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Změny v pamlskové vyhlášce
Do škol se vrací
„NORMÁLNÍ“ JÍDLO

Kolik kolagenu
TESTOVALI JSME 
české ležáky

je skutečně v želatinových bonbonech?

Nesnášenlivost mléka 
nebo jen zbytečný poplach?

Nic se nemá přehánět 
aneb zásady dodržování pitného režimu

9
77

25
71

03
50

02

IS
SN

 2
57

1-
03

54
08



inzerce SZIF

www.svetpotravin.cz2

Buďte s námi 

Připravili jsme pro vás 
NOVÝ WEB 
CZ Test - Svět Potravin

 LEPŠÍ ORIENTACE

 UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

 VĚTŠÍ PŘEHLEDNOST

 ATRAKTIVNÍ DESIGN

 VÍCE NOVINEK

 SOUTĚŽE O CENY

Více na www.svet-potravin.cz 
a Facebooku 

www.facebook.com/svetpotravin

i online!
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Milé čtenářky,
milí čtenáři,

snad nikomu neuniklo, že se 
všechny magazíny začaly 
plnit tématikou, která se 
pojí k začátku školního roku. 
Zatímco většina z nich ale řeší 
výběr aktovky nebo sešitů, my 
jsme se zaměřili snad možná na 
to nejpodstatnější – na potraviny. 
Potěšující zprávou pro všechny, kteří 
máte v rodině školáka nebo gymnazistu 
na nižším stupni gymnázia, jsou úpravy znění 
pamlskové vyhlášky. Na uznání kritiky, která směřovala k její přílišné restrik-
tivitě, se sice muselo chvíli čekat, ale vyplatilo se. Díky tomu se do školních 
bufetů opět vrací rozmanitější nabídka potravin. Více si o tom můžete 
přečíst ve speciálu Jídlo a děti, který jsme doplnili i o tipy pro výběr potravin 
pro malé konzumenty a téma, které vyvrací mýty o zdravých želatinových 
bonbonech údajně prospívajících kloubům.
Věnovali jsme se i pitnému režimu. Podle odborníků totiž u nás existují jen 
dva extrémy – lidé, kteří pijí málo, a pak ti, kteří pijí moc. Pokud patříte do 
jedné z těchto skupin, nalistujte raději hned stranu 32 a zjistěte své optimum 
přijatých mililitrů. Pozor, do pitného režimu se započítává i mléko. S vyvra-
cením této informace si už také řada médií vyhrála „až až“. Na stranách 25 
až 27 dokonce zjistíte, že to české mléko je jedno z nejkvalitnějších. A pro-
tože dobrých zpráv není nikdy dost, závěrem tedy přidám jednu týkající se 
kvality českých ležáků. Jak ukázal test, kterému jsme podrobili deset vzorků, 
české pivo - dobré pivo.
Takže na zdraví, ať už připíjíte mlékem, vodou nebo vítězem našeho zářijo-
vého testu a na shledanou u dalšího vydání zase tady na straně 3 a samo-
zřejmě i na těch zbývajících 49.

Jana Tobrmanová Čiháková, 
zástupkyně šéfredaktorky

Ze života redakce

editorial

Měsíčník CZ TEST - Svět Potravin, adresa: Granville, s. r. o., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice, 
email: predplatne@svetpotravin.cz, www.svetpotravin.cz

REDAKCE: Dana Večeřová (šéfredaktorka) 
Jana Tobrmanová Čiháková (zástupkyně šéfredaktorky), jana.cihakova@svetpotravin.cz

OBCHOD A DISTRIBUCE: predplatne@svetpotravin.cz, tel.: +420 703 682 950

REDAKČNÍ RADA: Ing. Dana Gabrovská, PhD., Ing. Stanislav Kozák, 
doc. MVDr. Milan Malena, Ing. Jakub Šebesta

GRAFICKÁ ÚPRAVA: Martin Honzík, honzikmart@gmail.com, tel.: +420 604 203 992

VYDAVATEL: Granville, s. r. o., IČO: 28967653 REGISTRACE: MK ČR E 18477, ISSN 2571-0354. 
DISTRIBUCE: Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o., Česká pošta, s. p., Postservis Praha

Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.

Testovali jsme pivo. Výsledky 
najdete na straně 19.



obsah

Testy potravin
19  Ležáky leží nad průměrem

24  Ochutnali jsme za vás

www.svetpotravin.cz4

5 neuniklo nám

 8  speciál jídlo a děti 
Do škol se vrací rozšířený sortiment pečiva

12  speciál jídlo a děti 
Obrázek děti zdravě nenakrmí

15   speciál jídlo a děti 
Klouby z oceli po „medvídkách“ nečekejte

25  zdraví 
Alergie na mléko ve velkém nebo jen 
poplašné zprávy?

30  zaujalo nás 
Rekordy ze světa potravin

32  víte, že… 
Naučte se správně pít

34  sezónní tipy 
Královna podzimních polí

38  příběhy jídla 
160 let nenahraditelného kmínu

42  cestování 
Jablka, špek a sýr: „Svatá trojice“, která 
proslavila Jižní Tyrolsko

46  chutě slavných 
Veronika Kašáková: „Věřím, že jsme to, co jíme“

50  čtenářská strana 
Předplatné 
Na co se můžete těšit příště

19 

8 17 34 42 

 
Školní bufety a automaty 
budou moci rozšířit nabídku

 
Snažíme se spotřebitele naučit 
rozpoznávat kvalitu

 
Kukuřice je superpotravinou 
plnou glukózy

 
Jižní Tyrolsko – napůl Itálie 
a napůl Rakousko



neuniklo nám

www.svetpotravin.cz 5

Proč bychom měli cuketu zařadit do 
svého jídelníčku?

Už jen proto, že cuketa obsahuje velké 
množství vitamínů a minerálů, díky 
čemuž blahodárně působí na náš zrak, 
posiluje svaly a srdce, odbourává stres, 
zlepšuje činnost mozku a pomáhá při dně 
a cukrovce. Mezi nejdůležitější vitamí-

ny v cuketě patří karoteny a vitamíny A, 
B a C. Nedostatek vitamínu A způsobuje 

šeroslepost, záněty očních spojivek a poško-
zení sítnice, proto bychom ho měli mít ve stravě 

dostatek. Dále cuketa obsahuje vlákninu, hořčík, vápník, železo, draslík 
a fosfor. Cuketa je navíc z 90 % tvořena vodou, kterou si můžete započí-
tat do svého denního příjmu tekutin.

Jak si vybrat cuketu, aby byla co nejchutnější?
Při výběru cukety je nejlepší vyhledávat menší a hubené kusy, které 
neobsahují nadbytek tekutiny a lze je po důkladném omytí kon-
zumovat i se slupkou, ve které se nachází nejvíc živin. Nejjedno-
dušší tak je vybrat si cuketu, která nese označení Perfetly Imper-
fect. Povrch cukety by měl být pružný a mít svěží barvu. Oschlá či 
nahnědlá cuketa se rozhodně nehodí ani na smažení.

Jak se liší cuketa s označením Perfetly Imperfect 
od běžné cukety?
V chuti a živinách není rozdíl vůbec žádný. Perfetly Imperfect 
označení nesou potraviny, které z důvodu přísných kritérií na 
kvalitu nejsou obvykle přijaty od dodavatelů do prodeje a končí 
v potravinovém odpadu. Dle údajů OSN se vyhodí celá jedna třetina 
produkce potravin. V Evropské unii to znamená přibližně 9 miliónů 
tun potravin.

Na slovo s Lenkou Bačinskou Kari není masala:
Víte, v čem je rozdíl?

Masné konzervy
jsou problémové

manažerkou nákupu zeleniny ve společnosti Tesco

Zaujalo vás 
na Facebooku a webu

Jako masala (garaam masala nebo masála) jsou označovány 
různé druhy koření v oblastech Indie a Pákistánu. Garaam 
znamená „horká “, jde tedy o koření pikantní. Díky tomu také 
podporuje trávení a látkovou výměnu. Masala může obsaho-
vat jakoukoli směs pálivého koření, obvykle v ní ale najdete 
směs římského kmínu, korian-
dru, skořice, černého pepře, 
hřebíčku, muškátového 
oříšku a kardamomu. Karí byl 
původně název pro tradiční 
tamilský pokrm. To, proč 
jím nyní označujeme směs 
koření, je dáno pouze tím, že 
karí se kořenilo kurkumou, 
pepřem, kardamomem, koriandrem, zázvorem, římským 
kmínem, muškátem a skořicí, tedy kořením, které obvykle na-
jdete v sáčku nynějšího kari. Kari koření v původních zemích 
tak neexistuje a vyrábí se pouze na export.

Brexit bez dohody by 
byl smrtí britského 
sendviče

Salmonelózou se loni 
nakazilo přes 11 700 
lidí, nejvíc malé děti

Jsme nafouklí, 
nikoli tlustí
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Již několikrát jsme vás informovali tom, že Státní zemědělská a poravinářská inspekce 
zajistila šarže masných konzerv z Polska, kde výrobce uváděl mnohem vyšší podíl 
masa, než se prokázalo při laboratorním šetření. K velké nápravě však bohužel 

nedošlo. Nyní se totiž ukázal 
další polský výrobce, který 
klame českého spotřebitele. 
Jde konkrétně o produkt s ná-
zvem Konzerva s drůbežím 
masem (sterilovaná konzerva, 
drůbeží šunka mletá, šarže 
0182, označení data minimální 
trvanlivosti 240119, země 
původu: Polsko). Masný 
výrobek na etiketě deklaruje 
obsah kuřecího masa 59 %, 
ve skutečnosti však konzerva 
obsahuje o 12 % méně masa, 
tedy pouze 47,7 %. Jak se 
ukazuje, lépe uděláte, pakliže 

při koupi tohoto typu produktu upřednostníte českého výrobce.
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Vyzbrojte se proti virům:
Dejte si kumquat

Zvlášť v podzimním období se hodí podporovat imunitu. 
Nezbytný je zejména vitamín C. Jeho obrovskou 
koncentraci najdete v ovoci kumquat. V jeho 100 g je 
43 mg vitamínu C, což představuje doporučenou denní 
dávku pro děti a velkou část denní dávky pro dospělé. 
Narozdíl od pomeranče můžete ovoce jíst i s kůrou. 
Jediné, co se nejí, jsou semena. Problematické může být 
to, že kumquatu musíte přijít na chuť, protože je mírně 
nahořklý, a ne každému chutná čerstvý. Můžete s ním 
ale i vařit, i když je zde nutno počítat s tím, že tak ztratí 
významnou část zdraví prospěšných látek. Kumqat se 
hodí k ochucení zvěřiny, drůbeže, jehněčího masa, do, 
marinád i fondue. Výborně doplní sladkokyselé omáčky 
a ozvláštní tradiční recepty – místo asijské kachny na 
pomerančích vyzkoušejte kachnu na kumquatu. Připravíte 
z něj také sirup, džem, marmeládu, kandované ovoce nebo 
náplně do koláčů a dortů. V celku se kumquat používá 
jako ozdoba koktejlů a na Korfu z něj dokonce vyrábí likér.

neuniklo nám

Farmářské trhy
pod drobnohledem

Riziko, že si koupíme na trhu špatný produkt, se podle všeho snižuje. 
Veterinární inspektoři totiž na trzích v celé ČR zdvojnásobili počet kontrol. 
Zatímco loni touto dobou se jich provedlo okolo 150, letos je to již zhruba 
225 kontrol. Pochybení nebo závada byla odhalena zhruba při každé páté 

návštěvě. Častými závadami zjišťovanými 
při kontrolách jsou dlouhodobě 
nedostatky v označování nabízených 
potravin. Frekventovaným prohřeškem 
je také prodej produktů neznámého 
či nejasného původu. Stále se objevují 
také prodejci, kteří si neuvědomují, že 
nabízené produkty, a to se týká například 
uzenin či sýrům, je nutné chránit před 
možným vnějším znečištěním.

Obchodní řetězec
BILLA pomáhá

Maloobchodní řetězec BILLA ve spolupráci se společností MARS spouští 
již podruhé charitativní projekt, jehož cílem je vybrat finance na výcvik 

asistenčního psa pro diabetika Tomáše Slípku. V průběhu následujících 
měsíců budou zákazníci prodejen BILLA moci přispět na výchovu 
terapeutického psa Cornyho nákupem výrobků značek Pedigree a Whiskas, 
které patří do portfolia společnosti MARS. Část peněz z každého nákupu 
poputuje na konto organizace Pes pro tebe, která se výcviku psů pro 

handicapované věnuje. Výcvik takového psa je časově náročný a stojí zhruba 
250 tisíc korun a jeho financování bohužel nehradí zdravotní pojišťovna.

To je počet litrů vinné 

révy, která se spotřebuje 

na výrobu růžového vína. Jeho obliba u nás vý-

znamně stále roste. Zatímco ještě před deseti lety 

byla na jeho výrobu použita pouhá 2 % moravských 

a českých hroznů, v loňském roce už to bylo 10,9 %. 

A kdo že patří mezi pravidelné a nadšené konzumenty? 

Z průzkumu, který si nechal vypracovat Vinařský fond, 

vyplývá, že růžová vína pijí téměř tři čtvrtiny dospělých 

(73 %), o něco častěji jsou to však mladší ženy.

66
miliónů

Číslo 
měsíce

Jsme letáková velmoc?
V minulém čísle jsme vám přinesli článek o tom, jak je to s kvalitou 
produktů nabízených v letákových akcích. Nyní se k nám do redak-

ce dostal i zajímavý průzkum, ze kterého se potvrdilo, že zboží z le-
táků nás láká stále více a více. Podle České distribuční nakupuje či se 

inspiruje k nákupu podle letáku víc než polovina populace. Z odpovědí 
vyplynulo, že letáky sleduje alespoň někdy 92 % dotázaných, přičemž 

68 % v nich vyhledává hlavně slevy a nízké ceny, 35 % lákají zajímavosti 
a 23 % hledá inspiraci pro vaření nebo vybavení domácnosti. Primárním 

cílem letáků je přimět zákazníky k nákupu. U 17 % respondentů běžně pochází 
minimálně polovina zboží v jejich košíku právě z letáků. 
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Jak používat
citronovou trávu?

Máte rádi aromatická jídla? Zkuste při vaření začít používat 
citronovou trávu. Vyjma toho, že tato tropická rostlina půvo-
dem z jihovýchodní Asie snižuje cholesterol v krvi, blahodárně 
působí při chřipce nebo nervových chorobách, pomáhá při 
detoxikaci, zvyšuje koncentraci organismu, stimuluje laktaci 

a usnadňuje trávení, je velmi výrazná 
a i obyčejným jídlům 

dodá neobyčejný 
glanc. Citro-
nová tráva 
se používá 
nejčastěji 
k dochucení 

a provonění asijských 
polévek, stačí její kousek trošku 

rozdrtit nebo roztlouci a přidat do polévky. 
Podobně se dá využít i při pečení nebo vaření rýže, kdy se 

po uvaření tvrdé kousky trávy nejí a vyhodí se. Další možností je nejměkčí část 
stonku nasekat na drobné kousíčky a použít jako koření – do salátů, jídel z moř-
ských plodů nebo do marinády na maso.

  Pokud nechcete, aby byly kostky ledu zakalené, ohřejte 
pokaždé vodu před tím, než ji dáte zamrazit do formiček. Je 
to snadné a skutečně to funguje.
  Chcete-li vyrobit efektní vícebarevný koktejl, kupte si 

miniset barevných sirupů (Monin). S nimi drinky nejen 
dochutíte, ale i efektně obarvíte.
  Troufnete si na několikabarevný nápoj? Na dno nalijte 

trochu pomerančového džusu, poté vlijte modrý sirup Blue 
Curacao pomalu a po stěně sklenice přes lžíci, přidejte 
trochu ledové tříště, pomalinku přidejte „panáka“ například 
vodky nebo bílého rumu, nakonec vezměte sítko a přes něj 
do sklenice nakapejte pár kapek čeveného sirupu Grenadine.
  Pořiďte si to správné sklo. Ideálně koktejlku nebo takzvaný 

hurricane glass. To poté nechte předem vždy vychladit 
v mrazáku, aby se drink neohřál.

V čaji se objevily
zakázané látky
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zajistila 
nevyhovující bylinné čaje „TESCO MIX OF HERBS“. Při 
laboratorní analýze v akreditované laboratoři se potvrdila 
přítomnost atropinu a skopolaminu, které patří mezi tropanové 
alkaloidy se známými negativními účinky na lidské zdraví. 
V Čechách a i jiných zemích je jejich obsah zakázán. Pakliže 
máte doma tento čaj šarže L3496/2/125, vraťte jej prodejci. 
Není vhodný k lidské spotřebě a to především v případě dětí 
a starších lidí.

neuniklo nám

Walther

Abys prospal noc lehce,

musíš večeřet krátce.

4 tipy pro přípravu drinků
jako od barmana
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speciál jídlo a děti

Vyhlášku, která zakazovala prodej 
nezdravých potravin a nápojů ve 
školních bufetech a automatech, 

však školy musely bezpodmínečně do-
držovat od 1. ledna 2017. Provozovatelé 
školních kantýn i ředitelé škol si na ni 
však hned zpočátku její účinnosti stěžo-
vali. Nakonec i praxe ukázala, že takzvaná 
pamlsková vyhláška je příliš restriktivní. 
A tak ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy připravilo ve spolupráci 
s ministerstvem zdravotnictví návrh na 
její zmírnění. Školní bufety a automaty 
tak budou moci rozšířit svou nabídku 
potravin pro školáky, a to už od nového 
školního roku 2018/19.
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy už při přípravě této vyhlášky před 
dvěma roky počítalo s tím, že po dvou 
letech vyhodnotí její účinnost a v případě 
potřeby přistoupí k určitým úpravám.
Její zmírnění inicioval ale už o rok dříve 

Hojně kritizovaná vyhláška o nezdravých 
potravinách, které se nesmějí prodávat ve 
školách, byla zařazena do Sbírky zákonů 
5. září roku 2016. Ze seznamu povolených 
potravin vypadly pro vysoký obsah tuku 
i tak obvyklé položky, jako je pečivo 
s olejnatými semínky. Jednu dobu to už 
vypadalo tak, že jakmile dítě zapomene 
svačinu, ve škole se nenají. Nyní však vše 
nasvědčuje tomu, že se karty obrací, a to 
díky novele vyhlášky ze srpna 2018.

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Do škol
se vrací rozšířený 
sortiment pečiva
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po svém nástupu do funkce ministr 
Robert Plaga. „Samozřejmě tím nerezig-
nujeme na zdravé stravovací návyky, ale 
cesta represe k nim nevede. Věřím v uváž-
livost ředitelů škol i rodičů,“ uvedl k věci.

Zdravější, ale přitom dostupnější
Novela tedy řeší možnost nabízet ve 
školách mnohem širší sortiment potra-
vin, a to při současném respektování 
aktuálních výživových doporučení. Díky 
navržené úpravě nutričních limitů dojde 
v určitých kategoriích potravin k rozšíření 
nabídky výrobků. „Do budoucna bude 
možné ve školním bufetu nebo automatu 
díky zvý-
šeným 
nutrič-
ním li-
mitům nakoupit například kvalitní masné 
výrobky, zejména šunku nejvyšší jakosti, 
ochucené tvarohy nebo sýry. Dále půjde 

o běžné pečivo s významným podílem ce-
reálií nebo olejnatých semen, typicky jde 
o šestizrnné, vícezrnné nebo rustikální 
pečivo, kostky s dýňovými nebo sluneč-
nicovými semínky nebo jemné pečivo 
s vysokým podílem ovoce,“ uvedla Jarmila 
Balážová, tisková mluvčí ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Velký zákaz?
Nejvíce diskutovaný a krizitovaný byl dří-
vější limit pro obsah tuku na 100 g nebo 
100 ml výrobku, který vyřadil pečivo na 
vedlejší kolej. Přitom se zapomnělo, že 
u běžného pečiva nebo různých speci-

álních 
chlebů 
význam-
ně roste 

hodnota pro tuk, jsou-li přidány cereálie 
nebo olejnatá semena obsahující nenasy-
cené mastné kyseliny.

Pestrá a zdravá svačina by měla být součástí 
dětského jídelníčku dvakrát denně. První 
z nich navazuje na snídani, kterou by však 
nikdy neměla nahrazovat, a tvoří deset až 
patnáct procent denního příjmu energie. 

speciál jídlo a děti

„Zapomenout svačinu už nebude pro děti
znamenat několik hodin bez jídla“

Upravené limity pamlskové vyhlášky 
stále respektují validní aktuální výživo-
vá doporučení formulovaná odborně 
kompetentními autoritami jak na ná-
rodní, tak mezinárodní úrovni (WHO), 
návrh novely byl připraven ad hoc 
zřízenou meziresortní pracovní skupi-
nou složenou ze zástupců ministerstva 
zdravotnictví, ministerstva zeměděl-
ství, ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, Potravinářské komory 
ČR a Státního zdravotního ústavu 
a také podroben řádnému vnitřnímu 
a vnitroresortnímu připomínkovému 
řízení na úrovni resortu zdravotnictví 
s účastí všech relevantních subjektů.

STÁLE ZDRAVĚ
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Druhá pak energeticky pokrývá odpolední 
sportovní aktivity dítěte a představuje 
zhruba deset procent denního příjmu 
energie.
Nevhodné svačiny, stejně tak jako žádné 
svačiny, jsou skutečnost, která s sebou 
nese riziko rozvoje obezity či nadváhy už 
u dětí mladšího školního věku, která tak 
trápí dvacet procent školáků.
Při přípravě 
svačin by se 
měli rodiče 
co nejčastěji 
vyvarovat výrobků, které obsahují příliš 
mnoho tuku, tedy pečivu, jako jsou buchty 
a croissanty, a dále také jídlům typu 
fast food, nevhodný je i párek v rohlíku, 

hamburger nebo pizza. Ve stejné kate-
gorii – tedy nevhodných potravin – jsou 
sladkosti, sladké minerálky a limonády.

Aby svačina nebyla noční můrou
Děti mnohdy dávají přednost jídlu, na 
jehož přípravě se podílely nebo si ho do-
konce samy připravily. Takové iniciativě 
je dobré nebránit, ba naopak ji stopro-

centně využít. 
Motivující 
může být i po-
řízení barevné 

svačinové krabičky, kterou si dítě samo 
vybere. Pokud se mu líbí, svačí raději 
a pravidelně. Designová a lehká láhev na 
pití pak školáka odnaučí kupovat si sladké 

limonády. Ideální je naplnit ji čistou 
vodou s citronem.
U dětí platí dvojnásob, že jedí očima. Tři 
barevné varianty papriky je zaujmou více 
než stejné množství zelené. Také kráje-
ní zeleniny a ovoce na malé kousky je 
dobrým nápadem. Dětem se lépe kouše 
a více jí sní.
Rodiče mohou významně ovlivnit stravo-
vací návyky svých dětí, a proto by měli 

„Pamlsková vyhláška se ukázala
být příliš restriktivní“

  Jablko se sýrem Cottage

  1 müsli tyčinka s 1 polotučným jogur-
tem, mandarinka

  250 ml jogurtového nápoje, tmavý 
rohlík, okurka

  Knuspi chléb se sýrem a rajčetem

  Křehký chléb s bylinkovým sý-
rem (Lučina ochucená bylinkami) 
s proužky papriky

  Celozrnná bageta s máslem, mozza-
rellou a rajčetem

  Celozrnná bageta s máslem a šun-
kou nebo sýrem

TIPY 
NA ZDRAVOU 
DĚTSKOU SVAČINU
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být jejich vzorem. Sami by měli dodržo-
vat pravidelný jídelní režim a zároveň 
dbát na to, 
aby se tak 
stravovaly 
i jejich 
děti a nevynechávaly často opomíjené 
svačiny.

Děti svačí nejčastěji pečivo a sýr
Průzkumy potvrzují, že svačina téměř 
dvou třetin (66,5 %) českých školáků 
nejčastěji obsahuje pečivo a sýr. Čers-
tvé ovoce a zeleninu svačí každý den 
jen přibližně polovina dětí (52,3 %), 
necelá třetina si ji dá třikrát až čty-
řikrát týdně, ovšem 7 % dětí ke 
svačině ovoce a zeleninu nejí 
vůbec, nebo 
výjimeč-
ně.

Mléčné výrobky dostává ke svačině 
každý den jen 16,3 % dětí, občas nece-

lých 60 % 
a nikdy 
nebo 
výjimečně 

dokonce více než 13 %. Necelá polovina 
dětí má pak ke svačině sladkosti, jako 
např. koblihu, tatranku, bonbóny, čoko-
ládu, koláč či dortík. 

„Novela pamlskové vyhlášky konečně
přinese do škol kvalitní potraviny“ Podle stávajícího znění § 2 odst. 1 

vyhlášky č. 282/2016 Sb. lze ve školách 
nabízet a prodávat pouze potraviny, 
které splňují požadavky stanovené 
v příloze této vyhlášky a které:
a) neobsahují sladidla vyjma žvýkaček 
bez cukru, nebo kofein, nejde-li o čaj 
a nealkoholické nápoje s čajovým 
extraktem,
b) neobsahují trans mastné kyseliny 
pocházející z částečně ztužených tuků,
c) nejsou energetickým nebo povzbu-
zujícím nápojem nebo potravinou 
určenou pro sportovce nebo pro osoby 
při zvýšeném tělesném výkonu.
Omezení nabídky a prodeje potravin 
upravených smažením nebo grilová-
ním zůstává v navržené právní úpravě 
zachováno (do výše uvedeného výčtu 
potravin uvedených pod písm. a) až 
c) jsou novelou doplněny potraviny 
upravené smažením nebo grilováním.

CO SE SMÍ 
PRODÁVAT?
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Před dvěma lety jsme prováděli pří-
kladný test. Dvěma pětiletým dětem 
jsme dali do ruky košík a úkol, aby 

nakoupily, co si myslí, že je dobré. Jako 
nejpřitažlivější se pro ně ukázaly potravi-
ny, které měly červený obal a pak ty, kde 
byla vyobrazena zvířátka nebo hrdinové 
z kultovních pohádek. Je pochopitelné, že 
děti sáhly 
po mnoha 
sladkých 
polož-
kách. Protože ale byly předem poučeny 
o tom, že je potřeba kupovat i jídlo, ze 
kterého může maminka uvařit, své košíky 
doplnily i o šunku, sýry, párky nebo někte-
ré nápoje. Obě přitom neomylně vybraly 
ty s obrázky, které bývají označené jako 
„dětská“ nebo „pro děti“.

Potraviny „pro děti“ ale volí rodiče
Překvapivá zjištění pak přinesla 
i anketa mezi samotnými rodiči, kte-
rých jsme se ptali, jestli kupují tyto 
běžné položky, jako jsou sýry, šunky, 
párky atd., s označením „pro děti“, 
nebo „dětská“. Sedm z deseti rodičů 
odpovědělo, že ano, protože se to prý 

dětem 
více líbí 
a pokud 
dosta-

nou potravinu s hezkým obrázkem, 
mnohem ochotněji ji snědí. Zajímavé 
bylo, že by někteří z nich za normál-
ních okolností upřednostnili raději 
produkt, který kupují pro zbytek 
rodiny, ale vědí, že by se u dětí nese-
tkali s úspěchem.

děti zdravě nenakrmí
Obrázek

„Rodiče tvrdí, že děti přimějí jíst šunku
nebo sýr jen díky hezkému obrázku“

Usměvaví medvídci, 
roztančené kravičky, 
samolepky jako bonus 
nebo jen velká barevná 
písmenka. To všechno 
používají marketingoví 
specialisté proto, aby 
v dětech vyvolali touhu 
po tom koupit některé 
potraviny. Na kolik jsou 
ale tyto produkty pro 
děti vhodné, je otázkou 
k velké diskusi.

Připravily Jana Tobrmanová Čiháková a Milada Kadeřábková, foto shutterstock
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Má smysl kupovat dětskou šunku?
Podle odborníků je při výběru šunky 
nejdůležitější obsah masa, který by měl 
být i rozhodujícím kritériem při koupi. 
Vhodné jsou šunky nejvyšší jakosti, 
kde by měl být obsah masa přes 90 %. 
Dalším důležitým kritériem je obsah 
soli. Všeobecně platí, že čím méně, 
tím lépe, přičemž horní hranice je 2,5 
gramu na 100 gramů výrobku. Šunka 
by neměla být ani příliš tučná, tuk by 
měl tvořit nanejvýš 5 % výrobku, tedy 
5 gramů ze 100 gramů. Šunky s ozna-
čením „pro děti“ obsahují masa někdy 
méně, ale jsou take zbavené přídatné 
látky E 452, která označuje fosforeč-
nany. Ty mohou ve větším množství 
narušit vstřebávání vápníku, který je 
u dětí důležitý pro správný růst. Názory 

na to, jak velké množství těchto látek 
může vstřebávání vápníku ohrozit, se 
různí. Pokud patříte mezi rodiče, kteří 
svým dětem podávají colové nápoje, 
ve kterých je obsah polyfosforečna-
nů mnohem vyšší, pak pro vás dětská 
šunka smysl skutečně nemá.

Špekáčky, párky a další dobroty k ohni
Párky a špekáčky většina dětí miluje. 
Nutno však podotknout, že kvalita se 
zrovna u tohoto sortimentu velmi liší 
a že uzeniny do dětského jídelníčku 
patří jen ve velmi omezeném množ-
ství. I občas je důležité vybrat produkt 
s co možná nejvyšším obsahem masa 
a uspokojující hodnotou soli, u špekáč-
ků pak i to, zda skutečně kupujete kva-
litní masný produkt nebo jen „buřtík“, 
což je jen krycí název pro tučný masný 
odpad. Podívejte se přednostně na 
složení; mělo by být co nejjednodušší, 
bez zbytečných přídatných látek. To 
samé platí o množství tuku. Z hlediska 
kvality jsou pro děti vhodné napří-
klad párky bez E250 nebo-li dusitanu 
sodného.

Sýry raději tvrdé a čerstvé
Kvalitní mléčné produkty jsou pro děti 
hodnotným zdrojem bílkovin. Nutno 
však podotknout, že základem jídelníč-
ku by měly být sýry čerstvé, tedy typu 
žervé, cottage nebo lučiny a sýry tvrdé. 
Ostatní dětské sýry, typu eidámek pro 
děti, dětské pareničky nebo proužky 
doporučujeme kupovat pro starší děti 
a jen občas. Je v nich příliš mnoho soli 
a pro děti mladší jednoho roku i nadmíra 
bílkovin. Samostatnou kategorii potom 
tvoří tavené sýry s obsahem tavicích 

solí, které mohou snižovat schopnost 
organismu vstřebávat vápník a dětem je 
nedoporučujeme.

Od pitíček se hodí hlavně obal
Dětem často voda příliš nechutná, proto 
rodiče sahají po sladkých nápojích. 
V jedné malé lahvičce však může dítko 
vypít naráz až dvanáct lžiček cukru. Další 
problém slazených nápojů spočívá v tom, 
že kromě cukru obsahují přidané potra-
vinářské kyseliny. Dětský chrup, jenž 
zubnímu kazu odolává hůře než dospělý, 
je tak vystaven nevhodné kombinaci 
vlivů, které mají za následek narušování 
zubní skloviny a vznik kazu. Také 100% 
šťávy, zejména z citrusů, tedy z tohoto 
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důvodu pro děti nejsou vhodné. Proto se 
snažte svého potomka maximálně pod-
porovat v pití čisté vody, šťáv z čerstvého 
o voce a zelniny nebo čaje.

Bez čtení etiket to nejde
Přestože výrobci se nedopouštějí žádné-
ho porušení legislativy, mnoho lidí může 
vnímat tyto kroky jako nemorální a tvrdí, 
že používat děti jako terč reklamy by mělo 
být celoplošně zakázáno. Stejně tak je 

tady i stejně početná část osob, které jsou 
za vyobrazená zvířátka rádi, protože pak 
mají šanci děti 
přimět k jídlu. 
Konečné řešení 
je na každém 
z vás. My doporučujeme přistupovat 
k celému problému se zdravým selským 
rozumem. Zkuste si schválně udělat 
porovnávací analýzu. Možná, že zjistíte, že 
produkt, který nehraje všemi barvami, je 

podle složení nejen kvalitnější, ale i levněj-
ší. Nebo se třeba stane, že se svou ratolestí 

najdete jiný 
způsob, jak si 
jídlo ozdobit 
tak, aby jej 

bavilo, například můžete zkusit veselá 
vykrajovátka, která jsou skvělá nejen na 
sýr, ale i na šunku, nebo pořídíte univer-
zální láhev na pití, do které budete dětem 
chystat například vodu s citronem. 

„Od slazených nápojů s obrázky
raději schovejte jen obal“

speciál jídlo a děti

INZERCE
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Ačkoli želé budí dojem, že je méně 
škodlivé, stále zde platí, že zdravé 
bonbony jsou jen ty, které děti 

nesní. I v želé medvídkách, hadech 
a všemožných barevných 

páskách je příliš mnoho 
cukrů a přídatných látek, 
které mohou u dětí vyvolat 

alergické reakce. Nehledě na to, že ne 
všechny želatinové bonbony kolagen ob-
sahují. Na trhu jsou totiž ve skutečnosti 
dostupné dva druhy takových laskomin. 
Živočišná želatina kolagen obsahuje, 
u rostlinné o tom nemůže být řeč.

Co je ve skutečnosti v medvídkovi?
Kolagen, kvůli kterému mnoho lidí po 
medvídkách sáhne, je základní stavební 
jednotkou pro vznik pojivové tkáně pohy-
bového aparátu. Tím míníme chrupavky 
a kosti. Důležitou roli ale hraje i pro vlasy, 
pleť a nehty. Jenže… gumové bonbony 
rozhodně nepatří mezi cenné zdroje kol-
agenu. Aby to mělo nějaký účinek, museli 
byste jíst půl kila bonbonů denně. Pokud 
vám jde o doplnění kolagenu, raději si 

Klouby z oceli 
po „medvídkách“ 
nečekejte
Cukrovinové želé patří k nejoblíbenějším 
laskominám. Pro rodiče jsou takové bonbony 
i přijatelnější variantou než jakékoli jiné, a to 
zejména díky avizovanému obsahu kolagenu, 
kterému se přisuzuje prospěšnost pro naše klouby. 
Jenže každá mince má dvě strany…

Připravily Jana Tobrmanová Čiháková a Barbora Jiříková, foto shutterstock

speciál jídlo a děti
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dejte dostatek vitamínu C, niacinu, mědi 
nebo vepřové i s kůží.
Agar je zase překvapivě zdrojem bílkovin, 
minerálů i vitamínů a neobsahuje prak-
ticky žádné kalorie. Bohužel, vzhledem 
k náročnosti výroby je samozřejmě dražší, 
a proto ho výrobci tolik nevyužívají. Exis-
tují i jiné rostlinné alternativy k želatině. 
Jsou jimi například pektin, irský mech, 
karagenan nebo chia semínka.

Příliš mnoho cukrů
Želatinové bonbony neobsahují tuk, zato 
s cukrem se rozhodně nešetří. Některé 
bývají do cukru dokonce i obalené, čímž 
se stávají doslova kalorickou bombou. 
Jednoduché cukry v našem těle rychle 
zvyšují hladinu glukózy v krvi, která 
ovšem také rychle opadne – potraviny 
s přemírou cukrů tak mají vysoký gly-
kemický index. To představuje problém 
obecně, ale u dětí především – kolísání 
hladiny cukru v krvi nejen zadělává na 
cukrovku, ale 
ovlivňuje také 
chování, pozor-
nost a aktivitu 
dětí.
V želé se hodnota cukrů obvykle pohy-
buje okolo 70 %, drtivou většinu přitom 
tvoří cukry jednoduché. K dalším vý-
znamným negativům pak patří doba, po 
kterou necháváme cukr v ústech působit. 
Bonbon v nich zůstává dlouho a je to 
především právě dlouhodobé působení 
cukru v dutině ústní, které vede k zubním 
kazům. Díky své konzistenci želé také 
velmi zdatně ulpívá v mezizubních pro-
storách nebo na jiných místech, čímž se 
lokální vystavení cukru ještě zvyšuje. 
Rozhodně bychom měli mít vždy dohled 

nad tím, kolik a čeho naše dítě zkonzu-
muje. A nebylo by od věci zvážit, jestli by 
si nemohly po 
sladké svačince 
vyčistit zuby.

Strach z chemie?
Přestože se stále dokola mluví o nepřízni-
vých dopadech „éček“ na lidský organi-
smus, u produktů pro děti si můžete být 
jisti, že jejich množství je natolik pečlivě 
hlídáno, že vašim dětem závažné zdra-
votní problémy způsobené jejich dopady 
nehrozí. Mnoho lidí se obává takzvaných 
emulgátorů. I ty jsou v bonbonech za-
stoupeny. Plní zde jednoduchou funkci – 
aby medvídci drželi pohromadě. Mezi 
nejčastěji užívané patří lecitiny (najdeme 
je pod označení E 322), které nepřed-
stavují nijak velká rizika. Rizikovější 
jsou pak leštící látky, mezi které patří 
například arabská guma a včelí vosk 
(žlutý nebo bílý). Tyto samy o sobě 

sice zdraví 
neškodí, 
ale mohou 
způsobovat 

alergické reakce. Bonbony jsou vět-
šinou křiklavých barev, aby 
se malým konzumen-
tům líbily. Naštěstí 
se v současné 
době velmi 
často 
používají 
barvi-
va 

přírodní, především kurkumin, koncentrá-
ty z červené řepy, mrkve, papriky, světlice 
barvířské a dalších.

Máte možnost volby
Co říci závěrem? Bonbony vaše děti 
ani vás nezabijí. Údaje o nepříznivých 
účincích obsahujících látek navíc 
upravuje Zákon o potravinách č. 110/97 
Sb., Vyhláška č. 113/2005 Sb. a Nařízení 
1169/2011/ES o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům, a pokud by 
šlo byť jen o riziko alergie nebo hyperka-
tivity, výrobce je povinen opatřit etiketu 
varováním. I zde se ale dostáváme k tomu, 
že číst etikety má obrovský smysl. I když 
se nás jednotlivé regulace různých úrovní 
snaží před škodlivinami chránit, je to 
částečně také úkol spotřebitele, aby 
si složení výrobku trošku pohlídal. Ta 
chvilka, kterou věnujeme čtení etikety, se 
rozhodně vyplatí.
Někteří výrobci považují směs vyvaře-
né kůže, barevné chemie, pár aromat 

a špetku přídat-
ných látek za 
ovocný bonbon. 
Jsou tady ale 

také jiní, kteří použijí rostlinnou želatinu, 
bylinné, ovocné nebo zeleninové extrakty 
pro barvu a chuť a společně s povolený-
mi přídatnými látkami nám naservírují 
ovocný bonbón významně kvalitnější. 
Čím přírodnější, tím lepší, čím menší 
obsah cukru, tím ještě lepší. I když ovoce 
by asi bylo úplně nejlepší… 

„Zdravé bonbony jsou takové,
které děti nesní“

„Každý z nás sní v průměru
1,5 kg této pochoutky za rok“
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Pospolu u stolu
„Co se v mládí naučíš…“ je staré poře-
kadlo, které platí a platit bude. Inspiro-
valo nás k tomu, abychom s edukací ke 
kvalitním potravinám začali také u těch 
nejmenších. Tak se zrodil nápad přichys-
tat program zaměřený jen na ně. Podle 
slov Martina Šebestyána, generálního 
ředitele SZIF, děti získají širší znalosti 
v oblasti kvalitních potravin a je velká 
šance, že je v budoucnu budou preferovat. 
Hlavním smyslem programu je jednodu-
chou a hravou formou a za pomoci všech 
smyslů přiblížit téma tradičního zeměděl-
ství i potravinářství. Program je zaměřen 
na děti různých věkových skupin, od 
předškoláků až po žáky na prvním stupni 

základních škol.
Celý program se jmenuje POSPOLU 
U STOLU podle stejnojmenného CD, 
které je jeho součástí. Obsahuje krásné 
moderní písničky a zaručeně si na své 
přijdou i dospělí. Písně mají veselé 
texty, zpívá se v nich, proč je pro nás 
jídlo důležité a že se díky němu schází-
me u společného stolu s mámou, tátou, 
prarodiči, sourozenci a kamarády. Dost 
možná právě song o zelenině, mléku, 
o snídani nebo o vajíčku přiměje děti 
konzumovat i ty potraviny, kterým příliš 
neholdují. Kdo hraje na hudební nástroj, 
může si písničky zahrát – součástí CD je 
zpěvník a notový zápis. Ke každé skladbě 
se mohou děti dozvědět také něco navíc. 

Třeba to, co si dát k snídani, jaké ryby 
plavou v našich řekách a rybnících, jak si 
vybírat potraviny v obchodě nebo proč 
chroupat zeleninu.
Program se skládá ze dvou mobilních her 
a edukačního kufříku. Žijeme v moderní 
době, kdy děti tráví čas také u mobilů 
a tabletů. „I když by s tím možná někdo 
nesouhlasil, mobilní hry dnes zkrátka 
do dětského světa patří. Protože se nic 
nemá přehánět, a v případě virtuálních 
her to platí dvojnásob, měli bychom děti 
směřovat právě na ty hry, které je mohou 
obohatit, poučit a díky kterým se dozvědí 
něco nového hravou formou. Právě takové 
hry jsme pro děti připravili,“ představu-

je aplikace M. 
Šebestyán.

Život na 
statku je hra 
pro nejmenší. 
Hlavními hrdiny 
jsou hospodářská 

zvířátka. Děti se pomocí her, úkolů a písni-
ček dovídají o aktivitách 
na statku, nechybí ani 
reálné zvuky zvířat, poví-
dání o nich a o tom, jaký 
užitek nám dávají. Ve hře 
se dítě naučí i to, jak se 
například vyrábí chléb 
nebo mléčné produkty.

Zabýváme se potravinami, a to těmi kvalitními, které jsou pravi-
delně kontrolovány a dosahují vysoké kvality. Na odboru admi-
nistrace podpory kvalitních potravin propagujeme značku Klasa, 
Regionální potravina a BIO. Snažíme se spotřebitele naučit roz-
poznávat kvalitu. Edukace se týká všech věkových skupin, tedy 
nejenom dospělých, ale také (a možná zejména) těch nejmlad-
ších. Jednak proto, že děti dokáží výrazným způsobem ovlivnit 
nákupní chování svých rodičů, a za druhé z nich za pár let vyros-
tou zákazníci, kteří budou sami rozhodovat o tom, co do svých 
nákupních košíků vloží. Pro naše nejmenší spotřebitele jsme 
proto doslova na míru ušili celý vzdělávací program.

Vzděláváme školáky 
a předškoláky

Kód ke stažení
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Pro předškolá-
ky a školáky je 
určena aplika-
ce Statkář. 
Hravou formou 
se děti naučí 
spoustu zají-
mavých a prak-

tických věcí, které musí znát každý 
správný statkář, ale 
i to, co je potřeba pro 
chov a vývoj zvířete. 
Lákadlem jsou zábav-
né minihry, kvízy pro 
rozvoj vlastního myšle-
ní, zapojení interaktiv-
ních prvků apod.

Obě aplikace obsahují i karaoke s písnič-
kami z CD Pospolu u stolu. Ke stažení na 
www.akademiekvality.cz. Vyzkoušejte, je 
skutečně povedené.

Součástí projektu je dále edukační kufřík. 
Ač malých rozměrů, obsahuje hodně 
pomůcek a materiálů, ke kterým patří 
také velkoformátová „slepá“ mapa ČR. Ta 
slouží k orientaci pro děti, co se kde pěs-
tuje, chová, které potraviny jsou typické 
a zároveň k procvi-
čování zeměpisných 
a jiných znalostí. Na 
mapu děti přikládají 
snímatelné samo-
lepky, které mohou 
samostatně sloužit 
také k různým hrám. 
V kufříku jsou i další 
ingredience, jako 
například fotonávody 
na tvoření z potravin 
a plodin, balíček se-
mínek řeřichy, kterou 
si děti vypěstují, 
vyrobí z ní originální 
velikonoční dekoraci 
a zároveň ji využijí do 
pomazánky. Na USB je spousta zábavných 
úkolů, videa z reálné produkce vybraných 
potravin a videorecepty, protože děti 
rády vaří. Další „součástkou“ kufříku jsou 
puzzle s potravinářskými motivy. A samo-
zřejmě nechybí CD s písničkami.
Pro pedagogy je zpracovaná metodická 
příručka, jak s kufříkem pracovat, co lze 
vyrábět, malovat a modelovat za použití 
plodin, jak si s pomocí kufříku hrát tak, 
aby děti získaly znalost o zemědělských 
produktech, a přitom se bavily a tvořily.
Primárně je kufřík určen pro školní dru-
žiny, ale dobře se uplatní také při výuce 

(např. v prvouce, přírodovědě, pracov-
ních činnostech) a volnočasových aktivi-
tách. Dva tisíce kufříků jsme v průběhu 
května distribuovali na tisíc základních 
škol. Cílem bylo, aby se k dětem dostaly 
na jejich svátek 1. června. Zvolili jsme ty 

školy, které byly nejak-
tivnější v naší předchozí 
mobilní hře Kozel Ovozel.
Pochopitelně jsme byli 
zvědaví, jak se bude 
program dětem i pedago-
gům líbit, proto jsme si ho 
otestovali v pěti školách. 
Pro žáky jsme připravili 
koncert z písniček z CD 
Pospolu u stolu, dále na ně 
čekala ochutnávka dobrot 
z kvalitních potravin, hry 
a tvůrčí dílny. Asi nejúspěš-
nější byla soutěž o nejlépe 

nazdobenou palačinku, kde školáci pěkně 
„pospolu u stolu“ tvořili opravdu neuvěři-
telné kreace.
Reakce dětí i pedagogů nám udělala 
radost, bylo vidět, že se program líbil, 

a svědčí o tom i děkovné dopisy a obrázky 
od dětí, které ze škol dostáváme.

Pro inspiraci uvádíme text jedné z písni-
ček. Ty z vás, kteří vejce příliš nekonzu-
mují, navnadíme alespoň poeticky. Možná 
změníte názor. Cholesterolu se už totiž 
bát nemusíme.

VAJÍČKO
Jsem žlutý jak podběl v květu
Jsem bílý jak racek v letu
Jsem zlatý jak sólo na trumpetu
Jsem tichý jak závěj sněhová

Spolu obýváme křehký hrad
Naťukni ho, když máš hlad
Nebo kuřátko nech vyklubat
Ve skořápce se schovává

Natvrdo i nahniličko
Naměkko a sázení
Dělíme se o vajíčko
Spolu jsme si souzeni
 
Jsem žlutý jak slunce o polednách
Jsem bílý jak mlha na horách
Jsem oheň, který plápolá
Jsem jako sen, co se zdá

Bílek a žloutek
Slepice a vajíčko
A taky kuřátko
Malé peříčko

Odbor administrace podpory 
kvalitních potravin 

Kód ke stažení



19www.svetpotravin.cz

testy potravin

Z odborných podkladů Ing. Dany Gabrovské připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Martin Honzík

Přestože celková spotřeba piva u nás oproti letům minulým mírně klesla asi 
o deset piv na hlavu, stále patříme k jedněm z jeho největších konzumentů. 
Z dat Českého svazu pivovarů a sladoven vyplynulo, že jednou týdně si zvlášť 
v teplém počasí otevře pivo doma celých 71 % Čechů. Vybrali jsme proto deset 
ležáků a nechali je otestovat těmi nejpovolanějšími hodnotiteli – profesionálními 
degustátory přímo ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském.

Ležáky
leží

nad
průměrem

VÝSLEDKY

TESTU
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Nabídka piv na českém trhu je sku-
tečně velká. Vybrat deset vzorků 
proto nebylo jednoduché. Zajímalo 

nás zejména, jak si vedou ležáky, které 
mají registrovanou známku kvality a zda 
jsou lepší než piva bez takovéto „přidané 
hodnoty“. Nakonec se v řadě ocitlo osm 
piv, z nichž čtyři nesla označení „Regionál-
ní potravina“, tři měli logo „Klasa“, jedno 
pivo mělo známku „Chráněné zeměpisné 
označení“, a dvě piva byla bez označení.

Známky od profesionálů
Ačkoli bývá zvykem, že se senzorického 
hodnocení účastní, jak odborná, tak laická 
část porotců, tentokrát jsme požádali jen 
největší znalce piva. 
Senzorické hodno-
cení a stanovení 
vybraných analy-
tických parametrů tak bylo provedeno ve 
Výzkumném ústavu pivovarském a sladař-
ském. Při analýzách nás zajímal obsah piva 

v objemových %, extrakt původní mladiny 
v hmotnostních % a hořkost. Při senzo-
rické části testu byla hodnocena plnost, 
hořkost, trpkost, sladkost a kyselost a též 

 
 

říz a doznívání. Jeli-
kož se piva liší právě 
svými senzorickými 
vlastnostmi, 
známka za 
výše uvedené 
parametry ovlivnila 
celkový výsledek 
z 60%. Zbylých 
40 % váhy z celkové 
známky pak zbylo na 
známku za dodržení analytic-
kých parametrů.

Chutí většina většina vzorků obstála
Senzorické hodnocení dopadlo velmi 
dobře. Nejhorší udělená známka byla 2,83. 
I přes tyto skvělé výsledky je pravděpo-
dobné, že by se známky mohly rozdávat 
i lepší, pakliže by u některých vzorků 
nebyl výsledek ovlivněn nedodržením tep-
lotního řetězce zejména u obchodníků.
Zlatou medaili si vysloužil Permon po-

„O pořadí piv rozhodovaly
doslova desetiny“
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lotmavý ležák, nositel značky Regionální 
potravina, a to za vyšší plnost a velmi 
dobře vyváženou míru hořkosti. Na 
druhém míste skončil oblíbený Velkopo-
povický Kozel 11, který je mimochodem 
také nejvíce 
kupovaným 
ležákem „na 
doma“. O dal-
ších příčkách rozhodovaly doslova dese-
tiny. Velkým překvapením dne pak bylo 
pivo bez lepku pivovaru Ferdinand, kde 
se očekávalo, že chuť bude trochu tratit. 
Většina porotců jej však ohotnotila velmi 
kladně a shodla se, že může stát „rovno-

cenným“ konkurentem klasických 
ležáků.

V laboratoři padaly jedničky
Potěšující zprávou je, že všechna piva 
vyhověla i z hlediska legislativy. Sledova-
né parametry se držely v rámci běžných 
hodnot pro ležáky a tak nezbývalo nic 

jiného, než 
všem udělat 
známku 
nejlepší, tedy 

1. Nejlepší celková známka byla udělena 
pivu Permon polotmavý ležák (1,40). 
Druhým nejlepším pivem se stal Velko-
popovický Kozel 11 a trojici nejlepších 
uzavřel Radegast Ryze Hořká 12. Naopak 
nejhůře si vedl Bernard sváteční ležák, 
a to nejspíš jen kvůli špatnému skladová-
ní u obchodníka, které ovlivnilo senzoric-
ké vlastnosti.

Rady pro spotřebitele
Jak se ukázalo, výrobce není jediný, 
kdo dokáže ovlivnit chuť a kvalitu piva. 

Pokud chcete snížit rizika, 
že koupíte 
kus, o který 
nebylo dobře 

postaráno, dívejte se na datum spo-
třeby a způsob skladování piva. Čím 
je pivo čerstvější a lépe skladované 
(tzn. v chladu, v temnu, bez otřesů), 

tím více se bude jeho chuť podobat 
té, se kterou pivo 
opouštělo pivovar. 
Přestože je spousta 

lahví zabarvených, 
měli byste moci 

Extrakt mladiny
Extrakt mladiny je procentuální 
podíl cukrů v pivu před proběhnutím 
kvasného procesu. Během něj jsou 
pak cukry kvasinkami metabolizovány 
na alkohol a oxid uhličitý. Čím vyšší je 
tedy extrakt mladiny, tím vyšší je obsah 
alkoholu v pivu - 12° pivo má tedy 12 % 
těchto látek, 10 má 10 % těchto látek.

Hořkost
Hořkost piva představuje jeden 
z nejdůležitějších aspektů chuti. Je 
dána obsahem tzv. izosloučenín 
chmele, které zahrnují alfa-hořké 
kyseliny. Měří se v jednotkách IBU, 
přičemž platí, že jednotka je rovna 
1 miligramu iso-alfa-hořkých kyselin 
na jeden litr piva. Hořkost piva závisí 
na jakosti chmele, ušlechtilé chmele 
dodávají pivu příjemnou hořkost 
a jemnější chuť než chmely hrubé 
a poškozené nevhodným skladováním. 
Technický limit IBU je kolem 100.

CO JE CO?

„Oblíbený Velkopopovický Kozel 11
obsadil druhé místo“

„Vítězem na plné čáře se stal
polotmavý ležák Permon“
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určit, zda je pivo čiré, nebo jestli je na 
něm patrný nějaký zákal, který by se ve 
filtrovaných pivech vyskytovat neměl.
Pivo by mělo být správně vychlazené 
(orientačně se udává 7 až 11 °C, ale 
záleží na osobní preferenci), u příliš 

studeného piva se většina vjemů potlačí 
a nízká teplota může působit až nepří-
jemně, naopak u příliš teplého piva se 
mohou objevit i nežádoucí vjemy či 
jejich interakce, které se při správné 
teplotě neprojeví. 

Permon, 
ležák polotmavý
výrobce: 
Pivovar PERMON s.r.o.

Z degustace: pivo s vyšší plností a sladkostí, se 
slabší hořkostí odpovídající typu piva; vůně je 
velmi slabá chmelová, ovocná se stopami kávy 
a pražené vůně; chuť je příjemná, karamelová, 
pražená až kávová; celkový dojem - dobrý

Popis: ležák polotmavý, nefiltrované pivo

Alkohol (% objemová): 4,69

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 12,27

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 30

Cena za litr (Kč): 50,00

Celkový dojem - slovně: dobrý

Známka 
za celkové 
hodnocení 1,40

Složení: ječné slady, žatecký chmel, pitná voda

Známka 
za senzorické 

hodnocení 1,67

Velkopopovický 
Kozel 11
výrobce: 
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň

Z degustace: pivo se střední plností a odpovídající 
hořkostí, s jemnějším dozníváním a vyšší sladko-
stí;vůně ovocná, kvasničná a velmi slabá stará; chuť 
ovocná, sirupová a velmi slabá stará, což může 
poukazovat na staré nebo špatně skladované pivo.

Popis: ležák světlý

Alkohol (% objemová): 4,67

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 11,19

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 24

Cena za litr (Kč): 35,80

Celkový dojem - slovně: nadprůměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 1,67

Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,11

Radegast 
Ryze Hořká 12
výrobce: 
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň

Z degustace: pivo s vyšší plností, silnou a drsnou (ale 
odpovídající) hořkostí s dlouhým dozníváním; vůně 
ovocně-chmelová, chuť ovocná, lehce karamelová; 
přítomnost staré vůně a chuti ve slabé intenzitě - což 
může ukazovat na staré nebo špatně skladované pivo

Popis: ležák světlý

Alkohol (% objemová): 4,95

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 12,19

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 32

Cena za litr (Kč): 31,80

Celkový dojem - slovně: nadprůměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 1,70

Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,17

Bernard, 
černý ležák
výrobce: Rodinný pivovar 
Bernard, a. s., 5. května 1, 
395 01 Humpolec

Z degustace: pivo se střední plností a vyšší slad-
kostí doprovázenou nízkou hořkostí, s příjem-
nými karamelovo-praženými tóny jak v chuti, 
tak ve vůni.

Popis: tmavý ležák s přísadou jemných kvasnic

Alkohol (% objemová): 4,97

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 12,49

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 21

Cena za litr (Kč): 43,80

Celkový dojem - slovně: nadprůměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 1,77

Složení: pitná voda, ječný slad, speciální slady, žatecké 
upravené chmely, kvasnice

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,28
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Prokop 
- Jantar
výrobce: Ing. Vladimír 
Lažanský, Zámecký pivovar 
Chyše

Z degustace: pivo se střední plností a nižší hoř-
kostí; celkový vjem vůně byl slabší; vůně slabá 
ovocná a kvasničná, velmi slabá kávová; v chuti 
byly zjištěny další atributy slabší intenzity: 
karamelová a pražená.

Popis: ležák, polotmavý, nefiltrovaný

Alkohol (% objemová): 4,99

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 12,12

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 32

Cena za litr (Kč): 70,00

Celkový dojem - slovně: nadprůměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 1,80

Složení: ječné slady, voda, upravený chmel, kvasnice

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,33

Zubr 
Grand
výrobce: Pivovar ZUBR, a. s., Komenského 35, 
751 51 Přerov

Z degustace: středně plné pivo s vyváženou, ale výraznější 
hořkostí; ve vůni dominuje ovocná a chmelová, se stopami kvasničné 
a staré vůně; v chuti degustátoři rozeznali slabou karamelovou, připá-
lenou a kovovou chuť; dále byly zaznamenány vedlejší příchutě: stará 
a papírová, což poukazuje na starší nebo špatně skladované pivo

Popis: světlý ležák; pasterováno

Alkohol (% objemová): 4,62

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 11,19

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 27

Cena za litr (Kč): 33,80

Celkový dojem - slovně: nadprůměrný až průměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 1,97

Složení: pitná voda, ječné slady, chmelové produkty

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,61

Permon, 
světlý ležák
výrobce: 
Pivovar PERMON s.r.o.

Z degustace: středně plné pivo s odpovídající hořkostí 
s příjemným a delším dozníváním, byl zaznamenán 
slabší říz; vůně příjemná chmelová s nádechem do 
mentolu, ovocná, kvasničná; v chuti byly vedlejší 
příchutě:velmi slabá připálená, střední ovocná

Popis: spodně kvašené světlé pivo, 
nepasterované, nefiltrované

Alkohol (% objemová): 4,82

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 11,95

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 29

Cena za litr (Kč): 50,00

Celkový dojem - slovně: nadprůměrný až průměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 1,83

Složení: pitná voda, ječný slad, 3 druhy chmele, kvasinky

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,38

Ferdinand 
světlý ležák
výrobce: Pivovar 
Ferdinand, s. r. o., Táborská 
306, 256 01 Benešov

Z degustace: středně plné pivo s odpovídající 
hořkostí; vůně slabá chmelová a střední ovocná; 
v chuti přítomna kovová, dále slabá až středně 
stará chuť, což poukazuje na starší nebo špatně 
skladované pivo

Popis: ležák světlý Premium, filtrovaný, pasterovaný, 
plněný v ochranné atmosféře, bezlepkové pivo

Alkohol (% objemová): 4,83

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 11,28

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 26

Cena za litr (Kč): 50,00

Celkový dojem - slovně: průměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 2,00

Složení: pitná voda, ječný slad, upravený chmel

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,67

Gambrinus 
Gambrinus Plná 12
výrobce: Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 
304 97 Plzeň

Z degustace: v chuti střední plnost s mírně 
nižší hořkost; dále přítomna obilná chuť; vůně 
ovocná, banánová až do sušeného ovoce, slabá 
chmelová.

Popis: světlý ležák, pasterizováno

Alkohol (% objemová): 5,32

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 12,18

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 25

Cena za litr (Kč): 39,80

Celkový dojem - slovně: nadprůměrný až průměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 1,83

Složení: voda, ječné slady, chmelové produkty

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,39

Bernard, 
sváteční ležák
výrobce: Rodinný pivovar 
Bernard, a. s., 5. května 1, 
395 01 Humpolec

Z degustace: středně plné pivo s odpovídající hořkos-
tí a výraznější kyselostí; ve vůni byly zaznamenány: 
chmelová, ovocná a kvasničná vůně; přítomnost sta-
ré, papírové a sirupové chuti až do třešňových tónů 
- ukazují na na starší nebo špatně skladované pivo

Popis: světlý ležák s přísadou jemných kvasnic

Alkohol (% objemová): 5,28

Extrakt původní mladiny (% hmotnostní): 12,41

Hořkost (izosloučeniny) v jednotkách hořkosti: 32

Cena za litr (Kč): 49,80

Celkový dojem - slovně: průměrný

Známka 
za celkové 
hodnocení 2,10

Složení: pitná voda, ječný slad ze sladovny Bernard, 
žatecký upravený chmel, chmelový extrakt, kvasnice

Známka 
za senzorické 

hodnocení 2,83
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Osvěží,
ale těch bublinek…
Každý, kdo má rád chuť klasického piva, 
nemůže od ochucených ovocných nápojů 
tohoto typu očekávat zázraky. Je ale 
pravda, že Staropramen Cool s příchutí 
okurky a limetky určitě patří k těm 
povedenějším. V chuti jsou zastoupeny 
obě složky, které výrobce slibuje na 
obalu, a to v příjemně vyváženém 
poměru. Na můj vkus je ale toto 
nealko pivo hodně sycené, 
určitě by se dalo na 
bublinkách ubrat.

Hodnocení: 
74 %
Hodnotil: 
Ondřej Hübsch

Chuť dobrá,
cena by mohla jít níž

Směs na přípravu celozrrnného 
mrkvového koláče je zajisté dobrý 
nápad. Mrkev je většinou doma po 
ruce vždy, takže ji stačí nastrouhat, 
přidat vodu, olej a vejce a máte 
rychlý koláč hotový. Plusové body 
dávám za jednoduchou přípravu 
a chuť. Co velmi oceňuji, 
je použití celozrnné 
mouky. Naopak 
body dolů dávám 
za cenu. Na to, co 
všechno musím 
ještě přidat, by 
výrobce mohl jít 
o kousek níž.

Hodnocení: 81 %
Hodnotila: Dana GabrovskáBarevná vřetena

jsou fajn do studené kuchyně
Adriana Torti Tricolore 
jsou klasická 
trojbarevná vřetena, 
která vypadají skvěle 
zvlášť v těstovinových 
salátech. Do teplé 
kuchyně se použít dají, 
ale vzhled hotového 
pokrmu pak podle 
mne trochu tratí. 
Boloňskou omáčku 
mám určitě raději na 
bílé pastě. Co se mi 
ale líbí je, že jsou ze 
100% semoliny, takže 
je nerozvaříte a po 
vychladnutí se vám 

neslepí.

Hodnocení: 75 %
Hodnotila: Renata Rokůsková

Uvařené a zavařené
se nemusíte stydět položit na stůl
Hrachová polévka uvařená a zavařená od Vitany je výborný nápad: na chalupu, na dovolenou nebo 

jen, když se vám prostě nechce vařit polévku. Stačí smíchat s vodou 1:1 a máte polévku 
pro rodinu. Polévka je opravdu poctivá, hustá a zasytí. Přestože obsah je jen soli 

1,4 g/100 g – polévka je až moc slaná. Možná právě kvůli obsahu uzeného masa. 
Osobně bych ubrala na uzenině a přidala luštěniny nebo zeleninu.

Hodnocení: 52 %
Hodnotila: Táňa Pikartová Př
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Příště raději každé zvlášť
Nevím, jestli si na to vzpomínáte, ale jednu dobu byl na trhu nápoj, který 
kombinoval chuť kávy a coca coly. Dnes už ho pravděpodobně nekoupíte 
a možná správně tušíte proč. Obávám se, že Maza-
grande Coffee 
Lemonade 
čeká stejný 
osud. 
Citrusové 
šťávy 
i kávu 
mám ráda, 
ale dohroma-
dy mi to jedno-
duše neladí. Jedna chuť přebíjí 
druhou, ve finále vás to ani 
neosvěží, ani nevzpruží.

Hodnocení: 7 %
Hodnotila: Jana Tobrmanová 
Čiháková
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Připravily Jana Tobrmanová Čiháková a Táňa Pikartová, foto shutterstock

Alergie na mléko 
ve velkém nebo jen 
poplašné zprávy?

Jakost kravského mléka charakterizuje 
soubor ukazatelů, z nichž nejvýznam-
nější jsou zejména hodnoty hygienic-

ké, mikrobiologické a senzorické a obsah 
základních složek mléka, především tuku 
a bílkovin. Podle odborníků v Čechách 
produkujeme mléko nadprůměrné kva-
lity, které vyčnívá i díky nepřítomnosti 

cizorodých a inhibičních 
látek, například reziduí 
léčiv používaných k léčení 
dojnic nebo zbytků 
dezinfekčních prostředků 
ze sanitace a dezinfekce 
dojícího zařízení. Od roku 
2016 pro nás také Minis-

terstvo zemědělství vyhlásilo nový 
program režimu jakosti Q CZ, ve 

kterém jsou kvalitativní parametry 
nastavené ještě podstatně přísněji, 
než uvádí evropská legislativa.

Kde se bere „alergie“?
V první řadě je nutné říct, že 
alergie a intolerance nejsou 
dvě totožná onemocnění. A to 
i přesto, že se mohou projevo-
vat velmi podobnými příznaky, 
mezi které patří nevolnost, 

nadýmání, 
bolesti břicha 
nebo průjmy. 
Zatímco při 
alergii jde 
o neschop-

nost těla zpra-
covat mléčnou 

bílkovinu, 

V posledních letech je u nás patrný 
významný nárůst lidí, kteří mléko raději 
vymění za některou z rostlinných náhražek 
s odůvodněním, že jim nedělá dobře. 
Podle odborníků se tak však zbytečně 
ochuzují o plejádu zdraví prospěšných 
látek. Plošná nesnášenlivost mléka u nás 
dokonce ani nemá racionální základ.
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intolerance je zapříčiněna sníženou 
aktivitou enzymu laktázy, který rozkládá 
mléčný cukr – laktózu. Lidé s nízkou 
aktivitou tohoto enzymu laktózu neumí 
rozštěpit, ta je následně zkvašována 
fyziologickou střevní mikrobiotou za 
vzniku plynu a některých chemických 
látek, které jsou 
odpovědné za 
klinické obtíže. 
Zatímco v prvním 
případě je bohužel jedinou cestou mléko 
z jídelníčku zcela vyřadit, v druhém 
případě pomůže jen zamezit konzumaci 
jeho syrové formy. Mléčné výrobky, které 
vznikly přirozenou cestou mléčného 
kvašení, tedy jogurt či tvaroh, nebo byly 
získány sýřením, mají laktózu již rozlo-

ženou nebo ji neobsahují. Proto tyto vý-
robky mohou konzumovat i jedinci trpící 
intolerancí laktózy. Ani jejich skutečný 
počet není tak vysoký, jak by se mohlo 
zdát. Podle odborníků za to mohou dva 
faktory. Jednak to, že člověk trpící těmito 
problémy nejde k lékaři, který by one-

mocnění přesně 
určil, a jednak 
je to výsledek 
nekritického 

přejímání informací, které platí přede-
vším v asijských etnicích. Jak vysvětluje 
prof. RNDr Jan Krejsek, CSc. z Ústavu 
klinické imunologie a alergologie LF UK 
a FN v Hradci Králové: „Všichni lidé mají 
po narození dostatečnou aktivitu laktázy, 
protože musí trávit mateřské mléko. Naše 

populace si udržuje laktázovou aktivitu 
i v dospělosti, a to celkem obstojně. Sku-
tečně nemocných je u nás do 10 % lidí.“

Mléko nenahradíš…
V mléce se nachází především vysoký 
obsah dobře vstřebatelného vápníku, 
který je v optimálním poměru s fos-
forem, což je důležité pro zdraví kostí 
a zubů. Dále je mléko zdrojem vitamínu 
D, A, vitamínů B skupiny, včetně kyseli-
ny listové. Důležitou složkou mléka jsou 
syrovátkové peptidy, které mají pozitivní 
vliv na tělesnou hmotnost, obrany-
schopnost organismu, snižují krevní tlak 
a uplatňují se i v prevenci diabetu 2. 
typu. Pokud není důvod, není přínosné 
mléko z jídelníčku vyřazovat. Jednak si 

„Ochranou proti intoleranci
na mléko je kojení“

Celkový počet mikroorganismů by 
podle platné evropské legislativy 
neměl překročit 100 000 zárodků 
v 1 ml. Přitom se analyzují nahodile 
nejméně dva odběry v měsíci. Prů-
měrná hodnota tohoto znaku je u nás 
trojnásobně nižší, přičemž vybraní 
dodavatelé dosahují dokonce hodnoty 
okolo 10 000 zárodků. Celkový počet 
mikroorganismů v mléce je kritérium 
odrážejícím hygienu stáje a získávání 
mléka. Dalším hodnoceným znakem 
je tzv. počet somatických buněk, což 
vypovídá především o zdravotním 
stavu dojnic a o jejich celkově pohodě 
na farmě. Hodnota tohoto ukazatele by 
neměla překročit 400 tis. v 1 ml. U nás 
je však dosahovaná skutečnost pouze 
okolo 230 tisíc.

PROČ JE NAŠE 
MLÉKO TAK 
KVALITNÍ?
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výrazně snížíme pestrost stravy, jednak 
se ochudíme o kvalitní bílkoviny a řadu 
důležitých vitamínů a minerálních látek. 
Nynějším dětem již například chybí 
ve výživě potřebné množství vápníku, 
u chlapců to je asi 15 %, u děvčat dokon-
ce 30 %. 
Velmi 
nebezpečná 
je absence 
vápníků u seniorů. Třiceti pětiprocent-
ní příjmový deficit doslova ohrožuje 
jejich zdraví.

Máme málo vápníku!
„Mléko a mléčné výrobky ze všech 
běžných potravin mají 
prokazatelně nejvyšší 
obsah vápníku 
a jiných minerá-

lů a také bílkovin nutných pro fyziologic-
kou obnovu našich kostí.
Fyziologie vápníku v našem těle je ne-
smírně komplexní a má mnoho dopadů 
prakticky na všechny funkce našeho těla. 
Proto musí být jeho vstřebávání a další 

metabolis-
mus přísně 
regulován. 
Z toho 

zřejmě vznikají nepravdy, že mléko snižuje 
vstřebávání vápníku ve střevech. Je třeba 
důrazně připomenout, že v mléčném 
tuku je (jako v málo našich potravinách) 
v dostatečné míře přítomen vitamín D. 
Ten je naprosto kriticky významný pro 

zdraví našich kostí. Navíc máme 
v současnosti jednoznačné důkazy 
o jeho nenahraditelnosti v řízení 
imunity, kde brání rozvoji imu-

nopatologických onemocnění, a to i tak 
závažných jako je roztroušená skleróza,“ 
tvrdí prof. RNDr Jan Krejsek, CSc.

Mléko (ne)zahleňuje!
Že mléko v těle přispívá k tvorbě hlenu, 
je velmi módní argument vyznavačů 
čínské medicíny. Nicméně lékaři mohou 
snadno tento výrok vyvrátit. „Na všech 
sliznicích našeho těla, včetně trávicí 
trubice, se nachází chemicky velmi 
složité struktury, které můžeme označit 
jako hlen. Potřebujeme ho jako přiroze-
nou bariéru, která nás významně chrání. 
Tvoří ho velmi specializované buňky 
našich sliznic. Tvorba hlenu je přesně 
regulovaná podle potřeb našeho těla. 
Proto žádná potravina – tedy ani kravské 
mléko nemůže způsobit zahlenění,“ ob-
jasňuje profesor Krejsek. 

„Nový program režimu jakosti Q CZ
zaručuje mléko ještě vyšší kvality“
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Nejdražší 
láhev světa
Celých 
81,7 mili-
ónů korun. 

To je cena 
nejdražší láhve 

alkoholu na světě. 
Jde o takzvanou Billio-

naire Vodku, která je vyráběna pouze 
na objednávku a je zhotovena podle 
tajného ruského receptu, který zaruču-
je její naprostou jemnost a delikátnost. 
Klenotem je i láhev sama o sobě. Navrhl ji 
známý designér luxusních produktů Leon 
Verres a je pokryta třemi tisíci diamanty 
a krystaly od Swarovského.

Největší avokádo
Guacamole je jedním 
z nejoblíbenějších 
pokrmů mexické 
kuchyně, a proto byste 
největší vypěstované 
avokádo pravdě-
podobně hledali 
ve Střední Americe. 
Omyl. Museli byste 
zamířit o něco dál, až 

na Havajské ostrovy. Zde ho v oblasti Ke-
alakekua našla Pamela Wang v listopadu 
loňského roku a vážilo 2,37 kilo. A ano, 
bylo větší než její hlava.

Nejdražší 
houba
V Itálii nebo 
v Chorvat-
sku rostou 

nejdražší 
houby na světě 

- lanýže piemont-
ské. Jejich cena za kilo 

se pohybuje běžně kolem 60 000 korun. 
Nachází se pár čísel pod zemí, proto je 
třeba dokonalý čich vycvičených psů, 
abyste ho vůbec mohli lokalizovat. My-
slíte si, že jíst něco tak drahého je snad 
hříšné až dekadentní? Stejný názor jistě 
ale nezastává nadšený sběratel, který 
největší známý kousek této houby nesou-
cí název Trifola d’Alba Madonna, vážící 
1,5 kila vydražil za 3,8 miliónu korun.

Staletý likér
Píše se rok 1770. V Čechách vládne 
Marie Terezie, kapitán Cook vznáší 
jménem Británie nárok na Nové 

Holandsko 
a ve Francii si 
Ludvík XVI. 
bere 
za manžel-
ku Marii 
Antoinettu. 
V této době 
byl ovšem také vy-
roben likér, který je součástí nejstaršího 
a také nejdražšího drinku na světě. Ten 
nese název Salvatore’s Legacy (Salvatoro-
vo dědictví), stojí 180 000 korun a můžete 
si ho dát v Playboy klubu v Londýně. 
A co ho tedy činí tak speciálním? Skládá 
se z Kümmel Liquer z roku 1770, Clos 
de Griffier Vieux Cognac, který je jen 
o osm let starší, Dubb Orange Curacao, 
které bylo vyrobeno kolem roku 1860, 
a Angostura bitters - láhve pocházející 
z počátku 20. století.

Sklo versus 
sklovina
Jaký je 
váš party 
trik? 

Umíte 
otevřít pivo 

o hranu stolu, 
zvládáte to zapalo-

vačem anebo si vypomáháte klíčem? Ind 
Murali K. C. vás hravě trumfne. Do Gui-
nessovy knihy se totiž zapsal tím, že 
za jednu minutu dokázal otevřít rekordní 
počet 68 lahví piva, a to svým vlastním 
chrupem. Nevíme jak vy, ale my bychom 
rozhodně nechtěli být jeho zubařem.

Připravila Tatiana Urbanová, foto shutterstock, archiv agentur

Chcete vědět, jak vypadá největší kopeček zmrzliny na svě-
tě, za jak dlouho byste obešli nejširší pizzu vůbec nebo 
kolik lahví piva člověk zvládne otevřít za minutu? Prošli 
jsme zápisy do Guinessovy knihy rekordů a vybrali pro vás 
to nejzajímavější.

Rekordy
ze světa

potravin
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zaujalo nás

Ave pizza
Když se stal 
Octavianus 
Augustus 
římským 
císařem, 
jistě 
netušil, 
že se tak 
zapíše do dějin, 
historie si ho zapamatuje a budou po něm 
pojmenovávány budovy, náměstí i ulice. 
Ale určitě ho ani ve snu nenapadlo, že 
bude mít tu čest inspirovat název největší 
pizzy na světě. Kolos(eum) z těsta, rajčat 
a sýra upekli Dovilio Nardi, Andrea 
Mannocchi, Marco Nardi, Matteo Nardi 
a Matteo Giannotte z NIPfood kde jinde 
než v Římě. Celková rozloha této pečené 
dobroty čítala celých 1 261,65 m² a vznik-
la v prosinci roku 2012. Pojmenovali ji 
„Ottavia“, což by se dalo přeložit jako 
„osmý syn“ a v podstatě šlo o poctu právě 
císaři Octavianovi. Celá pizza byla navíc 
upečená podle nejnovějších stravovacích 
trendů a bez lepku.

Obří kopeček
Po dobré 
pizze 
byste 
si možná 

dali dezert. 
Co takhle 

zmrzlinu? Jestli 
však nemáte rádi ja-

hodovou, tak už raději nečtěte dál. Pokud 
ano, připravte se v těchto parných dnech 

na pořádné zchlazení. Až budete příště 
v rámci štíhlé linie tvrdit, že si dáte pouze 
jeden kopeček, vzpomeňte si na americ-
kou společnost Kemps LLC, která drží 
světový rekord. Vytvořila kopeček tak 
obrovský, že vážil 1365 kilogramů a bylo 
na něj spotřebováno celkem 733 vaniček 
zmrzliny.

Nejvíce 
vypitých piv
Kuriózní 
Guinessův 
rekord 
zvládl 
za svůj 
život i Bruce 
Masters z Británie. Tento 
neohrožený muž se rozhodl, že navští-
ví nejvíce hospod ze všech a ochutná 
v každé alespoň jedno pivo, a to se mu 
i povedlo. Tohoto cíle dosáhl v lednu 
2014, kdy měl na svém kontě již 46 495 
podniků.

Štrúdl láme 
rekordy
I Češi mají 
na svém 
kontě 

nějaký ten 
tuzemský 

rekord, co se týče 
jídla. Sri Chinmoy cen-

trum iniciovalo pod patronací Martiny Ši-
moníkové vytvoření štrúdlu o délce 83,47 
metru, jenž byl pospojován z 228 jednot-
livých nohavic, které upekly členky této 

organizace po celé republice. Po jejich 
dopravení do kladenské sportovní haly 
byly odřezány patky a dezerty v průměrné 
šířce 12 cm byly poskládány do jednoho 
nepřetržitého celku vinoucího se v šesti 
řadách. Jablečný závin, jenž byl vytvořen 
a poté i zkonzumován 12. listopadu 2017 
v rámci akce Impossibility Challenger 
v Kladně, byl následně zapsán do České 
databanky rekordů Agentury Dobrý den 

spravující Muzeum rekordů a kuriozit 
v Pelhřimově.

Povolte opasky
Vypadá to, že 
Češi mají 
rádi nejen 
pivo, ale 
i sladké, 
nebo ale-
spoň Kamil 
Hamerský z Víru 
rozhodně. Pokud totiž dokážete sníst 
166 švestkových knedlíků za hodinu, 
rozhodně vám z počátku musí ales-
poň trochu chutnat. Jak jste na tom 
po skončení soutěže, to už se neodva-
žujeme odhadnout. Tento muž dosáhl 
tohoto rekordu 19. srpna 2017 v rámci 
programu 50. ročníku Vizovického Trn-
kobraní. Knedlíky byly vyrobeny ze spa-
řovaného těsta z mouky, žloutku, mléka 
a špetky soli a před uvařením vážily 
v průměru 30 g. K nim mohl rekordman 
použít jen omastek a cukr. V průběhu 
pokusu bylo dovoleno povolit opasek, 
cvičit a chodit po pódiu. Zákaz platil 
na opuštění pódia, pití a kouření. 
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víte, že…

Okolo pitného režimu koluje mnoho 
mýtů a orientovat se v tom, co je 
vlastně správně, není lehké. Prav-

dou však je, že lidí, kteří dodržují pitný 
režim alespoň z velké části tak, jak by se 
mělo, u nás moc není. Existují pouze dva 
extrémy – lidé, kteří pijí málo, a ti, kteří 
pijí až moc. Správně samořejmě není ani 
jedno a na zdraví se negativně podepisují 
oba přístupy stejně.

Když má tělo žízeň
Vodu potřebují všechny orgány, tkáně 
a buňky v lidském těle. Dostatek teku-
tin zajištuje jejich 
správný chod 
a ovlivňuje i vylučo-
vání škodlivin z or-
ganismu. Věděli jste například, že už když 
tělo ztratí 1 až 2 % tekutin, dochází ke 
snížení výkonu i schopnosti koncentrace 

o 20 %? Denní ztráty tekutin jsou přitom 
v průměru spočítané na 1,75 až 2 litry te-
kutin denně. Ve chvíli, kdy toto množství 
pak organismus nepřijme, můžeme časem 
čelit i nepříjemným zdravotním problé-
mům. Z krátkodobého hlediska dochází 
k bolestem hlavy, špatné kondici pleti, 
tlaku v žaludku, poruchám soustředění 
i prudkým výkyvům nálad, po delší době 
se mohou přidat onemocnění závažněj-
šího charakteru, jako je vznik močových 
a ledvinových kamenů, zánět močového 
měchýře či slepého střeva nebo selhá-
ní ledvin a kardivaskulárního systému. 

Riziko dehydratace 
se pak zvyšuje u dětí 
a starších osob. Ani 
jedna ze skupin totiž 

nepociťuje žízeň, která nás, dospělé, ob-
vykle varuje, že už je nejvyší čas se napít. 
I když pocit žízně už je skutečně poslední 

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Naučte se
správně pít

Je dokázáno, že v letních měsících si lidé dokáží pitný 
režim vcelku obstojně hlídat. Svoji úlohu zde sehrává 
i mediální scéna, která nám potřebu organismu 
dodávat tekutiny neustále připomíná. Problém ale 
nastává s příchodem podzimu. Jakmile se ochladí, 
dostává se vše zpět do starých kolejí.

„K dehydrataci nejvíce
inklinují děti a senioři“
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správně pít

varování. Mezi ukazatele, podle kterého se 
lze jednoduše orientovat, je barva moči. 
Tmavá a hustá moč značí, že je váš příjem 
tekutin velmi podceňovaný.

Moc vody škodí
I nadměrný příjem tekutin může naše 
zdraví ohrozit. V současné době přibývá 
lidí, kteří jsou posedlí pitím vody. V kli-
nické praxi už se pro tuto závislost vžil 
pojem aquaholismus. Mluví se o něm 
ve chvíli, kdy člověk dlouhodobě pije 
přes 5 litrů vody denně a pakliže se mu 
jí nedostává, vykazuje stejné abstinenč-
ní příznaky, jako napříkad kuřák bez 
cigarety. Kromě toho, že na sebe tito 
lidé vyvíjejí 
psychický 
tlak, zatěžu-
jí všechny 
orgány látkové výměny. Zvláště led-
viny nestíhají odbavovat tolik teku-
tin a mohou selhávat. Již jsou známé 
i případy kolapsů z příjmu nadměrného 
množství tekutin, jejímž průvodním 
znakem je otok mozku.

Jak je to tedy správně?
Říká se: „všeho s mírou“. I my bychom se 
měli naučit najít rovnováhu mezi těmito 
extrémy a naučit se pít tak, aby nás žízeň 
varovat nemusela, ale zároveň jsme se 
zbytečně ani nepřepíjeli. Dokonce není 
ani podmínkou vypít tolik protěžova-
né 2, 5 až 3 litry tekutin denně. Podle 
posledních výzkumů profesorů Stanleyho 
Goldfarba a Dana Negoiany z Univerzity 
of Pennsylvania ve Filadelfii neexistuje 
žádný ověřený důvod, aby se zdravý člověk 
v mírném klimatickém pásmu nutil vypít 
denně takové množství tekutin. Potřeba 
tekutin se odvíjí od věku, tělesné konsti-
tuce, fyzické zátěže i pohlaví. Univerzální 

pomůckou je 
vaše hmot-
nost. Podle 
doporu-

čení Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin platí, že dospělý člověk by měl 
vypít zhruba 30 až 40 ml tekutin na každý 
kilogram své váhy.
Ideální je přitom pít průběžně v menších 
dávkách, přičemž bychom měli myslet 

na to, že větší část tekutin se doporučuje 
vypít dopoledne, odpoledne a navečer 
bychom měli pít obecně méně, abychom 
nezatěžovali ledviny.

Pitný režim není jen voda
Nutno take připomenout, že pitný režim 
není jen voda, ale řadí se do něj veškeré 
tekutiny, to znamená i ty, které přijímáte 
ve stravě. Zde se opět svět potýká s řadou 
mýtů o tom, co všechno se nezapočítává 
do přijatých tekutin. Podle odborníků si ale 
můžete započíst polévky, ovoce, zeleninu, 
dokonce i mléko. Obecně se řiďte poučkou, 
že pokud přijímáte potraviny nebo nápoje, 
které odvodňují, přidejte sklenici vody. To 
platí zejména u alkoholu nebo silné kávy.
Co pít, je otázkou vašich chuťových 
preferencí. Tělu je samozřejmě nejpří-
nosnější pramenitá voda. Vhodné jsou 
i ovocné a zeleninové šťávy, domácí 
limonády, neslazený čaj. Zkusit můžete 
i vodu z kokosu, která je plná vitamínů 
a minerálních látek, kterými rozhodně nic 
nezkazíte. Opatrní buďte při pití mine-
rálních vod. Denní zastoupení v pitném 
režimu obecně mají a jsou tělu prospěšné, 
avšak neměly by tvořit více než 0,5 litru 
z celkového příjmu tekutin. 

víte, že…

Mléko 90 %
Ovoce 70 - 90 %
Zelenina 80 - 90 %
Pečivo 20 - 30 %
Těstoviny 11 %

KOLIK PROCENT 
VODY JE 
V POTRAVINÁCH?

„Pijte podle své váhy –
na každý kilogram 30 ml tekutin“
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sezónní tipy

Připravila Klára Kotábová, foto shutterstock

Kukuřice rozhodně není jen jedna. 
Jednotlivé druhy se poznají podle 
zrna - liší se nejen tvarem, ale i ve-

likostí. Přestože je u nás kukuřičných polí 
stále dost, 
zrnka, která 
si kupujeme 
v zelenino-
vých směsích nebo plechovkách většinou 
od nás nepocházejí. Lahodná kukuřice 
obecná se dnes pěstuje v Itálii a Francii.

Tu, kterou znáte z českých kukuřičných 
polí, byste si s tak velkou chutí nedali. 
Krmná kukuřice, někdy nazývána také 
jako koňský zub, je tvrdá a lépe poslou-

ží k výrobě 
škrobu nebo 
mouky. 
Malé sladké 

kukuřice, které vidíte v regálech buď 
naložené do nálevu nebo zavařené s dal-
šími výpěstky v čalamádách, pocházejí 

z cukrové odrůdy. Ta je oblíbená pak ze-
jména mezi českými zahrádkáři, protože 
není příliš náročná na „provoz“. Svůj 
druh má i popcorn. Na jeho výrobu se 
používá takzvaná pukancová kukuřice, 
která obsahuje mnoho škrobu, jemuž 
vděčíme za to, že každé zrno nabyde. 
A pokud máte rádi dekorace, možná jste 
někdy narazili i na kukuřici peruánskou 
s černě nebo hnědě zbarvenými zrny 
různých odstínů. Ta se ale ani nejí, ani 

Kukuřici si mnozí pojí s Kryštofem 
Kolumbem, protože patřila k jednomu z darů, 
který objevitel dovezl z Nového světa. Ve 
skutečnosti bychom ale za její existenci 
a dostupnost měli vděčit spíš Indiánům, 
kteří ji před 5600 lety vypěstovali původně 
z divoké trávy. Vyznáte se v jejích druzích 
a víte, čím prospívá našemu zdraví?

Královna
podzimních polí

„Největšími pěstiteli v Evropě
jsou státy Francie a Itálie“
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sezónní tipy

dále nezpracovává, jde o čistě okrasný 
druh.

Správné načasování
Určitě jste někdy v dětství zastavili na 
kraji pole, při vyjížďce na kole a ochut-
návali mladou kukuřici. A také vás doza-
jista občas pěkně bolelo břicho. Nezralá 
kukuřice dokáže trávicí trakt pořádně 
potrápit, tak jak se podobným problé-
mům vyhnout? Jednoduše, stačí kukuřici 
pohladit vlasy. Jakmile jsou zaschlé, 
zkuste klas rozbalit a pokud zjistíte, že 
zrno je měkké, 
je možno sklízet 
i ochutnávat. Pře-
zrálá zrna zasychají 
a neteče z nich mléko. Taková kukuřice 
už opět není k přímé konzumaci vhodná. 
Naopak pro výrobu škrobového základu 
a dalších potravinářských elementů 
vhodná je.
Pokud se rozhodnete pro 
pěstování cukrové kukuřice, 
počítejte s tím, že tato plodi-
na potřebuje slunce a pro-
stor. Stejně tak myslete na to, 
že díky své výšce může 
zastínit jiné záhony 
s rostlinami, které bez 

slunce budou chřadnout. Kukuřice je 
poměrně nenáročná rostlina, i co se týká 
zavlažování. Zálivku potřebuje až v době 
vývoje klasů, tedy v létě. Kukuřici také 
sklízejte přesně ve chvíli, kdy s ní chcete 
dále pracovat a do posledního okamži-
ku ji uchovávejte v suknicích. Brzkým 
sloupnutím suknice totiž ztrácí kukuřič-
né zrno chuť.

Nesolit a povařit ve sladké vodě
Po otevření klasu musejí vzbuzovat zrna 
dojem čerstvosti, mít krásnou žlutou 

barvu, přibližně stej-
nou velikost i tvar. 
Tak poznáte kvalitní 
a dobrou kuku-

řici. Chuťově by měla být pak křupavá, 
s jemnou nasládlou chutí. Kukuřici se také 

doporučuje vařit v cuk-
rové vodě. Chuť 

se tak zvýrazní, 
sůl na chuti 

naopak 
ubírá, 
a proto se 
kukuřice 

solí těsně 
před konzu-

mací. 

„Kukuřice se solí
výhradně až po uvaření“

1.  Je přirozeně bezlepková, splňuje tak 
dietní zásady, zároveň díky tomu 
odlehčuje jídelníček zdravých osob.

2.  Pravidelná konzumace kukuřice 
snižuje riziko vzniku rakoviny 
prostaty a tlustého střeva, a to díky 
barvivu zeazanthinu.

3.  Díky množství bílkovin, sacharidů, 
vlákniny a nenasycených mastných 
kyselin je vhodnou potravinou pro 
děti. Látky v kukuřici obsažené 
pomáhají zajišťovat mentální 
i fyzický vývoj.

4.  Kukuřice je superpotravinou plná 
glukózy. Tedy paliva pro mozek. 
Podporuje činnost mozku, pomáhá 
koncentraci. Pomáhá při únavě 
a proti stresu díky řadě vitamínů 
B v ní obsažených. Rychle zasytí, 
energii uvolňuje postupně.

5.  Díky složení včetně vitamínů – B, 
železa, selenu, draslíku, hořčíku, 
zinku, manganu… pomáhá při 
krvetvorbě, zvyšuje potenci, 
plodnost, pomáhá uzdravovat pleť. 
Zajišťuje správnou hladinu hormonů.

6.  Z kukuřičných vousů se připravuje 
čaj při infekcích močových cest.

7.  Pozor: pokud sáhnete po kukuřici 
čerstvé, sterilované, zamražené, jde 
o zeleninu. Pokud po popcornu, 
drcených zrnech, cornflakes apod, 
jde o obilovinu. A v té podobě již pro 
redukci váhy konzumace kukuřice 
vhodná není.

8.  Ve 100 g cukrové kukuřice je asi 
105 kcal, z živin pak 3,8 g bílkovin, 
2,3 g tuku a 20 g sacharidů. V zrnech 
se nachází také velmi důležitá 
vláknina v množství asi 4,8 g, která 
hraje roli při trávení a obvykle lidem 
ve stravě chybí.

8 DŮVODŮ, PROČ 
BY NEMĚLA KUKUŘICE 
CHYBĚT NA VAŠEM STOLE
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Kmín kořenný nebo také kmín 
luční, latinsky Carum carvi L. 
používali také staří Arabové, 

Římané a Řekové. Postupně se rozšířil do 
Asie a celé Evropy, do Ameriky a na Nový 
Zéland. Také v české kotlině má pěstování 
kmínu dlouholetou tradicí, daří se mu 
tady zejména díky složení půdy a vhod-
ným přírodním podmínkám.

Co si dáváme na maso?
Kmín jste určitě viděli nesčetněkrát. Jen 
jste možná nevěděli, že jde právě o něj. 

Vyznačuje se dlouhým stonkem, který 
vzkvétá z růžice listů, a napřes rok se 
pak na něm objevuje lodyha, jež se větví 
a tvoří plochá květenství s bíle kvetou-
cími okolíky. Když jej promnete v rukou, 
ucítíte velmi výraznou vůni. To je dáno 
silicí tvořenou 
karvonem, li-
monenem a dal-
šími terpeny. 
V každém zrníčku jsou pak vedle terpenů 
ukryty ještě proteiny, sacharidy a flavo-
noidy, vápník, draslík, fosfor a beta-karo-

ten a také asi 10 až 18 procent oleje.
Kmín je také cenným zdrojem železa. 
Jen velmi málo potravin je tak bohatých 
na železo jako právě kmín. Jedna kávová 
lžička drceného kmínu obsahuje 1,4 mg 
železa, což představuje 17,5 % denní do-
poručené dávky prvku pro dospělé. Až se 
budete příště rozmýšlet, zda přidat nebo 
nepřidat do vařených brambor lžičku 
kmínu, neváhejte.

Chrání před volnými radikály
Kmín obsahuje také fenoly, vitamín 
P a alkaloidy. Pro nás to znamená, 
silné antioxidační účinky, které snižují 
možnost poškození organismu volnými 

radikály. V této 
souvislosti 
připomeňme, že 
třeba oxidace 

mastných kyselin v tepnách vede k jejich 
ucpávání, což vede ke vzniku srdečních 
onemocnění, oxidace deoxyribonukleové 

Připravila Táňa Pikartová, foto Shuterstock

Dáváme jej do brambor i na většinu mas, neobejde se bez 
něj ale ani kuchyně jihovýchodní Asie, odkud pochází. A ko-
neckonců, není to jen chuť, pro kterou je milován napříč ně-
kolika kontinenty. V tradiční přírodní medicíně platí za účinné 
léčivo, které podporuje trávení a snižuje cholesterol i hladinu 
cukru v krvi.

160 let
nenahraditelného kmínu

„Na polích a ve velkém se u nás
kmín pěstuje více než 160 let“
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kyseliny (DNA) pak zvyšuje riziko vzniku 
rakoviny. Antioxidanty, které především 
stojí za léčivými účinky kmínu, fungují 
tak, že neutralizují volné radikály.

Prevence diabetu i snížení 
cholesterolu
Výzkumy také ukazují nesporný přínos 
kmínu v léčbě a prevenci diabetu a vy-
sokého cholesterolu. Kmín obsahuje 
několik látek, které snižují hladinu koneč-
ných produktů pokročilé glykace v krvi, 
může tedy snižovat hladinu cukrů v krvi. 
Jedna z nedávných studií potvrdila, že 
konzumace 75 mg kmínu dvakrát denně 
po dobu osmi týdnů dokáže snížit hladinu 
nezdravých triglyceridů v krvi. Jiná studie 
říká, že ke snížení hladiny oxidovaného, 
čili „zlého“ cholesterolu, došlo o téměř 
deset procent díky užívání kmínového 
extraktu během šesti týdnů.

Kmín ve farmacii a v lidovém 
léčitelství
Kmín je už po staletí znám pro příznivé 
účinky na zklidnění zažívacího traktu 
a proti nadýmání. Vysoce účinný je také 
v podobě bylinných čajů, napomáhá 
správné funkci ledvin a působí podpůrně 
při léčbě dýchacích cest. Odvar z kmínu 
podporuje laktaci a napomáhá tak ma-
minkám ke kojení. Ve farmacii se z kmínu 
připravují aromatické oleje, sirupy 
a léčivé čaje s účinkem proti zánětům, 
křečím či plísním. Také účinně podpo-
ruje trávení a léčbu nechutenství, a to 
díky uvolňování trávicích šťáv v ústech, 
žaludku i tenkém střevě. Díky schopnosti 

uvolňování žluče ze žlučníku napomáhá 
i při trávení tuků tenkém střevě.

Skvělý vývozní artikl
Historie pěstování Českého kmínu 
u nás sahá až do 19. století. Díky velmi 
vhodným klimatickým podmínkám 
a půdní skladbě 
se v České re-
publice pěstuje 
kmín ve velkém 
množství a v roce 2008 získala tato 
komodita Chráněné označení původu, 
které zaručuje její originalitu, původ, ale 
hlavně kvalitu.

Díky kultivaci ve Šlechtitelské stani-
ci Česká Bělá se proměnil ve vysoce 
kvalitní vývozní artikl. Jejímu hlavnímu 
šlechtiteli Františku Procházkovi se totiž 
podařilo vyšlechtit tři výkonné, kvalitní 
a neopadavé odrůdy s vysokým obsahem 
silic a příznivým obsahem karvonu. Na 

jeho šlechti-
telské úspě-
chy navázalo 
Sdružení Český 

kmín, které pěstuje vysoce kvalitní 
kmín v celém Česku a vlastní Osvědčení 
o zápisu označení původu Český kmín 
pod číslem 193. 

příběhy jídla

KMÍNOVÝ LIKÉR NEBOLI 
KMÍNKA
Doba přípravy: 20 minut + 14 dní macerace

Ingredience: 60 g zrnek kmínu, 2 hře-
bíčky, 1 hrst velmi aromatických růžových 
okvětních plátků, 1 l slivovice nebo vodky 
(50%), 200 g medu, 1 sklenice vody

Postup: Kmín, hřebíček a růžkové pátky  
nechte 14 dní macerovat v alkoholu, ideálně 
na slunci, občas sklenici lehce protřepejte. 
Poté přeceďte, vodu přiveďte k varu, stáhněte 
z ohně a zvolna v ní rozpusťte med. Nechte 
vychladnout a smíchejte s alkoholem. Před 
konzumací nechte jeden den odležet. Kmínku 
podávejte nejlépe chlazenou po jídle.

„V jedné kávové lžičce je denní
doporučená dávka železa“
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prezentace partnera

Správné stravovaní
není jen výsadou sportovců

Základy správného stravování se 
řídí stejnými pravidly jak v pří-
padě vrcholových sportovců, tak 

u lidí s běžným režimem. „Jídelníčky se 
pak přizpůsobují buďto různým typům 
sportů nebo požadavkům konkrétních 
sportovců. Nejdůležitějším pravidlem, 
které platí pro všechny z nás je ale sesta-
vit si pestrý jídelníček z čerstvých a kva-
litních surovin s vyváženým poměrem 
sacharidů, tuků a bílkovin,“ doporučuje 
Jakub Holuša.

Sacharidy by měly tvořit největší podíl 
přijatých živin, a to zhruba 45 – 60 %. 
„Přísun sacharidů si dopřejte v první po-
lovině dne. Konzumujte je hlavně k snída-
ni, a pokud cvičíte, tak i před tréninkem 
a po něm,“ radí Holuša. Zdroji sacharidů 
jsou například brambory, rýže, celozrnné 
výrobky, těstoviny nebo ovoce.

V odpoledních hodinách sáhněte po bíl-
kovinách. Jsou základní stavební látkou 
našich svalů a jejich podíl ve stravě vůči 
ostatním živinám by měl být zhruba 
15 %. „Příjem bílkovin je důležitý nejen 
pro sportovce, ale také pro všechny, 
kteří se snaží shodit kila. Proteiny totiž 
chrání svalovou hmotu při hubnutí,“ 
tvrdí Holuša. Navíc jsou energeticky 
náročnější na zpracování a díky tomu 
se cítíme déle sytí. Najdete je hlavně 
v mase, mléku a mléčných výrobcích, 
luštěninách a vejcích.

V žádném případě pak z jídelníčku 
nevyřazujte tuk. Je pro správné fungová-
ní organismu zásadní – tělo z něj čerpá 

energii 
zvláště 
při ae-
robních 
sportech 
a jsou 

v něm rozpustné některé vitamíny. 
Tělu byste měli dodat 15 – 30 % tuku 
v poměru vůči ostatním látkám. „Pro-
blém s tuky představuje jejich nadměrný 
příjem a původ. Zaměřte se proto na 
konzumaci tuků z kvalitních potravin 
jako jsou ořechy, ryby nebo za studena 
lisované oleje,“ komentuje Holuša.

Jednou z nejdůležitějších rad týkajících 
se zdravého stravování je pravidelnost. 
„Dbejte na to, že si uděláte během dne 
čas na pět a více jídel připravených 
z kvalitních surovin rovnoměrně rozlo-
žených do celého dne,“ dodává Holuša. 
Díky tomu bude metabolismus správně 
fungovat, předejdete přejídání, ukládání 
tuku a nebudete se cítit unavení.

O bohatý výběr kvalitních potravin se 
BILLA stará už 27 let. Za tu dobu se stala 
expertem právě na segment ovoce, zele-
niny, pečiva, mléka a mléčných výrobků, 
vajec a dalších čerstvých potravin, které 
se dostávají od regionálních dodavatelů 
na pulty prodejen ještě tentýž den. Uleh-
čuje tedy cestu ke zdravému životnímu 
stylu všem, kterým na výběru těch 
nejkvalitnější potravin záleží.

„Pokud chcete skladbu svého jídelníčku 
posunou ještě o level výš, sáhněte v BILLE 
po produktech z řady BILLA Naše BIO. 
Jedná se o výrobky s čistým přírodním 
složením, které pocházejí z ekologického 
zemědělství a jsou vyráběné bez pesticidů, 
umělých hnojiv a geneticky upravených 
organismů. Jejich konzumací tedy nejen 
prospíváte svému zdraví, ale také šetříte 
životní prostředí,“ radí Holuša.

Nechte se inspirovat jednoduchým 
receptem BIO surovin, který si můžete 
připravit jako lehký oběd nebo svačinu 
do práce. 

Správně sestavený jídelníček obsahující vyvážený poměr živin 
je základem pro udržení stabilní tělesné váhy, zdraví a duševní 
pohody. Přečtěte si několik základních principů a doporučení 
profesionálního atleta Jakuba Holuši a nechte se inspirovat při 
hledání vlastní cesty za zdravým životním stylem.

JABLEČNÉ LÍVANCE 
SE ŠPENÁTEM
Doba přípravy: 35 minut / 4-6 porcí

Ingredience: 150 g pohankové mouky • 
150 g hladké pšeničné či špaldové celozrn-
né mouky BILLA Naše BIO • 2 lžičky práš-
ku do pečiva • 250 ml mléka BILLA Naše 
BIO • 2 čerstvá vejce BILLA Naše BIO • 
80 g čerstvého špenátu BILLA Easy • kůra 
z 1 citronu BILLA Naše BIO • 1 lžička mleté 
vanilky • 1 lžička mleté skořice • 1 lžíce 
chia, lněných nebo sezamových semínek • 
4 lžíce javorového sirupu BILLA Naše BIO 
• 2–3 jablka bez slupky a jádřince • špetka 
soli • ghí na smažení

Na servírování: skořicový cukr • miska 
čerstvého ovoce nebo ovocný salát • bílý 
jogurt BILLA Naše BIO

Postup: V míse smíchejte obě mouky 
a prášek do pečiva (pokud směs prosejete, 
dosáhnete nadýchanější struktury těsta). 
V mixéru si připravte směs mléka, žloutků, 
špenátu, jemně strouhané citronové kůry, 
vanilky, skořice, semínek a javorového 
sirupu a rozmixujte dohladka. Nastrouhejte 
jablka na hrubém struhadle a vyždímejte 
z nich co nejvíce šťávy. Poté vyšlehejte bíl-
ky se špetkou soli na středně pevný sníh. 
V míse propojte tekutou špenátovou směs 
s moučnou směsí. Do vzniklého těsta vmí-
chejte strouhaná jablka a na závěr sněhové 
bílky. Rozehřejte pánev na středně silný 
výkon a na přepuštěném másle lívanečky 
smažte z obou stran dozlatova. Hotové 
lívance odkládejte na rošt.
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zaujalo nás

JEDNO BIO DENNĚ

JAKUB HOLUŠA, 
halový mistr Evropy v běhu 
na 1500 m a halový vicemistr 
světa v běhu na 800 m, doporučuje
Od jara letošního roku najdete své oblíbené produkty Naše Bio v nových obalech pod 
značkou BILLA Naše BIO. Jedná se o produkty ekologického zemědělství, při jejichž 
pěstování a zpracování se dodržují přísná pravidla a normy. V rámci BILLA Naše BIO 
naleznete více než 130 výrobků napříč celým sortimentem – čerstvé ovoce a zeleninu, 
maso a masné výrobky, mléko, mléčné výrobky, vejce a bohatý výběr dalších bio 
výrobků (jako jsou mouka, čaje, káva, müsli, luštěniny, cereálie, oleje, sladidla apod.).

BILLA_nase_BIO_2018_inz_A4.indd   1 12.06.18   14:28
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Připravili Ondřej Hübsch a Táňa Pikartová, foto autorka a Shuterstock

Jablka, špek a sýr: „Svatá trojice“,
která proslavila Jižní Tyrolsko

Co se Tyrolanům musí nechat je, 
že do svého kulinárního bohatství 
skutečně vkládají své srdce. Velký 

důraz se zde klade na použité místní su-
roviny a jejich nejvyšší jakost. Kusy, které 
vykazují byť jen malé kvalitativní neduhy, 

dále nezpracovávají. I proto je tu až ne-
vídaná koncentrace podniků, které jsou 
nositeli michelinských hvězdiček. Vezměte 
si, že na půl miliónu obyvatel je tu uděleno 
dvacet hvězd Michelin, z toho tři restaura-
ce mají dokonce hvězdy hned dvě.

Špek, jablka i skvělý sýr
Jihotyrolský špek, jihotyrolská jalbka 
a sýr Stelvio jsou pověstné po celém 
světě. A mohou se navíc chlubit 
i Chráněným zeměpisným označe-
ním. To si zasloužily díky své tra-
dici, kvalitě a transparentnosti 
výrobního řetězce. Za skvělou 
chuť vděčí nejen naprosto uni-
kátním klimatickým podmín-
kám, ale i způsobům pěstování 
a chovu, které se tu předávají 
jako rodinný poklad z generace 
na generaci. Do karet pak všemu 

Napůl Itálie a napůl Rakousko. Tak byl se dalo Jižní Tyrolsko 
charakterizovat v kostce. Dnes sice patří k Itálii, ale 70 procent 
obyvatel stále hovoří německy a vyznává německé zvyky. A mísení 
obou vlivů je znatelné i v kuchyni. Kde jinde na světě uvidíte na 
jednom menu špekové knedlíky nad špagetami?
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přihrává i fakt, že čerstvý horský vzduch 
a sluneční paprsky tento kout země ne-
zklamou po celých třista dní z roku.

Aroma, aroma a zase aroma
Jižní Tyrolsko je také kouskem země, 
kde všechno úžasně voní. A to nemlu-
víme jen o ovocné vůni, která se táhne 
z jablečných sadů. Z místních udíren se 

line aroma ji-
hotyrol-

ského 
špeku. 
Když 
ho 
ochut-
náte, 

budete 
mile pře-

kvapeni pro nás 
netypickou nasládlostí. 

Zároveň při skusu poznáte, jak 

moc libové kusy byly zauzeny. 
Dle místních, kteří ale samozřejmě svůj 
postup neprozradí, prochází ten nej-
lepší kus vepřové kýty až pěti fázemi, 
z nichž každá je velmi přísně hlídaná. 
I sýr Stelvio doprovází velmi silné 
aroma. 
Zajímavé 
na jeho 
výrobním 
postupu je to, že se zpracovává z mléka 
maximálně do 48 hodin od nadoje-
ní. Oproti našim sýrům, které známe 
z obchodů, má Stelvio velmi netypic-
kou, téměř bílou barvu. Souznění chutí 
pak dohrává jeho bylinkové aroma. 
Sýr i špek pak tvoří velmi chutnou 
kombinaci s jablky jen tak na párátku. 
Dostanete ji tady takto naservírovanou 
téměř na každé farmě.

Bez knedlíků to nejde
To, co Čecha přinutí se na toto místo 
vrátit, je stejná vášeň pro knedlíky. Na-
jdete je tu v mnoha úpravách a v každé 
restauraci. Samozřejmě nechybí typická 

příprava 
se špekem 
a pře-
kvapivě 

ani s jablky. Na menu se ale objevují 
i knedle s červenou řepou nebo sýrem. 
A očekávejte je takřka všude. Je totiž 
dost možné, že vám jeden takový kned-
líček přistane v polévce, jako příloha 
i třeba na dezertním talířku.
I samotný pohled do jídelního lístku je 
jak z utopického díla. Vedle Schlutzkra-
pfen, což jsou těstoviny plněné špená-
tem, tu tančí Gerstsuppe, polévka 

Na podzim v Jižním Tyrolsku začíná Törggelen, kdy 
máte jedinečnou příležitost ochutnat mladá vína.

V pokrmech se krásně snoubí 
rakouské i italské chutě.

„Jihotyrolský špek a jablka
mají Chráněné zeměpisné označení“
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z ječmene se špekem a vše podtrhují 
rizota, špagety i pizza.

Jíst tako pravý Tyrolan
I tady platí, že nejdůležitějším jídlem 
z celého dne je večeře. Většina Italů si 
vystačí do pozdního odpoledne s brioš-
kou a ovocem. Kulturu obědů tu tak drží 
spíše klientela turistů. Ať už se rozhod-
nete pro oběd nebo večeři, pamatujte na 
pár základních pravidel, kterými projevíte 

úctu. Například pověstné knedlíčky nikdy 
nekrájejte nožem, dáváte tak hostiteli 
najevo, že jsou tvrdé. K obědu i večeři si 
dejte sklenku skvělého bílého vína. Jižní 
Tyrolsko má jako vinařská oblast 80 % 
vín nesoucích označení DOC. Převážná 
část vín se 
uvádí na trh 
jako vína 
odrůdová. Bílá 
mají jasnou dominanci, setkáte se s odrů-
dami Müller-Thurgau, Sauvignon, Ryzlink 

rýnský a vlašský, Pinot Bianco a Grigio 
nebo Chardonnay. A pokud to chcete mít 
více „po italsku“, objednejte si bílý vinný 
střik v poměru 2:1.

Kávu, prosím…
Italové také drží siestu, při které si vy-
chutnávají kávu. Místní kavárny se začí-
nají plnit okolo třetí nebo čtvrté hodiny 

odpoledne 
a z uliček 
se line vůně 
pražených 

zrn. Přestože Itálie zná několik způso-
bů příprav kávy a mnoho z nich odtud 
také pochází, nikoho nenapadne se vás 

„Vedle špaget figurují na menu
knedlíky na mnoho způsobů“

Knedlíčky najdete na menu minimálně na 
deset způsobů. Důležité je ale vědět že 
se zásadně nekrájí nožem. Dali byste tak 
hostiteli najevo, že jsou tuhé.

Pro pěstování jablek jsou v Jižním Tyrolsku ideální podmínky. 
Až jedno ochutnáte, budete překvapeni, o kolik jsou sladší 
než ta, která znáte z obchodů.
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v tuto hodinu zeptat, jakou kávu si dáte, 
espresso je totiž automatickou volbou, 
která tradici patří. Cappuccino pijí Ita-
lové například jen dopoledne a že byste 
si vzali kávu s sebou do kelímku, to tady 
jednoduše neexistuje.

Pořád se tu něco děje
Pokud patříte mezi kulinární turisty, 
budete mít pocit, že se ocitáte v ráji na 
zemi. V Tyrolsku se totiž stále něco, 
co má co do činění s jídlem, děje po 
celý rok. Nejbližší akce, která se koná, 
je zároveň i největší začíná už v září. 
Takzvaný Törggelen představuje svátek 
nového vína. Lidé slaví konec vinné 
sklizně, chodí z farmy na farmu, jedí, pijí 
a hlavně ochutnávají mladá vína (Nuier). 
K jídlu se podávají kaštany na několik 
způsobů - od polévky až po zavařeniny 
nebo zákusky.
Na podzim ještě stihnete tradiční kuchy-
ni v rámci Jihotyrolských knedlíkových 
slavností a v říjnu Špekový festival. Tady 
se dokonce naučíte, že i krájení špeku 
se tu považuje za umění. Na slavnosti se 
totiž sjíždějí certifikovaní mistři, kteří 
pojali ukázku správného postupu doslo-
va jako show pro diváky.
No a pokud se sem vypravíte mimo 
tyto svátky, dejte si „tour“ po selských 
šencích a garantujeme vám, že pravou 
tyrolskou atmosféru dostanete jako 
na dlani. Možná, že až zjistíte, s jakou 
láskou se tu rodí víno, chová dobytek, 
vaří i sklízejí jablka, na chvíli se zasta-
víte a vychutnáte si kouzlo přítomné-
ho okamžiku. 

Vyhlášené je v Jižním Tyrolsku 
i jehněčí a skopové maso.

TAGLIATELLE SE ŠPEKEM
Doba přípravy: 25 minut

Ingredience: 150 g žitné mouky, 150 g 
hladké mouky, 1 vejce, 50 ml vody, 1 lžíce 
olivového oleje, sůl, drcená pískavice 
a kmín na dochucení, 150 g na plátky 
krájeného jihotyrolského špeku, 100 g zelí, 
50 g másla, čerstvá petrželka, sýr Stelvio

Postup: V hromádce mouky si vytvořte 
důlek, do něj rozklepněte vejce, přidejte 
olej, koření a během míchání postupně 
přilévejte vodu. Směs dokonale zpracujte, 
vytvořte hladké a kompaktní těsto. Zabalte 
do potravinářské folie a nechte půl hodiny 
odpočinout.

Na strojku na těstoviny si vytvořte tagliatelle 
a vařte je v osolené vodě přibližně 2 minuty. 
Nakrájejte jihotyrolský špek a zelí na tenké 
nudličky, krátce je osmahněte na pánvi 
a přidejte jednu naběračku vody, ve které se 
vařily těstoviny. Slijte těstoviny a na pánvi 
je povařte s připravenou směsí, máslem 
a petrželkou. Dokonale promíchejte a ihned 
podávejte. Tagliatelle dochuťte šupinkami 
sýru Stelvio.

JABLEČNÝ ZÁVIN SE 
ZMRZLINOU
Doba přípravy: 15 minut

Ingredience: Těsto: 150 g hladké mouky 
00, 75 ml vlažné vody, špetka soli, lžička 
bílého vinného octa, rostlinný olej na 
potření

Náplň: 500 g Jihotyrolských jablek CHZO 
(Golden Delicious nebo Gala), 50 g cukru, 
30 g rozdrobených piškotů, mletá skořice, 
rozinky, strouhaná citrónová kůra, rozpuš-
těné máslo na potření, moučkový cukr

Postup: Těsto na závin: zpracujte surovi-
ny tak, až získáte hladké těsto. To potřete 
olejem a nechte alespoň 20 minut odležet 
při pokojové teplotě.

Náplň: oloupejte jablka, nakrájejte na menší 
kousky a v misce smíchejte spolu s cuk-
rem, skořicí, citrónovou kůrou a rozinkami. 
Nakonec přidejte piškotové drobky, aby se 
vše dobře spojilo.

Vyválejte tenký plát těsta, pokryjte jablky 
a zaviňte. Povrch potřete rozpuštěným más-
lem a dejte do trouby vyhřáté na 180 stupňů 
asi na 14 minut. Závin nakrájejte na plátky, 
posypte moučkovým cukrem a přidejte 
kopeček vanilkové zmrzliny.

V každém šenku vás pohostí „domácím“ 
špekem pokrájeným na velmi tenké plátky.
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Připravila Jana Uhlířová, foto archiv Veroniky Kašákové

Veronika Kašáková: 
„Věřím, že jsme to, 
co jíme“
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Kde ráda nakupujete jídlo? Jaké 
obchody, farmářské trhy nebo malé 
obchůdky patří mezi Vaše oblíbené?
Máme před domem malý obchůdek se 
zdravou výživou, tam jsem pravidelný 
návštěvník.

Je pro vás důležitý původ potravin, 
tedy zda pochází z České republiky 
či zahraničí, nebo z velkochovu nebo 
soukromé farmy?

Jsem vychovávaná na vesnici, pěstovali 
jsme si zeleninu, ovoce, měly jsme slepi-
ce. Jsem milovník přírody, a když mám 
možnost, jezdím stále do mé vesnice pro 
ovoce, zeleninu i vajíčka. Jinak se zají-
mám o původ potravin a dávám přednost 
domácím farmám a trhům.

Zkoumáte složení potravin? Čtete si 
údaje na obalech?
Ano, čtu. Jsme to, co jíme, a mé tělo mě 
živí.

Jako modelka jste hodně štíhlá, jak 
si hlídáte linii? Stravujete se podle 
určité diety? Jak postupujete, když 
chcete rychle zhubnout?
Jsem vděčná za 
své geny, které 
mi jsou přínosem 
při mé práci. Ne 
všechno je ale zadarmo, mám štěstí, 
že mi zdravé jídlo chutná, a proto jím 
opravdu zdravě a hodně. Udržuji si už 
pět let stejnou váhu a přitom netrávím 
hodiny v posilovně, ale trávím prostě 
život v pohybu a mám ho ráda, to je pro 
mě základem.

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? A jaké 
bylo nejoblibenější jídlo v dětství?
Boloňské špagety od malička až do do-
spělosti.

Vyrůstala jste v dětském domově, 
jak vám tam vařili?
Nejlíp na světě, nejvíc se mi stýská po 
jídle z děcáku.

Sledujete kuchařské pořady nebo 
kupujete kuchařky? Kdo patří mezi 
vaše obíbené kuchaře?
Bohužel ani jedno, moje oblíbená ku-
chařka je moje teta Hanka Topolančinová 
z dětského domova.

Jak jste se v dětském domově nauči-
la vařit?
Sama. Když jsem odešla z dětského 
domova, hlídala jsem děti v jedné 
rodině a jim jsem začala vařit. Nejdří-

ve jsem začala 
polévkami a poté 
jsem způsobem 
omyl-pokus-

-omyl začala vařit složitější jídla.

Jak vzpomínáte na dětství v dět-
ském domově? Jak často se nyní do 
Vysoké Pece vracíte?
Kdykoliv to jenom lze. Někdy mi to vyjde 
dvakrát do měsíce, někdy jednou, teď 
tam jedu o víkendu. Je to úplně normál-
ní, jako když jezdíte domů za rodinou, 
nic neobvyklého. Mám to tam moc ráda, 
jsem tam doma. Vzpomínám na dětství 
velmi ráda, měli jsme se v dětském 

„Nejvíc se mi stýská
po jídle z děcáku“

S modelkou 
a ředitelkou 
Nadačního fondu 
Veroniky Kašákové, 
který podporuje děti 
v ústavní péči a po 
odchodu z ní, jsme 
si povídali o dětství 
v dětském domově, 
životě v pohybu 
i lásce k životu.

„Jsem přesvěd-
čená, že jsem 
byla v dětském 
domově a prožila 
všechny ty oka-
mžiky právě pro-
to, abych dnes 
mohla pochopit 
ostatní opuštěné 
děti a abych jim 
mohla nabídnout 
pomoc,“ říká 
Veronika.
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domově dobře. Nemůže vám chybět 
něco, co neznáte.

V devatenácti letech jste se odstě-
hovala do Prahy, abyste si splnila 
svůj modelingový sen. Jaké bylo 
zvykat si na běžný, nový život?
Těžké, velmi těžké. Když se to děje, moc 
vám to nepřijde, ale s odstupem času to 
vnímám jako velký problém. Děti, které 
jsou v domovech stejně dlouho jako já, 
si neumějí život tady venku představit. 
Mluvím spíš o nezájmu, který přirozeně 
mladý člověk má, a o povinnostech, 
které je nutné dodržovat zde venku – 
chození na úřady, vyzvedávání pošty, 
finanční gramotnost, ale i pravidelné 
návštěvy u lékařů. Myslím, že mladým 
lidem z dětských domovů při odchodu 
chybí opora tady venku, za branami 
domova, proto se snažíme s naším 
nadačním fondem Veroniky Kašákové 
pomáhat dětem při a po odchodu z dět-
ských domovů.

Proč jste se rozhodla stát se mo-
delkou? A jaké jsou Vaše další cíle 
a sny?
Byla to pro mě v pubertě ambice, možná 
sen, možná jsem jenom chtěla něco 
dokázat sobě nebo ostatním, nevím. Ten 
sen jsem přirozeně opustila a najednou 
si mě našel sám. Vnímám sebe spíš jako 
člověka, který se narodil, aby pracoval 
s dětmi. Jsem vystudovaná učitelka 
a práce s dětmi mě baví, také se jí věnuji 
většinu svého času. Modeling cítím jako 

Modeling Veroniku 
baví a ještě se jej 
vzdát nechce. Jak ale 
sama tvrdí, nejlépe 
se cítí mezi dětmi. 
Věří v to, že působení 
v domovech dokáže 
zvednout ze židle 
třeba i jen jedno dítě, 
které si řekne: „Ne-
záleží na tom, kdo 
je má matka či otec, 
záleží na tom, KDO 
JSEM JÁ!“

Kvalita potravin 
je pro Veroniku 
téma. I proto 
pečlivě studuje 
složení.
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vděčnost a možnost dělat, co mě baví 
a mít za to odměnu. Jsem vděčná velmi 
svému životu, moc mě baví.

Svůj životní příběh jste sepsala do 
knihy Zpověď: z děcáku až na pře-
hlídková mola. Proč by si lidé měli 
přečíst Vaši knihu a jak obtížné pro 
Vás bylo ji napsat?
Celá má kniha je moje životní terapie. Pla-
kala jsem u ní od začátku do konce. Někdy 
mám problém ji i teď otevřít, ale už je to 
příběh někoho jiného. Je velkou pravdou, 
že to, co jsme byli, jsme a budeme, jsou 
tři rozdílné věci. Moje kniha si své čtenáře 
najde. Neměli by jí číst, protože by měli 

nebo musí, ale protože chtějí. Je to takový 
tajný dopis mému otci.

Žijete s přítelem Milanem, kdo u vás doma vaří?
Já, ale ne tak často, jsem hodně v práci. 
Vařím o víkendu, ráda také peču. Rádi si 
zajdeme i do restaurace. Vyhledáváme 
hodně artové a něčím zajímavé podniky.

Máte ráda cestování, kuchyni které 
země jste si nejvíc oblíbila?
Celou Indonesii, Bali, Filipíny a Maledivy.

Jak ráda trávíte léto?
Celé ho většinou procestuju, miluju léto, 
slané nohy a mokré vlasy :-). 

chutě slavných

Amsterdam
od 3 130 Kč

letenky

www.studentagency.cz K letence kompletní servis  ubytování  pojištění  víza  pronájem aut  parkování u letiště  dárek

Letenka tam i zpět, včetně všech poplatků.
Ceny jsou platné v době tisku.

INZERCE

Narodila se 6. listopadu 1989 
v Praze, věk od 4 do 19 let prožila 
v dětském domově ve Vysoké Peci. 
Byla finalistkou České Miss 2014, 
napsala knihu Zpověď: Z děcáku až 
na přehlídková mola. Vystudovala 
předškolní a mimoškolní pedagogiku, 
založila nadační fond Veroniky 
Kašákové a věnuje se pomoci dětem.

VERONIKA 
KAŠÁKOVÁ 
V KOSTCE
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Jak jsme na tom 
s kvalitou medu?

Pijte kávu - ale chytře

Opomenuté české superpotraviny

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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inzerce BONECO

Pomůže web akademiekvality.cz

Web Akademie kvality sleduje pod mikroskopem
jednotlivé potraviny a pochutiny. Najdete zde odpovědi
na své zapeklité otázky ohledně kvalitních potravin. 
A co nesmí na stránkách chybět? Přece rychlé, chutné
a nápadité recepty. Dokonce si i můžete na webu
zasoutěžit a vyhrát zajímavé ceny.

akademiekvality.cz

Jak vybrat
kvalitní potraviny?

 akademiekvality.cz

jednotlivé potraviny a pochutiny. Najdete zde odpovědi
na své zapeklité otázky ohledně kvalitních potravin. 
A co nesmí na stránkách chybět? Přece rychlé, chutné


