 
a odborníky, provedla před pěti lety, 
neodhalilo žádné pochybení. Všech-

Věnujte pozornost složení výrobků. Do 
tradičního pomazánkového rozhodně 
nepatří rostlinné tuky nebo rostlinné 
bílkoviny.

Pokud se rozhodnete pro pomazánku 
na bázi rostlinných tuků, je vhodné 
vybírat výrobky s deklarovanou 
výživovou hodnotou spíše s nižším 
obsahem nasycených a trans-mastných 
kyselin.

Do pomazánkových se přidává malé 
množství škrobu, který omezuje 
vylučování syrovátky, přesto k němu 
někdy dochází. Nejedná se však 
o známku zkázy výrobku a tento stačí 
jen znovu rozmíchat.

Pomazánková jsou zejména kvůli 
nižšímu obsahu tuku méně stabilní 
než klasická másla a mohou dříve 
podléhat zkáze, zejména po 
otevření. Doporučujeme tedy po 
otevření tradičního pomazánkového 
co nejdříve spotřebovat.

4 TIPY PRO 
VÝBĚR

„Všechna tradiční pomazánková
dostala za analýzu jedničku“
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Choceňské tradiční 
pomazánkové neochucené
výrobce: Choceňská mlékárna, s. r. o., 
Kollárova 481, 565 01 Choceň

Z degustace: Nejlépe hodnocený vzorek s pří-
jemným vzhledem a nejpříjemnější vůní. Dále 
měl vzorek příjemnou kyselou a slanou chuť, 
intenzita smetanové chuti byla velmi vysoká, 
a velmi dobrá byla rozplývavost v ústech

Známka 
za celkové 
hodnocení

Cena: 32,90 Kč/200 g

Tuky (g/100 g): 31,0

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 21,5

Mononenasycené MK (g/100 g): 8,1

Polynenasycené MK (g/100 g): 0,95

Sušina (g/100 g): 42,9

1,45
Složení: zakysaná smetana, sušené mléko, sušená 
syrovátka, škrob, jedlá sůl

Tradiční 
pomazánkové natur
výrobce: OLMA, a. s., 
Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc

Z degustace: Vzorek měl příjemný vzhled, 
v chuti byl méně výrazný ale smetanový 

Známka 
za celkové 
hodnocení

Cena: 30,90 Kč/200 g

Tuky (g/100 g): 33,6

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 22,4

Mononenasycené MK (g/100 g): 8,3

Polynenasycené MK (g/100 g): 0,95

Sušina (g/100 g): 43,6

1,60
Složení: zakysaná smetana, sušené mléko, škrob, jedlá 
sůl.

K Classic - Tradiční 
pomazánkové
výrobce: Kaufland Česká republika, a. s., 
Bělohorská 203, 169 00 Praha 6

Z degustace: Vzorek měl příjemný vzhled, 
velmi dobrou jemnou texturu. Intenzita smeta-
nové chuti byla velmi vysoká

Známka 
za celkové 
hodnocení

Cena: 21,90 Kč/200 g

Tuky (g/100 g): 31,0

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 21,2

Mononenasycené MK (g/100 g): 7,1

Polynenasycené MK (g/100 g): 0,91

Sušina (g/100 g): 43,3

1,75
Složení: smetana 91,5 %, sušené mléko, bramborový 
škrob, jedlá sůl 0,5 %

Clever tradiční 
pomazánkové neochucené
výrobce: OLMA, a. s. Pavelkova 597/18, Holice, 
779 00 Olomouc vyrobeno pro BILLA, spol. sr.o.

Z degustace: Vzorek měl příjemný vzhled 
a nejpříjemnější chuť. Intenzita kyselé chuti 
byla nízká, ale intenzita smetanové chuti byla 
velmi vysoká

Známka 
za celkové 
hodnocení

Cena: 21,90 Kč/200 g

Tuky (g/100 g): 32,8

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 21,9

Mononenasycené MK (g/100 g): 8,1

Polynenasycené MK (g/100 g): 0,95

Sušina (g/100 g): 43,2

1,55
Složení: zakysaná smetana, sušené odstředěné mléko, 
tapiokový škrob, jedlá sůl

ny produkty, které nesly označení ještě 
pomazánkové máslo skutečně obsahovaly 
dostatek živočišného tuku a nevyskytova-
ly se v nich konzervanty.
Je na každém, zda se rozhodne pro 
pomazánky na bázi mléka nebo na bázi 
rostlinných tuků. Jak ukázaly výsledky 
senzorického testování, použití rost-
linných tuků se sice na senzorických 
vlastnostech projeví, nicméně některými 
spotřebiteli nemusí být tato změna vní-
mána negativně. Na druhou stranu se dá 
konstatovat, že tradiční pomazánková na 
bázi smetany hodnotili všichni hodnotite-
lé ve shodě kladně. 

Známka 
za senzorické 

hodnocení 1,90

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,20

Pilos - Tradiční 
pomazánkové klasik
výrobce: AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 
950 22 Nitra, Slovensko; vyrobeno pro Lidl

Z degustace: Vzorek měl příjemný vzhled 
a vynikal v příjemnosti slané chuti. Dále se pří-
jemně rozpouštěl v ústech. Textura byla jemná

Známka 
za celkové 
hodnocení

Cena: 21,90 Kč/200 g

Tuky (g/100 g): 30,6

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 20,0

Mononenasycené MK (g/100 g): 7,8

Polynenasycené MK (g/100 g): 1,00

Sušina (g/100 g): 41,8

1,50
Složení: pasterovaná smetana 90,3 %, sušené odstředěné 
mléko, bramborový škrob, 0,7 % jedlá sůl, smetanová kultura.

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,00

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,50
Známka 

za senzorické 
hodnocení 2,10
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Jihočeské pomazánkové 
tradiční bez příchuti
výrobce: MADETA, a. s., Rudolfovská 246/83, 
370 50 České Budějovice

Z degustace: Vzorek měl příjemný vzhled 
a intenzivní vůni a také intenzivní smetanovou 
chuť

Známka 
za celkové 
hodnocení

Cena: 28,90 Kč/150 g

Tuky (g/100 g): 31,7

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 21,0

Mononenasycené MK (g/100 g): 7,9

Polynenasycené MK (g/100 g): 1,00

Sušina (g/100 g): 43,5

1,95
Složení: smetana, sušené podmáslí, sušené mléko, 
bramborový škrob, jedlá sůl, smetanová kultura

Jaroměřické tradiční 
pomazánkové lahůdkové
výrobce: Jaroměřická mlékárna, a.s., Kaunicova 
198, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Z degustace: Vzorek mel žlutší barvu a inten-
zivní vůni. Texturně byl jemnější.

Známka 
za celkové 
hodnocení

Cena: 27,90 Kč/150 g

Tuky (g/100 g): 31,3

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 20,8

Mononenasycené MK (g/100 g): 7,82

Polynenasycené MK (g/100 g): 0,89

Sušina (g/100 g): 43,4

2,15
Složení: smetana, sušené mléko, sušená syrovátka, modi-
fikovaný bramborový škrob, jedlá sůl 0,5 %, mléčná kultura

Korrekt 
Pomazánkový krém
výrobce: Globus ČR, k. s., Kostelecká 822/75, 
196 00 Praha 9

Z degustace: Chuťově výrazný vzorek, avšak 
chuť byla druhá nejméně příjemná, s intenzivní 
kyselou chutí, s málo příjemnou vůní a nejhorší 
rozplývavostí v ústech. Textura byla hrudkovitá

Známka 
za senzorické 

hodnocení

Cena: 17,90 Kč/200 g

Tuky (g/100 g): 28,0

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 13,8

Mononenasycené MK (g/100 g): 10,7

Polynenasycené MK (g/100 g): 2,08

Sušina (g/100 g): 37,0

4,30
Složení: zakysaná smetana 71 %, rostlinný olej (palmový 
a kokosový) v různém poměru) 24 %, sušené mléko, 
bramborový škrob, jedlá sůl max. 1 %, sušená syrovátka

Bystřická 
pomazánka
výrobce: ALIMPEX FOOD a.s., Českobrod-
ská 1174, 198 00 Praha 9

Z degustace: Vzorek měl nejhorší vzhled a byl 
velmi světlý. Dále měl nejhorší příjemnost chuti 
a velmi intenzivní kyselou chuť. Intenzita smetano-
vé chuti byla velmi nízká. Textura byla hrudkovitá

Známka 
za senzorické 

hodnocení

Cena: 17,90 Kč/200 g

Tuky (g/100 g): 32,8

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 14,7

Mononenasycené MK (g/100 g): 11,5

Polynenasycené MK (g/100 g): 2,15

Sušina (g/100 g): 39,1

4,70
Složení: zakysaná smetana 71 %, rostlinný olej 24 % 
(palmový a kokosový v různém poměru), sušené mléko, 
bramborový škrob, jedlá sůl, max. 1 %, sušená syrovátka

Albert tradiční 
pomazánkové natural
výrobce: Choceňská mlékárna, s. r. o., Kollárova 
481, 565 01 Choceň; pro AHOLD Czech Repub-
lic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5

Z degustace: Vzorek měl intenzivní příjemnou 
vůni, s vyšší intenzitou slané chuti, texturně byl 
jemný a příjemně se rozpouštěl v ústech

Známka 
za celkové 
hodnocení

Cena: 21,90 Kč/200 g

Tuky (g/100 g): 31,5

Nasycené mastné kyseliny (g/100 g): 21,5

Mononenasycené MK (g/100 g): 7,3

Polynenasycené MK (g/100 g): 0,84

Sušina (g/100 g): 42,9

1,85
Složení: zakysaná smetana, sušené odstředěné mléko, 
sušená syrovátka, škrob, jedlá sůl
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pozn. red.: U produktů s rostlinnými tuky nebyly známkovány analytické parametry

Známka 
za senzorické 

hodnocení

Známka 
za senzorické 

hodnocení2,90 3,30
Známka 

za senzorické 
hodnocení 2,70



peckoviny
DEJTE SI MERUŇKY. JSOU SLADKÉ, ŠŤAVNATÉ A PLNÉ 

VITAMINŮ. JEJICH ČERSTVOST A KVALITU POZNÁTE 

PODLE BARVY, VŮNĚ A HLADKÉ, NEZVRÁSNĚNÉ SLUPKY. 

PŘESNĚ TAKOVÉ JSOU I NAŠE MERUŇKY. PROTO JSME 

UŽ 27 LET VAŠIMI EXPERTY NA ČERSTVOST.

MERUŇKY SE TAKÉ SKVĚLE 
HODÍ KE GRILOVÁNÍ. 
OKOUZLETE IDEÁLNÍM 
LETNÍM DEZERTEM.

JSME VAŠIMI EXPERTY 
NA ČERSTVOST

LET

UŽ

JSME VAŠIMI EXPERTY 
NA ČERSTVOST

LET

UŽ
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BILLA je synonymem 
pro čerstvost už 27 let!

„Kvalitní a čerstvé“ se stalo hlavním 
heslem společnosti BILLA již před 27 lety, 
kdy začala působit na českém trhu. Od 
té doby bylo v prodejnách obslouženo na 
několik stovek milionů zákazníků, kteří 
BILLU vyhledávají především pro širokou 
nabídku potravin té nejvyšší kvality. 

KVALITNÍ A ČERSTVÉ
V současné době nabízí společnost ve 
svém portfoliu v průměru 9 000 produk-
tů, z nichž na 60 % tvoří čerstvý a pravi-
delně obměňovaný sortiment potravin, 
který koresponduje s požadavky a přání-
mi jejích zákazníků. Jen čerstvého ovoce 
a zeleniny nabízí řetězec na 180 polo-
žek od 40 dodavatelů. Zhruba třetinu 
sortimentu tvoří plodiny tuzemských 
zemědělců, kteří je pro BILLU pěstují 

pod značkou Česká farma. Sezónní ovoce 
a zelenina této privátní značky putuje 
do nákupních košíků zákazníků dokon-
ce ještě tentýž den, kdy se v ranních 
hodinách sklidí na polích místních 
zemědělců. Atmosféru farmářských 
trhů, na kterých mohou zákazníci denně 
nakoupit čerstvé potraviny té nejvyšší 
kvality a převážně od tuzemských výrob-
ců a pěstitelů, přenesl obchodní řetězec 
BILLA nyní i do své nové kampaně. 

HRA O ČAS
Precizně propracovaný a za léta něko-
likrát optimalizovaný logistický proces 
společnosti BILLA zákazníkům zaručuje, 
že veškerý sortiment čerstvých potravin 
se k němu dostává v co nejkratším čase 
od jeho výroby. Některé položky jsou 
dokonce zaváženy napřímo na prodejny, 
což významně zkracuje celkovou dobu 
skladování a konečného závozu.

„Nabízet čerstvé a kvalitní potraviny pro 
nás není žádnou novinkou. Na českém 
trhu jsme již 27 let a naše strategie se 
od té doby nezměnila. Jsme konzistentní 
v našich strategických postojích a služ-
bách, které nabízíme 
zákazníkům,“ říká 
Jaroslaw Szczypka, 
generální ředitel 
BILLA ČR. „Jediné, 
co se v průběhu 
let změnilo je šíře 
potravin, které 
nabízíme. Do našeho 
portfolia zavádíme 
pravidelně nové 
zboží, které zákaz-

níkům zlepšuje jejich životní styl, nebo 
potraviny obměňujeme podle aktuálních 
preferencí spotřebitelů. Jsme supermar-
ketem 21. století a již 27 let opravdovými 
experty na čerstvost a kvalitu,“ dodává 
Jaroslaw Szczypka. 

JAKO NA TRHU
V souvislosti s touto kampaní začala 
společnost BILLA s rekonstrukcí svých 
stávajících prodejen. Nové uspořádání 
má za cíl vyzdvihnout dlouhodobou 
strategii firmy s důrazem na kvalitu, 
čerstvost a podporu lokálních dodava-
telů a regionálních producentů. Zrekon-
struovaných prodejen bude do konce 
roku více než 40 a v příštím roce budou 
následovat další. 

Kampaň BILLA startuje s důrazem na 
ovoce a zeleninu, v dalších týdnech pak 
zdůrazní i další čerstvé úseky a aktuální 
položky dle sezónnosti. V předchozích 
letech byla realizována i  v některých 
zemích, kde skupina REWE provozuje své 
obchodní řetězce, a nyní, v lokální pro-
dukci agentury McCann Prague, startuje 
i v České republice. 

Společnost BILLA 
odstartovala novou 
kampaň, podporující 
její dlouhodobý 
strategický pilíř, který 
se pro obchodní 
řetězec stal stěžejním 
už před 27 lety 
– nabízet svým 
zákazníkům kvalitní 
a čerstvé potraviny 
dlouhodobě.

PR článek
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Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Poznáte kečupové 
a hořčicové chytáky?

Na trhu existují desítky značek, 
které nabízejí oba dochucující 
produkty. Jak se ale v bohaté 

nabídce obchodů vyznat? Jak se ukázalo 
z našich dřívějších testů potravin, cena 
vám moc nepomůže, důležité je opět to, 
co se udává na obalu. Podle těchto infor-
mací můžete rozeznat, v jakém procentu-
álním zastoupení je hlavní složka, i třeba 
jak dlouhá je plejáda dochucovadel.

Přímá úměra: Drahé, špatné
Možná vás překvapí, že naše testování 
uskutečněné v roce 2015 potvrdilo, že 
i v této kategorii dražší výrobek ještě 
neznamená lepší. V testu bylo hodno-
ceno dvanáct kečupů, které jsou běžně 
dostupné na trhu pod označením „jemné“ 
či „sladké“. Vzorky byly analyzovány ve 
Státním veterinárním ústavu v Praze, sle-
dovány přitom byly obsahy soli a celkové 
refraktometrické sušiny a rajčatové suro-
viny. Dobrá zpráva je, že všechny testova-

né vzorky splnily legislativní požadavky 
na minimální obsah rajčatové sušiny (řada 
z nich se ovšem pohybovala na hranici). 
Zjistilo se, že nejvyšší množství obsahoval 
kečup Otma Gurmán Extra nesoucí logo 
kvality Klasa (s 13,2 % rajčatové sušiny). 
Požadavky na prémiovou kategorii splnily 
i dva kečupy, které přitom Prima, Extra 
či Speciál označeny nebyly – McDo-
nald’s (11,2 %) a kečup Kand Tomato 

Bez kvalitních 
dochucovadel se 
obejde málokterá 
„grilovačka“. 
Rozdíly v jejich 
kvalitě však výrazně 
ovlivňují i finální 
chuťový zážitek. 
Jak tedy dobře 
nakoupit, abychom 
nebyli nepříjemně 
překvapeni?
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ketchup (10,9 %), také s označením Klasa.
Co se obsahu soli týče, u žádného vzorku 
nebyla naměřena nadměrně vysoká 
hodnota. Legislativnímu limitu 3,5 % se 
žádný nepřiblížil. Pokud u potravinář-
ských výrobků sledujete obsah přídat-
ných látek, asi vás potěší, že kečup je 
možné vyrobit bez nich. V takovém přípa-
dě sáhněte například po výrobcích Otma 
Gurmán Extra, Kand, Heinz a McDonald’s. 
Ostatní vzorky obsahovaly minimálně 
podíl škrobu nebo chemické konzervanty, 
případně se obešly bez nich.
Pro děti vybírejte kvalitní kečup s vy-
sokým podílem rajčatového protlaku 
a nižším množstvím soli, zvolit můžete 
i variantu přímo určenou pro děti. Dů-
ležité je také malé strávníky naučit, že 
dochucovadla mají ve vašem jídelníčku 
místo jen občas.

Pravý kečup nebo jen „pochoutka“, 
popřípadě „omáčka“
Důvodem, proč SZPI většinou nařizuje 
stáhnout kečupy z prodeje, bývá zjištěný 
nižší obsah rajčat, než udává obal. Podíl 
rajčatové sušiny totiž v kečupu musí být 
nejméně 7 %. Legislativa stanovuje také 

minimální podíl celkové 
refraktometric-

ké sušiny, který 
tvoří 12 %, 

přičemž 
zmiňo-

vané 

rajčatové sušiny musí být právě nejméně 
7 %. Kečupy označené jako Prima, Extra 
či Speciál musejí obsahovat refraktomet-
rickou sušinu 
nejméně 30 % 
a 10 % musí 
činit refrakto-
metrická sušina vnesená surovinou rajčato-
vou. Pokud tedy hledáte v obchodě vyšší 
kvalitu, označení Prima, Extra nebo Speciál 
by mělo být její zárukou.
To výrobky prodávané pod názvy „ke-
čupová pochoutka“ a „kečupová omáčka“ 
nemusejí splňovat legislativní normy 
ohledně minimálního obsahu rajčat. 
Podíl refraktometrické rajčatové sušiny je 
měřitelná hodnota na rozdíl od množ-
ství použitých rajčat, která se obsahem 
sušiny dost liší v závislosti na své odrůdě 
i zralosti. Červené plody přitom obsahují 
kolem 7 % sušiny (a 93 % vody), z čehož 
vyplývá, že ke splnění minimálního poža-
davku se k výrobě 100 g kečupu v přepo-
čtu musí použít více než 100 g rajčat.

Semeno určuje chuť hořčice
Věrnou společnicí kečupu je ve skupině 
dochucovacích přípravků hořčice. Jejím 
základem je hořčičné semínko, ocet a sůl, 

přičemž rozlišujeme tři druhy semen: 
bílá, černá a hnědá. Právě semena 
určují pálivost a chuť. Hustá žlutá 
nebo žlutohnědá pasta se potom 

vyrábí z mletých hořčičných semí-
nek, které se podle druhu smí-

chají s vodou, octem, 
solí, cukrem (nebo 
glukózovým sirupem), 

mletým kořením (často kurkumou kvůli 
barvě), olejem či jinou kapalinou, většinou 
se konzervuje kyselinou benzoovou (ma-

ximálně 1 gram 
na kilogram 
hořčice) nebo 
disiřičitanem 

draselným. Chuť se pohybuje na stupnici 
od ostré přes mírnou až silně pálivou.

Pro tu nejpálivější musíte až do Asie
Hořčice kremžská, jak sám název napoví-
dá, pochází z rakouského města Křemže, 
kde se dochucuje vínem. K její výrobě 
jsou potřeba semínka z bílé a černé hořči-
ce. Narozdíl od homogenní hořčice plno-
tučné obsahuje tento druh hrubě mleté 
černé slupky a vyšší procento cukru. Její 
barva se pohybuje od žlutohnědé (je při-
barvená) po šedohnědou (nepřibarvená). 
Svoje místo na českých stolech a spížích 
si našly i hořčice francouzského typu, 
z nichž nejznámější je dijonská (poprvé 
vyrobena ve městě Dijon), vyráběná ze 
semínek hnědé nebo černé hořčice, která 
mají výrazně ostřejší a štiplavější chuť. 
Gurmety oceňující opravdu ostré chutě 
by zaujaly orientální hořčice, mezi nimi 
hlavně hořčice sareptská, která se pěstuje 
na území Číny, Indie a ve střední Asii.

Proč hořčice bledne?
Plnotučná hořčice patří stabilně mezi 
nejoblíbenější druhy, vyrábí se z jemně 
namletých semínek bílé hořčice. Zatímco 
spotřebitelé jsou zvyklí na barvu sytě 
hnědo-oranžovou u hořčice plnotučné, 
její přirozená barva je světle šedožluto-

„První hořčici používali
už starověcí Řekové a Římané“

Vůně – rajčatová, plná
Barva – červená a její přirozené odstíny
Chuť – rajčatová, jemná, vyvážená, 
nasládlá či sladkokyselá
Konzistence – kašovitá, homogenní, 
jemná, případně s částicemi přísad

JAK BY MĚL 
KEČUP SPRÁVNĚ 
VYPADAT?
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zelená. Dlouhodobě se proto při výrobě 
používala syntetická barviva. Proto nás 
může v posledních letech zarazit viditelná 
změna barvy, která je však způsobena 
jen změnou postupu při přibarvování – 
dnes mnoho výrobců barví toto oblíbené 
dochucovadlo kurkumou, luteinem nebo 
riboflavinem. Kromě 
tradičního vzhledu 
jsou čeští spotřebi-
telé věrní i tradiční 
chuti, na kterou jsou zvyklí a ačkoliv 
máme na výběr nepřeberně zahraniční 
a speciálních hořčic, například s bylinka-
mi, zeleným pepřem, ovocem, zeleninou 
nebo medem, nejprodávanější zůstávají 
klasické druhy, z čehož celkovou spotřebu 
ze 70 % pokrývá hořčice plnotučná.

Kde vyrábějí hořčici postaru?
Češi jsou velcí milovníci české hořčice 
a nejen jí spotřebují kolem 15 tisíc tun 
ročně, což tvoří více než dvě kila horčice 
na osobu. Údaje, které by vás jako spo-
třebitele měly při nákupu zajímat, jsou: 
obsah tuku, který by neměl překročit 
30 %, podíl trans-nenasycených mastných 
kyselin (pod 0,1 gramu na 100 gramů) 
a obsah sodíku, který by se měl pohybovat 
v rozmezí do 750 miligramů na 100 gramů. 
Obsah barviv, konzervantů a příměsí záleží 
na chuťových, respektive spotřebitel-
ských, preferencích, zdravější však může 
být vybírat výrobky s minimálním podí-
lech těchto látek. Uchovávejte ji nejlépe 
v chladničce v dobře uzavřených plasto-
vých obalech nebo skleničkách, nevysta-
vujte ji teplotám nad 20 °C (je vhodné na 

toto doporučení myslet hlavně v období 
letního grilování). Působením tepla se 
začíná rozkládat, žlukne. Podobně jejím 
senzorickým kvalitám nesvědčí světlo ani 
vzduch. Při nákupu pamatujte na to, že 
na etiketě musí být uvedeno, o jaký druh 
hořčice jde a jakou ochucující složku ob-

sahuje – tuto informaci oceníte především 
u hořčic u nás nepříliš známých. Pro děti 
je vhodná dětská hořčice, protože obvykle 

neobsahuje tolik přídatných látek. Opět 
jako v případě kečupu platí, že v dět-
ském jídelníčku bychom to s množstvím 
dochucovacích přípravků neměli přehánět. 
A zajímavost na závěr – pokud zatoužíte 
po chuti hořčice vyrobené podle origi-
nálních trapistických receptur, zamiřte 

pro ni k mnichům do 
opatství Nový Dvůr 
nedaleko Toužimi. Jde 
o výrobek vysoké kva-

lity, příbuzný druhu francouzské hořčice 
nazývané „moutarde à l’ancienne“, tedy 
„hořčice postaru“. 

„Anglický pojem „mustard“ byl odvozen od latinského
výrazu „mustum ardens“, tedy palčivý mošt“

Plnotučná: kašovitá hmota s jem-
ně mletými semínky, bez hrubých 
částic, barva še dožlutá (nepřibarvená) 
nebo žlutohnědá (přibarvená), chuť 
řízná, obsahuje nejméně 5 % cukru, 
min. 20 % sušiny a min. 3,6 % tuku, 
max. 2,5 kyseliny octové, nestanoven 
limit pro obsah soli
Dijonská: jemně mletá semena, pikant-
ní chuť
Kremžská: kašovitá hmota obsahu-
je zřetelné hrubé částice drceného 
semínka černé hořči ce, palčivá chuť, 
přitom typicky nasládlá (obsahuje 
nejméně 16 % cukru), méně kyselá než 
plnotučná (max. 1,9 % kyseliny octové), 
min. 32 % sušiny, nestanoven limit pro 
sůl a tuk
Speciální: ochuce né varianty (případ-
ně s částicemi přidané zeleniny nebo 
ovoce), pálivé nebo méně pálivé řízné 
chuti, obsah zeleniny, ovoce, resp. 
různých dalších přísad podle zemí 
původu, nestanoven obsah cukru, tuku, 
soli a kyseliny octové.

DRUHY HOŘČIC
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Připravil Petr Havel, foto shutterstock

Mýty
Základní přístup ke konzumaci 

potravin je přitom zcela opačný - 
od ničeho neodrazovat a naopak 

preferovat co nejpestřejší stravu, samo-
zřejmě za podmínky, že nějaká skupina 
potravin prokazatelně a přímo spotře-
bitele neohrožuje kvůli nějaké nemoci. 
Dnes často používané strašení poten-
ciálním ohrožením zdraví je ale kontra-
produktivní, a ve svých důsledcích je 
programové vynechávání konzumace 
celých skupin zemědělských surovin 
a potravin z nich vyrobených větším 
rizikem pro člověka než právě pestrá 
strava. To je vyjádřeno sloganem „jíst 
střídmě z bohatého stolu“, což je vůbec 
ta nejzákladnější zásada, které se má po 

V záplavě článků o výhodách, častěji však bohužel spíše 
o rizicích konzumace potravin, kterými je dnes a denně 
veřejnost bombardována prostřednictvím samozvaných 
nutričních a výživových poradců, se postupně vytratila 
sdělení, která jsou pro správný způsob stravování 
skutečně podstatná. Stále více se proto ukazuje jako 
strategicky potřebné uvádět různé spasitelské či 
katastrofické scénáře na pravou míru a veřejně jim 
oponovat. Kdyby si totiž měl dát spotřebitel dohromady 
všechna doporučení, jejichž cílem je odradit ho od 
konzumace údajně rizikových potravin a v praxi se tím 
řídil, zřejmě by velmi brzy zemřel hlady.

o potravinách



www.svetpotravin.cz 31

téma

celý svůj 
život konzument 

držet. Uvedené 
úsloví přitom 
obsahuje i slovo 
„střídmě“, což 
je další důležitá 

podmínka opti-
málního stravo-
vání. Znamená to 
totiž, že bychom 

se neměli žádné, i té 
„sebezdravější“ potraviny nebo skupiny 
potravin přejídat.

Jednosložková strava může ublížit
Nadměrná konzumace selektivně vybíra-
ných potravin má samozřejmě negativní 
dopady na lidský organismus, což ovšem 
většina informací, které spotřebiteli do-
poručují to či ono, obvykle neobsahuje. 
Je tak třeba velmi důrazně připomenout, 
že potenciálně riziková je pro člově-

ka jakákoli potravina i jakýkoli nápoj, 
i kdyby měly (jakože většinou nemají) 
doporučované 
produkty na 
organismus 
člověka 
jednoznačně příznivý vliv. Člověk 
se může předávkovat a zemřít i při 

nadměrné konzumaci vitamínů, 
stejně tak ale může zemřít po nadměr-

né (tím je míněno opravdu nadměrné) 
konzumaci obyčejné vody. Minimálně 
zdravotní potíže již ostatně po neo-
podstatněné velké konzumaci vody 

lékaři u svých pacientů registrují, a to 
především u těch, kteří podléhají lobby 

„pitného režimu“ 
a denně do sebe 
lijí pět a více 
litrů tekutin. 

A pokud se týká smrti předávkováním 
vitamíny, pak takové případy jsou už 
zdokumentovány.

Na limity je třeba koukat 
i z jiného úhlu
Platí tak, že potenciální negativní vliv 
konzumace potravin a nápojů se 

„Předávkovat se můžete
vitaminy i vodou“
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může teoreticky projevit až při vý-
znamné kumulaci v nich obsažených 
látek, a právě proto stanovují podmínky 
k výrobě potravin a nápojů maximální 
možné limity látek nebo mikroorga-
nismů, které mohou příslušné produkty 
obsahovat. K tomu je ale třeba dodat, že 
jsou tyto limity jednak stanoveny velmi 
přísně 
a s velkou 
rezervou 
z pohledu 
možného rizika, a jednak, že v drtivé 
většině případů potravin na našem trhu 
prodávaných, zejména těch tuzemského 
původu, jsou obsahy takových látek 
a mikroorganismů hluboko pod již tak 
přísným limitem.

Každý člověk je unikát
Naprosto rozhodující je přitom něco, co 
prakticky žádná spasitelská informace 
neobsahuje - totiž, že každý jednotlivý 
člověk má zcela jedinečnou genetickou 
a imunitní (a další) výbavu, takže na na-
prosto stejnou potravinu nebo nápoj rea-
guje každý jednotlivý organismus různě. 

Právě proto 
nemůže 
v obecném 
slova smyslu 

platit jakákoli dieta, a to ani v rámci 
nejbližších příbuzných. V podstatě lze 
říci, že jediné, co stoprocentně platí, 
je to, že stoprocentně neplatí nic. To, 
co jednomu pomáhá, může druhému 
škodit, a naopak. Veškeré plošné regula-

ce, plošná doporučení nebo ústně či na 
sociálních sítích sdílená zkušenost tak 
nemusí, a ve většině případů také nevede, 
ke stejnému výsledku u lidí, kteří tato 
doporučení a zkušenosti sdílejí a aplikují 
sami na sebe. A ano, někdy to samozřej-
mě zafungovat může. To ale v případech, 
kdy má spotřebitel podobnou genetickou 
a imunitní výbavu jako ten, který mu 
nějaký zaručený recept na zdravé stravo-
vání a skladbu potravin k tomuto účelu 
doporučuje.

Co je pravda a co jen marketing?
Při výběru potravin a možném vlivu 
zakoupených potravin a nápojů na zdraví 
se většinou doporučuje sledovat složení 
potravin na etiketách výrobků. To jistě 

„To, co jednomu pomáhá,
může druhému škodit, a naopak“
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platí, skoro stejnou váhu by ale měl mít 
rezervovaný postoj k údajům, které spo-
třebitele varují před údajně „rizikovými“ 
potravinami. Ve většině případů nejde 
totiž o standardní osvětu spotřebitele, ale 
o marketingové projekty, jejichž cílem je 
konkurenční boj mezi výrobci potravin 
nebo dokonce jen mezi reklamními agen-
turami s tím, že se nedlouho poté, co se 
spotřebiteli nedoporučí kupovat a kon-
zumovat nějakou potravinu, objeví jiné 
doporučení, které naopak jiný druh po-
traviny nebo nápoje představí spo-
třebiteli jako ten pravý a zdravý. 
To je však kupodivu ještě ten 
lepší příklad. V horším případě 
se totiž spotřebitel dozví, že mu 
díky programovému vynechá-
ní některých skupin potravin 
(typicky červeného masa nebo 
živočišných tuků) pro správný 
vývoj organismu „něco chybí“, 
a měl by si proto látky, jichž se 
mu nedostává, doplnit prostřednic-
tvím potravinových doplňků, ideálně 
nějakých „bobulí“. Málokdo si v této 
souvislosti uvědomí, že potřebné látky by 
získal mnohem levněji v normální stravě 
a z konvenčních, běžným způsobem vyrá-
běných potravin.

Pozor na placebo efekt
Potravinové doplňky navíc patří mezi 
produkty, u nichž pravidelně zjišťu-
je Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce nejvíce klamavých reklamních 
sdělení. Jsou tak v praxi mnohem více 
rizikové než potraviny, i když se často 
honosí sdělením „ryze přírod-
ní“. Jak je ale skutečně „ryze 
přírodní“ nějaká pilulka, to, 
zdá se, i našim spotřebite-
lům uniká. Řada studií také 
již v minulosti konstatovala 
naprostý opak prospěšnosti 
takových doplňků, a to dokonce 
v tak citlivé oblasti, jako je všudy 
přítomný boj proti rakovině. Podle 
švédské studie z roku 2014 naopak 
například antioxidační doplňky riziko 
rakoviny zvyšují, o něco později publiko-
vaná americká studie zase došla k závěru, 
že multivitamíny nenahradí hodnotnou 
stravu. Přesto lidé na celém světě za toto 
„placebo“ utrácejí neuvěřitelné množství 
peněz, celosvětový byznys s potravino-
vými doplňky se odhaduje na zhruba 50 
miliard dolarů ročně, v naší zemi pak ročně 
za tyto produkty lidé utratí více než 5 mili-
ard korun. Kdyby si ale spotřebitelé za tyto 
peníze koupili třeba dražší a kvalitnější, 
například čerstvé potraviny, udělali by pro 
své zdraví mnohem prospěšnější krok. 

téma



www.svetpotravin.cz34

víte, že…

Pivo občas pije 87 procent Čechů. 
Zatímco donedávna platilo, že 
o něco více konzumentů piva je 

mezi muži, ženy je velmi slibně dohánějí. 
Podle slov Martiny Ferencové, výkonné 
ředitelky Českého svazu pivovarů a sla-
doven, pivovarníci dlouhodobě pozorují, 
že se životní styl Čechů proměňuje. 

Do sklenic se už nečepují jen vyhláše-
né značky poctivého ležáku, ale i piva 
malých pivovarů různě ochucená kořením 
či rovnou piva s ovocnou příchutí, která 
dokonce nemají ani „volty“.

Národ český, národ pivní
Češi pivo milují a na tom se nic nemění. 

Svědčí o tom boom pivovarů i nabídka 
nejrůznějších pivních speciálů, které 
vycházejí vstříc aktuálním chuťovým 
preferencím spotřebitelů. Mnoho pivovar-
ských skupin buduje například úspěšné 
sítě vlastních franšízových hospod, 
kde si zákazníci mohou vychutnat pivo 
z tanku. Tento trend je patrný nejen 
u nás, ale také v zahraničí. Česká hospoda 
stejně jako české pivo má ve světě zvuk. 
Výzkumy také potvrdily, že naši zemi 
nadále považujeme za zemi piva. Více než 
devadesát procent respondentů souhla-
sí s tvrzením, že pivo je součástí české 
kultury a tradic, že k nám patří a že na něj 
můžeme být pyšní.

Pivní speciály a mixy na výsluní
Trendem současnosti je zájem konzumen-
tů piva experimentovat, ochota neznámé 
pivo zkoušet, případně si vybírat pivo 
z malého místního pivovaru. Fenoménem 

Připravila Táňa Pikartová, foto shuttertock a archiv redakce

Pivo 21. století
chutná

po ovoci
Pivo stále táhne. Potvrdil to nejen náš malý průzkum 
mezi pivními odborníky, ale i data výzkumných 
agentur. Zajímavé je, že i když jsou Čechy zemí 
zaslíbenou, orosenou pivní pěnou, nejvíce sílí 
trend právě těch typů, které za pivo považuje jen 
málokterý pivař. Co dostalo na výsluní ovocné pivní 
odnože a jak si povede obyčejný půllitr zlata s bílou 
čepicí v budoucnu?
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jsou pak určitě radlery. Na trhu je vřele 
vítáme a v naprosté většině je považu-
jeme za sympatický způsob rozšíření 
standardní nabídky pivovarů.
Oblíbené jsou i pivní mixy, které se pro-
dávají zejména v plechovkách. Podle dat 
společnosti Nielsen se jich loni v malo-
obchodě prodalo 219 tisíc hektolitrů, za-
tímco v roce 2016 to bylo jenom 172 tisíc 
hektolitrů. Spotřebitele táhnou hlavně 
nápoje bez obsahu alkoholu. Jejich prode-
je meziročně stouply téměř o sedmdesát 
procent. „Popularita nealkoholických 
pivních mixů roste už 
několik let. Zatímco 
ještě před dvěma lety 
převažovaly prodeje 
varianty s nízkým obsahem alkoholu, 
loňský rok už byl jasně ve znamení nealko 
mixů,“ vysvětluje Tereza Bialožytová, 
manažerka značky Cool Pivovarů Staro-
pramen, které mimo jiné obohatily trh 

nealko o další příchuť Okurka a Limetka. 
A svou nabídku byl nucen rozšířit také 
Birell s řadou Botanicals. Nová je příchuť 
jablko se zázvorem a heřmánkem.

Čistě dámská záležitost
Pivo dobře padne k dámské jízdě. „Pivo-
vary reagují nabídkou pivních speciálů, 
jejichž obliba roste zejména mezi ženami,“ 
říká Martina Ferencová. Až o dvě procenta 
meziročně stoupla i skupina žen, které 
v situaci, kdy si nemohou dát normál-
ní pivo, sáhnou po jeho nealkoholické 

variantě. Ženy si pak 
prý oblíbily nejvíce 
světlé pšeničné pivo 
s jemnou hořkostí 

a svěží příchutí malin Hoegaarden Rosée.
Historie této receptury sahá až do polovi-
ny patnáctého století, a i když Rosée patří 
mezi novější značky belgického pivovaru, 
není to rozhodně poprvé, co v malém 

městečku nedaleko Bruselu zaexperimen-
tovali s ovocnými tóny. Koneckonců také 
ikonická šestihranná sklenice má podle 
legendy původ ve sklenicích od ovocné 
marmelády, ze kterých se kdysi, při nedo-
statku obyčejného skla, pivo pilo.
Ptáte se, co má pivo společného s ovoc-
nými nápoji? Do jistého bodu neměn-
nou recepturu – i když výsledná chuť 
je pro mnohé málo „pivní“. Nejčastěji 
se vyrábějí přidáním ovocných extrak-
tů nebo sirupů a příchutí do svrchního 
nebo spodního kvašení. Češi rádi expe-
rimentují a jen zhruba 9 % mužů a 13 % 
žen je podle dlouhodobé studie Centra 
pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 
věrných striktně jedné značce nebo typu 
piva. Nejčastěji jsou mezi českými kon-
zumenty piva takoví (48 % mužů a 40 % 
žen), kteří ačkoli dlouhodobě preferují 
své pivo, rádi podle svých slov ochutnají 
nějaké neznámé.

víte, že…

Klasického piva pijeme obecně méně, 
ale stále se potvrzuje, že jej umíme. 
Aktuálně nejčerstvější ocenění má 
Plzeňský Prazdroj, který si odnesl hned 
šest prestižních ocenění z největší svě-
tové pivní soutěže Australian Internati-
onal Beer Awards. O přízeň porotců se 
tam ucházelo téměř 2200 piv z pivova-
rů všech velikostí z téměř čtyřiceti zemí 
celého světa. 
Odborná porota na prestižním klání 
v Melbourne ocenila stříbrnými medai-
lemi hned dvě piva z Velkopopovické-
ho pivovaru, a to mezi světlými pivy 
plzeňského typu světlý ležák Kozel 
a rovněž Kozel Řezaný, který uspěl 
mezi pivy polotmavými. Z klání neal-
koholických piv si stříbro odnesl i Birell 
Polotmavý. Na bronzové stupínky pak 
mezi pivy Pils vystoupili hned dva zá-
stupci z pivovaru Gambrinus - Excelent 
a Gambrinus Originál 10. Bronz si ze 
soutěže černých piv odnesl i Velkopo-
povický Kozel Černý.

PIVNÍ METÁLY

„Ovocná piva válcují
tradiční zlatý mok“
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Klasika ke grilovačce
Kde ale Češi zůstávají věrni tradici, jsou 
grilovací akce. Jednoduše ke krkovičcě 
patří dobře vychlazená Plzeň nebo Gam-
brinus (pozn. red.: podle dat nejprodáva-
nější piva). Důležitá je ale také vhodná 
péče o zlatavý mok, aby měl správnou 
chuť a teplotu. Nejlepší službu v tako-
vém případě poskytne vlastní soudek, 
umožňující čepovat si pivo dle libosti. 
„Pokud je opravdu horko, oceníte chladicí 
zařízení s kompresorem, které ale napřed 
důkladně propláchněte. Sud nechte 
alespoň den předem v chladné místnosti 
a před naražením s ním zbytečně ne-
třeste. Nenechte jej na 
přímém slunci a pivo 
čepujte ideálně na jeden 
zátah,“ radí František 
Šámal, předseda Českého svazu pivovarů 
a sladoven.
Pokud potřebujete ke grilování větší 
množství piva, je ideálním řešením 
soudek, který necháte před grill party 

alespoň 24 hodin v chladu, například 
ve sklepě s teplotou ideálně do 10 °C. 
Nejjednodušší domácí péči o pivo nabízejí 
samochladicí sudy s ventilem pro čepová-
ní v dolní části. Lze však použít jednodu-
chou party pípu, anebo si zapůjčit pípu 
s chlazením, jejíž součástí je i vzduchový 
kompresor. Půjčené výčepní zařízení vždy 
pečlivě vypláchněte, abyste odstranili 
případné usazené kvasinky.

Aktuální pivní trendy
Ze statistik Českého svazu pivovarů a sla-
doven vyplývá, že stále klesá podíl piva 
vypitého v hospodách a restauracích ve 

prospěch piva baleného, 
aktuálně tento poměr 
činí 38 : 62 procentům. 
Konzumace piva se 

z restaurací přesouvá k domácí spotřebě. 
Po mnoha letech převládla v loňském roce 
konzumace vícestupňových piv, tzv. dva-
náctek, nad pivy výčepními. Je to dáno tím, 
že mladší generace si více vybírá a hledá 

kvalitu. Stále více se v podílu prodeje ví-
cestupňových piv přibližujeme rozvinutým 
pivovarnickým zemím, jako je Německo 
nebo Rakousko a částečně i Belgie.

Pivo je při grilovací party vhodné nejen 
jako nápoj, ale také na podlévání a na 
přípravu marinád. Při podlévání pou-
žíváme vždy pivo o pokojové teplotě, 
nikdy ne studené. Zastavili bychom 
proces varu a pokrm příliš ochladili. 
Podléváním tmavým pivem docílíte 
karamelového nádechu jídla. Světlé 
pivo se zase skvěle hodí na nakládání 
a marinování. Marinovat v pivu bychom 
neměli déle než dvě hodiny, to proto, 
aby nám maso příliš nezhořklo.

JAK GRILOVAT 
S PIVEM

VEPŘOVÁ LÍČKA NA ČERNÉM 
PIVU S CELEROVÝM PYRÉ
Doba přípravy: 120 minut

Ingredience: 800 g vepřových líček, 
100 g vepřového sádla, 50 g mrkve, 
50 g celeru bulvy, 50 g kořenové petržele, 
100 g cibule, 2 snítky tymiánu, 2 stroužky 
česneku, 100 g rajského protlaku, 0,5 l čer-
ného piva, 0,3 l demiglace, sůl, černý čer-
stvě namletý pepř. Celerové pyré: 400 g 
brambor, 400 g celeru bulvy, 100 g másla, 
0,3 l mléka, hrubá mořská sůl, černý pepř

Postup: Líčka zprudka opečeme z obou 
stran v kastrolu s tlustým dnem. Vyjmeme 
a na tom samém základě opečeme kořeno-
vou zeleninu s cibulí a česnekem do tmava. 
Přidáme protlak, tymián a vše zarestujeme 
ještě jednou. Přidáme líčka, zalijeme pivem 
a demiglace. Dusíme do měkka. Když jsou 
líčka měkká, tak je z omáčky vyndáme 
a omáčku rozmixujeme. Dochutíme solí 
a pepřem.

Celerové pyré: Oloupané brambory i celer 
uvaříme do měkka. Vše prolisujeme. Zahře-
jeme mléko, které vmícháme do brambor 
s celerem. Postupně přidáváme i máslo a sůl.

Tip: Z celeru si můžeme si usmažit chipsy na 
dekorování.

„Neznámé pivo
ochutná 98 % lidí“
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víte, že…

Mluvíme-li o pivu, které je dokonce drži-
telem chráněného zeměpisného označení 
České pivo, pak můžeme s klidem pro-
hlásit, že je to pivo, které opravdu chutná 

lidem napříč kontinenty a nejrůznějšími 
pivními kulturami. Je to dáno charakte-
ristickou pitelností, ta se projevuje tak, 
že po dopití jednoho piva máme chuť 
na další. České pivo taky obsahuje vyšší 
podíl zdraví prospěšných látek, jako jsou 
vitamíny a minerály. Zajímavostí je, že 
litr piva plzeňského typu pokrývá 100 % 
doporučené denní dávky zinku, 45 % 
hořčíku, 40 fosforu, 20 % draslíku, 12 % 
chloridů, 7 % vápníku a 5 % sodíku.

Raději v plechu
Řada pivovarů ve velké míře investuje 
do stáčíren na plechovková piva a právě 
tento trend je 
strůjcem toho, že 
se již loni vyrobilo 
v Česku více piva 
v plechu než v PET lahvích. „Cílem pivo-
varů je vyhovět potřebám konzumenta, 
který sice nedá dopustit na čepované, ale 
na druhou stranu je pivo v plechu pro něj 
lepší variantou než sklo. Plechovky jsou 

trendovou záležitostí, jejich obliba roste 
nejen v Česku, ale také v zahraničí. Podíl 
tohoto obalu je na zahraničním trhu 
ještě vyšší než u nás. Výhodou plechovek 

je jejich lehkost, 
která umožňuje 
pivovarům úspory 
při dopravě. Jde 

o praktický obal, pivo se v něm rychle 
vychladí, prim hraje také skladnost 
a fakt, že konzument ho nemusí vracet 
zpět do obchodu,“ říká výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven. 

Pivo čepujte ideálně na jeden zátah, 
a to nejprve po skle v úhlu cca 45° vůči 
pípě. Až v závěru čepování sklenici 
narovnejte a dočepujte i pěnu. Správně 
načepované pivo vytvoří při pití na 
vnitřním obvodu sklenice kroužky. Pivo 
spotřebujte do 24 hodin od naražení 
sudu.

VÍTE, JAK 
NAČEPOVAT?

GRILOVANÝ SÝR SE ZELENÝM 
CHŘESTEM A LIMETOVÝM 
OLEJEM
Doba přípravy: 30 minut

Ingredience: 800 g sýra, 100 ml olivo-
vého oleje, 800 g zeleného chřestu, šťáva 
z jedné limetky, 100 ml nealko piva, 2 g 
velkolisté nasekané petržele, 50 g opeče-
ných lískových ořechů, sůl a pepř dle chuti

Postup: Nejprve oloupeme konečky 
zeleného chřestu. Povaříme je asi 3 minuty 
v osolené vodě a zchladíme pod tekoucí 
studenou vodou. Smícháme s olejem, pivem, 
solí, pepřem, limetovou šťávou a petrželí. 
Chřest namarinujeme a odložíme alespoň 
na 1 hodinu, ideálně na 1 den předem. Na 
rozpáleném grilu sýr ogrilujeme z obou 
stran. Teplý jej servírujeme s marinovaným 
chřestem a pečenými ořechy.

„Pivní kultura vzrůstá
hlavně mezi ženami“
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příběhy jídla

Pšenice špalda, středně vysoká 
obilnina s klasy podobnými klasické 
pšenici, představuje jednu z nejstar-

ších kulturních obilnin. Říká se jí někdy 
prababička klasické pšenice, protože jde 

o její neprošlechtěnou prastarou před-
chůdkyni. Tvrdí se o ní, že obsahuje téměř 
všechny základní živiny důležité pro 
organizmus. Ve špaldě se vyskytuje vysoké 
množství bílkovin, minerálních látek, vi-
tamínů skupiny B. Špaldové zrno má také 
vysoký obsah tzv. pomalých, sacharidů 
a její vláknina má jemnou strukturu vláken 
a podporuje trávení a střevní peristaltiku. 
Připisují se jí i pozitivní účinky na imunit-
ní systém. O tom, že se v ní ukrývá doslova 
všestranný elixír pro zdraví, svědčí i někte-
ré staré prameny. V dochovaných listech 
se píše, že už 
ve středověku 
existovala svatá 
Hildegarda, 
léčitelka a bylinkářka, která ji ordinovala 
na každou potíž. „Kdyby už člověk nemohl 
nic jíst a nic mu nepomáhalo, špalda jej 
postaví na nohy,“ říkávala. Odvary ze 
špaldy dokonce používala u novorozenců 
jako náhradu mateřského mléka.

Špalda versus pšenice
Špalda se považuje za vhodnější a hlavně 
zdravější náhradu pšenice, která má obrov-
ský význam zejména pro ty, kteří trpí aler-
giemi či zažívacími potížemi. Podle nových 
výzkumných zjištění je špaldový lepek 
mnohem lépe tolerován z toho důvodu, že 
sama plodina není tak přešlechtěná jako 
pšeničné zrno, tělo tak nemusí vynakládat 
tolik energie na trávení lepku. Na sobě to 
pocítíte podle toho, že se nebudete cítit 
unavení, zmizí pocit těžkosti a dokonce 
i potřeba rychle doplnit cukry. Pokud 

špaldový detox 
chcete zkusit, 
jezte pouze va-
řenou špaldu tři 

dny. Množství sice není omezeno, ale platí, 
že čím více energie bude muset tělo vy-
naložit na zpracování potravin, tím méně 
mu zbyde na zpracování zbytků a toxinů, 
takže se doporučuje spíše střídmé množ-
ství, které budete kombinovat s vysokým 

Připravila Táňa Pikartová, foto shuterstock, Probio

Špalda zažívá v posledních 
letech boom. Ten do jisté 
míry ovlivňuje nejen trend 
zdravé výživy, ale i celkový 
návrat na česká pole a její 
větší dostupnost. A ačkoli si 
mnoho lidí myslí, že patří ve 
světě potravin mezi novinky, 
pravdou je, že o jejích příz-
nivých účincích na zdraví se 
vědělo už za dob Mezopo-
támské říše.

Špaldová renesance

„Vyrovná se špalda
kvalitě mateřského mléka?“
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podílem vody. Takovouto kúru je vhodné 
opakovat každé tři měsíce.

Zpátky na stůl
Výskyt špaldy upadl s nástupem Adolfa 
Hitlera, který vydal zákon zakazující její 
pěstování, prý protože potřeboval zin-
tenzivnit německé zemědělství a jelikož 
měla špalda nižší výnosnost, neviděl 
v ní výhody. Celoplošně ji proto nahradil 
pšenicí ozimou, která má výnosnost vyšší 
a navíc má i lepší vlastnosti pro pekaře.
Na cestu zpátky do Čech se špalda vydala 
až začátkem 90. let a nebyla to cesta 
ledajaká. Vedla přes malebné kopce pod-
hůří Jeseníků u Kralického Sněžníku. Pro 
pěstování špaldy se tenkrát nadchl Martin 

Hutař, který se rozhodl vrátit ji do české 
krajiny – konkrétně do Starého Města 
pod Sněžníkem. Spoluzakladatel našeho 
největšího výrobce biopotravin, společ-
nosti PRO-BIO, zrna 
špaldy tajně pašoval 
z Rakouska, kde čerpal 
i pěstitelské zkušenos-
ti od tamních zemědělců. Od prvního za-
setého zrna se dostal až ke sklizenému poli 
a postupně k prvním ziskům. Ke špaldě se 
od té doby v ekozemědělských aktivitách 
Martina Hutaře dávno přidaly desítky dal-
ších plodin, špaldě však už nikdo neupře 
roli té, která přišla jako první. A protože 
u nás tehdy nebyl nikdo, kdo by špaldu 
dokázal zpracovat, přibyl brzy ve Starém 
Městě i biomlýn, kde se špaldová mouka 
zpracovává dodnes.

Všestranné využití v kuchyni
Špalda má v kuchyni stejné pestré využití 
jako pšenice. V podobě jemné voňavé 
mouky mírně oříškové chuti ji využijete 
k pečení koláčů, buchet, domácího chleba 
nebo k výrobě palačinek. Uvařená se 
špalda hodí do salátu nebo jako vynikající 

příloha. Své příz-
nivce má i upraže-
ná a namletá coby 
náhražka kávy 
a ve Švýcarsku 
se používá jako 
sladová přísada 
pro pivo Dinkel 
Einsiedler bier.
„Letos je to už 
dvacet let, co 
jsme vyvinuli 
náš špaldový 
program. Urodilo 
se nám tehdy 

tolik špaldy, že jsme nevěděli co s ní, a tak 
jsme vymysleli nové výrobky, například 
špaldové kafe, špaldoto, připravené jako 
rizoto, špaldové těstoviny. Tyto produkty 

patří k těm nejpro-
dávanějším dodnes. 
Špalda se stala jakým-
si symbolem PRO-BIO 

a na její památku jsme dokonce nechali 
umístit na pole, kde poprvé vyrostla, 
informační tabuli,“ říká Martin Hutař.
Na toto místo se můžete jít podívat pro-
cházkou ze Starého Města po červené turis-
tické značce ve směr Branná a Ostružná. 

příběhy jídla

TYMIÁNOVÝ ŠPALDOVÝ 
PITA CHLÉB
Doba přípravy: 75 minut

Ingredience: 320 g hladké špaldové 
mouky, 1 lžička přírodního třtinového cuk-
ru, 2 lžíce extra panenského olivového ole-
je, 160 ml mléka, 80 ml vody, 1 lžička soli, 
2 lžičky sušeného droždí, 1 lžička čerstvého 
tymiánu, hrubá sůl, mletý černý pepř

Postup: V míse smíchejte mléko, vodu, cukr 
a droždí. Přidejte mouku, sůl a větší část ty-
miánu. Vymíchejte těsto, které nelepí na stě-
ny mísy. Těsto vložte do nádoby vymazané 
olivovým olejem, přikryjte potravinovou fólií 
a nechte kynout do zdvojnásobení objemu 
asi 60 minut. Těsto rozdělte na 6 stejných 
kousků a z každého vyválejte placku o prů-
měru 20 cm. Placky smažte dozlatova.

Pita chléb můžete rozkrojit na 4 díly a serví-
rovat s olivovým olejem, tymiánem, hrubou 
solí a pepřem, nebo jako přílohu k zelenino-
vým či masovým pokrmům.

ŠPALDOVÉ MUFFINY 
S ČOKOLÁDOU
Doba přípravy: 35 minut

Ingredience: 140 g špaldová celozrnná 
mouka, 140 g pšeničná bílá hladká mouka, 
1 kypřící prášek do pečiva, 100 g máslo, 
2 vejce, 250 ml mléko, 100 g třtinový cukr 
přírodní, 3 lžíce kakaa, 1 balení čoko kapky

Postup: Smíchejte nejprve suché suroviny. 
Poté si rozehřejte máslo a spolu s mlékem 
a vejcem přimíchejte k suché směsi. Vypra-
cujte hladké, polotekutého těsto. Vyložte si 
formy na muffiny papírovými košíčky a lžící 
pomalu plňte. Tato množství vystačí přesně 
na 12 kusů. Pečte v troubě při teplotě 160 °C 
zhruba 20 minut.

Tip: Do těsta můžete pro zvláčnění nastrou-
hat i 3 menší jablka, rozmačkat banán či pro 
chuť rozmixovat lískové či vlašské ořechy.

„Špalda má silné
detoxikační účinky“
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testy potravin

Novince od Red Bull
se raději vyhněte

Nová edice Red Bull zaujme svým 
vzhledem. Bohužel ale jen ním. Výrobce 
slibuje stejný účinek, jako má klasika, čemuž 
rozhodně nelze nic vytknout, ale pokud také 
patříte mezi ty, kteří si energetický nápoj 
kupují i na chuť, budete hodně zklamaní. 
V jednotlivých příchutích Tropické ovoce 
ani Pink grapefruit, které jsem ochutnal, 
jsem ovocnou složku nerozpoznal a po delší 
době jsem nepoznal ani tyto dva drinky od 
sebe. V ústech mi zůstal jen jediný 
vjem - neskutečně sladké cosi, 
co se chutí podobá těm 
nejlevnějším energetickým 
nápojům privátních značek.

Hodnocení: 4 %
Hodnotil: 
Ondřej Hübsch

Raz dva navařeno
dostálo jména

Sypkým směsím na přípravu čehokoli 
moc nefandím. Často z produktu cítím 
nepříjemnou pachuť po upečení. Kmí-
nový chléb Labeta mne ale pří-
jemně překvapil a určitě si za-
slouží značku kvality. Příprava 
se s ním stává skutečně velmi 
rychlou a jednoduchou…přidáte 
jen vodu a sušené droždí, které 
však máte přibaleno v krabici, 
a upečete. Chuť je čistá, chléb 
se po upečení netrhá. Kupovat 
si tento výrobek pravidelně 
místo klasického chleba sice 
nebudu, ale myslím, že se hodí 
mít jednu kvalitní směs doma 
pro SOS případy.

Hodnocení: 75 %
Hodnotila: Jana Tobrmanová 
Čiháková

Řidiči určitě uvítají
Vinea Frizzante je nealkoholický 
nápoj jemně sycený s chutí hroznů 
a jemnými ovocnými a květinovými 
tóny, který se svým jemným perlením 
blíží úrovni šumivých vín. Vinea 
Frizzante s obsahem hroznové šťávy 
10 % rozhodně zaujala. Je sladká tak 
akorát, žádná rušivá chuť… Pokud bude 
chlazená, pak pro zpestření letního 

večera, kdy nemáte chuť 
na alkohol nebo třeba 

řídíte, bude určitě 
vítaným osvěžením, 
zvláště budete-li 
si ji servírovat 
v designové 250 ml 

plechovce, v jaké se 
dostala i k nám.

Hodnocení: 80 %
Hodnotila: Renata Rokůsková

Jupí je super,
ale superslov už je dost

Superovocné sirupy s 20% obsahem ovocné šťávy jsou podle etikety bez konzervantů, umělých barviv 
a sladidel. Pozitivní je, že hruškový, který jsem testovala, chutná opravdu po hruškách. V chuti 
nepřekáží žádné cizí pachutě a ani sladkost není tak vysoká, aby se muselo na doporučené dávce 
sirupu ubírat. Pro mne skutečně příjemná chuť na léto. Jediné, co dávám jako velkou výtku, je 
používání slova super, které se stalo v poslední době trendem u řady potravin.

Hodnocení: 90 %
Hodnotila: Dana Gabrovská Př
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Kokosová chuť
nepotřebuje 
další cukr
Corny Big White Coconut je chutná 
cereální tyčinka plná kokosu, což poznáte 
nejen podle chuti, ale i podle vzhledu. 
Je vhodná ke svačině, opravdu zasytí. 
U takového produktu mi ale chybí na 
etiketě obsah vlákniny, když už jde 
o cereální výrobek a potom bych 
výrobci určitě doporučila snížit 
obsah cukrů. Je to na mne 
hodně sladké.

Hodnocení: 
55 %
Hodnotila: Karin 
Šnýdrová
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zaujalo nás
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cestování

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Po domovině portského, tresek 
i impozantních mostů

A nejsme vůbec od pravdy daleko, 
v roce 1886 ho postavil spolupra-
covník Gustava Eiffela, Théophile 

Seyrig. Ponte Luiz I. je most obloukový, že-
lezný, dvojpodlažní, přesto až neskutečně 
krásně klenutý, dokonce elegantní. Jeho 
dvě patra spojují oba břehy řeky Douro, 
tedy portské nábřeží Ribeira, které je na 
seznamu svě-
tových pamá-
tek UNESCO 
od roku 1996, 
s přístavištěm Rabelo a městy Porto a Vila 
Nova de Gaia. V dolním patře je vozovka 
s čilým dopravním ruchem, v horním jezdí 
metro linky D a chodí pěší. Je současně 
i výjimečnou vyhlídkovou terasou.

Tajemství mostu ukrývá velké písmeno 
D, inženýr Théophile Seyrig ho v archi-
tektonickém návrhu položil tak, že jeho 
rovná část byla dole a oblouk nahoře. 
A tak se klene v celé své noblese nad 
hlubokým údolím řeky. Svým rozpětím 
172 metrů se stal ve své době nejdelším 
mostem tohoto typu na světě. Dnes je 

jedinečnou 
dominantou 
Porta a od 
roku 1982 

také portugalskou národní památkou, 
označovanou jako kulturní dědictví, 
majetek veřejného zájmu a součást 
národního architektonického a archeolo-
gického dědictví.

Kdo z koho
S návrhy mostu 
Ponte Luiz I. stáli 
proti sobě Eiffel 
a Seyrig, jak už to tak 
někdy bývá, žák před-
čil svého učitele. Sey-
ringův návrh, který 
podávala belgická 
společnost Société de 
Willebroeck, jejímž 
byl zaměstnancem, 
v architektonické 
soutěži zvítězil.
Německý inženýr 
Théophile Seyrig byl 
ve své době nejuzná-

Být v Portu a nedat si portské se vymyká rozumu. Do jeho kolébky, města Nova Vila 
de Gaia, se vyplatí podívat alespoň jednou za život. Je tady nespočet sklepů známých 
značek, kde sladké víno výjimečné chuti dozrává. A po sklence (ne-li pár) vydatného 
moku se nabízí prozkoumat úžasné scenérie města. Nikde jinde totiž neuvidíte nic, co 
by vám připomnělo Eiffelovku naležato. To je totiž první dojem turisty při pohledu na 
most zasvěcený vládci 2. poloviny 19. století Ludvíku I. Portugalskému.

„Úžasnou exkurzi včetně
ochutnávek vína pořídíte za 10 €“
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vanějším evropským architektem specia-
lizujícím se právě na stavbu mostů. Jeho 
dílem je v Portu i další také železný most 
Ponte de Doma Maria Pia, který přivádí 
do města železniční dopravu z Lisabonu. 
Dokončený byl v roce 1877.

Počátky „doby vinařské“
Můžeme se tu kochat chutěmi díky 
někdejším měšťanským rodinám, které 
se kdysi chopily příležitosti a začaly 
s vinařským podnikáním. Velmi výnosný 
obchod jim tehdy ale chtěl zatrhnout 
biskup města Porta, a na víno uvalil 

vysoké clo. Obchodníci se nedali a vyžá-
dali si svolení pro uskladnění portského 
vína právě na druhém břehu řeky od 
krále. Bylo to velmi chytré, protože na 
druhý břeh řeky Douro moc biskupa 
nedosáhla. A tak dali základ vzniku zdej-
šího Nového města, Vila Nova de Gaia.
Na jedinečné portské upozorňují ob-
rovské reklamy na fasádách domů, 
třeba Calém, Sandeman, Ruby, White, 
Dow’s i Ferreira, a sklepy zvou na prohlíd-
ku. Za deset eur sklepmistři návštěvníky 
bohatě odmění informacemi o výrobě 
vína, o jeho odrůdách, o pěstování, sběru 

i o gastronomii, která je s ním nutně 
spojená. Součástí prohlídky jsou také 
degustace, a věřte, že nikde jinde než 
v autentickém prostředí kvalitní portské, 
které se vyrábí výhradně z hroznů vypěs-
tovaných v údolí řeky Douro, neochutná-
te. Čím je starší, tím má medovější barvu, 
voní po dřevu a neodolatelně chutné.
Na řece dokreslují atmosféru pohupují-
cí se dřevěné loďky s plnými sudy vína 
a nad hlavami se pohybuje flotila gondol 
několika visutých lanovek, které spojují 
jednotlivé sklepy.

Majestátní kavárna
Na Rua Santa Catarina, v samém centru 
města, se nachází jedna z nejstarších 
kaváren - Porta Café Majestic. Tato 
kultovní kavárna, která je považována za 

jeden z nejkrásnějších příkladů 

Úžasná, výjimečná a také hlučná 
je tržnice Bolhão na Rua Sá da 
Bandeira. Areál tržnice vypadá dost 
opotřebovaně, je ale součástí kouzla 
Porta, patří k němu jako všechny 
památky města. Pravda, pár minut 
si počkáte na místa u stolu, ale pak 
začne kulinářský koncert. Když si 
u dobrého jídla a vína posedíte, získáte 
jasnou představu o každodenním 
životě lidí tohoto okouzlujícího, 
jedinečného města, tady objevíte 
skutečné Porto.

CHUTĚ PORTA 
NAČERPEJTE 
V TRŽNICI

Tresku najdete na menu nejčastěji 
- klidně i na 10 různých způsobů. Tradiční specialitou jsou, jako v jiných 

přímořských státech, dary moře.

Toasty s omáčkou jsou pověstné. 
Ty nemůžete vynechat!
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nového umění ve městě, byla založena 
v roce 1921. Své dveře tu poprvé otevřela 
toho roku před Vánocemi, a to 17. pro-
since. V roce 1983 získala klasifikaci 
majetku veřejného zájmu jako kulturní 
dědictví města.
Pro turisty je to místo, které nemohou 
během návštěvy Porta minout. Mnohdy, 
aby se do kavárny dostali, dokonce 
vystojí u dveří i frontu a vůbec jim to 
nevadí. A co si dát? Především slavný 
francouzský toast Francesinha se sýrem 
a omáčkou.

Země tresek
Portugalci jsou v rámci Evropské unie na 
prvním místě v konzumaci ryb a moř-
ských plodů na hlavu, na světě třetí po 
Japonsku 
a Islandu. 
Nejoblíbe-
nější rybou 
je treska. Dejte si bacalhau, čili tresku 
s grilovanou zeleninou, jídlo, které znají 
Portugalci už od počátku 16. století, kdy 
začali lovit tresky u Newfoundlandu. 
Název se používá téměř výhradně pro 
sušenou nasolenou tresku a jídla z ní 
připravovaná, protože čerstvá treska se 
v Portugalsku konzumuje vzácně. Před 

vynálezem mrazící 

techniky bylo nasolení 
a usušení jedinou možností, jak uchovat 
jídlo dlouho čerstvé. Portugalci to zku-
sili s mnoha rybami, které se lovili, ale 

nejvhodnější 
byla treska, 
která byla 
také hlavní 

potravou pro námořníky při jejich dlou-
hých plavbách přes oceán. Proto se jí 
říkalo fiel amigo, tedy věrný přítel.
Říká se, že v Portugalsku existuje 365 re-
ceptů, jak upravit tresku. Nejznámějším 
z nich je bacalhau a Gomez de Sá, což 
jsou tři vrstvy nasolené tresky, brambor 
a cibule zdobené vejci a olivami.
Portugalci milují také bolinhos de bacal-

hau, jinak také pasteis 

Nenechte si ujít exkurzi do sklípků 
s ochutnávkou vína, které zraje 
v sudech minimálně 3 roky.

Portským se tu zahajuje i končí 
den. Nabídnou vám jej klidně 
i k tradičnímu dezertu pastel de nata.

KUŘE PO PORTUGALSKU
Doba přípravy: 50 minut

Ingredience: 50 g žampionů, sůl, 200 g 
rajčat, česnek, mletý pepř, olej, olivy, 
4 prsní řízky

Postup: Kousky kuřete omyjeme a osušíme, 
mírně osolíme, opečeme na oleji a poté vy-
jmeme z pánve. Na výpeku zpěníme nadrob-
no nakrájenou cibulku a přidáme oloupaná 
a na čtvrtky nakrájená rajčata, očištěné celé 
žampiony, prolisovaný česnek pepř a sůl. 
Omáčku zamícháme, podlijeme trochou 
vody a za stálého míchání přivedeme k varu. 
Vložíme zpět upečené kousky kuřete a dusí-
me, dokud maso zcela nezměkne.

Takto připravené kuře podávají Portugalci 
sypané olivami nejčastěji s rýží.

„V Portugalsku existuje
365 receptů, jak upravit tresku“

Pro čerstvou rybu nechoďte 
do obchodu, ale na rybí trhy.
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de bacalhau, 
tedy treskový koláč. To je jídlo ze sušené 
nasolené 
tresky, 
brambor, 
vajec 
a petrželky. Koláče se smaží v oleji a serví-
rují se studené jako předkrm.

Hned na druhém místě ve spotřebě je 
vepřové 
maso, 
z něhož 
se dělá 

velké množství nejrůznějších klobás. 
Kromě tresky a vepřového Portugal-

ci konzumují hodně drůbežího masa, 
hlavně kuřata a kachny. Nikdy ale husy, 
ty považují za okrasné ptáky podobně 
jako my labutě! Podávají se také kře-
pelky, v oblibě mají i králíka. Častou 
přílohou jsou vařené brambory, ovšem 
největší spotřebu Evropě mají Portu-
galci rýže, kterou před mnoha staletími 
přivezli z Orientu. 

 

www.regiojet.cz regiojet

BERLÍN od  390 Kč

BUDAPEŠŤ od  399 Kč

VÍDEŇ od  299 Kč

BRATISLAVA od  299 Kč

 RegioJet CZ

 

 OBJEVUJTE EVROPU
ZA HUBIČKU

Ceny platné v době tisku.

INZERCE

„V Portu nikdy nedostanete na talíř husu.
Patří mezi okrasné ptáky.“

Pokud chcete nasát výjimečnou 
atmosféru, přespěte přímo mezi 
vinicemi. Noc vyjde asi na 2500 Kč.

Mezi oběma břehy řeky Douro korzují 
loďky plné sudů s portským.
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Povídá se o vás, že jste vegetariánka. 
Co vás k tomu přivedlo?
Stoprocentní vegetariánkou nejsem, 
protože si občas dám rybu. Vydržela jsem 
to asi rok úplně bez masa a inspiroval mě 
k tomu můj bývalý přítel. Navíc v OM 
YOGA studiu, kam často chodím na prá-
najámu a cvičit, mám dva úžasné svalnaté 
vyrýsované přátele, kteří velmi aktivně 
fungují bez masa minimálně deset let.

Přesto, je něco, co vás na bezmasé 
stravě obtěžuje?
Je to určitě dost omezený výběr jídla 
v restauracích mimo Prahu. A samozřejmě 
bývá někdy nepříjemné, když jste po-
zvaní někam, kde se servírují mistrovsky 
připravené masové lahůdky :-). To je mi 

líto, hlavně kvůli hostiteli. Ale většinou 
se k nim podává zelenina, takže se témeř 
vždycky najím.

Existuje, kromě ryb, ještě nějaký 
jiný pokrm, kterého se nechcete 
vzdát?
Stále mám ráda takovou tu hnědou omáčku 
s krůtími nebo kuřecími plátky, kterou pro 
rodinu často vařím, umím ji totiž nejlépe :-). 
Takže tu na férovku ujídám.

Jaké je vaše nejoblíbenější vegeta-
riánské jídlo a podělíte se s námi 
o recept?
Salát s grilovaným sýrem halloumi, 
posypaný rozmarýnem. Ráda používám 
na grilovací pánev kokosový olej a plátky 

sýru nechám dozlatova opéct. Do salátové 
zálivky přidám horčici s medem, olivový 
a dýňový olej, trochu balzamika a citrón. 
Salát nakonec vždy posypu lehce ope-
čenými a posolenými semínky, ať už to 
jsou sezamová, chia, dýňová, lněná nebo 
slunečnicová.

Vaříte své dceři také bezmasé 
pokrmy nebo jí všechno?
Sofie jí všechno, ale nenápadně se jí stále 
snažím podsouvat můj oblíbený smoothie 
koktejl od značky Rejuva, který je plný 
bílkovin, antioxidantů, spiruliny a chlore-
lly. Rozmixovaný s avokádem a banánem 
jí naštěstí velice chutná a vyžaduje ho 
po mně témeř každé tři dny! Přezdíváme 
mu „bažina“. Jsem moc štastná, proto-

Sympatická herečka měla 
o budoucím povolání jasnou 
představu už od dětství. A své 
sny si snaží plnit dodnes. Na 
prosluněné terase s výhledem 
na stověžaté město jsme si 
s Ivanou povídali nejen o jejím 
jídelníčku, ale i o životě, dětech 
a cestování.

Připravila Lenka Zajícová, foto Alex Tran, make-up a hairstyling Ivana Mikšová, www.makeupinstitute.cz. 
Za zapůjčení oblečení děkujeme Van Graaf, Swarovski, Salamander a Orsay. Za poskytnutí prostor k focení děkujeme The Emblem Hotel.

Ivana Jirešová: 
Naučte se naslouchat 
svému tělu i duši
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že ji alespoň takhle mohu jídelníčkem 
trochu povzbudit :-). Jinak jsme si obě 
také oblíbily tekutý Chlorophyll, který 
si kapeme do vody a hasíme žízeň. Tomu 
zase říkáme zelená vodička. Pročišťuje 
krevní oběh, zažívání a navíc má úžasnou 
mentolovou příchuť.

Poslední dobou se hodně mluví 
o ohleduplnosti k planetě a ochraně 
životního prostředí. Snažíte se i vy 
žít udržitelně?
Trochu se určitě snažím. Minimálně 
15 let třídím odpad a před domem mám 
obrovský sud, ze kterého rozlévám 
vodu po celé zahradě. Nejraději sháním 
potraviny přímo od farmářů, ale bohužel 
věčně někde cestuji a nestíhám, takže 
pokud se mi poštěstí být někde, kde je 
trh, pobíhám od stánku ke stánku a chci 
koupit úplně všechno! Bohužel mi moc 
nevychází chodit nakupovat se svojí 
vlastní taškou nebo nákupním košem. 
V tom mám také stále velké rezervy. 
Vody v plastu kupuji minimálně a pokud 
můžu, jezdím do centra raději vlakem 
nebo metrem.

A jak to máte s módou a kosmeti-
kou? Vyhýbáte se pravým kožeši-
nám, kůžím, fast fashion? Používáte 
jen přírodní přípravky na pleť?
Co se týče módy, už jsem si po letech 
našla přesně svůj styl a vím jasně, co 

chci :-). Moc ráda podporuji naše návr-
háře jako je Lucie Kutálková zn. LEEDA, 
Josefínu Bakošovou nebo Jitku Klett. Co 
se týče komerčních řetězců, občas zajdu 
do COSu, H & M, 
Zary nebo Manga. 
Není mi ovšem 
příjemné, že se 
u nich tak málo používá bavlna. „Bohu-
žel“ zbožňuji kožené kabelky, teď jsem 
si oblíbila značku Bree, ale naštěstí to 
nepřeháním. Objevila jsem navíc značku 
tašek a kabelek Matt & Nat, která úžasně 
zpracovává fashion kousky z veganské 
kůže, takže se dá moje obsese nahradit :-). 
Kožešiny asi opravdu raději ne. Mám pár 
kousků na bundě, ale kožich na mně asi 
jen tak neuvidíte. Z kosmetiky používám 
čistě přírodní produkty Pevonia Botanica.

Máte úžasnou postavu. Co pro ni 
děláte, jak se udržujete v kondici?
Mám výborného kamaráda sportovce, 
který mě sem tam s sebou vezme do lesa 
běhat nebo do posilovny, kde cvičíme 
většinou už bez činek. S jeho energií na 
blízku podávám vyšší výkony :-). Jsem mu 
za to moc vděčná.

Zároveň jste propadla Bikram józe, 
pamatujete si ještě na svou první 
hodinu? A komu byste ji doporučila?
Na to nikdy nezapomenu! Po šedesáti mi-
nutách cvičení jsem začala pokřikovat po 

lektorovi, že tam nemáme žádný vzduch. 
Ten mi nekompromisně odpověděl, že 
já mám zřejmě málo vzduchu v hlavě :-). 
K Bikram józe jsem se musela dopracovat. 

Po prvních hodi-
nách jsem si dala 
asi 7 let pauzu 
a ted’ už jsem 

úspěšně „závislá“! Doporučuji každému, 
komu nevadí teplo a všem kteří se musejí 
častěji „detoxikovat“.

Kdybyste mohla ve světě něco 
změnit, co by to bylo? Nad čím by se 
podle vás měli lidé zamyslet, co by 
měli slyšet?
Myslím, že je pro člověka nejdůležitější 
si co nejdříve uvědomit vlastní identitu 
a zodpovědnost. Pak také, že je život 
určitá rovnice skutků a jejich následků, 
at už se to týká chování k bližním nebo 
přírodě. Spousta lidí stále někoho za něco 
viní, jsou nespokojení, nemají vlastní 
úsudek, řídí se strachy a „stádem“. Je 
podstatné naučit se poslouchat svoje 
tělo a duši. Domnívám se, že dostáváme 
spoustu důležitých signálů, které nejsme 
díky svému životnímu stylu a myšlení 
schopni rozkódovat.

Vedete i svou dceru ke zdravému 
a udržitelnému životnímu stylu?
Už od rodičů jsem naučená, že nemám 
plýtvat elektřinou, vodou a jídlem. To 

„Snažím se žít co nejvíce
v souladu s přírodou“

Kondici, nejen 
fyzickou, ale 
i duševní si 
Ivana udržuje na 
lekcích Bikram 
jógy.
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samé se snažím vštípit i Sofince. Někdy 
mi sama při čištění zubů vypne vodu, pro-
tože už prý dlouho teče :-). Navíc se mnou 
byla v devíti letech v Malém Tibetu, takže 
ví, jak moc jsou voda a jídlo vzácné.

Další školní rok je za námi, dostává 
Sofie něco za pěkné vysvědčení?
Je ve věku, kdy ji nejvíce zajímá oblečení 
a mobil. Takže dostává něco hezkého 
na sebe. Knihou ji bohužel moc radosti 
nezpůsobím.

Je známo, že dnešní děti neustále 
koukají do obrazovek, jezdí vaše 
dcera i na nějaké tábory či výlety 
v přírodě?
Snažím se, aby byla co nejvíce venku. 

Počítač vůbec nemá, na referáty používá 
ten můj a telefon ji občas beru. Bydlíme 
na vesnici, takže v létě obtěžuje sousedy 
s bazénem a dost často jezdíme do Jizer-
ských hor na procházky, v zimě pak zase 
lyžujeme. 
S letními 
tábory je 
to ošemet-
né… Je to otázka dobrého výběru a hlavně 
sladit čas s kamarádkami, což je rok od 
roku těžší.

Kam se chystáte teď v létě? Máte 
raději moře nebo hory?
Já miluji obojí stejnou měrou. Letos 
poprvé poletím na Tenerife, kde si hodlám 
vystoupat celou cestu na Pico Del Teide 

a pak zkouknout delfíny. Takže to budou 
vlastně dva zážitky v jednom :-). S přáteli 
a jejich dětmi pak poletíme na klidný 
ostrov poblíž řeckého Kosu.

Jaké místo v Čechách byste doporu-
čila rodinám na výlet?
Pokud jde jde o rodiny s dětmi, sázím na 
Liberecko – Bedřichov. Ať už jde o příro-
du nebo různé atrakce pro děti. Pak také 
Lipno a klidně i Mariánské Lázně.

Náš národ miluje houbaření, jak jste 
na tom vy?
Já bych musela bohužel o houbu nejprve 
zakopnout, abych ji našla. Mně se to tak 
nějak „slejvá“ s listy :-). Ale miluji bedlu 
opečenou nad ohněm se solí.

Myslíte si, že byste dokázala přežít, 
kdybyste se ztratila v hlubokém 
lese?
To je opravdu těžká otázka. Pokud by to 
bylo v zimě, tak jsem si téměř jistá, že 
bych byla do druhého dne „tuhá“. Jsem 
velice zimomřivá :-). V létě by mi asi sta-
čila syrová rostlinná strava, ale těžko říct, 
jestli bych rozpoznala co je jedovaté a co 
ne. Takže vlastně nevím.

Vraťme se na chvíli o pár let zpátky 
v čase. Jaká byla Ivana Jirešová jako 
malá školačka?
Byla jsem velice tiché, poslušné dítě 
- klasický introvert. Měla jsem vždy 
jen jednu kamarádku, hodně kroužků 
a doma svůj svět. V pubertě jsem byla 
naopak divoký extrovert :-). Z dětství mi 
zůstaly sny, které se v dospělosti snažím 
intenzivně vybavit a těm reálným být 
i věrná.

Chodila jste do školní jídelny? Jaké 
bylo vaše oblíbené a naopak nejmé-
ně oblíbené jídlo?
Bramborová kaše byla favorit a dršťková 
polévka byla „smrt.“

A co vysněné povolání?
Bude to znít pateticky, ale od první třídy 

jsem si 
přála 
stát se 
herečkou, 

protože jsem chodila v Písku na úžasný 
dramaťák.

Tak to je krásné, že se vám to splni-
lo. Kromě herectví se věnujete ale 
i zpěvu. Účinkujete v muzikálech 
a diváci vás mohli vídat v show Tvoje 
tvář má známý hlas. Jaký umělec, 
kterého jste ztvárnila, vám nejvíce 

Herečka se hlásí 
k vegetariánství. Ryb 
a oblíbeného sýru 
halloumi se prý ale 
nikdy nevzdá.

„Nejoblíbenější jídlo školních let?
Jednoznačně bramborová kaše!“
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utkvěl v paměti? A s kým jste se 
nejvíce ztotožnila?
Tak rozhodně nazapomenu na Alicii Keys, 
protože jsem z ní měla obrovský strach. 
Nejvíc jsem se ztotožnila s Björk a Lindou 
Perry.

S jakou osobností po boku byste si 
chtěla v životě zahrát nebo zazpívat?
Tak zazpívat s Jamie Cullumem, protože 

je to neuvěřitelný muzikant, a zahrát 
určitě s Leonardem DiCapriem, i když mu 
v poslední době šlape na paty Vincent 
Cassel a to proto, že mají oba pro mě 
velké charisma.

Prozradíte čtenářům, kde vás mohou 
tento rok vidět? A jaké máte nejbliž-
ší plány?
Po prázdninách určitě ještě v muzikálu 

Čas růží v hudebním divadle Karlín, 
pak v Mýdlovém princi v divadle 
Brodway, v muzikálu Shrek (to budou 
většinou haly), ve Splašených nůž-
kách, v Líbánkách a v nové divadelní 
hře na motivy knihy Laskonky od Báry 
Nesvadbové v novém divadle Mezi 
řádky. V novém roce se moc těším na 
dva projekty, o kterých ještě ale raději 
pomlčím. 

chutě slavných

Přírodu herečka 
miluje a snaží 
se v ní trávit 
každou volnou 
chvíli. Houba-
ření ale není její 
silnou stránkou. 
Prý houbu 
spíše rozšláp-
ne než najde 
a sebere.

Kdyby si Ivana 
Jirešová mohla 
vybrat s kým 
by si zahrála 
ve filmu, zvolila 
by Leonarda 
DiCapria.
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post scriptum

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Svačina do školy? 
Jedině z domova

Rekordy ze světa potravin

Pravdy a mýty o pitném režimu

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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BONECO

Objevte 
    svého 
favorita 

pro  grilovací 
  sezonu)

www.boneco.cz
www.facebook.com/BonecoCZ
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