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Trvale zlepšujeme služby
pro všechny naše zákazníky
Dobrý den,
pane předsedo.
Tradičně se setkáváme
nad stránkami
„kuchařky“ pro řetězce
COOP, abychom se
poohlédli do minulého
období a zhodnotili
výsledky.

n Rok 2010 je již nachýlen, takže bude

čas na bilancování. Letošní rok byl
stále provázen krizovými prvky. Na
přesné výsledky je ještě brzo, přesto –
jak si vedla síť COOP, která je mezi
ostatními řetězci coby domácí obchodní síť naprostou výjimkou?

Bohužel musím konstatovat, že i letošní
rok byl ve spotřebních družstvech provázen
projevy krize se všemi dopady. Pětiprocentní pokles celkového maloobchodního
obratu spotřebních družstev zaznamenaný
v roce 2009 pokračoval a ke konci listopadu
letošního roku jsme zaznamenali plnění tohoto ukazatele opět na necelých 95 %. Jen
dvě družstva prozatím vykázala růst obratu.
Toto zvýšení je však v rámci celkového hodnocení málo znát. Co je důležité zmínit, je
to, že důvody tohoto vývoje jsou objektivní
a že konkurence je na tom většinou ještě
hůř. Neboť růst nezaměstnanosti ruku
v ruce s poklesem spotřeby domácností tak
i nadále prokazují, že není možné výpadky
v maloobchodních tržbách jen tak nahradit,
resp. najít zdroje, které by k tomu vedly.
A projevy těchto tendencí ani letošním rokem zřejmě nekončí, musíme se s nimi potýkat, ne-li smířit i v dalším období. Z dostupných prognóz a predikcí vývoje na
vnitřním trhu pro nejbližší budoucnost vyplývá, že pokud k nějakému oživení dojde,
pak bude velmi pomalé a vleklé.

n Na jaře letošního roku jste informoval

Ing. Zdeněk Juračka
předseda
Svazu českých a moravských
spotřebních družstev

čtenáře a zákazníky sítě COOP o novinkách ve službách v prodejnách
COOP, které jste uvedli v život pro
zlepšení služeb zákazníkům. Byly to
zejména bankovní služby, cashback
a platební služby COOP. Zmínil jste
však, že se tyto služby rozbíhají. Dnes
jsme o řadu měsíců dále, můžete tedy
říci, co je v tomto směru nového?

Ano. O kus dál jsme se dostali zejména
u bankovních služeb, kde jejich poskytování
bylo zavedeno v dalších čtyřech spotřebních
družstvech. Službu tak zákazníkům umožňuje již 39 družstev na 1 428 obchodních
místech a k dnešnímu dni jsme uskutečnili
přes 800 tisíc transakcí v celkovém objemu
300 mil. korun. Stále více oblíbenou službou, kterou naši zákazníci rádi využívají, je
dobíjení mobilních telefonů. Službu již nabízí 32 družstev ve více než
1 200 obchodních místech.
Od počátku roku do dneška
bylo v síti COOP zprostředkováno dobití mobilů za více
než 83 milionů korun.
V rámci cashbacku bylo uskutečněno 14 588 transakcí
v celkové výši 17 milionů korun. Průměrná výše jednoho
výběru hotovosti přitom činila 1 100 korun.
Velké úsilí jsme na úrovni
Svazu věnovali „Věrnostnímu
programu“, což je jeden
z technicky a organizačně
nejnáročnějších strategických

projektů skupiny COOP. Posledně jsem se
na stránkách Vašeho časopisu zmínil o tom,
že jsme ve fázi výběrového řízení a zadávacích podmínek pro zpracování studie proveditelnosti projektu. Od té doby došlo k výraznému posunu. Dnes už máme před
sebou detailní výsledky této studie, zvažujeme finanční náročnost jednotlivých ekonomicky propočtených variant programu
a docházíme ke klíčovým rozhodnutím
typu: „kdo bude vlastníkem programu –
COOP program nebo koaliční program?“,
„kdo bude cílovou skupinou?“, „jaké benefity našim zákazníkům poskytneme?“ apod.
Jsem přesvědčen, že odpovědi na tyto závažné otázky brzy společně nalezneme
a „Věrnostní program COOP“ našim zákazníkům představíme.

n V průběhu letošního roku se stal velmi
populární termín „regionální potraviny“. I prodejny COOP se zapojily do
tohoto projektu. Jsou již relevantní
zkušenosti?

Vaši otázku bych chtěl poněkud upřesnit.
Prodejny COOP se do projektu (dá-li se
tento tak nazvat) vlastně nezapojily, ony
v něm již dávno jsou. Kdo jiný než spotřební
družstva totiž regionální potraviny po celou
dobu své existence v tak velké míře prodává? Spíše jde tedy o kampaň, než o projekt. A impulsem k ní je snaha prosadit na
našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny a zvýšit povědomí spotřebitelů o regionálních potravinách, poukázat na jejich původ, tradici
a kvalitu. Ten poslední termín – kvalita –
bych chtěl podtrhnout. Víme, že náš trh je
v současné době zaplaven velkým množstvím levných potravin, přičemž jejich kvalita bývá mnohdy až na posledním místě. Na
druhé straně potraviny vyráběné v našich
domácích podmínkách nesou ve většině případů tu nejvyšší známku kvality a máme je
tak říkajíc „za rohem“ a přitom je neprodáváme. Jde tedy o lepší využití tohoto potenciálu. Dát mu na trhu větší prostor a pomoci
tak nejen tuzemským dodavatelům, ale i prvovýrobcům s odbytem jejich produktů.
A tady už nejde o kampaň, ale o dlouhodobý proces, ve kterém musí mít každý článek dodavatelského řetězce svoje místo
a musí v něm sehrát svoji nezastupitelnou
roli. To samozřejmě platí i pro obchod. Na
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Foto vlevo:
David Král – 2. místo
v soutěži Kuchař
roku 2009/2010
Vpravo:
D. Král se svým
otcem Jiřím Králem,
donedávna
šéfkuchařem
Francouzské
restaurace Obecního
domu v Praze
společně
s PhDr. Ludvíkem
Vomáčkou, CSc.,
jednatelem
společnosti Střední
škola hotelnictví
a gastronomie
SČMSD Praha, s.r.o.

všech kompetentních místech jsme proto
o prodeji regionálních potravin jednali
a iniciovali tak aktivity směřující k podpoře
projektu „Regionální potravina“. Na základě podnětů z řad spotřebních družstev
se na úrovni Svazu a Agrární komory ČR
chystáme uzavřít o prodeji regionálních potravin příslušnou smlouvu. Jde nám o to,
aby regionální produkce našla své primární
uplatnění přímo v daném regionu a aby
podpora producentů se ve finále projevila
i v rozšířené nabídce na pultech prodejen
skupiny COOP.

n Pod hlavičkou SČMSD působí v naší republice řada školských zařízení, zejména to jsou střední odborné školy
a učiliště zaměřená na obchod, gastronomii a hotelnictví. Účastní se mnoha
soutěží a dobře se umisťují. Jak hodnotíte činnost těchto zařízení z pohledu Svazu?

Svaz českých a moravských spotřebních
družstev je zřizovatelem jedenácti středních
škol. Všechny jsou zařazeny do sítě MŠMT
ČR jako školy soukromé a mají právní postavení společnosti s ručením omezeným. Zaměřují se převážně na obchodně ekonomické a gastronomické obory a oblast
služeb. Výchovně vzdělávací program probíhá především v oblasti středního vzdělávání a malým dílem i vyššího odborného
vzdělávání.
Z celkového počtu žáků škol SČMSD se
připravuje v oborech vzdělání vedoucích
k dosažení středního vzdělání s výučním listem cca 35 % a v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou cca 65 %. V oblasti vyššího
odborného vzdělávání je cílem poskytnout
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studentům kvalifikaci pro funkce samostatně pracujících odborníků nebo vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu v oblasti gastronomie a služeb.
Díky své praktické orientaci a cílům se toto
studium liší od tradičního vysokoškolského
studia, ale je velmi blízké pojetí kratších bakalářských profesně orientovaných studijních programů (je ukončeno absolutoriem
DIS).
Školy z pohledu Svazu ale i široké odborné a laické veřejnosti hodnotíme jako
vysoce kvalitní, a to jak v oblasti výchovně
vzdělávací, tak i v oblasti ekonomické. Žáci
našich škol dokazují svoji vysokou úroveň
nejen u teoretických znalostí, ale i na řadě
celostátních a mezinárodních soutěží a přehlídek, kde dosahují nejednoho výborného
výsledku. Jen v roce 2009 se zúčastnilo různých významných soutěží cca 130 žáků,
další žáci se zúčastnili různých regionálních
přehlídek středního odborného vzdělávání.
Jeden příklad za všechny: Náš žák přispěl ke
zlaté medaili na mistrovství světa.
David Král, žák maturitního ročníku
Střední školy hotelnictví a gastronomie
SČMSD Praha – Klánovice, pokračuje v rodinné tradici. Jeho otec Jiří Král, absolvent
naší školy, dlouholetý člen týmu kuchařů
a cukrářů ČR, donedávna šéfkuchař Francouzské restaurace Obecního domu, dnes
připravuje otevření nového projektu.
V soutěži Kuchař roku 2009/ 2010 byl David Král vyhodnocený jako druhý nejlepší
v kategorii Kuchař junior.
Spolu s dalšími členy našeho juniorského
týmu kuchařů a cukrářů se zasloužil o zlatou medaili v kategorii „kuchařské umění “
na oficiálním mistrovství světa „Culinary
World Cup“ v Lucembursku, které se uskutečnilo ve dnech 20. –
24. listopadu 2010.
V celkovém hodnocení soutěže skončili
na 2. místě. V kategorii „bufet pro dvanáct
osob“ stylem „live cooking“ - suroviny byly
připravovány a výsledné produkty aranžovány přímo před
zraky diváků a poroty
– obsadili naši junioři
celkově krásné třetí
místo.

n Na závěr nám dovolte poblahopřát. Na
sklonku minulého roku jste obdržel
další cenu týkající se sféry obchodu. Po
prestižním modrém delfínovi za nejlepšího marketéra jste nositelem ceny
Anežky Žaludové za přínos v péči
o kvalitu. Můžete toto ocenění přiblížit?

Od roku 1998 oceňuje Česká společnost
pro jakost každoročně čestnou cenou osoby
z České republiky, které se mimořádným
způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu
v naší zemi. Toto vysoké ocenění bylo nazváno Cena Anežky Žaludové na počest světově uznávané mimořádné osobnosti,
čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu. (Dr. Anežka
Žaludová, rodným jménem Agnes Waddellová, * 22. 7. 1919 v Kilwinningu ve Skotsku, † 13. 1. 1999 v Londýně).
Ocenění mi bylo uděleno za úspěšnou
tvorbu a implementaci jednotné strategie
v oblasti zvyšování kvality a výkonnosti jednotlivých organizačních složek skupiny
COOP. Tento prestižní titul pro mne osobně
znamená velmi mnoho, je pro mne poctou,
které si nesmírně vážím. Avšak za úspěchy,
kterých jsem v poslední době v uvedené oblasti dosáhl, se skrývá nejen plné pracovní
nasazení, každodenní úsilí o prosazení strategických rozhodnutí, vysoká míra odpovědnosti, ale i určitý díl odvahy přijmout
adekvátní, mnohdy i nepopulární opatření.
Na druhé straně oceňuji podporu strategických projektů naší skupiny ze strany managementu jednotlivých organizačních složek
a vážím si jejich celkového přístupu k řešení
úloh, které se zvyšováním kvality činností
a výkonnosti těchto složek souvisejí. Ať již
jde o management Svazu a jeho členských
družstev anebo spolupracujících odborných
poradenských firem a dodavatelů. Ocenění
nás opravňuje nejen k optimismu, ale je
i impulsem a velkým závazkem pro další
práci.

Děkujeme za rozhovor a přejeme
úspěšný a zdravý rok 2011.

Vaříme s mléčnými výrobky
n SMETANOVÉ FAZOLKY SE SUŠENÝMI RAJČATY

n SÝROVÉ BALÍČKY Z LISTOVÉHO TĚSTA

500 g zelených fazolových lusků, 250 ml zakysané
smetany, sušená rajčata v oleji (množství dle chuti),
hladká mouka, pepř, sůl

100 g posekaných mandlí nebo piniových oříšků, 2 lžíce
másla na opražení mandlí, 400 g sýra Camembert,
400 g oloupaných a na kostičky nakrájených jablek, 3 lžíce
másla, 2 lžíce Calvados nebo slivovice, 6 lžic sultánek
nebo jiných rozinek, 6 lžic posekaných sušených meruněk,
2 snítky čerstvého nebo sušeného tymiánu, sůl a černý
pepř, 1 plát listového těsta, 1 vejce na potření těsta

Očištěné fazolky podusíme do měkka. Přidáme smetanu, ve které
jsme rozmíchali trochu hladké mouky, vložíme nakrájená sušená
rajčata a ještě chvilku podusíme. Dochutíme solí a pepřem. Podáváme jako výbornou a neobvyklou přílohu k masu.

n RYBIČKA NA SMETANĚ S PÓRKEM
8 menších plátků rybího filé (počítejte 2 ks na porci), cit rónová šťáva, trochu hlad ké mouky, 2 – 3 mladé pórky,
sůl, 1 kelímek zakysané smetany, 1 lžič ka hořčice
Filé zakapeme citrónem a necháme alespoň 20 minut odležet. Poprášíme lehce moukou a opékáme asi 5 minut na každé straně.
Přidáme pórek nakrájený na tenká kolečka, osolíme a dusíme dalších 5 minut. V zakysané smetaně rozmícháme 1 lžičku hořčice,
plátky filé směsí zalijeme a dusíme za občasného obracení dalších
asi 10 minut. Jako příloha jsou výborné brambory na různé způsoby nebo třeba jen dobrý tmavý chleba.

n TĚSTOVINY SE SÝROVOU OMÁČKOU
300 g těstovin, 1 velká cibule, 300 g čerstvých žampiónů,
3 dl smetany ke šlehání, sůl, 30 g másla, 2 ks tavené sýry
Těstoviny uvaříme ve vroucí osolené vodě. Cibuli nakrájíme nadrobno, žampióny na plátky a tavený sýr na malé kostičky. Na
másle necháme zesklovatět cibuli, přidáme žampióny, osolíme
a 15 minut dusíme. Můžeme trochu podlít vodou. Měkké žampiony zalijeme smetanou a za stálého míchání vše prohřejeme. Přidáme sýr a opět za stálého míchání omáčku prohříváme, dokud
se sýr nerozpustí. Těstoviny podáváme přelité hotovou omáčkou.

Jako první předehřejeme troubu na 220 °C. Mezitím na pánvi rozehřejeme 2 lžíce másla a osmažíme na něm mandle. Vyjmeme je
a dáme stranou. Na 3 lžících másla osmažit na kostky nakrájená
jablka, až zkaramelizují a zalijeme je Calvadosem nebo slivovicí.
Po zahřátí alkohol zapálíme a pak dáme pánev stranou. V misce
smícháme rozinky, meruňky, opražené mandle, tymián a jabka.
Osolíme a opepříme. Z plátu listového těsta nařežeme 4 čtverce.
Doprostřed každého položíme 1 porci sýra a na něj navršíme čtvrtinu ovocné nádivky. Okraje těsta potřeme trochu našlehaným
vajíčkem. Těsto přeložíme a dobře přitiskneme okraje k sobě. Potřeme povrch balíčků vajíčkem a poskládáme je na pečicím papírem vyložený plech s nízkým okrajem. Balíčky pečeme asi 20 minut, pak snížíme teplotu na 190 °C a pečeme ještě dalších
10 minut, až jsou zlatohnědé. Podáváme s ochucenou majonézou
nebo Holandskou omáčkou.

n MLÉKO S OŘECHY A MANDLEMI
1 l mléka (plnotučné nebo polotučné), 200 g práškového
cukru, 2 polévkové lžíce sekaných oloupaných mandlí,
2 lžíce sekaných vlašských ořechů, trochu strouhaného
muškátového oříšku
Cukr vaříme v mléce za stálého míchání, až se směs vyvaří zhruba
na polovinu. Rozlijeme do sklenic a navrch ozdobíme mandlemi
a ořechy. Posypeme muškátovým oříškem a dáme vychladit.
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Ozdobte si
Vánoce...
Rychlé ãokoládové kuliãky
45-50 ks
Pﬁísady:
Na tûsto: 80 g mouãkového cukru, 1 Vanilínov˘ cukr
Dr.Oetker, 50 g oloupan˘ch nasekan˘ch mandlí,
2 PL rozinek namoãen˘ch v rumu, 20 g kakaa,
220 g másla, 200 g rozdrcen˘ch pi‰kotÛ, 2 PL rumu
Na zdobení: 1 Poleva tmavá Dr.Oetker, 1 Zdobení
pestré Dr.Oetker, 1 Zdobení tmavé Dr.Oetker, papírové
ko‰íãky
Pﬁíprava:
1. V‰echny pﬁísady na tûsto dáme do misky, ruãnû
prohnûteme aÏ vznikne kakaové tûsto. Z tûsta
ukoulíme 45-50 kuliãek, které uloÏíme na 1/2 hodiny
do chladniãky.
2. Polevu rozehﬁejeme podle návodu na obale. Kuliãky
do polevy namoãíme, pﬁeneseme na kuchyÀskou
mﬁíÏku a posypeme zdobením. Necháme ztuhnout
a uloÏíme do ko‰íãkÛ.

Jedinečný chuťový zážitek
na sváteční tabuli
Anglický
bok

Písecká
dušená
šunka
výběrová

Otavská
klobása
PROBIO

Písecký gothajský
salám

Uzené
zdobené
selátko

Písecká vysočina

Písečan PROBIO

Prácheňská kýta

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2011

ZÁVIN
S ANGLICKOU SLANINOU
1 listové těsto, 200 g nivy (lze i jiný tvrdý sýr),
100 g anglické slaniny zn. Zřud, 1 klobása,
½ balíčku kysaného zelí
Listové těsto na pomoučněném válu rozválíme do požadovaného tvaru. Ze zelí vymačkáme přebytečnou vodu
a poklademe ho na těsto. Na zelí položíme plátky anglické slaniny, na kolečka nakrájenou klobásu a na závěr
zasypeme nastrouhaným sýrem. Štrůdl zabalíme klasickým způsobem a vršek propícháme. Pečeme v předehřáté troubě na 220 °C dozlatova.

KÝTA
S VIŠŇOVOU OMÁČKOU
1 porce = 1 silný plátek Prácheňské kýty, tuk,
předem připravený toast, višňová omáčka
Omáčka: 5 lžíc višní nasekaných nadrobno, 2 lžíce
majonézy, 2 lžíce kysané smetany, špetka skořice,
5cl (velký panák) nejlépe koňaku (brandy)
Plátky Prácheňské kýty lehce potřené olejem opečeme,
položíme na opečený toast a přelijeme višňovou omáčkou.
Omáčka: Všechny přísady lehce promícháme a ihned podáváme.

www.mkpisek.cz
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Fakt hustá
Nejprodávanější
značková
zakysaná smetana
na českém trhu!

Rybí koláč
550 g brambor, 250 g polohrubé mouky, 220 g
eidamu, 220 g tresky, 4–5 vajec, olej, 2 menší cibule,
prášek do pečiva, 290 g zakysané smetany Yoplait 15 %,
50 g másla, 100 ml smetany na vaření, sůl, pepř

Brambory uvaříme ve slupce, poté oloupeme
a cca ¾ nastrouháme. Z nastrouhaných
brambor, mouky, másla, prášku do pečiva,
vejce a špetky soli vypracujeme těsto. Těsto
vyválíme a vyložíme jím olejem vymazanou
zapékací mísu. Rybu omyjeme, nakrájíme
na menší kousky a orestujeme na zpěněné
cibulce. Sýr nastrouháme. Zakysanou smetanu
smícháme se smetanou na vaření, zbylými vejci
a polovinou sýra. Na těsto v zapékací míse
nasypeme druhou polovinu sýra, poté přidáme
rybu a zalijeme smetanovou směsí. Navrch
poklademe zbytek brambor nakrájených na
plátky, potřeme olejem, přikryjeme alobalem
a pečeme v troubě předehřáté na 185°C
cca 40 minut.
TIP: Místo tresky můžete použít například
tuňáka nebo pangase.

www.zakysana-smetana.cz
zdroj: AC Nielsen, objemový podíl
na trhu v období leden-prosinec 2010

n BOMBANIÉRA
1 – 4 porce

n CARLA ŘEZY S POLEVOU
10 – 12 porcí

Oříšky kešu, para, nebo lískové, mandle, dýňová
semínka, bílé a barevné cukrářské zdobení Carla, maliny,
jahody, čokoládové polevy Carla v sáčku v barvách bílá,
mléčná, lískooříšková, tmavá

2 ks tyčinky Carla coco v hořké čokoládě 100g (může být
i v mléčné čokoládě), 3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek
mléka, 1 hrnek cukru, 3 ks vejce, 1 prášek do pečiva,
1 hrnek oleje, tmavá, mléčná, bílá nebo
lískoooříšková poleva Carla, mleté ořechy na ozdobu

Připravíme si náplň do bonbónů: do vaniček po bonbónech (nebo
na dno formiček) nasypeme oříšky, semínka, cukrářské zdobení.
V létě lze použít i menší jahody nebo maliny. Oříšků můžeme dát
do vaničky dost, nevadí, když budou z čokolády trochu vykukovat.
Mandle se musí spařit a oloupat. Mandle se v hrnku zalijí vařicí
vodou a nechají se asi 10 minut odstát. Slupka mandlí změkne
a půjde lehce tlakem prstů sloupnout.
Do kastrůlku se nalije voda a na sporáku se ohřeje na teplotu,
která je už dost teplá, ale ještě není horká (asi 45 °C). Polevy se
nechají rozehřívat a po 10 minutách se přesvědčte, zda je sáček měkký a poleva úplně rozehřátá.
Polevy naléváme do vaniček a mícháme různé druhy mezi
sebou. Můžeme vytvářet spirály, kolečka, mřížkování,
nebo úplně náhodné obrazce. Tmavá a světlá poleva se do sebe může také zamíchat, jak to je
v bonboniéře Laguna – mořské plody. K zamíchání je vhodné použít špejli. Bonbóny zajímavých tvarů vzniknou z bývalé bonboniéry Laguna. Vaničky mají tvar
hvězdiček a mušlí.
Připravená bombaniéra se dá
asi na hodinu do lednice,
aby ztuhla. Hotová bombaniéra je vhodná
také jako dárek.

Nejprve si nastrouháme tyčinky na hrubém struhadle. Vyšší plech
vymažeme a vysypeme. Troubu předehřejeme.
K nastrouhaným Carla tyčinkám přidáme všechny ostatní suroviny
a vymícháme těsto, které nalijeme na připravený plech. Carla řezy
pečeme asi půl hodinky ve středně vyhřáté troubě. Upečenou
buchtu necháme vychladnout.
Po vychladnutí buchtu potřeme polevou, kterou jsme si rozehřáli
ve vodní lázni.
Carla řezy s polevou nakonec posypeme mletými ořechy a můžeme podávat, třeba ke kávě.

n PERNÍK
16 dkg cukru krupice, 1 vejce, olivový olej, povidla, koření
hřebíček, mletá skořice, kakao na pečení Carla (nebo
Holandské kakao), rum, med nebo vanilkový cukr, citrón,
rozinky, nadrobno sekané oříšky, 3 dcl mléka, kypřící
prášek do perníku, 450 g hladké mouky
Do mísy nastrouháme na jemném struhadle kůru z omytého citrónu. Přidáme vajíčko, 5 polévkových lžic oleje, cukr a dobře rozetřeme vařečkou. Pak přidáme skleničku švestkových nebo hruškových povidel, 5 drcených nebo mletých hřebíčků, lžičku skořice,
3 lžíce kakaa, lžíci rumu, lžíci medu, malý balíček rozinek, hrst
oříšků, mouku, kypřící prášek do perníku a mléko. Všechno dobře
rozmícháme vařečkou nebo mixérem. Troubu rozehřejeme na
180 °C.
Plech vymažeme a těsto na něj nalijeme, stěrkou ho uhladíme do
roviny. Perník se peče asi 35 – 40 minut.
Na vychladlém perníku se můžete vyřádit s polevami Carla, povoleno je všechno.
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Síla čaje
Čaj je jedním z nejstarších a nejpopulárnějších
nápojů na světě. Čaj však není jenom nápoj pro
uhašení žízně kdykoliv během dne. Pro své zdraví
potřebujete denně vypít dostatek tekutin
(nejméně 1,5 litru). Pití čaje má příznivé účinky na
pleť a na vyrovnaný stav vody v celém organismu.
Bez mléka, citrónu nebo cukru představuje čaj
zdravý nápoj téměř bez kalorické hodnoty.

Čaj a kofein
Černý a zelený čaj stejně jako káva a asi dalších 60 rostlin
obsahuje přírodní kofein. Proto má pití čaje osvěžující a povzbuzující účinky. Množství kofeinu závisí ve značné míře
na velikosti lístků a způsobu přípravy čaje. Obsah kofeinu
v jednom šálku černého či zeleného čaje představuje pouze
30 – 40% množství ve stejné dávce kávy.
Průměrný obsah kofeinu v mg:
1 šálek čaje (English Tea Blend)
1 šálek rooibos
1 šálek kávy
1 sklenice koly (250 ml)
1 kousek čokolády (30 g)
(1 šálek = 125 ml)
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Antioxidanty
Antioxidanty mají pozitivní vliv na lidské zdraví. Antioxidanty
jsou sloučeniny, které neutralizují tzv. volné radikály. Tyto volné
radikály vznikají v těle během každodenních procesů (např.
při trávení potravy), ale i jako důsledek kouření, nadměrného
slunění či toxických látek. Pravidelné pití čaje stejně jako
strava bohatá na ovoce a zeleninu tak pomáhá chránit
Vaše zdraví.

Čaj a zuby
Některé nápoje neprospívají Vašim zubům. Vedle cukru je to
hodnota pH některých nápojů, která má negativní účinek na
Vaše zuby.
Černé a zelené čaje Pickwick, a to včetně černých a zelených
čajů aromatizovaných a směsi rooibos mají neutrální pH, a nepoškozují tak zubní sklovinu. Proto tyto čaje představují nejen
chutné nápoje, ale také nápoje, které můžete pít po celý den.
Jeden šálek černého či
zeleného čaje dále obsahuje přibližně 0,15 miligramů fluoru. Fluor
je dobře známý svým pozitivním
účinkem na zuby.
Denní potřeba fluoru se u dospělého člověka pohybuje mezi
3 a 4 mg.
Proto pití černého a zeleného čaje mimo jiné přispívá k pokrytí naší potřeby fluoru.
Zdroj: web Sara Lee

Káva a čaj jako ingredience
n VÍDEŇSKÉ HRUŠKY

n ČAJOVÉ TIRAMISU S POMERANČI

4 hrušky, 8 lžiček, oslazené instantní kávy, 300 g cukru,
šlehačka

3 lžíce černého čaje, 6 dobře omytých pomerančů, 3 lžíce
pomerančového likéru, 250 g mascarpone,
200 g smetanového jogurtu, 75 g moučkového cukru,
4 plátky čiré želatiny, 200 ml smetany, 300 g cantuccini
(ital. mandlových sušenek), kakao na posypání

Hrušky oloupeme, povaříme ve vodě s 8 lžičkami oslazené instantní kávy. Vyjmeme a uložíme do mísy. Do vody s kávou nasypeme 300g cukru a svaříme na hustší sirup. Tím pak hrušky polijeme a uložíme do chladničky. Asi po dvou hodinách můžeme
servírovat ozdobené šlehačkou.

n KAPUCÍNSKÉ NOČKY
250 g tvarohu, 2 lžíce moučkového cukru, 2 lžíce koňaku,
1 lžička instantní kávy, 200 ml smetany na šlehání,
1 ztužovač šlehačky, čokoládová omáčka, ovoce
na ozdobení
Tvaroh utřeme s cukrem a vmícháme do něj v koňaku rozpuštěnou kávu. Vychlazenou smetanu smícháme se ztužovačem, ušleháme do husté konzistence a lehce vmícháme do tvarohu.
Z krému pak lžičkou vykrajujeme nočky a klademe je na talířek
s čokoládovou omáčkou.

n KÁVOVÉ MUFINKY
5 vajec, 150 g cukru krupička, 100 g másla, 150 g hladké
mouky, 2 polévkové lžíce instantní kávy rozpuštěné ve
4 lžících horké vody, 1/2 sáčku prášku do pečiva (cca 7 g)
Vejce s cukrem vyšleháme do pěny, přidáme mouku smíchanou
s práškem do pečiva a nakonec přimícháme rozpuštěné vlahé
máslo a rozpuštěnou kávu. Promícháme. Dávkujeme do připravených papírových košíčku (raději dva v sobě), vložíme do plechu
na mufiny a pečeme při 180 °C asi 15 – 20 minut.

Čaj zalijeme 200 ml vroucí vody, necháme 5 min. louhovat a poté
jej přecedíme. Jeden pomeranč omyjeme, osušíme a kůru z něj
nastrouháme. Zbylé pomeranče oloupeme, nakrájíme na kousky
a zachytíme šťávu. Smícháme nastrouhanou kůru, šťávu, likér,
mascarpone, jogurt a moučkový cukr. Namočíme želatinu, při
nízké teplotě ji rozpustíme a vmícháme do krému. Na 20 min. uložíme do chladničky. Smetanu dotuha ušleháme a přidáme ji k želírovacímu krému. Dno formy vyložíme sušenkami, pokropíme čajem a střídavě na sebe klademe ovoce, krém a sušenky. Vrchní
vrstvu musí tvořit krém. Chladíme asi 4 hodiny a před podáváním
posypeme kakaem.

n PLNĚNÉ BROSKVE
4 půlky kompotovaných broskví, 2 zakysané smetany,
1 lžíce rozpustné kávy, 1 lžíce cukru, 2 lžičky
brusinkového kompotu, 1 lžíce mletých ořechů, 2 lžičky
rumu
Na dva talířky dáme po dvou půlkách broskví důlkem nahoru.
Důlky naplníme brusinkami. Do zakysané smetany přidáme moučkový cukr, rozpustnou kávu, zakápneme rumem, aby se káva rozpustila a promícháme. Takto ochucenou směsí naplníme broskve
s brusinkami a zasypeme mletými ořechy. Pro změnu můžeme sypat i mletou skořicí.
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Salko, jedinečně
jemné sladké pohlazení,
tradiční a nedílná
součást vánočního pečení

epty

jem

z/rec
leko.c

www.mo

www.mojemleko.cz

Inspirace pro příjemné odpoledne
n ŠVESTKOVÉ CAPPUCINO
400 ml horké vody, 300 ml mléka, 200 g sušených švestek,
2 polévkové lžíce instantní kávy, cukr nebo med
Kávu a švestky zalijeme horkou vodou a necháme 5 minut stát.
Přilijeme mléko a rozmixujeme, osladíme. Případně prohřejeme
a nalijeme do teplých šálků. Pokud nehlídáte kalorie a rádi si dopřejete opravdovou delikatesu, pak nahraďte část mléka smetanou.

n JABLEČNÝ JAVOROVÝ PUNČ
1 jablko, 250 ml jablečného čaje se skořicí,
150 ml jablečné šťávy, 1 kousek skořice, 2 badyány,
4 hřebíčky, 4 lžíce javorového sirupu, 150 ml calvadosu
Jablko omyjeme, osušíme, vypíchneme jádřinec a plod i se slupkou nakrájíme na tenké plátky. Čaj promícháme s 250 ml vody,
jablečnou šťávou, kořením a plátky jablek a na malém ohni asi
10 min. povaříme. Do horkého nápoje vmícháme javorový sirup
a calvados. Jablečný javorový punč i s kořením rozlijeme do 4 vysokých sklenic. Můžeme podávat se sušenkami. Nezapomeňte, že
koření je v tomto nápoji velmi důležité, dodává mu nenahraditelnou chuť a vůni.

n NĚŽNÁ JAHODOVÁ BOWLE
1 velký jahodový kompot, 0.33 l sodovky,
0,25 l jablečného moštu, 0,25 l silného čaje svařeného
s citrónovou kůrou a cukrem, trochu citrónové šťávy
a krystalového cukru, 1 oloupaný citrón

Do skleněného džbánu nalijeme jahodovou šťávu, mošt a prochladlý čaj, promícháme, přidáme kompotované jahody a plátky
oloupaného citrónu. Podáváme ve sklenicích, jejichž okraj namočíme v citrónové šťávě a v krystalovém cukru.

n NETRADIČNÍ VÍDEŇSKÁ KÁVA
8 dl silné překapávané kávy, 5 hřebíčků, 2 kuličky nového
koření, 3 kousky celé skořice, krupicový cukr dle chuti,
šlehačka, 4 plné lžíce ledové tříště
Vhodnou porcelánovou nádobu s víkem nahřejeme, nalijeme do
ní horkou silnou černou kávu, přidáme celou skořici, hřebíčky
a nové koření, osladíme, promícháme, přiklopíme a necháme hodinku odstát. Do vysokých sklenic rozdělíme ledovou tříšť. Přecedíme na ni kávu a ozdobíme dotuha ušlehanou smetanou. Do šlehačky můžeme přidat ztužovač.

n POMERANČOVÉ FRAPPÉ
¼ l pomerančového džusu, cca 85 g cukru, 12 kostek ledu,
8 polévkových lžic mléka, 2 dl studené silné černé kávy
V kastrolku povaříme společně pomerančový džus a cukr asi 15 minut, až v kastrolku zůstane zhruba 1½ dl sirupu. Necháme vychladit. Do čtyř sklenic rozdělíme kostky ledu, na ně nalijeme pomerančový sirup a na něj opatrně přes obrácenou lžíci nalijeme mléko.
Nakonec do sklenic stejným způsobem jako mléko nalijte kávu. Podávejte okamžitě. Takto vyrobený pomerančový sirup vydrží
v chladničce asi 2 týdny a dá se použít i ke zmrzlině, do čaje apod.

Co jsme nakoupili, to si uvaříme – VT Journal 20/2010, barevná příloha novin Euroveletrhy. Vydávají VT Media – vydavatelství a agentura LINA

NAL ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev. Redakce: V Závětří 4, 170 00 Praha 7, tel.: 266 791 550-1, fax: 266 791 550,
JOUR
www.euroveletrhy.cz, www.euroexpo.cz
e-mail: euroveletrhy@euroveletrhy.cz MK ČR E 7062. ISSN 1802-436X.
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Jedinečný Amundsen,
jedinečný Silvestr!

KRVAVÉ
KOMBINÉ
4 cl Amundsen vodka
1,5 dl jahodový džus

GREEN
TOOTH
5 cl Amundsen Green Apple
1,5 dl Sprite

pijsrozumem.cz

SEXÍČEK
3 cl Amundsen vodka
2 cl Koskenkorva Peach
1,5 dl pomerančový džus
1 cl Grenadina

HOŘKÁ
ZKUŠENOST
3 cl Amundsen Cherry
2 cl Magister
1,5 dl grepový džus

TULENÍ
TULENÍ
4 cl Amundsen vodka
1,5 dl pomerančový džus

ZÁPAD
SLUNCE
5 cl Amundsen Strawberry
1,5 dl Fanta

Není lepší vodka než Amundsen!

KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÁ

amundsen.cz

Vaříme a pečeme s likéry a destiláty
n KUŘE V PLAMENECH
1 menší kuře, sůl, 2 cibule, 3 lžíce sádla, 2 zelené papriky,
lžíce sladké papriky, lžička pálivé papriky, 2 lžíce
rajčatového protlaku, sklenka vodky, vývar
Na sádle osmahneme dozlatova kuře rozkrájené na 8 – 10 porcí
spolu s nakrájenou cibulí. Zasypeme sladkou i pálivou paprikou,
osolíme, přidáme nakrájené papriky, podlijeme a dusíme do
měkka. Nakonec zahustíme rajským protlakem. Na talíři naaranžujeme kousky masa, polijeme troškou pálenky a flambujeme.
Pak přidáme omáčku. Doporučenou přílohou je rýže, ale mohou
být i noky nebo těstoviny.

n KÁVOVÉ POCHUTNÁNÍ
6 dcl mléka, 50 g hladké mouky, 20 g kakaa, 1 žloutek,
100 g krystalového cukru, vanilkový cukr, 50 g másla,
80 g piškotů, silná káva, rum, šlehačka
V mléce rozmícháme mouku, kakao, žloutek, krystalový cukr, vanilkový cukr a uvaříme hustou kaši. Když kaše vychladne, přimícháme máslo a připravíme si papírové košíčky. Na dno dáme piškoty namočené v kávě s trochou rumu a na ně nalijeme vychladlý
krém. Každou porci ozdobíme šlehačkou, případně ovocem a čokoládou.

n MANDLOVÁ SRDÍČKA S RUMEM
120 g hladké mouky, 120 g moučkového cukru,
120 g mandlí, 120 g másla nebo Hery, hřebíček, 2 žloutky,
rum, další mandle na posypání, ztužený tuk na plech
nebo pečicí papír
Na vál prosejeme mouku, přidáme cukr, strouhané mandle, tlučený hřebíček, promneme tuk a pomocí jednoho žloutku a trochy
rumu zaděláme vláčné těsto, které necháme dobře zabalené
v chladnu odpočinout. Vyválíme tenký plát, vykrajujeme srdíčka
a klademe na plech. Srdíčka potřeme žloutkem rozšlehaným se
lžící rumu a posypeme oloupanými a na nudličky nakrájenými

mandlemi. V předehřáté troubě upečeme do růžova. Uložíme do
uzavřené nádoby, aby se chuť rumu neztratila.

n VIŠŇOVÝ ŠLEHAČKOVÝ DORT
4 vejce, 120 g cukru, 120 g polohrubé mouky, ½ balíčku
prášku do pečiva, 3 lžíce oleje, 1 sklenice višňového
kompotu, griotka, 20 g Solamylu, 1 balíček vanilkového
cukru, 0,5 l šlehačky, strouhaná čokoláda nebo
čokoládová rýže
Ve šlehači ušleháme na nejvyšší obrátky vejce a cukr do pěny. Přidáme mouku s práškem do pečiva a olej a lehce promícháme.
Upečeme v dortové formě vymazané tukem a vysypané strouhanou houskou nebo hrubou moukou při 200 °C. Vychladlý korpus
2x rozkrojíme, naplníme višňovou hmotou a šlehačkou. Naplněný
dort po celém povrchu potřeme šlehačkou, posypeme čokoládou,
ozdobíme zbylými višněmi a dáme vychladit.
Višňová hmota: Višně vypeckujeme, pokapeme griotkou nebo rumem a dáme asi na hodinu uležet. Do šťávy z kompotu přidáme
vanilkový cukr a Solamyl. Uvaříme rosol, přidáme do něj vypeckované višně (asi deset jich odložíme stranou na ozdobu) a promícháme. Prochladlou hmotou plníme dort.

n RUMOVÝ DORT BEZ PEČENÍ
4 balíčky dětských piškotů, ½ l smetany, ½ l mléka,
4 žloutky, 1 vanilkový cukr, 2 polévkové lžíce, cukr
krupice, 3 lžíce vrchovaté polohrubé mouky, 1,5 dl rumu,
šlehačka na ozdobu
Smícháme mléko se smetanou, přidáme žloutky a dobře kvedlačkou promícháme. Opatrně přimícháme mouku, aby nevznikly
žmolky, přidáme cukr a za stálého míchání přivedeme do varu.
Odstavíme, přidáme rum a necháme prochladnout. Dortovou
formu vymažeme máslem a vysypeme moučkovým cukrem. Střídáme piškoty, hmota atd. a končíme piškoty. Necháme do druhého dne odležet. Jednotlivé porce zdobíme šlehačkou.
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+ žhavé novinky z Chocně
Choceňská mlékárna s.r.o. je ryze českou mlékárnou s 80letou tradicí výroby mléčných produktů.
Profiluje se na trhu především v segmentu pomazánkových másel, smetanových pomazánek,
smetanových jogurtů a tvarohů.
Novinkou v produkci
mlékárny je trendová
řada pomazánkových
másel s jogurtem pod
značkou Fit Line.
Respektuje současné
požadavky na zdravý
životní styl a odlehčené
stravování.

Pomazánková másla s touto značkou patří mezi nejkvalitnější na našem trhu, vyznačují se lahodnou, lehce nakyslou chutí a vynikající roztíratelností i za studena. Stejně tak smetanové jogurty ze
zdejší produkce si získaly pevné místo na pultech obchodů a především v lednicích mnoha domácností. Širokou paletou příchutí i neochucenou variantou si nacházejí své spotřebitele především
díky typické plné chuti a jemné konzistencí. Dalším hitem v sortimentu Choceňské mlékárny jsou
ochucené smetanové pomazánky se sníženou energií. Jsou originální ve svém složení i v praktickém svačinovém balení 80 g (ochucené česnekem, křenem a šunkou).
Termizované smetanové pomazánky s obchodním názvem Fit Line reagují na požadavky zdravého
životního stylu. Přidaná hodnota spočívá především v tom, že obsahují pouze 20 % mléčného tuku,
neobsahují žádné konzervační látky a neobsahují lepek. V současné době je na trhu neochucená
verze (v novém designu kelímku), již brzy budou následovat dvě orignální příchutě sýr a ryba.

Re ce p ty z á kazníků C ho c eň sk é m l é k ár n y
polovinu jahod. Vyválíme další plát těsta, který
položíme na jahody, potřeme další vrstvou tvarohu, poklademe zbylými plátky jahod a totéž
ještě jednou zopakujeme. Zbytek těsta vyválíme
a položíme navrch. Můžeme do něj rádýlkem
udělat mřížky či jiné ozdoby. Potřeme rozšlehaným vejcem a dáme péct do vyhřáté trouby asi
na 50 minut. Pečeme při mírném ohni.

P O M A Z Á N K OV Ý Š T R Ů D L

KŘ EH KÉ ŘE Z Y S J AH ODA MI
250 g másla, 500 g hladké mouky, 30 g cukru,
špetka soli, 800 g měkkého tvarohu, 2 vejce,
100 g cukru,1 vanilkový cukr, 200 g jahod,
tuk a polohrubá mouka na vymazání formy,
1 vejce na potření, 100 g jahod na ozdobeni,
listky meduňky.
Máslo necháme změknout. Mouku prosejeme
se solí na vál, smícháme s máslem, cukrem
a vejcem. Vypracujeme tužší hladké těsto, které
zabalíme do fólie a dáme na půl hodiny do
lednice odpočinout. Připravíme náplň. Tvaroh
vyšleháme s cukrem, s vanilkovým cukrem
a vejcem na hladkou hmotu. Jahody nakrájíme
na tenké plátky. Těsto rozdělíme na čtyři díly.
První díl vyválíme do velikosti a tvaru formy,
kterou potřeme tukem a vysypeme moukou.
Plát těsta do ní položíme, upravíme na něj vrstvu z třetiny tvarohové náplně a na ni rozložíme

250 g pomazánkového másla, polohrubá
mouka, vanilkový pudink, 2 lžice rozinek,
1 vejce, jablka, skořice.
Máslo s moukou zpracujeme v těsto, necháme půl hodiny odležet v chladu. Rozválíme,
poklademe jablky, rozinkami, cukrem a skořicí,
posypeme pudinkovým práškem. Zavineme,
potřeme vajíčkem a pečeme.

P LÁT E K S E SÝR EM V ŽUPÁNKU
Plátek uzené krkovice, plátek eidamskeho sýru,
bílý smetanový jogurt 380 g, mléko, vajíčko,
hladká mouka, sůl, utřený česnek, koření.
Plátek uzené krkovice obložíme po obou
stranách plátkem sýru – spojíme párátkem,
namočíme v těstíčku a smažíme. Těstíčko: bílý
smetanový jogurt, případně zředit mlékem,
přidat vajíčko, hladkou mouku, sůl, utřený
česnek, dle chuti okořenit.

S L A D K Á J O G U RTOVÁ P O C H O U T K A
Bílý smetanový jogurt 380 g, strouhany kokos,
marmeláda – dle chuti, rozinky, oříšky, přírodní
hroznový cukr (1-2 polévkové lžíce), skořice,
popř. vanilkový cukr.

Velmi jednoduché. Pokud máte připraveny
všechny suroviny, stačí je vložit do misky
a zalít jogurtem. Vše řádně promícháme
a pochoutka je hotová.

J ED NOD UCHÉ ČESKÉ TI RAM I SU
2 pomazánková másla, 2 smetany ke šlehání, 200 g moučkového cukru,1 hrneček silné
instantní kávy, 2 sáčky cukrářských piškotů,
granko.
Vyšleháme krém z pomazánkových másel,
smetany ke šlehání a cukru. Formu na chlebíček vyložíme alobalem a poklademe vrstvou
piškotů, které protáhneme kávou smíchanou
s rumem a potřeme krémem. Postupně vrstvíme piškoty a krém. Vrchní vrstva je krém,
který uhladíme. Necháme uležet 24 hodin
v lednici. Krájíme na plátky a sypeme hojně
kakaem (grankem).

PI K ANTNÍ KUŘ ECÍ M ASO
S J O G URTEM A R ÝŽOVÝM I N U DL EM I
0,5 kg kuřeciho masa, 3 stroužky česneku,
cca 200 ml bílého smetanového jogurtu,
1 cibule, hrst sekaných arašídů,1 lžička cukru,
3 lžíce sojové omáčky, 2 lžičky kari, sůl, 3 lžíce
oleje, rýžové nudle.
Maso pokrájíme na menší kostky, cibuli a česnek
nastrouháme a smícháme s veškerým kořením.
Vše promísíme, přidáme arašídy a olej a necháme uležet nejlépe přes noc. Na pánvi krátce
osmahneme a přidáme jogurt a prohřejeme.
Dle chuti může dosolit. Jako příloha jsou
nejlepší rýžové nudle připravené dle návodu.
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Řada Fit Line vznikla spojením Choceňského
pomazánkového másla a jogurtu. Odtud si přináší
vynikající, svěží chuťové i užitné vlastnosti. Oceníte
lehkost a lahodnou, lehce nakyslou, krémovou chuť
a snadnou roztíratelnost. Pomazánky jsou určeny
k přímé spotřebě a jsou vhodným doplňkem
moderní studené kuchyně.

Zašlete-li Choceňské mlékárně recept
s použitím sladkých pomazánek,
dostanete malý dárek!

kátn
níí
n
Ozdobou portfolia Choceňské mlékárny jsou i zcela unikátní
sladké pomazánky. Spojením smetanového jogurtu,
pomazánkového másla a oblíbených sladkých ingrediencí vznikly
lahodné pochoutky Choceňské pomazánkové s čokoládou
a Choceňské pomazánkové vanilka. Jedná se o směsi s nízkým
obsahem tuku, cukru, nízkou energetickou hodnotou (ve srovnání
s obdobnými pomazánkami na trhu), bez konzervačních látek. Výrobek
obdržel mimo jiné ocenění Mlékárenský výrobek roku 2010 a stal se
i Mlsem pardubického kraje.
é ho
o
Absolutní novinkou je Choceňský smetanový jogurt s příchutí cola, první své
svého
druhu v Evropě. Jakkoli slogan „fakt hustej jogurt“ míří především na teenagery, oblíbí si ho jistě nejen všichni příznivci colových nápojů.
Na rozdíl od „klasické“ coly však jogurt neobsahuje kofein, dalšími benefity je absence konzervačních látek či lepku. Uvedení produktu
provází mimo jiné i zákaznická soutěž o atraktivní mp3 přehrávače (více info najdete na webu Choceňské mlékárny).
Výrobky Choceňske mlékárny byly mezi prvními, které získaly osvědčení kvality KLASA. Mlékárna patří mezi několik málo výrobců, jejichž všechny
výrobky mají značku KLASA. Bez zjaímavosti není ani to, že Choceňská mlékárna obdržela již v roce 1996 v Pařiži jedno z největšich oborových
ocenění – Zlatou cenu evropske kvality.
Koncem
roku 2010 mlékárna úspěšně
K
recertifikovala systém kvality a bezpečné
výroby potravin jednoho z nejvyšších
potravinářských standardů IFS
(International Food Standard).
Systém byl, stejně jako v předloňském
roce, certifikován do nejvyššího stupně
(tzv. Higher Level) s úspěšností 98,9 %.

Tradiční choceňské
výrobky jsou již
klasikou českého
o
mlékárenství

Velkou část svých produktů vyrábí Choceňská mlékárna také
pod značkou Ranko přímo pro sektor prodejen COOP.

Výrobky z Choceňské m
lékárn
y
Globu

Kontakt:
www.chocenskamlekarna.cz
www.schutidotoho.cz

zakoup

íte v řetěz
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Choceňská mlékárna s.r.o., Kollárova 481, 565 01 Choceň
e-mail: info@chocenskamlekarna.cz, tel.: 465 473 254-5, fax: 465 471 584

Klidné vánoce a šťastný Nový rok 2011
Přeje NOPEK, a.s. Vysoké Mýto

to je vůně a chuť…
Denně čerstvé – doma,
v práci, na výletech, na
chalupě, pro rauty a párty,
při každé příležitosti

Novinka, kterou ocení
především milovníci denně čerstvého chleba:

mražené výrobky
na dopečení – chléb Adam,
Eva a dalších 10 druhů

Pekařské, cukrářské a perníkářské výrobky
Mnohé z nich získaly ocenění značkou Klasa

NOPEK, a.s., Náměstí Pod Kaštany 724 • 566 01 Vysoké Mýto
telefon: 465 467 622 • e-mail: obchodni@nopek.cz, www.nopek.cz

Piškotový dezert Milkin se zakysanou smetanou a jahodami
Ingredience: 3 ks zakysané smetany 200 g, 1 vanilkový cukr, 3 polévkové lžíce moučkového
cukru, 250ml mléka, 1 vanilkový pudink, čerstvé jahody, 1 balíček cukrářských piškotů, rum,
3 polévkové lžíce kakaa.
Postup přípravy: standardním způsobem uvaříme vanilkový pudink pouze v 250ml mléka
a necháme vychladnout za průběžného míchání. V misce rozmícháme zakysané smetany,
vanilkový cukr, moučkový cukr a přidáme vychladlý pudink. Na vyšší plech (velikosti
cca 30 x 20 cm) rozložíme cukrářské piškoty, které zakapeme rumem. Na ně poklademe
na plátky nakrájené jahody (nebo ovoce dle vlastního výběru). Krém ze zakysané smetany
rozprostřeme na připravený základ a můžeme dozdobit kakaem. Dezert vložíme přes noc
do lednice vychladnout.
Výhradní distributor: ALIMPEX FOOD a.s.

www.milkin.cz, www.alimpex.cz

n ZAPEČENÉ BRAMBORY S VÝHEŇÁKEM, LISTOVÝM

n KUŘECÍ PRSÍČKA S VÝHEŇÁKEM, PAŽITKOVÝM RIZOTEM

Nejprve uvaříme 3 vejce natvrdo (10 min.) a brambory ve slupce.
Brambory vychladíme, oloupeme a nakrájíme na plátky. Do
vhodné nádoby (plech, pekáček) vyskládáme polovinu plátků
brambor. Osolíme, opepříme a pokapeme rozpuštěným máslem.
Přidáme na plátky nakrájený Výheňák, na kolečka nakrájená vařená vejce, řádně vypraný listový špenát (nebo mražený špenát
připravený dle návodu na jeho obale) a plátky žampiónů. Jako
poslední vrstvu poklademe
zbývající brambory. Pokapeme
znovu máslem a dáme zapéct
do trouby předehřáté na
180 °C na cca 15 minut. Nakonec zalijeme rozšlehaným vejcem se smetanou a necháme
zapéct 5 minut.
Tip: Porci brambor na talíři
ozdobíme sekanou petrželkou.

Kuřecí prsa osolíme, opepříme a opečeme na pánvi ze všech stran
dozlatova. Poté dáme do vhodné nádoby (pekáč) a pečeme
v předehřáté troubě při 180 °C zhruba 8 min. Na upečená prsíčka
poklademe plátky Výheňáku, poprášíme grilovacím kořením
a zprudka zapékáme v troubě dalších cca 5 min.
Příloha: Rýži orestujeme na olivovém oleji, osolíme, přidáme nasekanou pažitku, postupně podléváme vývarem a cca 20 minut
vaříme. Když je rýže uvařená, vmícháme máslo a strouhaný parmazán. Plátky lilků osolíme a necháme odležet. Po chvilce osušíme (protože sůl z lilku vytáhne vodu), okořeníme a opečeme na
olivovém oleji dozlatova.
Tip: Při servírování navrstvíme na sebe lilek, rýži a maso. Talíř
ozdobíme bazalkovým pestem.

ŠPENÁTEM, ŽAMPIÓNY, VEJCEM
4 porce, příprava 25 minut
Sedlčanský Výheňák 4 ks, brambory ve slupce vařené
600 g, listový špenát (čerstvý nebo mražený) 200 g,
žampióny (jakékoli houby) 200 g, vejce 4 ks, máslo 80 g,
smetana 125 ml sůl, pepř

4 porce, příprava 30 minut
Sedlčanský Výheňák 2 ks,
grilovací koření (je součástí
balení Sedl. Výheňáku), kuřecí
prsa 600 g, rýže (ideálně
Arborio nebo Carnaroli)
300 g (v syrovém stavu), drůbeží
vývar 750 ml, máslo 80 g,
parmazán 80 g, olivový olej
100 ml, lilek 1 ks (20 ks koleček
o tloušťce cca 3 mm), sůl, pepř z mlýnku, pažitka

NEPEČENÉ ŘEZY
S PUDINGEM
500 g tvarohu, 1 vanilkový puding,
100 g cukru krupice, 300 g kompotovaného ovoce, 40 g želatiny,
50 g lískových oříšků
Do půl litru vody vsypeme puding
s cukrem a vaříme asi dvě minuty.
Do vlažné hmoty zašleháme tvaroh
a želatinu připravenou podle návodu – celkem 3 dl. Přidáme na
kousky nakrájené ovoce a vlijeme
do formy na srnčí hřbet. Necháme
do druhého dne vychladit a pak
krájíme na dílky, které ozdobíme
strouhanými oříšky.

www.amylon.cz

Vychutnejte si
Sedlčanský Výheňák

i v zimě

PEČENÝ VÝHEŇÁK
S CHORIZO KLOBÁSOU,

zelenými fazolkami a rajčaty
PORCE: 4
PŘÍPRAVA: 30 minut

SUROVINY:
4 ks Sedlčanského Výheňáku
grilovací koření (součástí balení Sedl. Výheňáku)
100 g chorizo klobásy (nebo jakékoli pikantní klobásy)
4 ks malých rajčat
100 g zelených fazolových lusků (čerstvé nebo mražené)
1 ks červené / bílé cibule
8 ks malých brambor
3 stroužky česneku
olivový olej
tymián
pečicí papír

PRACOVNÍ POSTUP: Na pánvi orestujeme na měsíčky nakrájenou cibuli, zelené fazolky, kolečka klobásy, na poloviny nakrájené
a lehce předvařené malé brambory a na plátky nakrájený česnek. Vše lehce osmahneme a nasypeme na pečicí papír. Doprostřed
položíme celý Výheňák, případně i na kostičky krájený, přidáme pokrájená rajčata a posypeme tymiánem. Vše lehce okořeníme
grilovacím kořením a zakapeme olivovým olejem. Důkladně zabalíme a pečeme při 180 °C cca 15 min.
TIP: Podáváme se zapečenou bylinkovou, máslovou nebo česnekovou bagetou.

PEČENÉ TAŠTIČKY Z LISTOVÉHO TĚSTA
S PIKANTNÍM VÝHEŇÁKEM
PORCE: 4
PŘÍPRAVA: 25 minut
SUROVINY:
2 ks Sedlčanského Výheňáku
grilovací koření (součástí balení Sedl. Výheňáku)
50 ml olivového oleje
1 balení (na 12 ks taštiček) listového těsta
1 vejce
hrubozrnná sůl
čerstvé nasekané bylinky nebo jarní cibulka podle chuti

PRACOVNÍ POSTUP:
Ze změklého listového těsta rozválíme plát a vykrájíme kolečka o průměru cca 10 cm, která budeme plnit náplní ze sýru. Náplň připravíme tak, že rozmačkáme
Výheňák, přidáme olivový olej, grilovací koření a bylinky nebo jarní cibulku a vše zamícháme. Náplň klademe do vykrojených koleček. Okraje potřeme žloutkem
a vytváříme taštičky. Znovu zvnějšku pomašlujeme, posypeme hrubou solí a pečeme v předehřáté troubě při cca 180 °C dozlatova.

jako
náplň
v pečícím
papíru
na grilu
v troubě

TIP: Jako přílohu k taštičkám podáváme listový salát a středomořskou zeleninu, ochutíme např. octem Aceto Balsamico.

k zapékání

Další recepty najdete na

www.sedlcansky.cz

Pivo České republiky
Pepinovo tmavé

Pivovar Nymburk byl založen v roce 1895 a vařilo
se 10 – 35 hl piva. Pro zajímavost – současný výstav činí kolem 155 000 hl. Nymburské pivo se vyváží do nejrůznějších koutů světa, například až do
Los Angeles. Celá výroba v Pivovaru Nymburk je
obsažena v pivovarském pořekadle: „Domoč, dosuš, dovaž, dokvas, dotoč a dopij.“

Dobré postřižinské pivo – nápoj pro
každého,

l Doktorova 8° – 3,1 % alkoholu
l Postřižinské výčepní – 3,5 %
alkoholu
l Pepinova desítka – 4,1 % alkoholu
l Tmavý ležák – 4,5 % alkoholu
l Zlatovar – 4,7 % alkoholu
l Francinův ležák – 5,1 % alkoholu
l Bogan – 5,5 % alkoholu
l Gold Bohemia Beer – 2,8 % – 4,1 %
– 4,3 % (tmavé pivo) – 5,1 %
l Nymburk Lager Beer – plechovkové
pivo – 3,5 % alkoholu

NOVINKA:
SPECIÁLNÍ 13° PIVO NĚŽNÝ BARBAR
Je poctivý, klasickou technologií vyrobený, polotmavý
speciál, který je zárukou mimořádného prožitku
z konzumace a každý den promění ve sváteční okamžik.
Přídavkem speciálního sladu získává příjemný karamelový nádech a sytou jantarovou barvu. Tradiční
technologie a prvotřídní suroviny dodávají pivu plnou
chuť a vznešenou sametovou hořkost.
PIVOVAR POŘÁDÁ TAKÉ EXKURZE
S OCHUTNÁVKOU
Přihlásit se můžete na adrese pivovaru

Pivo 10% leží ve sklepě 21 dní, 11% 45 dní, 12% 55 dní
a exportní 90 dní. Veškeré pivo se v Nymburce
pasteruje, trvanlivost je garantována jeden měsíc.

Motto pivovaru Nymburk:

Pivovar není
továrna, kde na konci vypadává určitý počet
výrobků – pivovar lze spíše srovnat se
zahradnictvím – my pivo vlastně pěstujeme, po
celou dobu výroby pracujeme s živou hmotou.

V poslední době
dociluje pivovar nejen
stabilní vysoký výstav,
ale i vysoké ocenění
za kvalitu.
Na letošních
Slavnostech piva
v Českých Budějovicích
získalo v kategorii
Tmavé výčepní pivo
titul a zlato Postřižinské
pivo Pepinovo tmavé.
Postřižinské pivo
Něžný Barbar získalo
bronz. Pivo Bogan se
stalo potravinářským
výrobkem
Středočeského kraje.

PIVOVAR NYMBURK
spol. s r.o.
Pražská 581
288 25 Nymburk
tel: 325 517 200
fax: 325 512 077
e-mail: nymburk@postriziny.cz
www.postriziny.cz
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MILKO
tvaroh každý den

n MALINOVÝ POHÁR

n OKURKY PLNĚNÉ TVAROHEM

2 balení ochuceného BIO tvarohu Matylda malinová,
150 g jogurtu, citrónová šťáva, 1 bal. vanilkového cukru,
50 g cukru, 200 g smetany ke šlehání, 375 g malin,
50 g mouč. cukru, 50 g čokoládové strouhanky,
8 oplatkových trubiček, nastrouhaná čokoláda

2 salátové okurky, 1 balení termizovaného sýra MILK
Monticremo s příchutí budapešťská, 1 balení plnotučného
tvarohu (250 g), 50 g másla, 4 lžíce mléka, sůl, sladká
mletá paprika, 2 vejce, rajčata, kopr

Vyšleháme tvaroh, jogurt, citrónovou příchuť, vanilkový cukr
a cukr utřeme do krému. Smetanu ušleháme dotuha a vmícháme do tvarohového krému. Hmotou naplníme cukrářský sáček s velkou hladkou hubičkou. Maliny přebereme, omyjeme
a necháme dobře okapat. Přibližně 250 g dáme stranou, utřeme
s moučkovým cukrem a propasírujeme jemným sítem. Do 4 vysokých dezertních sklenic střídavě navrstvíme tvarohový krém,
malinové pyré a čokoládovou strouhanku. Jako poslední vrstvu dáme malinové pyré. Pohár ozdobíme zbylými
malinami, oplatkovými trubičkami
a nastrouhanou čokoládou.

Okurky oloupeme, po délce rozřízneme na poloviny a vnitřky
vybereme. Rozetřeme tvaroh s máslem a mlékem, osolíme, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, mletou sladkou papriku, terminovaný sýr a zamícháme. Ochucený tvaroh se sýrem nastříkáme pomocí plátěného sáčku a ozdobného nástavce do
připravených okurek. Povrch nastříkané směsi ozdobíme kolečky natvrdo uvařených vajec, na měsíčky nakrájenými rajčaty
a posypeme nadrobno posekaným koprem.

PF 2011
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Recepty vaříme s pivem
pro vás vybral Petr Menšík,
sládek Pivovaru Svijany, a.s.
n PIKANTNÍ KREVETY S BYLINKAMI

NA PIVU
1 kávová lžička cayenského pepře, po
½ lžičce mletého černého pepře, soli,
červeného pepře, po 1 lžičce
sušeného tymiánu, sušené bazalky,
sušené dobromysli, 2 lžičky
rozetřeného česneku, 125 g másla,
1 kg krevet oloupaných, 2½ dl piva
V misce smícháme všechno koření, byliny,
sůl a česnek. V kastrolu rozehřejeme
máslo, přidáme do něj připravenou směs
koření a restujeme 1 minutu. Pak přidáme
krevety a vaříme 2 – 4 minuty za stálého
míchání, až krevety zrůžoví. Přilijeme pivo
a vaříme ještě asi 1 minutu. Podávejte
s rýží nebo se světlou bagetou jako předkrm.

nek a necháme aspoň 24 hod. v chladu.
V této fázi nesolíme. Sůl přidáváme, až
když se žebírka grilují! Po odležení žebírka
opékáme na grilu nebo v troubě s grilem
a mažeme směsí, ve které byla žebírka naložena. Stejně tak můžeme naložit i jakékoliv jiné maso – krkovičku, kotlety, kuřecí
křídla nebo prsa. Jako přílohu můžeme podávat dobré pečivo, opečené brambory
nebo pouze zeleninový salát.

n ROŠTĚNÁ SE SUŠENÝMI RAJČATY

A NIVOU
4 plátky vysokého roštěnce,
8 ks sušených rajčat v oleji,
200 ml smetany na vaření, 100 g nivy,
olej, celý pepř, pivo
Roštěnce rozklepeme, nasolíme a ne-

mouku se špetkou prášku do pečiva a lžíci
oleje rozšleháme na řídké těsto jako na lívance, osolíme a necháme chvilku odpočinout. Pak do těsta zamícháme vychladlé
vymačkané houby a směs smažíme nejlépe
v lívanečníku na oleji dozlatova. Podáváme teplé sypané petrželkou či pažitkou.
Jako příloha je nejlepší zeleninový salát.

n PIVNÍ TIRAMISU

S MALINOVOU ŠLEHAČKOU
3 žloutky, 50 g cukru, 1 polévková
lžíce vanilkového cukru,
250 g mascarpone nebo šlehaného
tvarohu, 375 ml světlého piva, špetka
skořice, 150 g cukrářských piškotů,
60 g perníku, 100 ml smetany ke
šlehání, 100 g malin, lístky máty,
kakaový prášek na poprášení,
moučkový cukr na poprášení.
Ušleháme žloutky, cukr, vanilkový cukr
a vmícháme mascarpone. Pivo smícháme
se skořicí. Nákypovou formu vyložíme
75 g cukrářských piškotů. Polovinou piva pokapeme piškoty
a potřeme polovinou mascarponové (nebo tvarohové)
hmoty. Vyložíme zbytkem piškotů a pokryjeme zbylou
hmotou. Perník nastrouháme
a bez přídavku tuku opražíme a posypeme povrch tiramisu. Přes noc chladíme.
Ušlehanou smetanu nalijeme na čtyři talíře. Rozmixujeme 50 g malin, které
rozmístíme na šlehačku
a dozdobíme čerstvým lístkem máty. Na každý talíř se
šlehačkou, upravíme tiramisu a obložíme zbylým
ovocem a mátou. Poprášíme kakaem a moučkovým
cukrem.

n PIVNÍ POMAZÁNKA NA TOPINKY
30 g másla, 1,5 dl piva, půl lžičky
hořčice, 120 g tvrdého sýra (druh
podle chuti), 1 vejce, ½ lžičky
solamylu, sůl, pepř, olej, chleba na
topinky
Do rozehřátého másla přilijeme pivo, přidáme hořčici, nastrouhaný sýr a mícháme,
dokud nám nevznikne hustá krémovitá
hmota. Hotovou pomazánku osolíme.
Ještě horké hojně počesnekované topinky
natíráme pomazánkou a posypeme pažitkou nebo petrželkou.

n ŽEBÍRKA V MEDOVO-PIVNÍ

MARINÁDĚ
Vepřová žebírka (v množství podle
chuti a počtu strávníků), med, česnek,
olivový olej, bylinky (čerstvé nebo
sušené), pivo asi 0,5 l, sůl
Vepřová žebírka dočistíme a opláchneme
vodou. Smícháme olej, pivo a med – ingredience je třeba pořádně promíchat, aby se
med dokonale rozpustil – můžeme i mírně
rozehřát. Medem rozhodně nešetříme!
Pak přidáme bylinky (v zásadě ty, které
máte doma k dispozici), namačkaný čes-

n KUŘECÍ STEHÝNKA
cháme chvíli odležet. Zatím si nakrájíme
rajčata na nudličky, nivu rozdrobíme nebo
nakrájíme na menší kousky. Pepř, přibližně
15 kuliček, rozdrtíme v hmoždíři nebo rozemeleme v mlýnku. Rozpálíme olej na
hlubší pánvi, přidáme roštěnky a rychle
opečeme z obou stran. Teplotu zmírníme,
opékáme dále asi pět minut po každé
straně a pak přidáme sušená rajčata, na
roštěnky nasypeme drcený pepř, přilijeme
pivo, asi tak půl až deci a zakryjeme pokličkou. Necháme asi 5 minut podusit, pak
roštěnky obrátíme a ještě chvíli podusíme.
Roštěnky vyjmeme na vyhřátý talíř, do
pánve přidáme nivu a necháme trochu
rozpustit, pak přilijeme smetanu a zamícháme do úplného rozpuštění nivy.
Roštěnky na talíři pak poléváme omáčkou
z nivy s rajčaty. Dobře chutnají s rýží
i bramborami.

n HOUBOVÉ LÍVANCE
100 g sušených hub, 2 bobkové listy,
8 kuliček pepře, 1 vejce, 2 – 3 lžíce
mouky, prášek do pečiva,
100 ml světlého piva, olej
Houby namočíme a povaříme doměkka
s pepřem a bobkovým listem. Pivo, vejce,

NA ČERNÉM PIVĚ
8 malých stehýnek,
2 cibule, 0,5 l černého
piva, 8 kuliček jalovce,
3 polévkové lžíce
kvalitního olivového
oleje, 4 bobkové listy,
20 g másla, sůl a pepř
Pivo nalijeme do mísy, k tomu
nahrubo rozdrcený jalovec,
rozlámané bobkové listy, sůl
a pepř. Do marinády vložíme
omytá stehýnka, přikryjeme fólií
a necháme marinovat asi 2 hodiny. Oloupané a nakrájené cibule
podusíme v pánvičce na směsi másla
a oleje, potom přidáme stehýnka
dobře okapaná z marinády a orestujeme ze všech stran.
Přidáme přes cedník prolitou marinádu,
přivedeme k varu, ztlumíme oheň a dusíme asi 30 – 35 minut, dokud nebudou
dobře uvařená. Ke konci přidáme
znovu plamen, aby šťáva trochu
zhoustla.
Jako přílohu lze doporučit
brambory
nebo
čerstvý chleba.
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Pivovar Svijany je zasazen v nádherném prostředí a zdá
se, že malebná krajina kolem již dopředu naznačuje,
že se zde vaří pivo lahodné a mimořádných kvalit.
V případě svijanského pivovaru je první dojem
naprosto správný a co teprve ten druhý, když
zdejší pivo ochutnáte. Budete mít určitě z čeho
vybírat, protože nabídka zahrnuje:

HVĚZDY SVIJANSKÉHO NEBE
• světlé výčepní pivo Svijanská Desítka
• světlý 11% ležák Svijanský Máz
• speciální světlé 13% pivo Svijanský Kníže
• speciální tmavé 13% pivo Svijanská Kněžna
• světlý ležák s výraznou hořkostí Svijanský Rytíř
• speciální 15% světlé pivo BARON
• nealkoholické pivo Svijanský Vozka
• speciální světlé pivo Kvasničák
• lehké pivo Svijany FITNESS

Pivo z pivovaru Svijany, a.s.

Klasika mezi českými pivy
Pivo je sice alkoholický nápoj, ale při
rozumných dávkách je jeho
konzumace prospěšná lidskému
zdraví.
Někdy napomáhá léčit i různé
choroby.
Všechny druhy piv vyráběné ve svijanském pivovaru, ať se jedná o výčepní piva, ležáky
nebo speciály, jsou vyráběny shodným technologickým postupem vyznačujícím se zejména dekokčním způsobem vaření, dvoufázovým kvašením a dlouhodobým zráním při
nízkých teplotách.
To znamená, že svijanské pivo není pasterované. Díky tomu, že se nezahřívá na vysokou
teplotu a zraje naopak při nízkých teplotách,
uchovává si všechny živiny, vůni i barvu. A takové pivo, to je opravdu lék.
„Rádi bychom letos poprvé v historii pivovaru
překročili výrobu 400 000 hl piva. Konáme
k tomu vše na poli marketingu, ale hlavně investujeme do rozšíření výrobních a skladových kapa-

Nová telefonní čísla:
Expedice piva 481 770 770
Sekretariát: 481 770 700
Obchodní oddělení. 481 770 717
Účtárna: 481 770 728
Exkurze s možností ochutnávky se konají ve všední dny
od 15.30 a o víkendu od 9.00 hodin
Cena: 70 Kč, studenti a důchodci: 50 Kč,
minimální počet osob: 10 nebo úhrada 700 Kč.
Objednávky předem na 739 589 473
nebo exkurze@pivovarsvijany.cz
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cit, do modernizace čistírny odpadních vod za téměř
65 miliónů Kč. Pracujeme zároveň na modernizaci čistírny
a lahvárny, dále budeme rozšiřovat spilky a ležácké
sklepy. Pivovar za posledních 13 let od vzniku samostatné
společnosti dal do rozšíření a modernizace kolem 400 miliónů korun. To má samozřejmě rozhodující vliv na trvale
vysokou kvalitu,“ říká ředitel pivovaru Roman Havlík.
Svijanské pivo si udržuje standardní špičku mezi českými pivy.
Svědčí o tom soutěže o titul Pivo České republiky na Slavnostech piva v Českých Budějovicích.
Zlato si odnesly
Svijanská Kněžna
(2×), Svijanský
Vozka, Kvasničák
a Svijanský baron.
Kromě toho další
piva získala stříbro
a bronz.
Třiadvacetiletá
Petra Bubáková,
zaměstnankyně pivovaru, se stala
Miss Zlatého moku
pro rok 2009.

PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Svijany 25, 463 46 Příšovice
tel.: 485 177 141
tel./fax: 482 728 200
e-mail: pivovar@pivovarsvijany.cz
www.pivovarsvijany.cz
obchodní oddělení tel.: 482 728 377
e-mail: obchod@pivovarsvijany.cz



Cesta z Nového Zélandu
České produkty jsou tím nejčerstvějším, co
může český zákazník dostat. Navíc každým litrem mléka, každým jogurtem nebo kilem česneku podpoříme zaměstnanost na našem venkově, přispějeme ke kultivaci půdy a krajiny.
Ing. Jan Veleba,
prezident Agrární komory ČR

Česnek z Číny, cibule z Austrálie, rajčata ze Španělska, jablka z Nového Zélandu,
máslo z Polska, drůbeží maso z Brazílie nebo vajíčka z USA – v dnešní době nic neobvyklého. Český spotřebitel si v minulých letech zvykl na geografickou rozmanitost původu základních potravin, tato možnost volby je však vykoupena vedle sporné chutě
či vůně dovážených produktů také dalšími problémy. Jaké potraviny jsou vlastně pro
českého spotřebitele nejvhodnější? Navrátíme se časem ke kořenům a odkazu našich
předků a sáhneme po produktech vytvořených českými farmáři pro české spotřebitele? A je to krok správným směrem?

Doprava přes půl zeměkoule

Sklizeň nedozrálých plodů

Obyčejné potraviny se dnes běžně vozí napříč Evropou nebo i přes půl zeměkoule. Například němečtí a holandští výzkumníci spočítali cestování jednotlivých částí ovocného
jogurtu od chvíle podojení mléka v jedné
zemi, sebrání ovoce v druhé a následného
prodeje ve třetí. Došli přitom k těžko uvěřitelnému číslu 8 000 kilometrů. Med z Chile tuto
vzdálenost ještě zdvojnásobí. Doprava na
stále vzdálenější místa naší planety však s sebou nenese pouze ekonomickou zátěž a palčivou otázku čerstvosti dovážených potravin.
Do popředí čím dál více vystupuje také otázka
ekologická. Češi se již naučili třídit odpad, učí
se používat papírové na místo umělohmotných tašek nebo nakupovat energeticky méně
náročné žárovky. O to více překvapuje, že zarážející čísla vázaná na světovou přepravu potravin nechávají většinu obyvatel v klidu. Přitom například na každý kilogram jablek
dovezených z Nového Zélandu připadá kilo
vyprodukovaného oxidu uhličitého. „Cestování takového množství potravin všemi směry,
jehož jsme v naší době svědky, je obrovskou
zátěží pro životní prostředí. Spadá sem nejen
spotřebovaná nafta, zničené silnice, nárůst
nákladní dopravy a související nebezpečí havárií, ale také použití chemie, která je nutná
pro zachování dojmu čerstvosti či umělé dozrávání během cesty,“ vypočítává základní
ekologickou zátěž Ing. Petra Škopová, MBA,
místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje.

Dovezené jablko z Nového Zélandu absolvuje před nákupem českého spotřebitele
strastiplnou cestu. Sklizeno musí být ještě
před faktickým dozráním, aby následně přežilo skladování, přepravu na letiště, mnohahodinový let, překládku v zemi určení i následný rozvoz do prodejní sítě. V praxi to
vypadá tak, že se jablka očešou zhruba o půl
měsíce dříve, následně se uskladní v komorách
s kontrolovanou atmosférou, kde je snížený
obsah kyslíku až na jedno procento. Fakticky
se tím proces zrání zpomalí na minimum. Podobná situace se opakuje také např. u španělských rajčat. „Pěstují se ve sklenících na desítkách hektarů za použití techniky hydroponie.
To je v podstatě pěstování rostlin bez půdy
v živném roztoku. Zelenina tak v principu nepřijde do styku se sluncem ani s tradiční zeminou, zato je pěstována s maximální produktivitou. Z osobní zkušenosti však vím, že se tak
mnohdy děje při přimhouření očí k platným
hygienickým a ekologickým předpisům,“ přibližuje postupy některých západních velkopěstitelů Ing. Škopová.

Problém s výživovými hodnotami
Na regále vedle ležící české produkty nejenže nabízejí čerstvost a výraznější chuť,
svým geografickým vznikem jsou také pro Čechy jednoznačně výhodnější stran zažívání
a celkových výživových hodnot. A právě
množství využitelných živin a vitamínů je dalším argumentem pro zastánce lokálních po-

travin. Kontrolované dozrání ovoce a zeleniny
během cesty ke spotřebiteli má nejen ničivý
vliv na chuť či vůni produktů, především však
právě na výživové ukazatele. „U této problematiky to je jasné. Pokud ovoce či zelenina
nedozrávají za přírodních podmínek, jsou
v tabulkách výživových hodnot potravin někde úplně jinde,“ potvrzuje informaci president Aliance výživových poradců ČR, Ing. Ivan
Mach, CSc. Například výzkum u našich rakouských sousedů před sedmi lety prokázal, že ve
čtvrtině případů má čerstvá zelenina dovážená přes půl kontinentu méně živin než mražená. „Je logické, že produkty vypěstované
v našem přirozeném prostředí, jsou pro náš
organismus svým složením nejvhodnější. Navíc u dovozů ze zemí třetího světa mnohdy
prakticky ani nevíme, co vlastně jíme. Jedna
věc jsou kontroly zdravotní nezávadnosti, ale
druhá věc je, na jaké látky se dovozové zboží
testuje. O chemické kreativitě na export zaměřených zemědělců by se toho dalo hodně
navyprávět,“ připojuje svůj názor také
Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory
ČR.

Dovážíme maso, mléko, máslo…
Problém se však zdaleka netýká pouze
ovoce a zeleniny. Stejné problémy se objevují
také u masných výrobků a dalších zemědělských komodit. Zatímco na přelomu tisíciletí
byla spotřeba masa z devadesáti procent pokryta z českých zdrojů, v současné době tvoří
dovozové vepřové již prakticky polovinu
české spotřeby. „Před deseti lety jsme přitom
produkcí vepřového masa plně pokryli svoji
spotřebu, navíc jsme dvacet procent vyváželi.
Pak však nebyl dostatek peněz do rekonstrukce zařízení pro chov a nákup potřebných
technologií a my jsme cca před pěti lety ztratili na trhu velkou část své konkurenceschopnosti,“ vysvětluje propad jedné z tradičních
českých komodit Ing. Škopová, která vzápětí
připojuje další důležitý postřeh: „České limity
a předpisy jsou v drtivé většině přísnější, než
nařizuje Evropská unie. Ať se to týče četnosti
a důkladnosti kontrol, likvidace biologického
odpadu nebo použití chemie. Například v případě chemického ošetření jablek se mohou ta
česká prodávat až o 14 dní později než polská,
aby se obsah případných škodlivých látek minimalizoval. Náklady na skladování ale samozřejmě opět vyženou cenu o něco výše.“
České výrobky tak v drtivé většině nabízejí
větší kvalitu, tradiční tlak na zdravotní nezá-

na český stůl
vadnost tuzemských potravin v součtu s četnými přímými podporami exportu zemědělských komodit z evropských zemí však
mnohdy mohou vést k vyšším cenám.

Čeká nás dlouhá cesta
Jak přesvědčit české spotřebitele k nákupu
tuzemských potravin? „Logika věci je každému jasná, ale chybí odborníci a odvážná
média, kteří by měli odvahu se postavit lobby
globálních pěstitelů a prodejních sítí,“ nastiňuje svůj názor Ing. Mach a také další odborníci potvrzují, že obecné povědomí o kvalitě
tuzemských potravin již začíná mezi lidmi
stoupat. „Je to běh na dlouhou trať. V průzkumech většina lidí uvede, že dávají přednost české produkci, v reálu však na pultu supermarketu sáhnou po tom nejlevnějším.
S tím souvisí fakt, že český spotřebitel není
příliš náročný stran kvality potravin. Co by
v Itálii nebo Německu nemělo šanci, mizí na
základě nízké ceny z českých regálů po kilech,“ nedělá si iluze Petra Škopová, která
však přesto na budoucnost hledí s optimismem. „Věřím, že postupně se ledy pohnou.
Na oblibě farmářských trhů nebo stoupajících
prodejů ze dvora vidíme, že lidé se postupně
navrací ke kořenům a upřednostňují kvalitu
a přirozenost.“ Také prezident Agrární komory spoléhá na postupné procitání větší části
české společnosti. „České produkty jsou tím
nejčerstvějším, co může český zákazník dostat. Navíc každým litrem mléka, každým jogurtem nebo kilem česneku podpoříme zaměstnanost na našem venkově, přispějeme ke
kultivaci půdy a krajiny. Tohle vnímání mají
například ve Švýcarsku, kde právě z tohoto
důvodu činí spotřeba tamní produkce dominantní procento na trhu. My zde totiž neobjevuje nic nového, trend stoupající obliby lokálních potravin je v západní Evropě viditelný
již po mnoho let. “

Návrat k přírodě
Vedle již zmíněných farmářských trhů či
prodejů ze dvora, které odkazují na prvorepublikovou tradici českých sedláků a rolníků,
sílí hlasy také po komplexnějším návratu k přirozené konzumaci potravin. „Poučme se od
našich předků, co a kdy jedli. Jednalo se u nich
vlastně o sladění přírodních i lidských biorytmů. My jsme si dnes zvykli jíst bohatě kdykoliv, a to nejenom o „posvíceních“, protože
dostupnost dříve naprosto exotických potravin je dnes prakticky neomezená. Je otázkou,
zda poruchy biorytmů u dnešního člověka,
jako je například nespavost, s tímto rozladěním , pokud jde o sklizně a jejich sezónnost,
nějak nesouvisí,“ říká Ivan Mach z Aliance výživových poradců ČR a Petra Škopová jej vzápětí doplňuje. „Je samozřejmě chvályhodné,
že podíl zeleniny a ovoce ve složení našich potravin stoupá, ale nic se nemá přehánět. Pokud si uděláme v únoru zeleninový salát z dovážených paprik, rajčat a okurek – obsah
vitamínů a minerálů je prakticky zanedbatelný, nemluvě pak raději o chuti. Přitom zde
máme tradiční jablka, která se skladují celou
zimu, případně sterilizovaná a přírodně kysaná zelenina, jako je např. zelí. Lidé by prostě
měli vzít rozum do hrsti a jednoduše se poučit
od generací našich předků.“

Jak dál?
Ledový salát ze Španělska, kopr z Izraele,
rozinky z Chile, med z Číny – rozvedení prvních řádků článku svědčí o tom, že český spotřebitel má opravdu z čeho vybírat. Volba je
na něm, potraviny musí mít zemi původu
označenou. Pravdou ale je, že tradici a chuť
brambor z Vysočiny, mrkve z Polabí, rajčat
z Hané nebo třeboňského kapra může jen
těžko něco suplovat. Na tradici spoléhá do
budoucna také Ing. Veleba: „Volba domácího
zboží je také investicí do našeho okolí a tím
vlastně i do nás samých. A navíc – právě český
zemědělec je desítkami let ověřený základní
dodavatel potravin na náš stůl, právě na českých produktech vyrostly předchozí generace.
A ne nadarmo se říká, že bez využití znalostí
z minulosti nemáme ani budoucnost.“

Lokální potraviny jsou fenoménem poslední doby
Názory odborníka
n Proč by tuzemské potraviny měly být
pro českého spotřebitele zdravější než
zahraniční?

n Jak je možné, že zahraniční produkty
jsou přes náklady na transport
mnohdy levnější než české výrobky?

Adaptace, tedy přizpůsobování se vnějším
vlivům probíhá celý život, i pokud jde o potraviny. Nezřídka vznikají negativní reakce
na některé potraviny nebo na látky, jimiž
jsou ošetřeny při pěstování, skladování i technologickém zpracování, protože tělo se
s nimi setkalo poprvé. U zahraničních potravin se s těmito jevy můžeme potkat mnohem
častěji než u potravin produkovaných v tuzemských podmínkách.

Například náklady na kamion naplněný rajčaty, putující během 24 hodin ze Španělska
do Řecka, představují pouze 1 % hodnoty
nákladu. Jde o výnosy, počet sklizní, náklady
na prostor a agrochemii, které rozhodují
o ceně produktu. Rostlina s vysokými výnosy
a až pěti sklizněmi ročně je zmanipulovaná
tak, že připomíná spíše révu pěstovanou
hydroponicky než rajče, jak je známe ze zahrádky.

n Potraviny se importují do Čech z nejvzdálenějších koutů světa. Jaký vliv na
jejich kvalitu a výživové hodnoty může
tento transport mít?

n Na druhou stranu – exotické ovoce
typu kiwi a grapefruit jsou udávány
jako ideální zdroj vitamínu C – jsou
v tomto ohledu zdravější než česká jablka či švestky?

U výživových hodnot to je jasné. Pokud
ovoce či zelenina nedozrávají za přírodních
podmínek, jsou v tabulkách výživových hodnot potravin někde jinde. Známý je deficit
antioxidantu lykopenu u dovážených rajčat
nebo přírodního antiobezitika CLA u dovážených, technologicky zpracovaných mléčných výrobků.

Když mluvíme o ovoci a zelenině, pak pod
pojmem zdravější bychom měli vnímat
hlavně méně chemicky ošetřené a přírodně
vyzrálé. Obsah cenných látek jako vitaminů,
enzymů či minerálních látek v jednotlivých
druzích je jen jeden aspekt zdravosti, dalším
je vstřebatelnost těchto látek a přítomnost
chemikálií, které ji mohou pozitivně nebo
negativně ovlivňovat.
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n Co se týče masných či mléčných výrobků – je i zde významný rozdíl
v ohledu na výživové hodnoty a související vhodnost pro české spotřebitele?
Základní potraviny živočišného původu jako
maso a mléko jsou úzce navázány na prostředí, v němž se dobytek chová, jak a čím je
krmen a jaké podpůrné látky se v chovu využívají. Pokud se tyto potraviny nebo produkty
z nich vozí na dlouhé vzdálenosti, je třeba je
nějak ošetřit, stabilizovat, zabalit do speciálních obalů apod., což může mít dopady na jejich nutriční hodnoty, např. na obsah již zmíněné cenné přírodní látky CLA v mléčných
výrobcích. Myslím si, že mléko a maso vyprodukované eko-zemědělstvím v blízkosti místa
spotřeby je optimální řešením z hlediska zachování výživových hodnot i chuti.
n Pokud někdo žije dlouhodobě v zahraničí – je možné, že by se u něj objevily
zdravotní problémy navázané na absenci lokálních potravin?
V tomto směru lze citovat řadu prací z literatury, které sledovaly zdravotní rizika spojená
s radikální změnou jídelníčku po přestěhování pokusných osob např. z Japonska nebo
z Číny do USA. U těch, u nichž došlo k značnému přizpůsobení tradičních výživových návyků na stravu v novém prostředí, byla zdravotní rizika některých civilizačních nemocí
(cukrovka, rakovina, infarkt aj.) prokazatelně
zvýšená.
Ing. Ivan Mach, CSc.
president Aliance výživových poradců ČR

