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Eugenie Línková

Potravinářský
obzor

Editorial
Nový časopis na obzoru
Obzor a k tomu ještě potravinářský. Co to je? Na úvod malé vysvětlení. Vše, co je na do-

hled kolem vás, z potravinářství, sem s tím prosím. To je ale přece jen až moc stručné 

představení a jeden aby se v tom vyznal. Jedná se o zbrusu nový potravinářský magazín 

s reportážemi o zajímavém dění v tomto oboru od našich redaktorů, ale i od vás čtenářů, 

s nimiž koresponduji již drahně let z našich předchozích novinářských aktivit zaměře-

ných právě na oblast potravinářství. 

Zatím bylo potravinářství ve společnosti Agriprint mladším bratrem Agrárního obzoru, 

který je už na našem trhu krásných 14 let a vede si dobře. Roste ale i mladší bratr, chtěl se 

osamostatnit a tak dostal nový kabát a hajdy ven do světa.

 Je čiperný a šmejdí křížem krážem republikou a sbírá, kde co se šustne, aby se podělil 

o dobré zprávy i dění, kterému stojí věnovat pár stránek křídového papíru a okořenit 

zajímavými fotkami. A že se toho děje moc, a to každý den v oboru všech oborů, jímž 

potravinářství nesporně je, svědčí skutečnost, že se nám tak magazín začal naplňovat 

různými zajímavými příspěvky. Až je skoro nebylo kam dávat. 

V prvním čísle Potravinářského obzoru tak naleznete zajímavá sdělení z různých sou-

těží jako je Regionální potravina, Klasa, Česká chuťovka aj. Magazín obsahuje reportáže 

o šikovných podnikatelích z potravinářství, nezamhouřili jsme oko ani před zpracovatel-

ským průmyslem a obchodem. I tam se díváme. 

Prozradím, že jsme i testovali a trochu drželi dietu, abychom přinesli zprávy a recepty 

od zdroje, ze světa zdraví, který staví na dobré skladbě potravin, pohybu a kvalitě poctivě 

vyprodukovaných a zpracovaných komodit. Přinášíme informace vedle tuzemska i ze 

zahraničí, Evropské unie. Odbornější texty zpestřujeme reportážemi, zajímavostmi ze 

světa potravin.

Na srdci toho máme zkrátka moc, o to vše se chceme podělit s čtenářem, který na ob-

zoru vidí něco zajímavého, s čím se chce seznámit a nebo i podělit.

Kde nás najdete je z tiráže jasné a že se na spolupráci s širokou, nejen odbornou ve-

řejností, s manažery firem, ale právě s vámi, našimi čtenáři těšíme, to je nad slunce jasné. 

Jinak bychom se v letních horkých dnech raději „opékali“ na sluníčku a byli černí jako 

mouři, jak se říká v Železných horách a možná i jinde v republice. Zkrátka jsme se moc 

neopálili, ale zato máme hojnost čtivých stránek, jejichž posouzení necháváme na vás. 

Přejeme dobré počtení.

Vážení čtenáři, budeme rádi, pokud se náš nový časopis Potravinářský obzor stane 

prostřednictvím předplatného Vaším pravidelným periodikem.

Těšíme se na váš zájem.

Eugenie Línková

šéfredaktorka

Eu
ge

ni
e 

Lí
nk

ov
á 

na
 s

ní
m

ku
 u

pr
os

tře
d 

s 
dě

tm
i v

el
ké

 
ro

di
ny

 z
va

né
 H

ra
šk

a,
 o

 n
íž

 v
íc

 v
 č

ís
le



Info, MZe, EU, různé ..................................................................................  4 – 11

Družstva COOP vedou v nabídce českých potravin ...............................12

KLASA, Regionální potravina, Česká chuťovka ...............................14 –26

Spotřebitelská anketa .......................................................................................28

V Litovli uvařili Černý Citron ............................................................................29

Soutěž o Chléb roku 2014 má své vítěze ....................................................30

Chléb a pečivo z LIMMY slaví úspěchy ........................................................32

Jak se peče konzumní chléb roku .................................................................33

Prestižní soutěže se zúčastnily desítky pekáren ......................................34

V prodejnách Tesco najdete vítěze soutěže pekařů ...............................35

Mlékarenský výrobek roku 2014 ...................................................................36

Poctivé jogurty vyrábějí na Valašsku ...........................................................38

Zdraví uložené v kelímcích a lahvičkách ....................................................39

Originální receptura i značka sklízí vavříny doma i ve světě ...............40

Náš grunt nabídne těstoviny PASTA FIDLI .................................................43

Jíme zdravě a netloustneme ...........................................................................44

Kvalitní výrobky z drůbežího masa z Klatov ..............................................46

Tradiční české uzeniny na nejmodernějších zařízeních  .......................48

Pozvání České bašty do Kolína .......................................................................49

Firma TOKO chystá dětem vitamínové překvapení ................................50

I letos mezi vítězi mléčný výrobek ze Senice na Hané  .........................52

Templářské sklepy skloubily šperky s vínem ............................................54

Víno z Čejkovic míří na východ ......................................................................54

Biovína bodují, ale v jiné adjustáži ...............................................................55

Je burčák jen slovo? Vinaři nejsou jednotní ..............................................56

Víno & delikatesy posedmnácté ....................................................................58

Na podzim přijde Znovín s několika novinkami ......................................60

Nápoj z jižní Anglie oslovuje i Čechy ...........................................................63

Vinařské Litoměřice podvanácté ...................................................................64

Návrat chřestu do české kuchyně .................................................................66

Řemeslo, braň se!  ...............................................................................................68

Nedoceněné luštěniny v našem životě .......................................................69

Test špekáčků vyzvedl nejlepší ......................................................................70

Vše pro kvalitní brambory ...............................................................................72

Müsli tyčinka Fit s nejvyšším obsahem českých jablek na světě .......74

Přísnost u soutěží je podložená odborností..............................................76

Rakytník rešetliakovitý ako preventívny liek .............................................78

Tunisko nabízí víc než jen slunce a pláže  ..................................................80

Návrat ke skleněným obalům .........................................................................82

Borůvkobraní: Vrchol kulinářských zážitků  ...............................................84

Ovoce a zelenina do škol..................................................................................85

100 let výroby lihu v Kojetíně .........................................................................86

Zlatá medaila za ríbezľové víno .....................................................................88

obsah

Originální 
receptura 
i značka sklízí 
vavříny doma 
i ve světě 
(str. 40)

Rakytník 
rešetliakovitý ako 
preventívny liek
(str. 78)

Soutěž o Chléb roku 2014 
má své vítěze
(str. 30)

Je burčák jen slovo? 
Vinaři nejsou jednotní
(str. 56)

Tunisko nabízí 
víc než jen slunce 
a pláže 
(str. 80)

KLASA, 
Regionální 
potravina 
(str. 14 –26)



51/2014  Potravinářský obzor 

informace MZE

Ministr na farmářském trhu 
Přesvědčit se o kvalitě prodeje a sortimentu nabízených 
výrobků v polovině června vyrazil ministr zemědělství Marian 
Jurečka na farmářské tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad 
v Praze. Spolu s ním si trh prošli i předseda Asociace 
farmářských tržišť Jiří Sedláček a inspektoři Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce (SZPI).

„Smyslem farmářských trhů je přímý prodej 

potravin od zemědělců. Zákazník tak má mož-

nost navázat kontakt s výrobcem a dozvědět se 

o jeho výrobcích mnoho důležitých informací. 

Pomocí těchto trhů se vrací čerstvé lokální 

potraviny k zákazníkům do měst. Samozřejmě 

pokud jsou kvalitně organizovány a prodávají 

na nich například samotní farmáři, řezníci a pe-

kaři,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

Farmářské trhy, jejichž organizátoři jsou 

členy Asociace farmářských trhů ČR, se řídí 

svým kodexem a jsou místem, kde si lidé 

mohou koupit kvalitní tuzemské potra-

viny. Ty mají původ v malých a středních 

zemědělských podnicích a zpracovnách 

jako jsou například pekárny a uzenářství. 

Na těchto trzích může být pouze zboží, 

které tematicky odpovídá zemědělskému 

a potravinářskému charakteru a vychází 

z české tradice. Prodávané potraviny by 

měly být originální, poctivě zpracované bez 

zbytečných dochucovadel, konzervantů 

a barviv nepřírodního původu, vyrobené 

s respektem k základním surovinám. Potra-

viny masného původu by měly být vyrobe-

ny přednostně z českého masa, stejně tak 

by zpracované potraviny měly obsahovat 

převážně tuzemské suroviny.

„Nakupování potravin na trzích musí být 

pro zákazníky bezpečné, proto je základní 

zásadou jednoznačná dohledatelnost původu 

prodávaného zboží, ale i pěstitelů nebo cho-

vatelů, jejichž produkty se na trzích prodávají. 

Zákazník musí mít dostatek pravdivých a úpl-

ných informací o zboží, které si vybírá. K tomu 

také pomáhají kontroly, které například dělá 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,“ 

uvedl ministr Marian Jurečka. 

V roce 2013 zkontrolovalo SZPI 475 tržišť 

a 1582 stánků. Inspektoři zjistili porušení 

předpisů u 225 stánků. Nejčastějším pro-

blémem bylo nedodržování hygienických 

požadavků, špatné značení potravin a ne-

dodržení chlazení u zboží, které to vyžaduje. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe

Poznej 
svého
farmáře
Ochutnat výrobky z místní farmy, ale i pro-

dukci zemědělců z okolí, nakoupit kvalitní 

potraviny z regionu a podívat se, jak farmáři 

hospodaří a vyrábí skvělé lahůdky. To všech-

no mohou zažít návštěvníci pěti farem v rám-

ci nového projektu Ministerstva zemědělství 

(MZe) s názvem Poznej svého farmáře. 

Vždy v sobotu jedna z farem otevře svá 

„vrátka“ pro návštěvníky a nechá je nahléd-

nout do provozu. Společně s hostitelskou 

farmou se představí i další lokální chovatelé 

a pěstitelé a nabídnou k prodeji své produk-

ty. V nabídce tak bude kravské nebo kozí 

mléko a výrobky z nich, med, domácí pečivo, 

koláče a chléb, vejce, ovoce a zelenina,” infor-

movalo MZe.

Kromě toho budou k dostání potraviny 

oceněné značkou Regionální potravina a chy-

bět nebude ani doprovodný program. Jeho 

součástí budou hudební a divadelní před-

stavení, zábavné hry pro děti i dospělé, hrací 

koutky i rozhovory s přítomnými farmáři.

Návštěvníci akce s názvem Poznej svého 

farmáře, která se konala jako první v rámci 

tohoto projektu v Mokřici u Krásné Hory nad 

Vltavou v okrese Příbram na farmě Čapí letka 

dne 26. 7. 2014, mohli ochutnat a zakoupit 

vítězné výrobky soutěže Středočeská Regio-

nální potravina. 

Akce se účastnili i potravináři a farmáři 

z okolí, např. Pivovar Ferdinand, Křepenická 

pekárna. 

MZe zaznamenalo mezi malými farmáři 

obrovský zájem o účast. Z 200 přihlášek 

vybrala odborná komise pět hostitelů no-

vého projektu – Farmu Čapí letka z Mokřice 

u Krásné Hory nad Vltavou (26. 7.), Kozí farmu 

Zerlina z Hážovic u Rožnova pod Radhoštěm 

(9. 8.), Ma-Ma rodinnou mlékárnu Úhořilka ze 

Štoků (23. 8.), Farmu pod Lipou z Rokytnice 

v Orlických horách (30. 8.) a EKO Sady Komňa 

u Uherského Brodu (13. 9.).  (zb)
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Vztah senátorů
k českým potravinám

„Po návratu z cest si vždy nejvíc pochutnám 

na úplně běžných českých potravinách. Je 

to třeba chleba se škvarky, tvaroh s bram-

borami nebo ty naše proslavené uzeniny,“ 

poznamenal Milan Štěch. Někdy sice na ně 

nadáváme a kritizujeme zejména výrobu 

ve velkých masokombinátech, ale často je 

to nadsazené a právě na delších cestách 

někde v zahraničí bychom právě těmito vý-

robky nepohrdli. Jakýkoliv americký párek 

se třeba našemu nemůže vyrovnat.

A jsme u favoritů tohoto cechu. Který 

výrobce uzenin je českým šampionem obo-

ru a jeho produkce nemá chybu? Na pěti 

prstech vypočítáváme a Jan Veleba do-

plňuje jednou řeznickou firmou ze svého 

senátního obvodu na Chrudimsku. Vzácně 

jsme se na jménech shodli a netřeba dodá-

vat, že oba senátoři o kvalitě vědí mnohé 

a jen tak je nezaskočí nějaká zahraniční 

pochoutka během recepcí. „Nedávno mi 

byla nabídnuta k ochutnání francouzská 

kachní paštika v koňaku. Nebylo to špatné, 

naopak, ale přece jen. Co to je proti domácím 

husím játrům zalitým sádlem v kamenino-

vém hrnku, jak znám z dětství tuto úpravu 

z domova,“ zavzpomínal předseda Milan 

Štěch. Nebo obyčejný, ale dobrý chléb se 

škvarkovou pomazánkou, zasnil se Jan 

Veleba. Vloni si na této baště pochutnával 

na Zahradě Čech v Litoměřicích, kde se 

vyhlašovali mimo jiné vítězové krajského 

kola o nejlepší regionální potraviny a prá-

vě škvarky zalité v sádle cenu získaly. A ta 

pomazánka, té prý nikdo neodolal. Ani ti, 

co zrovna pomýšleli na dietu, smál se Jan 

Veleba. Po celou dobu svého působení 

v čele AKČR pravidelně pořádal v zasedací 

místnosti komory tiskové konference. Prak-

ticky každých 14 dní a mnoho z nich patřilo 

malým a středním potravinářským firmám 

a jejich zviditelňování. Tito producenti ne-

mají na reklamu. Vyrábějí poctivě a jak staré 

české úsloví říká, že s poctivostí nejdál do-

jdeš, Jan Veleba dodal, že ale nezbohatneš. 

Těmto poctivcům a vlajkonošům hrdého 

titulu Česká potravina fandí a nezapomíná 

na to ani v další své funkci senátora. Totéž 

lze říci o Milanu Štěchovi, který například 

podporuje soutěž Česká chuťovka, která 

už pokolikáté vyhlašuje své vítěze na pod-

zim v krásném prostředí senátu. V záhlaví 

pozvánek proto je logo senátu, který tyto 

zdařilé aktivity zaštiťuje.

Eugenie Línková

Jak kdo vnímá význam slova Česká potravina, na toto téma 
jsme společně diskutovali v Senátu s jeho předsedou Milanem 
Štěchem a senátorem Janem Velebou, bývalým prezidentem 
AKČR. Oba se shodli na jediném, že totiž v zahraničí při 
služebních cestách vždy za nějakou dobu vzpomínají 
na domácí stravu a dobroty, které k ní patří.

Hloubka pojmu Česká potravina
Kardinál Dominik Duka má jasný názor 

na české zemědělství a na české potraviny. 

U prvního tématu rád zdůrazňuje velký 

význam soběstačnosti v potravinách. A po-

kud jde o význam pojmu Česká potravina , 

svěřil nám tento svůj názor. „Do budoucna je 

potřeba si uvědomit, že žijeme ve světě, v kte-

rém vydáváme příliš mnoho na transport 

zboží, tedy i potravin. Stálo by za to ve světě 

popřemýšlet nad možností, aby každý využí-

val ty zdroje, které má v bezprostředním okolí. 

To platí samozřejmě i o českých potravinách,“ 

říká Dominik Duka. 

Pojem Česká potravina má podle něj hlu-

boký význam. Není to jen o otázce přípravy 

potravin, ale i o kultivaci okolí a udržitel-

ném rozvoji. „Považuji za velmi rozumné při 

konzumaci českých potravin se nad touto 

úvahou víc zamýšlet,“ dodal.

Pak se pan kardinál usmál a s humorem 

sobě vlastním poznamenal, že ona velká 

bohatost kuchyní patří odborníkům, ne 

jemu. „Každá kuchyně vytváří genotyp 

v tom kterém prostředí, kde žijeme. Je tu 

určitá adaptabilnost našeho organismu 

a když se potom konzumují exotické potra-

viny, měli bychom v tom vidět určité exo-

tikum, které zpestřuje tuzemskou stravu. 

Kdybychom chtěli prosadit mezinárodní 

kuchyni, pak by se měl zrodit nový člověk 

globalizačního typu,“ zvažoval Domink 

Duka. Jak připomenul, i kuchyně odpo-

vídá podnebí a historickým podmínkám 

a národní kuchařka není jen jakýmsi pro-

jektem ekologickým, ale i kulturní a mož-

ná i ekologicko- zdravotní.

 (li)

Na snímku je vlevo Milan Štěch, předseda 
Senátu poslanecké sněmovny parlamentu 
a senátor Jan Veleba vpravo

S Ing. Marií Bílkovou, generální ředitelkou 
Úřadu práce ČR se kardinál Dominik Duka 
zamýšlel nad zaměstnaností na venkově 
a mimo jiné kladl důraz na význam 
rodinných farem a drobných potravinářských 
firem, které k zaměstnanosti přispívají
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různétrh s potravinami

Ministryně poklepala
základní kámen nové továrny

„Poklep základního kámene nové tovární 

haly společnosti Mondelēz International, 

projektu, který nabídne velkou příležitost 

a nemalou měrou přispěje k posílení konku-

renceschopnosti České republiky. Vnímám 

to jako symbolický krok do budoucna. Tento 

rozsáhlý investiční záměr vítám a věřím, že 

bude pro Moravskoslezský kraj velkým pří-

slibem,“ řekla ministryně pro místní rozvoj 

Věra Jourová.

Americká potravinářská společnost se 

z důvodu rostoucí poptávky po jejích pro-

duktech rozhodla rozšířit výrobu v opavské 

továrně na sušenky. Firma do výstavby 

plánuje investovat přes dvě miliardy korun 

a na nová pracovní místa bude přijato více 

než 200 lidí. Přibližně 90 procent nových 

míst bude určeno pro lidi se středním 

odborným vzděláním v potravinářských 

a technických oborech. Najít uplatnění 

budou moci například techničtí operátoři, 

nástrojáři, údržbáři, zámečníci či elektro-

mechanici. Příležitost dostane také většina 

lokálních dodavatelů. Suroviny - mouka 

i cukr budou z Moravskoslezského kraje, 

případně z České republiky. 

Dokončení výstavby a start výroby je 

plánován na první polovinu příštího roku.

Projekt je největší investicí společnosti 

Mondelēz International za poslední roky 

v Evropě. Na linkách nové moderní haly se 

budou vyrábět celosvětově známé sušenky 

Oreo a BeBe Dobré ráno (ve světě známé 

jako belVita). Produkty jsou určeny zvláště 

pro evropský region, ale velká část z nich se 

objeví také na tuzemském trhu. (zb)

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová se první 
prázdninový pátek společně s dalšími hosty zúčastnila 
slavnostního poklepání základního kamene nové opavské 
továrny na výrobu celosvětově známých sušenek.

Černý trh s tichým vínem, kam spadají 

i daňové úniky z pančovaných vín, byl 

hlavním bodem červnového setkání 

ministra zemědělství Mariana Jurečky 

se zástupci vinařů, výrobců destilátů, 

Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce (SZPI) a Celní správy ČR. Pro-

blematikou se bude zabývat vznikající 

meziresortní komise

„Odborníci Ministerstva zemědělství 

nyní analyzují návrhy na řešení problému 

pančování a černého trhu s vínem, které 

jsme obdrželi například od vinařů, podnika-

telů a samozřejmě od našich inspektorů ze 

SZPI. A už více než rok velmi dobře funguje 

dohoda mezi Ministerstvem a Generálním 

ředitelstvím cel, která umožňuje dozoro-

vým orgánům používat data celníků o pře-

vozech a dovozech vín do Česka, a to přímo 

z registru vinic. Tyto údaje jsou důležité pro 

lepší ochranu spotřebitelů a vinařů před 

falšováním vín,“ řekl ministr zemědělství 

Marian Jurečka.

Mezi základní návrhy, kterými se chce Minis-

terstvo zemědělství zabývat, je zejména po-

sílení a účinnější zacílení kontrol v této oblasti 

jak ze strany SZPI, tak i Celní správy. Zároveň 

se ukazuje jako nezbytné zpřísnění sankčních 

opatření a podmínek pro prodej sudového 

vína nebo zavedení povinnosti zdokumento-

vání veškeré přepravy a dovozu vína.

Nezbytná je spolupráce na meziresortní 

úrovni, neboť předpokládané výstupy 

mohou mít dopady do několika zákonů, na-

příklad do zákona o spotřební dani, živnos-

tenského zákona, nebo trestního zákoníku. 

Již nyní se podařilo v rámci novely zákona 

o Státní zemědělské a potravinářské in-

spekci postihovat nepoctivé producenty. 

„Pokud inspektoři odhalí pančované víno, 

budou mít pravomoc přikázat jeho likvi-

daci. Nepoctiví výrobci už totiž nebudou 

moci spoléhat na to, že zpracováním vína 

na ocet nebo líh získají aspoň částečný 

zisk. Naopak, budou muset uhradit náklady 

na likvidaci vína, které nebylo vyrobeno 

podle povolených postupů,“ uvedl ministr 

Jurečka.

Přísnější pravidlo zamezí šíření nekvalitních 

nebo falešných vín neznámého původu 

na našem trhu. Dozorové orgány budou 

mít pravomoc nařídit zákonné zničení fal-

šovaných vín, likérových vín, šumivých vín 

a částečně zkvašeného hroznového moštu.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

Proti černému trhu s vínem

Evropská unie by měla postupovat tvrdším 

způsobem proti podvodům při výrobě 

a prodeji potravin. Uvedl to eurokomisař 

pro zdraví Tonio Borg. Vyzval rovněž k vý-

raznému zvýšení pokut za porušování 

pravidel pro potravinářský sektor. 

"Tresty musí být nejméně tak vysoké 

jako zisky, které vznikly porušováním 

zákonů," uvedl Borg. Dodal, že evropští 

spotřebitelé by měli být lépe informováni 

o výsledcích kontrol v jednotlivých pod-

nicích, například v maloobchodních pro-

dejnách a restauracích. "Důležité je, aby 

kontroly potravin v členských zemích byly 

v budoucnosti pro spotřebitele transpa-

rentnější," prohlásil. 

Evropský parlament již začátkem roku 

vyzval k povinnému zveřejňování původu 

masa a to i u hotových jídel, k přísnějším 

kontrolám výrobců potravin a k mnohem 

tvrdším trestům za podvody v potravinář-

ství. Reagoval tak na loňský celoevropský 

skandál s nepřiznaným koňským masem 

v pokrmech, které jejich výrobci vydávali 

za hovězí. 

 (zb)

Tvrději proti
podvodníkům

Původ potravin
bude napříště víc 
pod drobnohledem

Předlohu kritizovali zástupci ODS a TOP 

09, podle nichž jdou některá opatření nad 

rámec nařízení EU a obchodníky zbytečně 

zatíží. Předseda senátorů ODS Jaroslav Ku-

bera poznamenal, že náklady obchodníků 

nakonec zaplatí zákazníci. "Rozhodně si 

nemyslím, že tato novela je papežštější než 

papež," odmítl námitky ministr zemědělství 

Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj je při-

jetí novely v zájmu spotřebitelů a vychází 

z českých zkušeností. 

ODS neúspěšně navrhovala zrušit povin-

nost prodejcům s ročními tržbami nad pět 

miliard korun zveřejňovat čitelně u vchodu 

pro zákazníky seznam pěti zemí, z nichž 

odebírá potraviny. Řetězce je tak budou 

muset sestupně seřadit podle podílu pro-

dejů těchto potravin na tržbách. Seznam 

budou muset ohlásit také ministerstvu 

zemědělství. Obchodníci si stěžovali, že 

tímto opatřením budou prozrazovat svá 

obchodní tajemství. 

Prodejci nebalených potravin budou 

muset podle novely v jejich těsné blízkosti 

uvádět informace o jejich výrobci a hlavní 

složce v procentech hmotnosti. „Za potra-

viny, které nebudou správně označeny, bude 

obchodníkům hrozit pokuta až deset milionů 

korun,“ uvedl Jurečka. Dosavadní maximální 

pokuta je třímilionová. 

Rozšiřuje se také okruh úřadů, které bu-

dou kontrolovat stravovací provozy. Restau-

race a jídelny by nově měly prověřovat také 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

a Státní veterinární správa. Instituce budou 

muset své kontrolní plány slaďovat tak, aby 

zbytečně nezatěžovaly podnikatele.

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního 

ruchu (SOCR) Marta Nováková s konečným 

zněním novely není spokojená a jak prozra-

dila na tiskové konferenci v tomto týdnu, ob-

chodní řetězce chtějí zlepšit své lobbování 

u politiků. Svaz obchodu a cestovního ruchu 

hodlá za tímto účelem najmout externí 

agenturu. Chce také zlepšit pověst obchod-

ních řetězců u české populace. 

Prezidentka svazu, jehož členy je mimo 

jiné většina velkých obchodních řetězců, 

není spokojena s tím, jak se obchodníkům 

daří ovlivňovat tvorbu legislativy, která se 

jich dotýká. 

"Tady se musíme učit a potřebujeme si 

na to najmout profesionály, aby se nám 

podařilo dosáhnout alespoň smysluplného 

nastavení legislativy," uvedla. Svaz podle ní 

pravděpodobně vypíše na lobbisty výbě-

rové řízení. 

Nebude se prý patrně jednat o otevřený 

tendr. Svaz se nejspíše obrátí na několik 

firem, které již dnes podobnou práci dělají 

pro jednotlivé obchodní řetězce. "Možná 

oslovíme čtyři, pět nějakých agentur," řekla. 

Podle Novákové není vnímání obchodu 

zcela pozitivní u spotřebitelské veřejnosti. 

Mnohdy mají za to, že obchodníci jsou ti, 

kdo prodávají schválně zboží s prošlou zá-

ruční lhůtou, schválně mají někde škůdce 

a podobně.

Velkým pozitivem právě přijaté novely 

Senátem je i ta skutečnost, že Státní ze-

mědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 

bude moci reagovat rychleji v případě kri-

zových situací, jakou byla například před-

loňská metanolová kauza. 

Inspekce má mít nově možnost napří-

klad zakázat užívání prostor osobě, která 

odmítne vpustit její inspektory do provozu. 

Nyní může být podnikatel, který kontrolu 

inspektorům neumožní, opakovaně poku-

tován. SZPI mu však nemůže zakázat vstup 

do výrobny či skladu, v němž může vyrábět 

či přechovávat nebezpečné produkty. 

Územní inspektoráty SZPI budou smět 

nově ukládat opatření i mimo svoji územní 

působnost. Půjde o případy, kdy budou mít 

podezření, že obchodní řetězec prodával 

nebezpečnou potravinu v dalších regionech. 

Podobně má být regionálním pobočkám 

inspekce umožněno vydávat opatření pře-

sahující územní působnost v případech, kdy 

mají podezření, že stejnou nebezpečnou 

potravinu prodává více různých subjektů. 

Novela má inspekci nově umožnit také 

zastavení prodeje potravinářských výrobků 

v případě, že jsou nejakostní nebo klama-

vě označené. Rozšířena na nejakostní či 

klamavě označené produkty má být také 

možnost provádět rozbory výrobku v la-

boratoři na náklady výrobce či prodejce. 

Toto opatření bylo dosud využitelné jen 

u nebezpečných výrobků. 

Sněmovna do vládní novely vložila opat-

ření proti pančování vína. Inspektoři budou 

mít právo nařídit jeho likvidaci. Týkat se to 

má vína s nepovoleným přídavkem vody, 

cukru, syntetického barviva nebo hroznové-

ho moštu ze třetích zemí. Opatření je namí-

řeno i proti falšování geografického původu 

vína, aby levné zahraniční víno nemohlo být 

vydáváno za dražší české či moravské. 

Text a foto Eugenie Línková

Novelu zákona o potravinách schválil ve středu 18.6. 
Senát. Pro obchodníky mimo jiné platí povinnost 
podrobněji informovat zákazníky o původu 
prodávaných potravin. Budou muset také oznamovat, 
ze kterých pěti zemí dováží nejvíce zboží. Předloha 
rozšiřuje také okruh institucí, které budou hlídat 
restaurace a další stravovací provozy. Novelu, která je 
označována za největší změnu potravinové legislativy 
za 15 let, nyní dostane k podpisu prezident. 

Ministr zemědělství Marian Jurečka pozval zástupce 
řetězců k jednání u kulatého stolu a následně 
ve vestibulu ministerstva uspořádal tiskovou konferenci. 
Na ní se společně s ním vyjadřovali především k českým 
řetězcům (zleva doprava na snímku) prezidentka Svazu 
obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Marta Nováková, 
viceprezident svazu Zdeněk Juračka a ministr Marian 
Jurečka.
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EU aktuality

Studie politiky stravování 
ve školách v EU

Ve všech zkoumaných zemích (28 člen-

ských států EU, Norsko a Švýcarsko) existují 

pokyny pro stravování ve školách, které se 

však významně liší. Vnitrostátní opatření 

zaměřená na podporu zdravého jídelníčku 

ve školách sahají od nezávazných dopo-

ručení, týkajících se například nabízených 

jídel nebo velikosti porcí, až po úplné 

zákazy, pokud jde třeba o prodej, prodejní 

automaty a nápoje slazené cukrem.

Každé třetí dítě v Evropě 
má nadváhu
Tonio Borg, komisař odpovědný za oblast 

zdraví, uvedl: „Téměř každé třetí dítě v Evropě 

má nadváhu nebo je obézní a je ohroženo 

řadou onemocnění, jimž lze předcházet, např. 

cukrovkou 2. typu. Školy jsou naším důleži-

tým partnerem v úsilí o to, abychom dětem 

pomohli vytvořit si správné stravovací návy-

ky, aby vyrůstaly zdravé, měly dobré výsledky 

ve škole a rozvinuly celý svůj potenciál. Toto 

první hodnocení politik školního stravování 

proto významným způsobem přispívá k naše-

mu boji proti obezitě.“ 

Komisařka pro výzkum, inovace a vědu 

Máire Geoghegan-Quinnová k tomu 

dodala: „Tato zpráva představuje solidní 

základ, na němž mohou 

evropští politici, vychovate-

lé a vědci zkoumat možné 

souvislosti mezi politikami 

školního stravování a ve-

řejným zdravím a hodnotit 

účinnost propagace zdra-

vých stravovacích návyků.“ 

Stát od státu se liší v normách 
na školní stravování
Zpráva se zabývá nejnovějšími dokumenty 

týkajícími se vnitrostátních politik v ob-

lasti norem a pokynů ohledně jídla, které 

dostávají děti na základních a středních 

školách. Tyto politiky jsou v ní popsány 

podle obecných kritérií, jako jsou povole-

ná nebo zakázaná jídla, nutriční hodnoty, 

stravovací zařízení, dodávky hotových 

jídel a omezení týkající se prodeje. Zpráva 

také obsahuje přehled situace v oblasti 

regulace, jež je významným krokem k po-

souzení dopadu takových politik na dět-

skou obezitu.

 Některá hlavní fakta uvedená ve zprávě:

 Přes 90 % zkoumaných politik obsahuje 

stravovací normy, které mají zajistit vy-

vážené jídelníčky. Následují pokyny pro 

velikost porcí (76 %) a normy týkající se 

nutričních hodnot pro obědy (65 %). 

 Velmi běžná jsou omezení nebo do-

poručení související s dostupností 

nápojů (65–82 %), přičemž většina pod-

poruje (volný) přístup k čerstvé pitné 

vodě a omezuje nebo zakazuje zejména 

nápoje slazené cukrem. 

 Hlavním cílem, který sdílí většina zemí, 

je zlepšit výživu dětí, naučit je zdravému 

stravování a životosprávě a snížit výskyt 

dětské obezity nebo jí předcházet. 

 Většina politik omezuje sladkosti a ochu-

cené snacky, přičemž některé je příleži-

tostně povolují a jiné zcela zakazují. 

 V 59 % politik se požaduje nebo dopo-

ručuje měření výsledků politik školního 

stravování. Nejčastěji se mají měřit úda-

je týkající se poskytování jídla ve ško-

lách a poměru dětí, které se ve školách 

stravují. 

 Nejběžnějšími parametry zahrnutými 

v normách pro obědy týkajících se 

energetické hodnoty nebo obsahu živin 

jsou příjem energie a tuku (používané 

v 65 %, resp. 56 % všech politik). 

 Přibližně v polovině hodnocených zemí 

je omezena nabídka prodejních automa-

tů. Opatření jsou různá, od doporučení 

zdravější nabídky potravin v prodejních 

automatech přes zákaz nezdravých po-

travin, které se v nich nabízejí, až po úpl-

ný zákaz instalace prodejních automatů 

ve školních budovách. 

 Běžnou praxí jsou i omezení prodeje 

nezdravých potravin. 

 

 Mapování politik školního stravování bylo 

provedeno s pomocí skupiny EU na vy-

soké úrovni pro výživu a fyzickou aktivitu 

na podporu strategie EU týkající se výživy, 

nadváhy a obezity pro rok 2007, jakož 

i akčního plánu EU pro boj s dětskou obe-

zitou na období 2014–2020. 

(zb)

Rozložení povinných (oranžové) a dobrovolných (modré) 
vnitrostátních politik školního stravování ve 28 členských státech 
EU, v Norsku a ve Švýcarsku 

Společné výzkumné středisko (JRC), jež je interním 
vědeckým útvarem Komise, zveřejnilo v rámci 
úsilí Evropské komise o snížení dětské obezity 
první souhrnnou zprávu o politice stravování 
v evropských školách. Vyplývá z ní, že evropské 
země přikládají velkou váhu vlivu, který má 
školní stravování na zdraví a vývoj dětí a na jejich 
studijní výsledky.

maloobchod

Asociace českého tradičního
obchodu založena

Obrana zájmů členů Asociace 
ve vztahu k nové a novelizované 
legislativě

Mezi hlavní body patří mimo jiné rychlá, 

důsledná a efektivní obrana zájmů členů 

Asociace z titulu dopadu nové a novelizo-

vané legislativy. Ve spolupráci se Svazem 

obchodu a cestovního ruchu, ke kterému 

se asociace hlásí jak z hlediska členství, tak 

plnění jeho strategie, se chce zabývat a usi-

lovat o její úpravu tak, aby respektovala 

i specifické podmínky pro malé a střední 

podnikání. Jako příklad může sloužit novela 

Zákona č. 110 o potravinách, která zavádí 

problematický způsob označování zejména 

nebalených potravin, jež bez problémů 

zvládnou obchodní řetězce, ale ne většina 

prodejen členů asociace, které budou mít 

s jeho naplněním nesmírné administrativně 

technické problémy. Je potřeba si uvědo-

mit, že tyto legislativní změny se budou 

dotýkat tisíce malých prodejen, což je 

z hlediska významu snad i pro legislativce 

nezanedbatelné číslo. Totéž lze prokázat 

i na jiných příkladech z legislativní praxe.

Jedním z nich je regulace výroby a dis-

tribuce lihu, kde výše uzákoněné kauce 

jsou pro mnoho velkoobchodů českých 

firem téměř likvidační, a při tom, alespoň 

v oblasti těchto kaucí, minimálně naplňují 

původní záměr zákonodárce. Asociace 

chce řešit i problémy spojené s ukončením 

výjimky, která platila v oblasti povinnosti 

maloobchodu uvádět u značení produktů 

tzv. měrnou cenu pro prodejny men-

ší než 400 m2 prodejní plochy, jejichž 

plnění je pro mnoho těchto prodejen, 

které nedisponují kvalitním informačním 

systémem, prakticky nerealizovatelné. 

Ze stejného důvodu se asociace již nyní 

intenzivně zapojila do diskuse k přípravě 

zákona o registraci tržeb, ale i do dalších 

aktivit. Zákládající členové v rámci pláno-

vání a hodnocení svých připravovaných 

aktivit konstatovali, že byl nejvyšší čas 

pro založení tohoto sdružení, neb v České 

republice není subjekt, jenž by v plné šíři 

mohl hájit a naplňovat specifické zájmy 

českých obchodníků. 

Nabídka ke spolupráci a členství

Asociace v době založení disponuje cca 

7 000 tisíci prodejen a zhruba 23% podí-

lem na českém trhu potravin, čímž určitě 

zaujme důležitou a pevnou pozici v rámci 

tržních vztahů a vyjednávání se státem 

a jeho institucemi a to jak ve spolupráci se 

SOCR ČR, tak i samostatně v rámci řešení 

svých zcela specifických problémů. Přesto 

si tímto zakladatelé dovolují vyzvat i ostat-

ní tržní subjekty ke spolupráci a to jak 

v oblasti nabídky členství v našem spolku, 

tak i jiného druhu spolupráce ze strany 

dodavatelů či výrobců. AČTO je připravena 

jednat a hledat cestu ke zdárné a efektivní 

spolupráci, která povede ku prospěchu 

obou stran a posílí postavení českých 

obchodních subjektů ve velmi napjatém 

tržním prostředí České republiky.

Zvolený předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Juračka k tomu dodává: 

„O podpoře malého a středního podnikání 

jak v maloobchodě, tak v českých potravi-

nářských podnicích se hodně mluví, ještě 

více píše, ale realita je někde jinde. Hledej-

me společně cestu k pomoci této oblasti 

podnikání. My jsme připraveni reagovat 

na každý podnět, který povede ke zdárné-

mu naplnění cílů, jež založením asociace 

sledujeme.“

 (mat)

 foto Eugenie Línková

Zakládajícími členy se stali:

1. Svaz českých 
a moravských spotřebních 
družstev – Skupina COOP

2. ČEPOS – Česká 
potravinářská obchodní a.s.

3. ENAPO OBCHODNÍ a.s.
4. Maloobchodní síť 

BRNĚNKA, spol. s r.o.
5. Družstvo CBA CZ
6. Družstvo ESO Market

V polovině července se sešli zástupci 
šesti českých maloobchodních firem 
v Brně a oficiálně založili již avizované 
seskupení. Vznikl tak historicky první 
a největší konsolidovaný subjekt, který 
sdružuje maloobchodníky z oblasti 
malého a středního podnikání. 
Zakladatelé se dohodli na základních 
principech spolupráce, schválili 
stanovy a další dokumenty potřebné 
k registraci tohoto spolku. Dohodli se 
na prioritách své práce a stanovili si 
úkoly a harmonogram jejich plnění.

91/2014  Potravinářský obzor 
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EU aktuality

Proti
nepravostem
v maloobchodě

Než se potravinářské výrobky dostanou 

ke spotřebiteli, do jejich kvality a hodnoty 

se promítnou kroky mnoha různých tržních 

subjektů v dodavatelském řetězci, jakými 

jsou výrobci, zpracovatelé, maloobchodníci 

atd. Vzhledem ke změnám, jako je napří-

klad vyšší koncentrace na trhu, zastávají 

subjekty v dodavatelském řetězci velmi od-

lišné pozice, pokud jde o vyjednávací sílu. 

Ačkoli rozdíly ve vyjednávací síle jsou v ob-

chodních vztazích běžné a legitimní, tato 

nerovnováha může někdy vyústit v nekalé 

obchodní praktiky.

„Jako spotřebitelé možná všichni naku-

pujeme u místních maloobchodníků, ale 

potravinový řetězec má na jednotném trhu 

jednoznačně celoevropský rozměr,“ upozor-

ňuje místopředseda Komise a evropský ko-

misař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier 

a dodává: „Maloobchodníci a dodavatelé 

potravin z řad malých a středních podniků 

na straně jedné a supermarkety a velcí nad-

národní výrobci na straně druhé musí mít pro 

svou činnost rovné a spravedlivé podmínky. 

Tomu však brání nekalé obchodní praktiky. 

Dotčená odvětví již na řešení problému výraz-

ně zapracovala a ve svém chvályhodném úsilí 

by měla pokračovat. Členské státy by se měly 

postarat o zavedení účinných a stabilních 

právních předpisů, které by na tyto iniciativy 

navazovaly a doplňovaly je.“ 

O nekalé obchodní praktiky jde mimo jiné 

v těchto případech:

 partner nechce písemně stanovit zá-

kladní obchodní podmínky nebo se 

tomu vyhýbá, 

 dochází ke zpětným jednostranným 

změnám v ceně produktů či služeb, 

 na smluvní stranu se bezdůvodně či ne-

úměrně přenáší riziko, 

 dochází k úmyslnému přerušení pláno-

vaných dodávek či přejímek za účelem 

získání neoprávněných výhod nebo 

 je jednostranně rozvázán obchodní 

vztah, a to bez ohlášení, nebo po upozor-

nění v nepřiměřeně krátkém předstihu 

a bez objektivního důvodu. 

Fungování potravinového řetězce je nejen 

zásadní pro každodenní život a spokoje-

nost spotřebitelů, ale je důležité také pro 

hospodářství jako celek. V EU je s ním spo-

jeno více než 47 milionů pracovních míst, 

v mnoha případech v malých a středních 

podnicích, a odvětví vytváří přibližně 7 % 

hrubé přidané hodnoty EU. Celkový objem 

unijního maloobchodu s potravinovým 

zbožím je odhadován na 1,05 bilionu eur. 

Potravinový řetězec má silný mezinárodní 

rozměr a pro jednotný trh EU má mimo-

řádný význam. Předmětem přeshraniční-

ho obchodu mezi členskými státy EU je 

přibližně 20 % celkové produkce potravin 

v EU. Přinejmenším 70 % celkového ročního 

vývozu zemědělských produktů zemí EU 

směřuje podle odhadů do jiných členských 

států Unie.

Celounijní rámec pro boj 
s nekalými praktikami
Sdělení o nekalých obchodních praktikách 

vytyčuje pro zainteresované strany několik 

priorit, tak aby vznikl účinný celounijní rámec, 

jenž by boj proti těmto praktikám usnadnil. 

Nenavrhuje právní předpisy na úrovni Unie, 

ale vybízí členské státy k tomu, aby podle 

situace na svém území zavedly proti nekalým 

obchodním praktikám příslušná opatření. 

Podněty, s nimiž sdělení přichází, se opírají 

o tři základní pilíře, kterými jsou:

1. Podpora dobrovolné „iniciativy do-

davatelského řetězce“. : Dobrovolné 

kodexy chování jsou nezbytným základem 

spravedlivých a udržitelných obchodních 

vztahů. Sdělení proto vybízí hospodářské 

subjekty zapojené do potravinového ře-

tězce k tomu, aby se připojily ke stávající 

iniciativě dodavatelského řetězce, jež byla 

zahájena v září roku 2013, a k jejím národ-

ním platformám. Skupinu, která odpovídá 

za vedení této iniciativy, pak vyzývá k tomu, 

aby se zasadila o maximální účast malých 

a středních podniků, neboť právě pro ně je 

iniciativa nejpřínosnější.

2. Celounijní norma pro zásady správné 

praxe: Členské země, které již nekalé ob-

chodní praktiky řeší na úrovni svého státu, 

k tomu zvolily různé přístupy. Některé 

členské státy ale proti nim dosud žádné 

konkrétní kroky nepodnikly. Z hlediska 

účinného potírání nekalých obchodních 

praktik v celé EU, zejména v přeshraničním 

měřítku, by bylo užitečné, kdyby byla pra-

vidla pro boj s nekalými obchodními prak-

tikami chápána jednotně. Sdělení navrhuje, 

že základem pro takové jednotné chápání 

právní úpravy by mohly být zásady v rámci 

iniciativy dodavatelského řetězce.

3. Účinné prosazování práva na úrovni 

států: Jestliže je strana, která je v ob-

chodním vztahu slabší, ekonomicky zá-

vislá na svém silnějším protějšku, může se 

mnohdy rozhodnout, že se před nekalými 

obchodními praktikami nebude bránit 

prostřednictvím soudního sporu ani mimo-

soudního řešení, protože se obává, že by 

byl její obchodní vztah poškozen nebo že 

by o partnera přišla. Aby využívání neka-

lých obchodních praktik bránil nějaký pře-

svědčivý odrazující faktor, navrhuje sdělení 

zavést minimální normy pro prosazování 

práva, jež by platily po celé EU.

Zelená kniha o nekalých 
obchodních praktikách
Na význam podpory udržitelných ob-

chodních vztahů ve formě potírání ne-

kalých obchodních praktik poukázal 

v lednu 2013 evropský akční plán pro 

maloobchod. Spolu se zmiňovaným ak-

čním plánem byla zveřejněna zelená 

kniha o nekalých obchodních praktikách 

mezi podniky v dodavatelském řetězci 

v oblasti potravinového a nepotravino-

vého zboží. Ta otevřela rozsáhlou debatu, 

v jejímž rámci vyjádřila své stanovisko 

celá řada zainteresovaných stran. Dnešní 

sdělení na tuto práci navazuje.

Nekalé obchodní praktiky mohou mít 

škodlivé účinky, zejména na malé a střed-

ní podniky v rámci potravinového řetěz-

ce. Mohou totiž ovlivnit jejich schopnost 

přežít na trhu, realizovat nové finanční 

investice do výrobků a technologií a roz-

víjet přeshraniční činnost na jednotném 

trhu. Malé a střední podniky kromě toho 

mohou v rámci dodavatelského řetězce 

čelit i některým nepřímým negativním 

účinkům. Tyto podniky se tak například 

ze strachu z těchto praktik vůbec nemusí 

pokusit o navázání nějakého obchodního 

vztahu. Nekalé obchodní praktiky v EU 

by mohly mít také přímý či nepřímý vliv 

na výrobce a společnosti mimo EU, včet-

ně rozvojových zemí.

Několik členských států škodlivý 

potenciál těchto praktik uznalo a za-

hájilo iniciativy k jejich regulaci nebo 

takové iniciativy plánuje. To v EU vedlo 

k rozdílným právním úpravám. V rámci 

Komisí pořádaného fóra na vysoké úrov-

ni pro lepší fungování potravinového 

dodavatelského řetězce uznaly problém 

nekalých obchodních praktik i subjekty 

na trhu, jež v této souvislosti vypracovaly 

soubor správných zásad pro vertikální 

vztahy a přijaly tzv. iniciativu dodavatel-

ského řetězce, která je samoregulačním 

rámcem k plnění těchto zásad.

Text a foto Eugenie Línková

Evropská komise přijala sdělení, v němž 
členské státy vybízí k hledání způsobů, 
jak zlepšit ochranu maloobchodníků 
a malých výrobců potravin před nekalými 
praktikami jejich někdy mnohem silnějších 
obchodních partnerů. 

Pro lepší ochranu
zeměpisného značení

V dnešním globalizovaném světe spotřebite-

lé hledají způsoby, jak rozeznat pravé původ-

ní produkty, a očekávají, že uváděná kvalita 

a specifické vlastnosti odpovídají realitě.

Zeměpisné označení se vztahuje na zbo-

ží, které pochází ze země, regionu nebo 

místa, v nichž je jakost, pověst nebo jiná 

vlastnost produktu spojována s jeho země-

pisným původem. Příkladem může být víno 

Bordeaux, sklo z Murana nebo parmská 

šunka. Zemědělským produktům (jako jsou 

sýry, víno, maso, ovoce a zelenina) speci-

fického zeměpisného původu, které mají 

určité vlastnosti nebo se vyrábějí tradičními 

postupy, může být udělena celoevropská 

ochrana zeměpisného označení (jako je 

např. sýr parmezán). Nezemědělským vý-

robkům (jako je keramika, mramor, nožíř-

ské výrobky, obuv, tapiserie nebo hudební 

nástroje) není jednotná ochrana formou 

zeměpisných označení na úrovni EU nad 

rámec vnitrostátních právních předpisů 

dosud poskytována.

„Evropská unie se může pyšnit bohatstvím 

výrobků založených na tradičních znalostech 

a výrobních postupech. Tyto výrobky jsou 

často pevnou součástí kulturního a společen-

ského dědictví v daném konkrétním místě,“ 

uvedl místopředseda Komise a komisař pro 

vnitřní trh a služby Michel Barnier. „Nejenže 

tvoří součást znalostí a dovedností, ale mají 

také značný hospodářský potenciál, který 

mnohdy nedokážeme plně využít. Rozšíření 

ochrany zeměpisného označení na tyto vý-

robky v rámci celé EU by mohlo přinést znač-

ný potenciální prospěch malým a středním 

podnikům a evropským regionům. Bylo by tak 

možné ochránit naše jedinečné a rozmanité 

dědictví a zároveň významným způsobem při-

spět k zaměstnanosti a růstu v Evropě.“ 

Ve všech členských zemích WTO 
musí být zeměpisná označení 
chráněna 
EU je vázána pravidly o ochraně zeměpis-

ných označení v rámci dohody (TRIPS), 

která platí pro všech 159 členů Světové 

obchodní organizace (WTO) a vztahuje se 

na zemědělské i nezemědělské produkty. 

Ve všech členských zemích WTO musí být 

zeměpisná označení chráněna, aby ve-

řejnost nemohla být mylně informována, 

pokud jde o původ výrobků, a aby nedo-

cházelo k nekalé soutěži. Členové WTO 

mohou používat různé právní nástroje, 

jak toho dosáhnout. Někteří členové WTO, 

včetně 14 členských států EU, mají pro 

ochranu zeměpisného označení nezemě-

dělských výrobků zvláštní právní předpisy.

Na úrovni EU se v současné době posky-

tuje jednotná ochrana zeměpisných ozna-

čení pro vína, lihoviny, aromatizovaná vína 

a zemědělské produkty a potraviny. Dosud 

však neexistuje žádná celounijní harmoni-

zace nebo jednotná ochrana zeměpisných 

označení nezemědělských výrobků. Místo 

toho se používají vnitrostátní právní před-

pisy, což vede v Evropě k různým úrovním 

právní ochrany. Výrobci nezemědělských 

výrobků, kteří chtějí, aby zeměpisné ozna-

čení jejich výrobku bylo v EU chráněno, si 

musí zajistit ochranu v každém jednotlivém 

členském státě, což na jednotném trhu EU 

není efektivní, nebo se v případě zneužití 

spolehnout na soudní řízení.

Text a foto Eugenie Línková

Evropská komise zahájila konzultace 
k zelené knize ohledně možného 
rozšíření ochrany zeměpisného 
označení na nezemědělské výrobky.
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České supermarkety

Družstva COOP 
vedou v nabídce českých potravin

Družstva COOP suverénně vedou 
v nabídce českých potravin

„Zájem českého spotřebitele o české po-

traviny nesporně vzrůstá,“ garantuje tuto 

skutečnost předseda Spotřebních družstev 

ČR ing.Zdeněk Juračka. Jako představitel 

a zástupce jedné z členských organizací, 

družstva COOP také potvrdil, že právě tato 

síť prodejen má ve své nabídce 75procentní 

podíl českých potravin a je úspěšná na trhu. 

Mimo jiné to vyjadřuje skutečnost, že už 

po tři roky nemá pokles obratu, což ostatní 

řetězce už tak směle nemohou potvrdit. 

“Spotřební družstva byla vždy na trhu jako 

první v prodeji českých potravin. Je to dáno 

i tím, že působí na mnoha místech venkova, 

v regionech a tam mají zájem úzce spolu-

pracovat s regionálními výrobci potravin,“ 

České supermarkety mají čtvrtinový podíl na trhu s tuzemskými potravinami
Velmi dobrý zvuk mají nesporně na našem trhu české potraviny. Zejména po sérii skandálů 
se zahraničními potravinami, co nám pravidelně televizní pořady předkládaly, chce zákazník 
znát, kde byl výrobek vyprodukován, jaké má nutriční hodnoty a v čem spočívá třeba i jeho 
originalita. Je to i trocha uvědomělosti, co způsobilo toto fandovství české značce. 
Jako ve světě, tak samozřejmě i u nás stoprocentně platí, čím více domácí produkce potravin, 
tím větší zaměstnanost ve městech a na venkově a tak i my se stáváme tak trochu patrioty 
a nemusíme už tolik závidět věrnost zejména německých, dánských, rakouských,ale i třeba 
řeckých zákazníků domácí výrobě potravin.

problémy s marketingem. Umí vyrobit skvělé 

potraviny, ale už tak nezvládají propagaci 

a jejich nabídku k odbytu. Nevědí, co je lo-

gistika, kupní smlouva, termíny splatnosti 

a správné vytvoření faktury. U předchozích 

ministrů jsme neuspěli. Je to dobře míněná 

nabídka k lepší spolupráci s českými super-

markety,“ řekl. 

 Asociace zaštiťující 6 českých 
řetězců

Na téma českých obchodních řetězců se 

ing.Zdeněk Juračka vyjadřoval i z pozice 

předsedy představenstva nově založené 

Asociace sdružující 6 českých řetězců jako 

je COOP, ČEPOS, Enapo, Esso market a dal-

ší. Věří v lepší a vyšší úroveň spolupráce. 

Dohromady tyto subjekty ovládají český 

trh s potravinami ve výši zhruba 23 % a své 

služby nabízejí cca v 7 000 prodejnách. 

Mají zájem zlepšit i spolupráci s jinými ob-

chodními subjekty působícími na českém 

trhu. Spolupráci nabízejí všem, bez ohledu 

na zaměření či národnost. Diskutovali jsme 

i o známém tématu, což jsou vietnamští 

obchodníci. Je všeobecně známo, že jsou 

vynikající obchodníci. „Nejsou zatím ale zce-

la přizpůsobeni podmínkám našeho trhu. Ať 

je to placení daní, hygiena atd. Jsou zde ještě 

značné rezervy,“ říká Zdeněk Juračka. 

Nezaměňovat marže a zisk

Asociace českého tradičního obchodu má 

tak zájem vytvořit pro všechny účastníky 

trhu jasná pravidla pro obchod s potra-

vinami se striktním dodržováním daných 

pravidel včetně rozumných marží. Ostatně 

o nich má předseda Spotřebních družstev 

jasno a říká, že se často plete marže s výší 

zisku a nebo se uvádí nesmyslné příklady 

s většími než stoprocentními maržemi. 

„Taková marže logicky není reálná a pokud 

chceme být přesní, stačí se podívat na data 

pravidelně sledovaná státem prostřednic-

tvím Českého statistického úřadu. Zisk ma-

loobchodníků je zhruba na úrovni mezi 

0,5 – 1,5 %, u zpracovatelů potravin 3 – 5 % 

a nejvyšší je v současné době u zemědělců, 

kde velkou roli hrají dotace a další věci,“ kon-

statoval Zdeněk Juračka. 

Na závěr ještě jednou zdůraznil, že hod-

nocení ziskovosti obchodu podle marží je 

velmi zcestné. Je potřeba si uvědomit, že 

marže je hrubý výnos, z kterého se platí 

nemalé náklady, které musí obchodník pro 

udržení pozice na trhu vynakládat. Je tedy 

třeba především srovnávat ziskovost, pak 

jsou hodnocení jednotlivých článků potrav-

ní vertikály přesnější a vypovídající.

Eugenie Línková 

Foto archiv Spotřebních družstev

dodává Zdeněk Juračka. „Podporu prodeje 

českých potravin jsme vzali jako marketin-

govou aktivitu. Podle nás by se všichni měli 

zamyslet nad tím, že podíl českých potravin 

je velmi důležitý pro dobrou zaměstnanost. 

Naši obchodníci to dobře vědí a vytvářejí 

ty nejlepší podmínky v nabídce produkce 

potravinářů z regionů“, vysvětluje Juračka. 

Zároveň ale tvrdí, že podíl českých potravin 

na prodeji se přeceňuje ekonomicky, což 

zásadně není v pořádku. Není to jednoduše 

pravda. „Řetězce, které jsou úspěšné na trhu, 

viz Lidl a Kaufland, mají velmi nízký prodej 

českých potravin, ale orientují se na zákazní-

ka a jeho potřeby a přání. Nabízejí zásadně 

to, co zákazník chce ve složení nabídky. Proto 

jsou úspěšní na trhu. Nesmí se podmiňovat 

větší podíl českých potravin na trhu ekono-

mickou úspěšností. Tomu tak není. Je dobré 

zvyšovat podíl českých potravin na našem 

trhu, my se o to snažíme, ale tady by měl 

do tohoto dění vstoupit i stát a motivovat víc 

zákazníka pro nákup českých výrobků“, říká 

dál Zdeněk Juračka. Zároveň ale upozorňu-

je na inflaci značek, v nichž se pomalu už 

spotřebitel nevyzná.

Oporu v legislativě má jen značka 
Česká kvalita

„Každý, kdo chce, si na potravinu dá jinou 

značku, přitom jen označení Česká kvalita je 

značka chráněná státem a má jako jediná 

legislativní opodstatnění. Máme proto zájem 

na tom, aby se ujednotil systém určujícím, 

kdo má udělovat značku, jakou výši peněz 

s přihlášením do soutěže smí organizátor 

požadovat a jaký způsob hodnocení se uplat-

ní. Toto vše pak může velmi výrazně ovlivnit 

prodej. S tím, že tu bude jen skutečně pár 

vybraných značek kvality, zajistí, že výrobky 

s tímto logem budou na trhu a ne že jako 

v případě Klasy je již uděleno přes 1700 Klas 

a na trhu jich zdaleka tolik není a to nejen 

kvůli tomu, že některé firmy tuto značku mu-

sely odevzdat,“ konstatoval Zdeněk Juračka.

Pokud jde o regionální firmy s výrobou 

potravin, svaz nabízí ministrovi zemědělství 

Marianu Jurečkovi manuál jak se flexibil-

ně přizpůsobit trhu. “Máme vyzkoušené, 

že malé a střední rodinné firmy mají určité 



Klasa

Ocenění KLASA
získaly další vybrané produkty
Celkem šest výrobků od pěti producentů získalo během měsíce dubna a května prestižní 
značku kvality KLASA. Mezi oceněné výrobky se například zařadily Selský jogurt šípky 
v biokvalitě od společnosti Hollandia Karlovy Vary nebo vynikající Pečené vepřové koleno 
od Procházky. Havlík Opal rozšířil své portfolio oceněných tyčinek o makovou variantu. 
Ministr zemědělství uděluje značku KLASA pouze prověřeným kvalitním potravinářským 
a zemědělským výrobkům, které splní přísné kvalitativní a legislativní požadavky. V současné 
době je značkou KLASA oceněno 1 174 výrobků od 231 výrobců.

BIO Selský jogurt šípky
Výrobce: HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s.
BIO Selský jogurt šípky je vyroben tradiční metodou zrání 
jogurtu v obalu z vlastního BIO mléka. Jogurt se vyznačuje 
vysokým podílem ovocné 
složky a obsahem jogurtové 
kultury Bifidobacterium 
a Lactobacillus acidophilus. 

HOLLANDIA Karlovy Vary 
je společností s ryze českou 
účastí, která byla založena 
v polovině roku 1991. 
V současné době produkuje 
kromě Selských a Bio selských 
jogurtů také krémové jogurty 
a jogurtové nápoje. 

Obalovaný květák, Obalovaný sýr
Výrobce: PAJERO s.r.o.
Nově oceněné výrobky Obalovaný květák a Obalovaný 
sýr jsou vyráběny tradičním postupem zahrnující ruční 
výrobu a obalování v trojobalu, jako tomu je v českých 
domácnostech.

Ruční výrobou zmrazených polotovarů se společnost 
Pajero zabývá již 20 let. Za tuto dobu firma získala mnoho 
spokojených zákazníků v České republice, Slovensku, 
Německu a Rakousku. Nejvíce 
zákazníci oceňují 
především ručně 
zpracované 
kvalitní suroviny 
vycházející 
z tradiční české 
kuchyně.

usku. Nejvíce 
í

PEČENÉ VEPŘOVÉ KOLENO
Výrobce: Procházka, a.s.
Jedná se o tradiční masný výrobek, který má díky použití 
moderních technologií prodlouženou dobu použitelnosti. 
Koleno je po upečení baleno do speciálního sáčku 
a tepelně opracováno. Právě při tepelném opracování 
dochází k uvolňování masové šťávy, která zůstává v sáčku 
a může být zákazníkem využita např. k omaštění přílohy. 

Společnost Procházka vyrábí ve zrekonstruovaném 
provozu v Roudnici nad Labem saláty, pomazánky, 
aspikové výrobky, chlebíčky, bagety, rybí výrobky, uzené 
makrely, masné výrobky, smažené výrobky a hotové 
pokrmy. Společnost je certifikovaná dle systému IFS, ISO 
9001 a standardů obchodních řetězců.

Národní značku kvality KLASA uděluje 

mimořádně kvalitním potravinářským 

a zemědělským výrobkům ministr zeměděl-

ství od roku 2003. Národní značku kvality 

získává výrobce na tři roky a její udělování 

je součástí národního programu na pod-

poru kvalitních potravin na tuzemském 

trhu. Další informace a kompletní seznam 

všech oceněných produktů jsou dostupné 

na stránkách www.eklasa.cz.

Oceněnými výrobky jsou:

Slepice bez drobů
Výrobce: RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.
Oceněná Slepice bez drobů patří do třídy kvality A. 
Šetrné opracování a balení slepice dává předpoklad 
nadstandardnímu produktu ve své třídě. Jedná se 
o plně zmasilé jatečně upravené tělo, které je chlazeno 
vzduchem. Výrobek se distribuuje jako hluboce zmrazený.

Společnost RACIOLA Uherský Brod, člen přední 
české zemědělské skupiny LUKROM, je nositelem 
mezinárodního standardu IFS a rovněž systému kritických 
bodů HACCP. 

Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí - mák
Výrobce: HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Spojením tradičních sýrových tyčinek a máku vznikly 
nové lahodné tyčinky, které se vyznačují jemnou chutí 
a makovým aroma. Výborně se hodí pro studenou 
kuchyni, rauty, společenské akce a jsou vyhledávanou 
pochoutkou v kavárnách či vinárnách.

Společnost 
Havlík Opal 
v současnosti 
vyrábí a dodává 
na trh pod 
značkou Havlík 
sedm druhů 
sýrových tyčinek, 
z nichž se pět 
variant pyšní 
oceněním 
KLASA.
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Značku Regionální potravina
letos nově získalo 106 výrobků 

Potravináři letos soutěžili v devíti katego-

riích. Nejvíce se jich přihlásilo v Jihomorav-

ském, Zlínském a Ústeckém kraji. Současně 

má právo užívat označení po čtyři roky 475 

výrobků. „Na propagaci značky, kterou má 

v letošním a příštím roce na starosti agentura 

Ogilvy & Mather, je v rozpočtu 69 milionů Kč. 

Celková utracená částka by však měla být niž-

ší,“ uvedl mluvčí ministerstva Hynek Jordán. 

"Čísla zcela jednoznačně dokládají nejen 

rostoucí zájem spotřebitelů o čerstvé potravi-

ny s jasným domácím původem, ale i zvyšují-

cí se zájem výrobců," uvedl Jurečka. V prvním 

roce o právo označovat své produkty ze-

leným logem soutěžilo 318 výrobců, letos 

takřka o 120 více. 

Podle Jurečky ministerstvo hledá různé 

nástroje, jak podpořit domácí producenty 

potravin, aby modernizo-

vali a rozšiřovali techno-

logické vybavení. "A v tom 

může pomoc i propagace 

kvalitních potravin třeba 

prostřednictvím značky 

R e g i o n á l n í  p o t ra v i n a ," 

uvedl ministr. 

Odborníci se shodují, 

že mezi hlavní důvody 

pro preferenci lokálních potravin patří 

jejich větší čerstvost oproti z daleka do-

váženým produktům. Například ovoce 

nebo zelenina se kvůli následné přepravě 

sklízejí v nezralém stavu a chemicky se 

ošetřují. Z chuťového i zdravotního hle-

diska proto podle expertů za místními 

výpěstky zaostávají. 

Při nákupu regionálních potravin pod-

poří lidé potravináře a zemědělce ze své-

ho okolí, což může pozitivně ovlivňovat 

zaměstnanost v kraji. Nezanedbatelné je 

také ekologické hledisko. Doprava zboží 

na velké vzdálenosti totiž zatěžuje životní 

prostředí výfukovými exhaláty výrazně víc 

než nákup místních výrobků. (li)

Značku Regionální potravina získalo letos nově 106 
výrobků. V pátém ročníku krajských soutěží o ně 
soutěžilo celkem 1 294 produktů od 433 výrobců. 
„ Zájem výrobců o značku roste, oproti prvnímu 
ročníku v roce 2010 vzrostl více než o třetinu,“ 
uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka. 
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Přihlášených výrobců
je nejvíce v historii

regionální potravina

Zákazníci i výrobci mají stále větší zájem o produkty se značkou Regionální potravina. 
Již pátým rokem ji uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo 
potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. 
Letos bylo oceněno 106 výrobků z 1 294 přihlášených od 433 výrobců.

„Čísla zcela jednoznačně dokládají nejen ros-

toucí zájem spotřebitelů o čerstvé potraviny 

s jasným domácím původem, ale i zvyšující se 

zájem výrobců. Do prvního ročníku se v roce 

2010 přihlásilo 318 producentů, do letošního 

už 433. Na ministerstvu hledáme způsoby, 

jak v obchodních sítích zvýšit podíl potravin 

vyrobených v Česku. K tomu se dají využít růz-

né nástroje, stát může například investičními 

pobídkami podporovat domácí producenty 

potravin, aby modernizovali a rozšiřovali 

technologické vybavení. A v tom může pomoc 

i propagace kvalitních potravin třeba pro-

střednictvím značky Regionální potravina,“ 

řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Značku Regionální potravina uděluje 

Ministerstvo zemědělství od roku 2010 

těm nejlepším potravinářským výrobkům 

ze 13 krajů Čech a Moravy. Největší zájem 

o účast v pátém ročníku soutěže Regionální 

potravina měli výrobci z Jihomoravského, 

Zlínského a Ústeckého kraje. K dnešnímu 

dni má právo užívat značku Regionální po-

travina 475 produktů. Projekt se zaměřuje 

na podporu malých a středních zemědělců 

a producentů potravin.

„Regionální potravina se vyhlašuje v kaž-

dém kraji. Má devět kategorií, přičemž v kaž-

dé může vyhrát jen jeden výrobek. Uspěje tak 

skutečně jen ten nejlepší,“ připomíná ministr 

zemědělství Marian Jurečka. Soutěžilo se 

ve dvou kategoriích masných výrobků, 

dvou kategoriích mléčných výrobků, v pe-

kařských a také cukrářských výrobcích. 

Alkoholické a nealkoholické nápoje měřily 

síly ve společné kategorii, další kategorie 

byla věnovaná ovoci a zelenině a všechny 

ostatní výrobky se mohly přihlásit do kate-

gorie ostatní. Oceněné výrobky musí být 

vyrobeny minimálně ze 70 % z lokálních 

surovin a mít vazbu na svůj kraj – ať už 

tradičním způsobem výroby či originální 

regionální recepturou.

Ve všech krajích výrobky hodnotila od-

borná porota složená ze zástupců Minister-

stva zemědělství, krajského úřadu, Státního 

zemědělského intervenčního fondu, 

Státní zemědělské a potravinář-

ské inspekce, Státní veterinární 

správy ČR, Agrární komory ČR 

a Potravinářské komory ČR. 

Hlavní důraz se kladl na to, 

jak se výrobek váže k regionu, 

z jakých je surovin a v čem je 

jeho kvalita nadstandardní. 

Dalším měřítkem byl také 

vzhled a barva, chuť a vůně nebo design 

výrobku.

Díky krátkým distribučním cestám jsou 

tyto potraviny čerstvější a chutnější. Čím 

blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je 

zatíženo životní prostředí při jejich do-

pravě. Velmi významným aspektem, proč 

dát přednost regionálním potravinám, je 

také podpora zaměstnanosti v regionech. 

Prosperující zemědělci, zpracovatelé i pro-

dejci pak představují záruku udržení nebo 

dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

 (pod)
Statistický přehled 

soutěže Regionální potravina
 v letech 2010 – 2014

Rok
Počet 

žadatelů
Počet 

výrobků
Počet RP

2010 318 927 71 

2011 281 790 99 

2012 347 1 021 103 

2013 362 1 082 100 

2014 433 1 294 106 

u, Státního 

ondu,

ř-

Na tiskové konferenci připomenul ministr zemědělství Marian Jurečka význam
soutěže Regionální potravina Foto archiv MZe
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„Česká chuťovka 2014"
Kdo z nás si nechce především pochutnat, když sedá k jídlu? Co jiného než chuť přece 
korunuje každou potravinu – i tu českou! Ale jak v té šílené a neustále proměnlivé nabídce 
na trhu rozpoznat, co skutečně chutná, ještě dřív než výrobek koupím? Jedno řešení tu 
je, i když ve dvou provedeních – značky ČESKÁ CHUŤOVKA 
a DĚTSKÁ CHUŤOVKA! „ Nebo snad znáte nějakou jinou, jež by 
vám garantovala skvělou chuť, kterou za vás už otestovali gurmeti 
a znalci,“ položil novinářům na tiskové konferenci uprostřed 
prázdnin organizátor a předseda této soutěže Josef Sléha.

Po pěti úspěšných ročnících se budou letos 

výrobci kvalitních a hlavně chutných čes-

kých potravin znovu ucházet o značku „Dob-

rý tuzemský potravinářský výrobek Česká 

chuťovka 2014“. Odborným garantem soutě-

že je tradičně Výzkumný ústav potravinářský 

Praha, v.v.i., v jehož sídle projdou počátkem 

října přihlášené dobroty anonymním senzo-

rickým hodnocením. Složení hodnotitelské 

komise i zcela průhledný způsob výběru 

oceněných vylučuje jakoukoliv manipulaci 

s výsledky či jejich ovlivňování jinými zájmy. 

Jak vyplývá už ze samotného loga, 

o značku „Česká chuťovka“ se mohou uchá-

zet pouze výrobky českých výrobců vy-

robené v ČR. Spojením vynikající chuti 

a domácího původu potravin je tak značka 

Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jiný-

mi oceněními, která jsou v ČR udělována. 

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam 

historicky všech úspěšných výrobců a oce-

něných potravin, lze nalézt na www.ces-

kachutovka.cz. Českou chuťovku je možné 

také sledovat na facebooku, kde jsou uve-

řejňovány aktuální informace a novinky 

od držitelů ocenění.

Oproti loňskému jubilejnímu 5. ročníku 

soutěže, kdy do České i do Dětské chuťovky 

přihlásilo rekordních 63 výrobců svých 207 

výrobků, se letos očekává zájem ještě větší. 

Letošní 6. ročník soutěže se opět koná pod 

záštitou Milana Štěcha, předsedy Senátu 

Parlamentu ČR. Předávání ocenění se tak 

uskuteční 22. října znovu v nezapomenutel-

né atmosféře Rytířského sálu Valdštejnského 

paláce, sídle Senátu. „Přítomní novináři tam 

i letos na základě vlastní ochutnávky předají 

třem z oceněných plaketu „Cena novinářů 

– Česká chuťovka 2014“ a po loňském histo-

ricky prvním titulu „Rytíř české chuti“, uděle-

ném židlochovickému mistru uzenářskému 

Fantišku Janíčkovi, se necháme překvapit, 

kdo další rozmnoží tento mladý ryze český 

„rytířský řád“, který kolem sebe šíří jen samé 

skvělé chuťové zážitky,“ říká Josef Sléha.

Generálním partnerem „České chuťovky“ 

je již tradičně skupina COOP a také obchod-

ní řetězec SPAR ČOS, letos se k nim přiřadila 

i skupina Ahold. 

Přibyli i další partneři, kterým není pod-

pora chutných českých potravin lhostejná. 

Spořitelní družstvo Artesa, které podnika-

telům a firmám poskytuje úvěry s indivi-

duálními podmínkami formou provozního 

i investičního financování, připravilo pro 

účastníky soutěže zvýhodněnou nabídku 

úvěrů.

Novým partnerem je také špičkový hotel 

v centru Prahy - známý Hotel Jalta. Ani 

toto spojení není vůbec náhodné, vždyť 

kvalitní a chutné potraviny a špičková 

gastronomie patří neodlučitelně k sobě. 

A protože kulinářští mistři Hotelu Jalta si 

zakládají také na moderních českých spe-

cialitách, zrodilo se i toto nové partnerství, 

při němž se snoubí vynikající gastronomie 

s vynikajícími českými potravinami.

Už počtvrté bude letos dětská porota 

složená z členů Dětské tiskové agentury, 

žáků ZŠ Londýnská a studentů SPŠ po-

travinářských technologií v Podskalské, 

za jejíž významné podpory se také soutěž 

koná, udělovat značku Dětská chuťovka, 

která nemá u nás obdoby. Jen výrobky 

označené touto značkou jsou senzoricky 

hodnoceny skutečně dětmi a odrážejí tak 

věrně jejich chuťové preference, což je ne-

smírně důležité nejen pro spotřebitele, ale 

i pro samotné výrobce. „Kromě toho chce-

me letos zdůraznit i další důležitý aspekt 

Dětské chuťovky – jako nástroje pro zvýšení 

zájmu mladé generace o potravinářský 

průmysl. Zájem dětí o některé potravinářské 

obory totiž setrvale klesá a reálně tak hrozí, 

že v budoucnu budou chybět například kva-

lifikovaní řezníci a další potravináři, což se 

může následně negativně projevit i na kvali-

tě českých potravin,“ říká Sléha.

Záštitu této hezké a zajímavé soutěži i letos 

udělil předseda Senátu Parlamentu České 

republiky Milan Štěch.

(zb)

česká chuťovka



18 191/2014  Potravinářský obzor Potravinářský obzor  1/2014

Soutěž o nejlepší potraviny
odstartovali Plzeňáci

„Jsem rád, že se s dalším ročníkem soutěže 

rozšíří sortiment výrobků nesoucích logo 

Regionální potravina. Podpora a propa-

gace regionálních výrobců potravin patří 

dlouhodobě mezi priority ministerstva 

zemědělství.  Pomáhají roz víjet region 

a zákazníkům navíc usnadní výběr mezi 

kvalitními potravinami,“ řekl ministr země-

dělství Marian Jurečka.

Z 86 přihlášených výrobků od 31 men-

ších a středních producentů Plzeňského 

kraje vybírala komise tvořená odborní-

Lidé z Plzeňska chtějí kvalitu
z místních surovin 

"Mošt se vyrábí bez chemie, neředí, nefiltruje 

a nesladí. Jen se šetrně zpasterizuje. Přísady, 

například bezinka, která vyhrála, se ručně 

sbírá v krajině," řekl Jaroslav Hruška, majitel 

moštárny Stvolny z Plzeňsku. Ročně vyrobí 

50.000 litrů moštu. Strohý obal z hnědého 

kartonu nutí zákazníka jít za kvalitou, a ne 

za obrázky na obalu. 

Rodinná firma funguje od roku 2008. 

Po vlně velmi levných moštů se zákazníci 

do moštárny vrátili a dnes je klientela stabil-

ní; 70 procent prodá přímo ze dvora a zbytek 

rozváží. "Lidé zjistili, že pokud je výrobek 

extrémně levný, tak nemůže dostát kvalitě, 

kterou nabízejí farmářské potraviny," uvedl 

Hruška. Firma má část jablek a hrušek ze 

svých sadů, ale vykupuje také od lidí a sada-

řů. Hlavní myšlenka je motivovat lidi k tomu, 

aby stromy nekáceli a vážili se jich. 

"Regionální potravina je velmi přísná a je 

velmi těžké cenu získat. Je to značka sku-

tečné kvality a původu. Velmi si jí vážíme. 

Na značky typu Klasa už lidé neslyší, protože 

je všude," uvedl. 

"Většinu medu stále používáme na výrobu 

medoviny a vín. Tím, že jsme nuceni med co 

Třináct krajů České 
republiky postupně 
vybralo vítězné výrobky 
pátého ročníku soutěže 
Regionální potravina. 
První slavnostní předávání 
proběhlo v Plzeňském kraji. 
Devět místních výrobců 
získalo ocenění Regionální 
potravina Plzeňského kraje 
na Festivalu regionálních 
potravin. Značku uděluje 
pátým rokem Ministerstvo 
zemědělství nejlepším 
výrobkům od malých 
a středních regionálních 
producentů.

Vyšší zájem o kvalitní výrobky z místních surovin a také 
ústup ekonomické krize potvrdila výrazně větší návštěvnost 
festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje než 
v minulých třech ročnících. Spotřebitelé jsou stále více 
ochotni zaplatit za výrobky ze své lokality výrazně vyšší cenu 
než v supermarketech. Tvrdí to vítězové soutěže Regionální 
potravina Plzeňského kraje 2014, kde uspělo devět 
z 86 přihlášených produktů. 

O regionální potraviny z Plzeňského kraje byl u sousedů 
v Německu velký zájem

S městem Klatovy má německý Deggendorf 

přátelské a velmi dobré vztahy. A tak na le-

tošní letní zahradnický veletrh se v tomto 

družebním městě objevili i samotní or-

ganizátoři soutěže o nejlepší regionální 

potravinu Plzeňského kraje, Ivo šašek s do-

provodem. „Byli tam s námi kuchaři – kantoři 

z Hotelové školy v Plzni, pan Martin Havlík 

a paní Marie Kabátová, kteří navařili kanapky 

s pomazánkou z klatovského uzeného kapra, 

zelné placky, špekáčky na pivu z Purkmistru, 

piškotové řezy s želé z bezinkového moštu, 

želé s domácím jogurtem. Toto vše a mnoho 

dalších regionálních dobrot jsme nabízeli 

na zahradnickém veletrhu,“ uvedl Ivo Šašek 

a tak na Donaugartenschau měl kromě zmí-

něných navařených jídel největší úspěch 

křimický zelný salát s křenem 

a víkendový chléb od paní Ně-

mečkové z PEKO s.r.o. „Jinak jsme 

tam měli i zelňáky také od paní Ně-

mečkové, svatební koláčky od paní 

Václavíkové, sušené ovoce a jab-

lečný mošt z Lukreny, sýry od pana 

Junka z Přimdy a Šumaváček z mi-

nimlékárny JOMA manželů Mar-

tínkových,“ pochlubil se Ivo Šašek 

a doložil fotkami, z nichž jsme jich 

pár vybrali. Dokreslují atmosféru 

výstavy a „účinkování“ MAS Po-

šumaví, která se o hladký průběh 

soutěže Regionální potravina i le-

tos velmi přičinila.

 (li)

Dobroty z Pošumaví
v Deggendorfu

Německým návštěvníkům zahradnického veletrhu 
v Deggendorfu (družební město českých Klatov) přijeli 
nabídnout ochutnávku vítězných výrobků ze soutěže 
Regionální potravina Plzeňáci. Na snímku je nabízí 
Ivo Šašek, duše těchto místních soutěží

nejvíce ošetřovat, abychom aroma medu 

dostali až do výrobku, tak se o něj musíme 

nadstandardně starat. Takže my ho všechen 

zachlazujeme a velkou část zamražujeme. 

A právě ten jsme přihlásili do soutěže," řekl 

podnikatel Jaroslav Lstibůrek z Pasečnice 

na Domažlicku, který vyhrál s medem medo-

vicovým lesním z Českého lesa. 

"Loni tu nebyla ani třetina lidí. Signalizuje 

to zlom, že pochopili, že naše výrobky jsou 

něco jiného než dovozové. Naši největší od-

běratelé jsou hlavně ženy do 35 let s dětmi, 

které chtějí zajistit potomkům bezpečnou 

a zdravou výživu a nebojí se do toho inves-

tovat peníze. A tato skupina posiluje," uvedl 

František Sikyta, šéf farmy a minimlékárny 

Milknatur Líně, která zvítězila s BIFI nápojem. 

V kategorii masných výrobků vyhrála 

bůčková roláda z Jatek Blovice a klobása 

od firmy Plzák z Plzně. V mléčných výrobcích 

pak Bundáš - kozí sýr ořechový z farmy Jana 

Junka z Přimdy. Mezi pekaři zvítězily Zelňáky 

od plzeňské firmy PEKO, mezi cukráři pak 

šumavský medový špalíček ze Střední školy 

zemědělské a potravinářské Klatovy, z ovoce 

a zeleniny pak křimický zelný salát s křenem 

od Jaroslava Lobkowitze.  (li)

ky z Ministerstva zemědělství, 

Státní veterinární správy, Státní 

zemědělské a potravinářské in-

spekce, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, krajského 

úřadu, Potravinářské i Agrární 

komory ČR. „Rozhodování bylo 

poměrně složité. Přihlášené výrob-

ky byly velmi kvalitní a o vítězích 

jednotlivých kategorií nakonec 

rozhodovaly detaily,“ uvedl Ivo 

Šašek, manažer Místní akční sku-

piny Pošumaví, která je jedním 

z organizátorů soutěže v kraji.

Součástí festivalu Regionálních 

potravin byl také farmářský trh 

s vítěznými výrobky ze všech roč-

níků soutěže. Návštěvníci mohli 

navštívit kuchařskou show v po-

dání vítěze soutěže „Vaříme s Re-

gionální potravinou Plzeňského 

kraje“ – Střední škola zemědělská 

a potravinářská - určené kolekti-

vům žáků středních gastronomic-

kých škol, jejíž finále se konalo 

v polovině května v rámci Apetit 

Festivalu.

 (li)

Na prodejní výstavu Regionální potraviny v Plzni se přišel podívat s manželkou 
i poslanec za ODS Ing. Jiří Papež, který je na snímku s Ing. Ivo Šaškem

Značku Regionální potravina Plzeňského kraje 2014 obdržely tyto výrobky:

Kategorie: Oceněný výrobek a výrobce:

1. Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas Bůčková roláda, Jatky Blovice, s.r.o.

2. Masné výrobky trvanlivé Klobása, PLZÁK z PLZNĚ, s.r.o.

3. Sýry včetně tvarohu Bundáš kozí sýr ořechový, Jan Junek

4. Mléčné výrobky ostatní BIFI nápoj, ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA MILKNATUR, a.s.

5. Pekařské výrobky včetně těstovin Zelňáky, PEKO – Němečková, s.r.o.

6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek Šumavský medový špalíček, SŠZP Klatovy

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje Stvolenský mošt jablečný s bezinkami, Jaroslav Hruška

8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě Lahodný křimický zelný salát s křenem, Jaroslav Lobkowitz

9. Ostatní Med medovicový lesní z Českého lesa, Jaroslav Lstibůrek 

regionální potravina
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O nejchutnější výrobek
Olomouckého kraje
I letos se v daném regionu uskutečnila soutěž Regionální potravina, doplněná o další klání 
o titul Výrobek Olomouckého kraje. Celkem osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými 
vlastnostmi ocenila již koncem května v pátek odborná komise soutěže Regionální potravina. 
O tuto značku, která je zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 81 produktů 
od 35 výrobců. Ti soutěžili o logo v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly pekařské 
a masné výrobky.

Regionálním koordinátorem soutěže, kterou 

organizuje každým rokem Agrární komora 

Olomouckého kraje, je Ing. Pavel Stonawský, 

jinak ředitel společnosti Vepaspol, která se 

zabývá výrobou vepřového masa. S ním jsme 

se shodli na tom, že hlavním cílem soutěže, 

která má samozřejmě svá „kola“ i v jiných 

částech naší vlasti, je podpořit krajové potra-

vinářské výrobce a samozřejmě i samotné je-

jich produkty. Aby se o nich co nejvíce vědělo, 

ochutnávaly se a ve většině případů zcela 

jistě našly své místo v kuchyních a na jídel-

ních stolech našich domácností. Jak dodává 

Pavel Stonawský, určitě právem, a to nejen 

pro svůj hodnotný surovinový základ a podle 

druhu výrobku i čerstvost, ale také proto, že je 

vyrobily ruce našich lidí. 

Tradice, chuť a popularizace kraje

Dodejme, že jejich konzumací podpoříme 

naši pestrou domácí, či chcete-li regionální 

potravinářskou výrobu. A naše republika 

je tradicí těchto produktů pověstná. Jen 

se jejich propagaci směrem k samotným 

obyvatelům kraje i třeba turistům cestují-

cích republikou ještě před nemnoha lety 

nevěnovala taková pozornost, jakou by si 

zasloužily. Inspirace v tomto směru lze stále 

nacházet u některých našich sousedů, třeba 

v Rakousku. 

Proto je v těchto ohledech tak významný 

projekt Regionální potravina. Některé tra-

diční a již více jak sto let 

staré názvy propagaci 

už tolik nepotřebují, jiné 

se dostaly do povědomí 

spotřebitelů se zavede-

ním chráněných země-

pisných označení v rámci EU. Jsou ale stovky 

dalších po celé naší zemi, které nedosahují 

zatím věhlasu těch nejznámějších, ale vy-

nikají výživovými a chuťovými vlastnostmi. 

Zvýšení povědomí o těchto produktech 

a jejich popularizace je tak přínosná i pro ze-

mědělce a potom samotný ten či onen kraj. 

Určitě pomohou dobré výrobky při stolování 

návštěvníků regionu zvýšit jeho atraktiv-

nost v rámci cestovního ruchu. Nu a všichni 

si mohou podstatným způsobem rozšířit 

skladbu potravin. Dodejme, že výrobky pro-

spěšné zdraví. Regionální potraviny, byť jen 

jimi nikdy nebude možné zajistit nasycení 

podstatné části naší populace, zdravými po-

travinami přece jsou. Většinou bez umělých 

zlepšovadel, ochucovadel, chemikálií k úpra-

vě konzistence a také třeba vyváženým 

obsahem živin.

Letošní výsledky

Vraťme se však k faktům o letošních laureá-

tech soutěže. Jak už bylo řečeno, přihlášené 

výrobky hodnotila osmičlenná komise opět 

v čele s RNDr. Jindřichem Smičkou, ředite-

lem inspektorátu SZPI v Olomouci, tvořená 

dále zástupci Ministerstva zemědělství, 

Olomouckého kraje, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, Státní veterinární sprá-

vy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské 

komory ČR.

K udělení značky Regionální potravina 

Olomouckého kraje 2014 navrhla hodnoti-

telská komise osm výrobků z devíti standard-

ních kategorií. Masné výrobky s tepelnou 

úpravou našly svého laureáta v Bránici, což 

není obec, ale specifikace části jatečného 

kusu, pečeného a pocházejícího ze Ze-

mědělského družstva Újezd u Uničova. Je 

zajímavé, že v kategorii trvanlivých masných 

výrobků nebyla letos cena udělena. Země-

dělské družstvo Senice na Hané je pověstné 

svou mléčnou produkcí z vlastního nádoje 

ze stájí, odtud pochází i letos premiantní 

Hanácký tvaroh Drásal (víme, že toho jména 

žil nejvyšší Hanák všech dob). Až zpoza Jese-

níků byl dovezen a nejvíce porotě zachutnal 

Jogurt Běláček bílý ze ZD Jeseník. Kousek 

od Zábřehu na Moravě leží malebná obec 

Leština s výtečnou pekárnou – Pekařství 

Leština s.r.o. Jejich Chléb leštinský speciál, 

devítisetgramový, ohodnotila komise nejvý-

še z přihlášených v daném segmentu. V ka-

tegorii cukrářské výrobky včetně cukrovinek 

zvítězil Větrník z firmy PAULLA s.r.o.

Zajímavá je vždy kategorie nápojů, bez 

i s alkoholem. Ale letos se porotě líbil nej-

víc samozřejmě lihuprostý Jablečný mošt 

Johanna Schrotha výrobce Vladimíra Šan-

trůčka. Kategorii Ovoce a zelenina v čerstvé 

nebo zpracované formě ovládla s nejlepším 

výsledkem Sušená jablka od pana Eduarda 

Kozáka. A v kategorii ostatní uspěl nejlépe 

produkt vysoce kvalitní, přírodní, přímo 

včelí – Skaličský med z Hranicka, květový či 

s hlavní příměsí snůšky z lip. Jeho tvůrcem, 

pomineme-li zásadní tvůrčí úlohu včelstev, 

ze kterých se tento produkt vytáčel, je Jaro-

slav Juráň. 

Čtyři roky se značkou

Soutěž Regionální potravina je projektem 

Ministerstva zemědělství určeným na pod-

poru malých a středních zemědělců a pro-

ducentů potravin v jednotlivých krajích 

České republiky. Oceněný výrobek získá 

právo zdarma užívat značku Regionální 

potravina po dobu čtyř let na obalu svého 

výrobku. Podrobné informace o soutěži 

můžete najít na webových stránkách www.

regionalnipotravina.cz.

Ocenění Výrobek OK 
získalo letos 18 výtvorů 

Výrobek OK je 

soutěž ,  k terá 

má zviditelnit 

a podpořit místní 

speciality a jejich 

výrobce. Soutěž 

vznikla v roce 

2005, kterou pod 

záštitou hejtma-

na Olomouckého 

kraje organizuje Agrární komora Olomouc-

kého kraje. Základní podmínkou účasti 

v soutěži je, že daný produkt musí být 

v tomto regionu vyroben a distribuován 

do maloobchodní sítě. Vítězné produkty zís-

kávají logo, které mohou používat na svých 

obalech. V letošním roce získává toto oce-

nění 18 výrobků, celkem se značkou pyšní 

již 120 výrobků z odvětví potravinářství 

a zemědělství. Výrobek musí být vyroben 

v Olomouckém kraji. 

 Ve stručném přehledu ještě uveďme le-

tošní Vítězné výrobky v soutěži Výrobek Olo-

mouckého kraje 2014. S blahopřáním všem, 

co tak uspěli a rozšířili nabídku vůní a chutí 

a nejen svým krajanům… Byli to: 

Ondřej Špunda, Moštárna Mezice – Jablečný mošt 

Pivovar Litovel a.s. – Litovelský Gustav 13° 

Včelnex, s.r.o. – Zlatá karpatská medovina 

Pekařství Leština s.r.o. – Celožitná rustikální bulka 100 g 

Pekárna Racek, s.r.o. – Twister cibulový 

Pekařství MaM, s.r.o. – Malinová špička 

Antonín Jelínek – Irenčina buchtička povidlová 

EUROPASTA SE – Těstoviny semolinové sušené – ADRIANA 

ELICHE 

Ing. Lucie Andrýsková Zákys – meruňka 0,4 l, kysaný mléč.

výrobek 

Stanislav Kolár – Hustopečský kozí sýr 

Dita Ferancová – Šumperák (tvrdý sýr ement.typu) 

Zemědělské družstvo Vícov – Šunkový zauzený salám 

Lubomír Šmída – Uzená krkovice z Konice 

Váhala a spol. s r.o., výroba a prodej masných a lahůdkář-

ských výrobků – Hustopečská játrovka 

Designfoods s.r.o. – Kachní paštika s jablky 

Lenka Glosová –Nostalgie (kolekce čokolády)

Zdeňka Zendulková – Čokoládové pohlazení 

František Bačík – Mléčná čokoláda 51 % .

Vítězné výrobky k nám přijdou 
v řadě ochutnávek

Již v polovině srpna třeba na Litovelském 

otvíráku se mohli, či na Dožínkách Olo-

mouckého kraje v Přerově koncem srp-

na se budou moci zájemci s použitím 

všech degustačních smyslů seznámit s oce-

něnými výrobky. Hlavní a slavnostní vy-

hlášení vítězů výše popsaných letošních 

soutěží v Olomouckém kraji proběhne 

v říjnu na výstavišti Flora Olomouc, při pří-

ležitosti podzimní výstavy Flora a festivalu 

gastronomie a nápojů OLIMA. Ty nej-výrob-

ky zde budou moci návštěvníci také zdar-

ma ochutnat a některé i zakoupit přímo 

ve stáncích u výrobců. Ovšem s nálepkou 

na obalech svých výrobků se mohou výrob-

ci pochlubit již nyní. 

 -jur-

 Foto: Agrární komora OL kraje

Práce odborné komise při vyhodnocování soutěže Regionální potravina, v popředí sedící Ing. Josef 
Hlavinka, předseda představenstva AK Olomouckého kraje

Skaličský med Mléčná čokoláda 51% od Františka Bačíka

Koordinátor soutěže Ing. Pavel Stonawský

Litovelský Gustav
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 Foto: Agrární komora OL kraje

Jogurt Běláček 
bílý ze ZD 
Jeseník
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Středočeská Regionální 
potravina 2014
Celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Středočeského kraje 
ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2014. „O tuto značku, která je 
zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 103 produktů od 36 výrobců. 
O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly kategorie Alkoholické 
a nealkoholické nápoje a Masné výrobky tepelně opracované,“ prozradila Ing. Gabriela 
Jeníčková, ředitelka Krajského informačního střediska Středočeského kraje.

Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Minister-

stva zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského inter-

venčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní 

veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory 

ČR. K udělení značky Středočeská Regionální potravina 2014 navrh-

la hodnotitelská komise těchto 8 výrobků:

 

Kategorie: Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas 
Výrobek: Jevanská šunka s kostí
Výrobce: VLAMEXA s.r.o., Uhříněves Praha

Kategorie: Masné výrobky trvanlivé 
Výrobek: Pepík
Výrobce: Řeznictví a uzenářství U Dolejších, s.r.o.
 

Kategorie: Sýry včetně tvarohu 
Výrobek: Tučný tvaroh
Výrobce: Martin Homola, Liteň

Kategorie: Pekařské výrobky včetně těstovin 
Výrobek: Kváskový pecen Cvrčovický
Výrobce: Cvrčovická pekárna, s.r.o., Kladno

Kategorie: Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 
Výrobek: Listový nugátový řez
Výrobek: Integrovaná střední škola, Jesenice

 Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zeměděl-

ství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producen-

tů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek 

získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř 

let na obalu svého výrobku. Podrobné informace o soutěži můžete 

najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Kategorie: Alkoholické 
 a nealkoholické nápoje 
Výrobek: Hubertus světlý ležák 
 premium nefiltrovaný
Výrobce: Pivovar Hubertus, a.s.

Kategorie: Ovoce a zelenina
 v čerstvé nebo
 zpracované formě
Výrobek: Břežanský
 jahodový džem
Výrobce: Berry servis s.r.o., Břežany

Kategorie: Ostatní 
Výrobek: Hrášková polévka
Výrobce: Agro Jesenice u Prahy a.s., Zlatníky - Hodkovice

Ochutnávky vítězných potravin
Středočechů

Pak už se ochutnávky konaly většinou při 

farmářských trzích v regionu. S ohledem 

na uzávěrku stránek Potravinářského ob-

zoru a expedice před koncem srpna nás 

zajímala další data ochutnávek, na něž 

můžeme společně s pořádajícími organiza-

cemi zájemce pozvat.

Je to možnost s nástupem září ochutnat 

tyto dobroty na farmářském trhu v Benešově 

dne 6. 9., dále 25. 9 ve Slaném,26. 9. v Mladé 

Boleslavi, 9. – 12. 10. proběhne prezentace 

regionálních potravin Středočechů při výsta-

vě Zemědělec v Lysé. „Poslední možnost, jak 

si přiblížit tyto speciality formou ochutnávky, 

dáváme spotřebitelům na velmi populárním 

Jarmarku lidových řemesel. Koná se 29. 11. 

v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemší-

nem,“ dodává Gabriela Jeníčková.

Společně tak SZIF s regionálními, ale 

i okresními agrárními komorami a často 

i krajskými informačními středisky dává ve-

řejnosti na vědomí, kde jsou v jednotlivých 

krajích potravinářské, často rodinné firmy, 

které se vrací k starým osvědčeným recep-

turám, poctivě vyrábějí a touto formou 

nabízejí seznámení. 

 (li)

Počínaje 14.6. pořádá středočeský region 
pro širokou veřejnost ochutnávky vítězných 
potravin ze soutěže Středočeská Regionální 
potravina v roce 2014.“První takováto akce 
proběhla při Dni na rodinné farmě Brsina 
ve Svatém Janu,“ upřesnila Ing. Gabriela 
Jeníčková ředitelka Krajského informačního 
střediska Středočeského kraje.



regionální potravina

24 251/2014  Potravinářský obzor Potravinářský obzor  1/2014

Nejlepší ze Zlínska
tlačenka, sýr, chléb, jogurt a další
V soutěži o Regionální potravinu se hodnotí podle přísných kritérií výrobky v celkem devíti 
kategoriích. Může se stát, že některý rok a v některé skupině nebývá cena udělena. Letos tomu 
tak bylo i v případě ocenění v rámci letošní soutěže ve Zlínském kraji u masných výrobků 
trvanlivých a v kategorii ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě. To ovšem nic 
nemění na tom, že škála sedmi oceněných výrobků pro rok 2014 se pyšní výjimečnou kvalitou 
a chuťovými vlastnostmi.

V soutěži o značku, která je zárukou míst-

ního regionálního původu, se letos před 

odbornou komisí tvořenou zástupci Mi-

nisterstva zemědělství, Krajského úřadu 

Zlínského kraje, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce, Státní veterinár-

ní správy ČR, Agrární komory ČR a Potravi-

nářské komory ČR ucházelo 135 produktů 

od 47 výrobců. O logo soutěžili v devíti ka-

tegoriích, nejsilnější zastoupení měly pe-

kařské výrobky a kategorie ostatní. 

K udělení značky Regionální potravina 

Zlínského kraje 2014 navrhla hodnoti-

telská komise sedm výrobků. V kategorii 

masné výrobky tepelně opracované včet-

ně uzených mas získala nejvíce bodů 

Tlačenka Voma ze společnosti Voma s.r.o. 

z Uherského Brodu. Žádný trvanlivý masný 

výrobek letos nebyl do soutěže přihlášen 

a tudíž ani oceněn. Třetí kategorie – sýry 

včetně tvarohu – 

měla ovšem svého 

premianta s ná-

zvem Sýr z farmy 

ěl  o šem s ého 

-

y 

měla ovšem svého

premianta s ná

zvem Sýr z farmy

Hodnotitelská komise zasedala 5. června ve Zlíně

kořeněný. Jeho výrobcem je Farma – ZPZ 

s.r.o. Valašská Bystřice.

Jako téměř každým rokem, ani letos ne-

chyběl mezi vítězi produkt Mlékárny Valaš-

ské Meziříčí s.r.o., když byl nejvýše hodnocen 

Smetanový jogurt z Valašska s čokoládou. 

Nejsilnější zastoupení v soutěži měly letos 

pekařské výrobky. Z jejich soupeření vyšel 

jako první Pšeničný chléb, který peče Tomáš 

Vrána, Biofarma Jure, Lužkovice. V kategorii 

cukrářské výrobky včetně cukrovinek byl 

jako nejlepší vyhodnocen výrobek se zajíma-

vým názvem Včelí kusanec, jehož výrobce je 

Pekárna Přílepy s.r.o.

Nejvyšší ocenění mezi nápoji, a dodejme, 

že na zdraví a bez podílu alkoholu, získal 

Hostětínský mošt jablko a rakytník BIO, 

jehož výrobcem je Moštárna Hostětín s.r.o. 

A konečně v kategorii ostatní se umístilo 

velmi chutné jídlo, kterým jsou bramborové 

knedlíky s masovou náplní, tedy oficiálně 

s názvem Bramborový knedlík s masovou 

náplní 300 g. Ten do soutěže přihlásil Josef 

Martínek z Valaškého Meziříčí – Krhové.

Všechny uvedené výrobky získaly právo 

zdarma užívat značku Regionální potravina 

po dobu čtyř let. A jejich chuť bude moci 

posoudit i široká veřejnost na akcích, kde 

se výrobky představí. Bylo to mimo jiné 

na Dožínkách Zlínského kraje 23. Srpna 

v Kroměříži, kde bývá tradičně na podiu 

na kroměřížském náměstí slavnostní vy-

hlášení a předání cen zástupcům výrobců 

s gratulací představitelů Zlínského kraje, 

zástupce Ministerstva zemědělství, Agrár-

ní komory ČR a dalších hostů. Celá škála 

oceněných produktů Regionální potravina 

i s vyhlášením ocenění Perla Zlínska bude 

k ochutnání i zakoupení na Dni Zlínského 

kraje s sobotu 4. října.

Popřejme úspěšnou cestu těchto vý-

robků a samozřejmě i všech, které se le-

tošní soutěže zúčastnily pro dobrou chuť 

a ke zdraví, nejlépe s potravinami vyrobe-

nými s umem a péčí zemědělci a producen-

ty potravin v regionech naší země. 

– jur –

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Regionální potravina Zlínského kraje bývá u příležitosti Dožínek 
Zlínského kraje v Kroměříži za přítomnosti „hospodáře“ kraje, hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka 
 (foto z archivu Agrárního obzoru)Oceněná Tlačenka Voma

Hostětínský mošt jablko a rakytník BIO

Ochutnejte Českou republiku

V mnoha zemích Evropy je právě gas-

tronomie jedním z důležitých nástro-

jů propagace. Také z tohoto důvodu 

vznikl ve spolupráci agentury CzechTou-

rism s Asociací hotelů a restaurací ČR 

a Asociací kuchařů a cukrářů ČR projekt 

Ochutnejte Českou republiku aneb Czech-

Specials. „Naším společným cílem je za-

traktivnit potencionální turistické destinace 

(regiony) a představit je prostřednictvím 

kulinářských specialit, jak zahraničním, 

tak i domácím turistům. Projekt podporuje 

logo CzechSpecials jako signifikantní ozna-

čení pro restaurace a hotelové provozy, 

které do něho na základě certifikace vstu-

pují a rozhodly ve svých zařízeních při-

pravovat nejen národní pokrm - českou 

svíčkovou, ale také místní speciality, sou-

visející s tradicí příslušného 

regionu,“ říká generální ře-

ditel České centrály cestov-

ního ruchu-Czech Tourist 

Rostislav Vondruška.

Apetit festival 

Prázdniny zajímavě nastar-

toval Apetit festival v Par-

dubicích na Dostihovém 

závodišti. 

„Nenechte si ujít gurmán-

ský festival plný dobrého 

jídla a pití,“ hlásaly billboardy. 

Byla to jedna z velmi vydařených zmíněných 

třech partnerských organizací z projektu 

Czech Specials. Zájemci se totiž už dopředu 

mohli těšit na kuchařskou show Zdeňka 

Pohlreicha, na "Kluky v akci" v podání Ond-

řeje Slaniny a Filipa Sajlera, nebo na menu 

připravené dvojnásobným držitelem miche-

linské hvězdy Romanem Paulusem. Během 

festivalu konaného 29. a 30. června se nikdo 

nenudil , neodcházel hladov a byl plný zážit-

ků. Nejvíc prozradí snímky z této akce.  

 (zb)

Foto archiv Apertit festivalu

Česká kuchyně patří bezesporu mezi kulturní a kulinářské 
bohatství, které Česko má.

Zdeněk Pohlreich a jeho chuťovky

Rodiny si libovaly při ochutnávkách
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a Zapletal, s.r.o. z Rosic. Maso a masné výrobky trvanlivé 

nejlépe reprezentoval letos výrobek Rostěnice a.s., který 

nese název Rostěnický Divočák. 

Ryby a rybí výrobky nemohly v letošní jihomoravské 

soutěži chybět, vítězem se stal je Pstruh duhový – uzený 

výrobce S.M.K., a.s. Kategorii Zpracované a nezpracované 

ovoce a zelenina kralovaly Horňácké patronky z Horňácké 

farmy s.r.o. Zatímco kategorie Mražených výrobků zůstala 

neobsazena, v Hotových výrobcích ostatních už vítěz byl 

a nese název Miluščiny nudle polévkové, výrobce Miluše 

Rybová. V kategorii ostatní potravinářské výrobky zabo-

dovala nejvíce společnost Včelpo s Medem květovým 

pastovým. A konečně jsou zde dvě kategorie nápojů. 

V těch nealkoholických byl nejlepší 

Ryzlinkový hroznový mošt od Pavla 

Karlíka a v alkoholických výrobek pod 

názvem Višňové z Vinařství Chateau 

Lednice a.s. A Aby byl výčet úplný, 

u soutěže Reegionální potravina je 

ještě kategorie Sýry včetně tvarohu, 

zde byl nevyšším počtem bodů oce-

něn sýr Kozí tvarohové žervé z farmy 

Sedlákových.

Popřejme vítězným výrobků 

i všem dalším, které se letos sou-

těží zúčastnily, aby našly trvalou 

přízeň spotřebitelů 

a obohatily jejich 

stůl nejen chutěmi, 

ale i v žádoucím roz-

sahu přidaly kvalitní 

a zdravé výživové 

parametry produků. 

V roce 2014 se uskutečnil již 9. ročník, kdy se 

hodnotily výrobky ve dvanácti kategoriích: 

I. Pekařské výrobky, II. Cukrářské výrob-

ky, III. Mléko a mléčné výrobky, IV. Maso 

a masné výrobky – tepelně opracované, 

V. Maso a masné výrobky – trvanlivé, 

VI. Ryby a rybí výrobky, VII. Zpracované 

ovoce a zelenina, VIII. Mražené výrobky, 

IX. Hotové výrobky – ostatní, X. Ostatní 

potravinářské výrobky (med, ocet, koře-

ní, léčivky …), XI. Nealkoholické nápoje, 

XII. Alkoholické nápoje (kromě vína).

V roce 2010 vstupuje na scénu jednotná 

a celostátní soutěž o ocenění Regionální 

potravina s individuálním označením kaž-

dého kraje. Gesci nad touto soutěží má 

Ministerstvo zemědělství ČR. V roce 2014 

se uskutečnil již 5. ročník, kdy se hodnotily 

výrobky v devíti kategoriích, podobně jako 

v jiných krajích. Díky shodnosti hodnotících 

kritérií lze z výsledků práce hodnotící ko-

mise, jednoduchým převodním můstkem, 

vygenerovat vítěze v obou formách soutěže.

Roste zájem o soutěž

Po vypracování metodiky a oslovení výrob-

ců s potřebnou mediální prezentací bylo 

koncem května provedeno vyhodnocení 

výrobků. Oficiální průběžné prezentace, 

ochutnávky a prodeje úspěšných výrobků 

se uskutečňují od 4. července 2014 do 

21. listopadu 2014. Místa konání jsou vole-

na tak, aby bylo pokryto celé území Jihomo-

ravského kraje. Slavnostní předání ocenění 

jednotlivým laureátům bude provedeno 

31. srpna na Jihomoravské krajské dožínky 

2014 na náměstí Svobody v Brně. 

Ročník 2014 se vyznačuje 

výrazným nárůstem počtu sou-

těžících firem a hodnocených 

výrobků. V roce 2013 soutě-

žilo 34 výrobců a 99 výrobků, 

v roce 2014 již 51 výrobců 

a 147 výrobků. Naše vysvětle-

ní je, že výrobci chtějí, aby se 

o jejich kvalitních výrobcích 

vědělo, a že spotřebitelé ná-

sledně mají zvýšený zájem 

nejen o úspěšný výrobek, ale 

o celý sortiment kvalitní regio-

nální firmy.

Vítězné výrobky 
Zlatá chuť jižní Moravy 2014
V kategorii Pekařské výrobky se nejlépe 

umístil Kloboucký rohlík z Pekařství Křižák, 

s.r.o. Hoblinka Ing. Václava Labského byla 

premiantem kategorie Cukrářských výrob-

ků. Nejlepším ze skupiny Mléko a mléčné 

výrobky se stalo Horácké máslo z mlékárny 

Olešnice, rolnické mlékařské družstvo. 

V kategorii Maso a masné výrobky tepel-

ně opracované zaujala hodnotící komisi 

nejvíce Hadačova nožka z firmy Hadač 

Tradice potravinářských soutěží
v Jihomoravském kraji
Již v roce 2006 se z podnětu Regionální agrární komory Jihomoravského kraje uskutečnil 
1. ročník soutěže o ocenění Chuť jižní Moravy, kdy vítězný výrobek v každé kategorii získává 
ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy s označením letopočtu. Spoluorganizací a záštitou nad 
soutěží se zapojil hejtman Jihomoravského kraje a dále současná Mendelova univerzita 
v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v zastoupení svých rektorů. 

Horácké máslo z olešnické mlékárny

Hadačova nožka ze společnosti Hadač a Zapletal z Rosic

Pstruh duhový – uzený – S.M.K., a.s.

Klouboucký rohlík z Pekařství Křižák s.r.o.

Cukrářský výrbek Hoblinka – Ing. Václav Labský

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

Horňácké patizonky– výrobce Horňácká farma s.r.o.

Rostěnický Divočák – Rostěnice, a.s.

MASNÁ VÝROBA ROSTĚNICE, a. s.CE,, a aa... s.s.s.

Nabízíme 
denní rozvoz 

nebo rozvoz dle dohody

Máme to, na co máte chuť!

Rostěnice, a.s.
Rostěnice č. 49, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 362, 517 326 925
fax: 517 330 632, 517 326 919

y o ý o o

Karlíka a v alkoholi

názvem Višňové z

Lednice a.s. A Ab

u soutěže Reegio

ještě kategorie Sý

zde byl nevyšším 

něn sýr Kozí tvaro

Sedlákových.

Popřejme vítě

i všem dalším, k

těží zúčastnily, 

pří

a 

stů

ale

sah

a 

pa

Závěrem

Tak ještě jednou na viděnou 

na Jihomoravských krajských 

dožínkách posledního srpna 

v Brně s nejucelenější pře-

hlídkou soutěžících a vítěz-

ných výrobků.

Ve spolupráci s ředitelem 

RAK Jm kraje

Ing. Jaromírem Musilem, Ph.D. 

– red –

Foto: RaK Jm kraje

Višňové – Vinařství Chateau Lednice a.s.
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V Litovli uvařili Černý Citron
V dubnu byla v Litovli oficiálně představena novinka v portfóliu pivovaru Litovel. Jak 
napovídá název, jedná se o pivní mix, který zaujme spojením chutě citrónu a litovelského 
tmavého ležáku.

Svěží chuť se stala hitem léta
Díky ojedinělé kombinaci citronu a litovel-

ského ležáku, doplněné o nejlepší pražený 

slad, vznikl tento zcela výjimečný pivní pro-

dukt. Jak uvedl sládek Petr Kostelecký, při 

vzniku Černého Citronu mysleli v první řadě 

na ty, kteří ho budou pít. Uspořádali proto 

průzkum mezi spotřebiteli, který litovelské-

ho výrobce nasměroval na toto senzoricky 

výjimečné spojení.

V Litovli měli okamžitě jasno, jak bude 

nový Černý Citron vypadat. „Chtěli jsme mo-

derní nápoj, v němž se snoubí tradice a ino-

vace. Silná chuť našeho piva doslova volala 

po svěžesti. A my věříme, že z něj bude hit 

nejen nadcházejícího léta,“ slibuje si od no-

vinky Kostelecký. Kombinací obsahu alko-

holu, svěží chuti a tmavé barvy je na českém 

trhu unikátní. V oblasti pivních mixů není 

litovelský pivovar žádným nováčkem. Černý 

Citron má totiž staršího nealkoholického 

bratříčka Citron Free, nyní nesoucího název 

Černý Citron Nealko. Varianta bez alkoholu 

má za sebou již první úspěchy, letos vyhrála 

prestižní Zlatý pohár PIVEX 2014 v kategorii 

nealkoholických míchaných piv.

Humorná kampaň
pobavila nejen region

Oficiálnímu představení Černého Citronu 

předcházela odlehčená kampaň v hravém du-

chu. Bláznivý výzkumník z fiktivního Českého 

ústavu pro studium citrusových plodů a exo-

tického ovoce podle ní vyšlechtil ovoce Černý 

Citron, které se vyznačuje naprosto jedineč-

nými vlastnostmi. Při této příležitosti kolovalo 

video s velkým úspěchem na internetu a so-

ciálních sítích. V úterý 22. dubna se pak v Olo-

mouci uskutečnil happening, kde byl oficiálně 

výrobek představen široké veřejnosti. Litovelští 

uspořádali humorný pochod mladých lidí 

za legalizaci Černého Citronu centrem města, 

jehož součástí bylo provolávání „revolučních“ 

hesel. „V rámci podpory nového výrobku byla 

vyhlášena soutěž o zajímavé ceny, kterou 

chceme oslovit především mladé lidi,“ dodává 

Markéta Václavková, vedoucí marketingu Pi-

vovaru Litovel. Soutěž probíhala na stránkách 

www.cernycitron.cz a její podstata spočívá 

v nahrávání videí a fotografií s popisky toho, 

co nejšílenějšího jsou lidé ochotní udělat pro 

velkou party s Černým Citronem. 

Nový pivní produkt Černý Citron byl 

nabídnut nejprve v gastro provozovnách 

především na Hané, tedy v oblasti, kde 

sídlí a působí Litovelský pivovar. Po-

stupně jeho propagač-

ní kampaň směřovala 

na Brněnsko a Zlínsko. 

V současné době je Čer-

ný Citron nabízen v ce-

lorepublikové distribuci. 

Pivní nápoj s obsahem 

alkoholu 4 % můžete 

zakoupit například v ob-

c h o d n í c h  ř e t ě z c í c h 

Albert, Globus, Billa. Zá-

kazníci si ho mohou vy-

chutnat v plechovkách, 

klasických pivních lahvích NRW, lahvích 

0,33 l i čepované. 

Pivovar nabízí spotřebitelům i verzi neal-

ko piva Černý Citron.

 (Baš)

Sládek Petr Kostelecký s čerstvě natočeným 
Černým Citronem

Vedoucí marketingu Markéta Václavková s oceněním Černého Citronu

pivovarnictví

1/2014  

Spotřebitelská anketa
Jaké potraviny na českém trhu preferujete, bezvýhradně jen české nebo rozhodne co je lepší?

Jaké značky u vás nejvíc bodují? 

Je to Regionální potravina, Klasa nebo Česká chuťovka?

 Preferuji české, pokud jsou čer-

stvé a dostanou se včas k zákaz-

níkovi. Někdy je to dilema…jako 

příkladně švýcarské sýry a belgická 

čokoláda. V tom případě sáhnu 

po tom lepším (občas).

Značky samotné nepovažuji 

za naprostou záruku kvality. Vy-

mysleli je lidé a lze vytušit i mar-

ketingový záměr. Výrobce, který 

mě nezklame ani při opakovaných 

nákupech (chléb, máslo, jogurty, brambory)…ten u mě boduje.

Nejbližší je mi Regionální potravina, která symbolizuje a obha-

juje svůj kraj, místo, v němž vznikla. Věřím, že pravdivě.

 Preferuji kvalitu, raději sáhnu 

po české potravině. Ovoce či zeleni-

nu, které rostou v tuzemsku, kupuji 

zásadně české provenience.

 Preferuji výrobky KLASA. Naku-

puji i regionální potraviny od osobně 

známých producentů, kteří nemusí 

mít na svých výrobcích značku certi-

fikace, ovšem musím jim důvěřovat.

 Preferujeme české potraviny, 

ale v případě nižší kvality volím 

zahraniční výrobek, případně 

rovnou nákup v Rakousku...

 Všechny tři beru jako do-

poručení ohledně kvality, pře-

sto kvůli dětem dále na etiketě 

zkoumáme obsah tzv. éček.

 Přiznám se, že jsem do znač-

né míry zákazníkem takzvaných 

obchodních řetězců, které jsou 

v mém bydlišti v Přerově i těch ci-

zokrajných názvů. Ale mám neda-

leko i české prodejny, třeba Tempo, 

obchodní družstvo Opava. Pokud 

výrobky už znám či mohu zjistit 

v popisu na obalu, dávám jedno-

značně přednost nabídce našich 

potravinářů. Samozřejmě ve snaze o pestrou skladbu stravy i obo-

hacení chutí a vůní kupuji i zahraniční pokrmy či suroviny, které se 

u nás nedají vyrobit.

 Na našich výrobcích si všímám i propagačních značek, 

snad nejvíc mne upoutá symbol Klasa. Rád vyzkouším v ochut-

návce či zakoupením výrobku ten, který objevím při návštěvě 

nějakého blízkého i vzdálenějšího farmářského trhu, kde je 

k mání produkce našich regionálních výrobců, pyšnící se logem 

Regionální potravina i samozřejmě těch dalších. Letos je zase 

plno novinek, tak se těším, že některé z nich, nejspíše z Olo-

mouckého či Zlínského kraje ochutnám.

 Ve skupině hlavních potra-

vin preferuji české, ve skupině 

delikates české, ale i švýcarské, 

italské (např. sýry)

 Z uvedených značek prefe-

ruji nejvíce značku Regionální 

potravina a Česká chuťovka Dávám přednost českým potra-

vinám z několika důvodů. Jednak 

nepodporuji přepravu na velké vzdá-

lenosti a pak ráda kupuji potraviny 

od menších rodinných firem. Vybírám 

si a zejména čtyřleté dceři kupuji potra-

viny podle jejich složení.

 Registruji již léta značku Klasa 

a tyto potraviny ráda kupuji. V po-

slední době jsou mi velmi sympatické 

i značky kvality z jednotlivých regionů, 

je to například Mls z kraje Vysočina 

nebo Perla Zlínska a kvalitní potraviny 

z kraje Přemysla Oráče. Vítám i Českou 

chuťovku a cením si, že přihláška do této soutěže není podmíněná 

velkou sumou peněz, ale je to spíš symbolické a hodnocení výrobků, 

jak jsem zjistila, je na profesionální úrovni a velmi přísné.

Jiří Eisenbruk (Znojmo)

Zuzana Boušková (Praha)

Eva Kloudová (Brno)

Michal Vokřál (Praha)

Jiří Novotný (Přerov)

Petr Hynek (Břeclav)

anketa
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ke spolupráci Patrik Dojčinovič, obchodní 

ředitel společnosti Tesco. Vítězné a oceně-

né chleby budou zalistovány do obchodů 

Tesco a podle možností dodavatele budou 

nabízeny regionálně nebo na celostátní 

úrovni.

Spotřeba chleba a situace 
v pekařském oboru
Ročně se v ČR dle údajů České statistické-

ho úřadu vyrobí 290 tisíc tun chleba, což 

je téměř milion chlebů denně. Spotřeba 

chleba dle České statistického úřadu (ČSÚ) 

činí 41,3 kg na osobu a rok. V posledních 

dekádách spotřeba chleba, stejně jako 

v okolních státech, klesala a naopak rostla 

spotřeba pečiva. „V loňském roce se však 

pokles chleba zastavil a očekává se opět 

mírný růst spotřeby. Je patrné, že spotřebite-

lé si začínají uvědomovat důležitost chleba 

ve výživě,“ uzavírá Jaromír Dřízal.

Podle údajů Eurostatu je český chléb 

osmý nejlevnější v Evropské unii: 1 kg 

konzumního chleba stojí dle ČSÚ v prů-

měru 23 Kč a průměrný Čech za něj vydá 

necelých 1 000 Kč ročně. Přestože náklady 

pekařům neustále stoupají (suroviny, ener-

gie, pohonné hmoty), spotřebitelská cena 

chleba je stejná jako v roce 2007 (23,20 Kč 

dle ČSÚ), což je jedním z důvodů, proč kaž-

dý sedmý pekař od roku 2000 zkrachoval. 

Po d n i k ate l s k ý  s va z  p e k a ř ů 
a cukrářů v České republice je 

významné potravinářské profesní sdružení, 

které hájí zájmy a podporuje činnost firem 

podnikajících v pekařském a cukrářském 

oboru. V současné době sdružuje 100 

členů - pekáren a cukráren, dodavatelů 

strojního zařízení, surovin a služeb pro 

tyto obory a potravinářských škol. Více 

informací na www.svazpekaru.cz

Eugenie Línková

Foto archiv Svazu pekařů

různé

Soutěž o Chléb roku 2014
má své vítěze

Dny chleba – největší pekařská 
slavnost v České republice
Jubilejní ročník největší pekařské slavnosti 

Dny chleba uspořádal již tradičně Podnikatel-

ský svaz pekařů a cukrářů v ČR a zúčastnilo se 

jej na čtyři sta odborníků a příznivců pekař-

ského řemesla. Záštitu nad akcí, která usiluje 

o kvalitu pekařských výrobků, převzal ministr 

zemědělství České republiky Marian Jurečka. 

Ministerstvo zemědělství v letošním roce 

akci rovněž podpořilo finančně. K pekařské 

slavnosti neodmyslitelně patří i akt svěcení 

chleba, základní lidské potraviny a Božího 

daru. Letos tento obřad celebroval kardinál 

Dominik Duka. „Pekařská slavnost Dny chleba 

s národní soutěží Chléb roku se od skromných 

začátků vyprofilovala v prestižní akci, stala 

se místem setkávání odborníků, výměny zku-

šeností a hledání cest a způsobů, jak vyrobit 

a nabídnout spotřebiteli co nejkvalitnější chléb 

a další pekařské výrobky,“ komentuje jubilejní 

ročník Jaromír Dřízal, předseda Svazu pekařů. 

Soutěž Chléb roku

Pekařské firmy z celé ČR přihlásily do sou-

těže celkem 45 vzorků chleba. Soutěžilo se 

ve dvou kategoriích: o nejlepší Konzumní 

chléb z průmyslových pekáren a o nejlepší 

Řemeslný chléb, který je vyráběný s vyš-

ším podílem ruční práce. Kvalitu chlebů 

posuzovalo deset zkušených pekařských 

odborníků, kteří úspěšně prošli certifikací 

pro posuzovatele senzorické analýzy pe-

kárenských výrobků, kterou provádí VŠCHT 

Praha. Hodnotily se především senzorické 

parametry jako vzhled, tvar a objem chleba, 

dále kůrka, střídka, vůně a chuť. „Přestože 

výroba chleba je tisíce let starý proces, vyvíjí 

se stejně, jako se vyvíjí celá společnost. V sou-

časnosti se tak chléb vyrábí pomocí moder-

ních strojních zařízení a nových technologií. 

Pečení chleba je však stále královská pekařská 

disciplína a vyrobit dobrý chléb je umění 

i věda, dnes jako před tisíci lety,“ připomíná 

Jaromír Dřízal.

Tesco strategickým partnerem 
soutěže 
Profesní organizace českých pekařů se již 

počtvrté spojila s jedním z největších hrá-

čů na maloobchodním trhu, společností 

Tesco, aby společně propagovali kvalitní 

chléb a nabídli jej co největšímu množství 

spotřebitelů. „Jsme hrdi, že se již čtvrtým 

rokem stáváme strategickým partnerem 

této prestižní akce. Spolupráce s lokálními 

dodavateli je pro Tesco velmi důležitá, i díky 

tomuto partnerství můžeme pomoci dob-

rým pekařům najít nové zákazníky,“dodává 

Titul „Chléb roku 2014“ 
získaly v letošním, již 
dvacátém ročníku národní 
soutěže o nejlepší chléb 
roku pekárny v Herinku 
a ve Žďáru nad Sázavou. 
Vítězem kategorie 
„Konzumní chléb roku“ se 
stal chléb z pekárny Zelená 
louka společnosti Penam. 
V kategorii „Řemeslný 
chléb roku“ zvítězil chléb 
z pekárny Enpeka Žďár nad 
Sázavou. V konkurenci 
45 soutěžních vzorků 
pekáren z celé České 
republiky je vybrala odborná 
porota v rámci pekařských 
slavností Dny chleba, které 
se uskutečnily 5. června 
ve městě potravinářů 
Pardubicích.

Svazu pekařů fandí ministr zemědělství Marian Jurečka a na potravinářském veletrhu Salima v Brně 
neopomenul v pavilonu pekařů navštívit i jejich stánek a rád u cechovního praporu s předsedou svazu 
Jaromírem Dřízalem zapózoval

Kardinál Dominik Duka dal Dnům chleba svou 
přítomností na patřičné důstojnosti

pekárenský průmysl

Spotřeba chleba v ČR v letech 1950 – 2012 (kg/obyvatel/rok)

Za řemeslný chléb si vítězství v soutěži uhájila 
pekárna ENPEKA

Zástupcům společnosti Penam a.s. málem nestačily ruce při přejímce diplomů

Další diplom vítězům putoval do pekárny Zelená 
louka společnosti Penam
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pekárenský průmysl

Chléb a pečivo z LIMMY 
slaví úspěchy

Můžete pane řediteli ve stručnosti 

představit firmu Limma, kterou sice 

v Ústeckém kraji zná snad každý spotře-

bitel,ale náš magazín oslovuje všechny 

české a moravské regiony. 

Pekařství LIMMA v České Kamenici existuje již 

od roku 1991. Firma prošla postupným roz-

vojem od devadesátých let až po současnost. 

Aktuálně provozujeme pekařskou výrobu 

v České Kamenici a deset vlastních prodejen 

v regionu. Kromě toho dodáváme dalším 

několika desítkám zákazníků. 

Nejsme nijak velký podnik, celkem v naší 

firmě pracuje zhruba 40 zaměstnanců. 

Od roku 2012 započala aktivní přeměna firmy 

s cílem vyprofilovat společnost jako výrobce 

dobrého a kvalitního pečiva, ke kterému se 

bude zákazník rád vracet. Ve stálém sortimen-

tu máme více než sto položek a další „specia-

lity“ vyrábíme dle přání našich zákazníků. Náš 

sortiment zahrnuje asi vše, co patří ke klasické 

pekařině. Pečeme zhruba deset druhů chle-

ba, běžné i jemné pečivo, plundrové a listové, 

samozřejmě také několik druhů koblih a tr-

vanlivé linecké. Jen těžko lze něco označit 

za chloubu, snažíme se vše dělat co nejlépe. 

Je pravda, že v regionu má velice dobrou 

pověst náš chléb a lidé se k němu rádi vracejí. 

Potěší nás, když odjíždějí po sezóně chalupá-

ři, před odjezdem se zastaví u nás a nakoupí 

deset bochníků chleba s tím, že si vezou 

domů pro sebe, své známé a kamarády.

Po kolikáté už budete na slavnostním 

vyhlášení vítězů v soutěži o nejlepší 

regionální výrobek Ústeckého kraje 

na tribuně během výstavy Zahrada 

Čech? S jakými výrobky jste v minulosti 

zabodovali a s čím jste letos zvítězili?

Do soutěže jsme se poprvé a přiznám se, 

že narychlo přihlásili v roce 2012. Bylo 

to v době, kdy jsme poměrně intenzivně 

začínali pracovat na přeměně sortimentu 

a některých výrobních postupů. Napoprvé 

jsme sice neuspěli, ale neodradilo nás to 

a v loňském roce jsme se přihlásili znovu. To 

už jsme měli na trhu naši novinku Kvasový 

chléb, za který jsme obdrželi ocenění Regio-

nální potravina Ústeckého Kraje. Letos jsme 

přihlásili výrobky do dvou kategorií v soutě-

ži o Výrobek Ústeckého Kraje – Kraje Přemys-

la Oráče a obě kategorie se nám podařilo 

vyhrát. V kategorii Pekařské výrobky (chléb, 

běžné pečivo, slané pečivo apod.) se umístil 

na prvním místě náš Žitný chléb a v katego-

rii Pekařské výrobky (jemné pečivo, sladké 

pečivo, trvanlivé pečivo, perníčky) naše 

báječné Svatební koláčky. Jsme moc rádi, že 

nejen zákazníci, ale i odborná porota oceňu-

je výsledky naší práce. Pokud to vezmu sta-

tisticky, tak máme ze tří ročníků bilanci: nula, 

jedna, dva … myslím, že příští rok máme 

před sebou velmi nesnadný úkol. Ne, vážně, 

získané ocenění nás samozřejmě nesmírně 

těší, ale zároveň je to pro nás obrovský záva-

zek, zejména vůči našim zákazníkům.

Co stojí za vašimi úspěchy u spotřebi-

telů a jaká je firemní filosofie?

Tvrdím, že každý úspěch je podmíněn pocti-

vou prací všech zaměstnanců, to je základní 

předpoklad. Pokud je splněna tato podmínka, 

pak už je to spíše na filosofii, se kterou při-

stupujete k zákazníkům. Myslím, že pokud 

se snažíte k lidem přistupovat férově, tak to 

časem poznají a ten vztah začne fungovat 

vzájemně. Ve smyslu, uděláme to pro vás, jak 

nejlíp umíme. To znamená kvalitní suroviny, 

klasické postupy výroby. Dostáváte čerstvě 

upečené zboží, které dobře chutná, hezky 

vypadá a pokud si u nás koupíte například 

chleba, můžete si být jisti, že i za tři nebo čtyři 

dny to bude pořád ten stejný chléb, který 

si můžete dát ke svačině, protože je stále 

dobrý, nedrolí se a nemá plíseň. Nesnažíme 

se zákazníkům vnutit myšlenku, že to, co je 

momentálně ohřáté, je vlastně čerstvé, nebo 

že je normální, když je chléb za 24 hodin ne-

poživatelný. Snažíme se k zákazníkům přistu-

povat férově, konečné rozhodnutí, zda u vás 

nakoupí, je totiž vždy pouze na nich.

Eugenie Línková

Stalo se už krásnou tradicí, že dobří výrobci v regionálních 
soutěžích o nejlepší potraviny a stejně tak v soutěži 
podporované ministerstvem zemědělstvi v celostátních kolech 
soutěže Regionální potravina opakovaně vítězí. Právě tak je 
tomu i u firmy LIMMA food,a.s. z České Kamenice , která si 
trofeje odnáší z obou soutěží i letos.Ing. Michal Svoboda, 
ředitel firmy prozradil víc.

Mezi oceněnými za nejlepší regionální 
výrobek Kraje Přemysla Oráče byl i ředitel 
společnosti Limma Food Michal Svoboda

Jak se peče 
konzumní chléb roku

Tato skutečnost neunikla novinářům, po-

zvaným na exkurzi do pekárny. Uprostřed 

léta tak zhruba 10 reportérů z různých 

periodik odělo bílé pláště a čepice, z nichž 

nesměl ani vlásek vyčuhovat, aby někde 

nespadl do těsta a nebyl z toho následně 

karambol na některé z mnoha prodejen. 

Jak se dozvěděli, společnost Penam inves-

tovala do špičkových výrobních techno-

logií a vybudovala plně automatizovaný 

výrobní proces, který umožňuje zefektivnit 

výrobu a dodržet na pracovišti nejvyšší 

hygienické standardy. Snaze být nejlepší 

neunikl ani zájem oddálit proces plesnivě-

ní chleba. Ten většinou při běžném uložení 

v igelitovém sáčku začne tak 4. až 5.dnem. 

U nové metody se ale tento proces oddálí. 

„U běžných chlebů se dá plesnivění oddálit 

jednou ze dvou metod. Je to balení chleba 

v clean roomu,.Jde o místnost, kde dochází 

k finálnímu balení a krájení. Z pece odchází 

kompletně čistý výrobek, ten je naprosto 

sterilní. Při této metodě dojde nejdřív k jeho 

zchlazení, pak přechází do druhé místnosti, 

kde je absolutně čisté prostředí, soustava 

filtrů tam neustále vhání čistý vzduch. Chle-

ba se tam nakrájí a zabalí, k zákazníkovi jde 

s touto výbavou a předurčením, co nejdéle 

odolat zmiňovaným jevům,“ vysvětlil výkon-

ný ředitel pekáren Penam a.s. David Huzík. 

Proti rychlému nástupu plísní se zdárně 

bojuje i druhou metodou, kterou využívá 

sesterská pekárna Lieken v Německu 

a tou je pasterizace. U celozrných chlebů 

je tak výrazně prodloužená trvanlivost.

Novináři se tak dozvěděli i tu sku-

tečnost, že společnost Penam, a.s. pa-

tří k předním pekárenským výrobcům 

ve střední Evropě. V jejím sortimentu 

spotřebitel nalezne pekárenské a mlýnské 

produkty s tradicí již od roku 1992. Vlastní 

4 mlýny a 12 pekáren.

Penam plánuje rozšíření pekárny 
Zelená louka v Herinku 
poblíž Prahy

Nová pekárna může vzniknout také u té 

současné v Rosicích u Brna, Na modernizaci 

Zelené louky firma zatím vyčlenila 270 mili-

onů korun. „Přibude zde nová chlebová lin-

ka, balírna a zdvojnásobí se plocha určená 

pro skladování a expedici. Zvýšíme výkon 

o 1 000 kusů chleba o hmotnosti 1,2 kg 

za hodinu na 3 000 kusů. Plocha expedice 

se tak prakticky zdvojnásobí. Počet expe-

dičních míst se navýší o dalších 18 míst pro 

rozvozová auta a další 3 místa pro kamiony 

na celkový počet 45 míst pro rozvozová auta 

a 5 míst pro kamiony,“ dodal Huzík.

 K těmto technickým údajům se novináři 

během pouti provozem dozvěděli i mno-

ho praktických rad a zajímavostí. Viděli, že 

skutečně jen den starý chleba se dostává 

do kvásku. „Nesmíme dát do prodeje ani tak-

zvaně naprasklý chleba, který mnohý ze zákaz-

níků právě chce. Nesplňuje tím technologickou 

normu, neopustí pekárnu a vrací se tímto 

způsobem do výrobního procesu,“ uvedl hlav-

ní technolog pekárny Václav Bozděch. Novi-

nářkám s ukázkou kvásku dal ještě k dobru 

cennou radu. Ani doma, při jeho výrobě, se 

nesmí kvasnice tak zvaně zahltit cukrem, po-

tom kvasinky popraskají a kvásek jen drobně 

zašumí, ale nevyběhne, stejně jako těsto 

zůstane tak zvaně sedět a nenakyne. Mno-

ho hospodyněk pak svádí vše na nekvalitní 

kostku kvasnic, ale pravda je většinou jiná 

a kouzlo kvašení spočívá i v tomto případě 

v dobrém českém úsloví “všeho s mírou“.

Penam tak v prestižní soutěži Chléb 

roku letos získal nejvyšší možné ocenění 

„Konzumní chléb roku 2014“, které pone-

se hrdě chléb z pekárny Zelená louka,a.s. 

Vedle tohoto nejvyššího ocenění získal 

i dva diplomy za „Řemeslný chléb vyni-

kající kvality“ z pekárny Ostrava-Mar-

tinov a Hepek Brno.  „Navazujeme tak 

na získaná ocenění z loňského roku, kdy 

chléb Zábrdovický z pekárny Hepek Brno 

získal ocenění „Řemeslný chléb roku 2013“ 

a konzumní chléb z pekárny Olomouc zís-

kal ocenění „Chléb vynikající kvality 2013“. 

Všechna ocenění ukazují, že jdeme správným 

směrem,“ dodal výkonný ředitel pekáren 

Penam ,a.s. David Huzík. Penam v součas-

né době zaměstnává více než 2 000 lidí 

a má zhruba čtyři desítky firemních prode-

jen s pečivem. Dále má své zboží ve větši-

ně supermarketů. 

Eugenie Línková

Společnost Penam, která zásobuje celou republiku 
kvalitním pečivem a chlebem, získala na Dni chleba 
v Pardubicích ocenění nejvyšší a po návštěvě jedné 
z jejich pekáren lze říci, že právem. Management její 
vlajkové lodi,Pekárny Zelená louka a.s. dělá vše, co je 
jen možné pro tu nejvyšší kvalitu svých produktů. 
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Prestižní soutěže
se zúčastnily desítky pekáren
Dny Chleba 2014, tak se oficiálně jmenoval jubilejní 20. ročník soutěže o nejlepší výrobek 
z tohoto oboru, po němž se nám Čechům v zahraničí také nejvíc stýská. Jde navíc o tradiční 
pekařský svátek v městě potravinářů Pardubicích, který organizuje Svaz pekařů. Význam této 
akce je velký a sleduje se jí propagace základní lidské potraviny – chleba.

Záštitu nad akcí převzal letos ministr 

zemědělství ČR Marian Jurečka a MZe ČR 

akci finančně podpořilo. Chléb je od ne-

paměti vnímán jako „Boží dar“ – letos 

celebroval akt „Svěcení chleba“ kardinál 

Dominik Duka.

Strategickým partnerem akce je společ-

nost Tesco – v síti prodejen se již nyní pro-

dávají vítězné chleby. Součástí akce je už 

poněkolikáté výstava dodavatelů strojů 

a technologií a také odborný seminář za-

měřený na moderní trendy výroby chleba 

v 21. století. Největší pekařské akce roku 

se zúčastnilo okolo 400 potravinářských 

odborníků

Soutěž Chléb roku 2014 je prestižní 

národní soutěží pekáren, které se zúčast-

nilo několik desítek výrobců, letos oslavila 

20. ročník. Soutěžilo se ve dvou katego-

riích: Konzumní chléb (vyráběný na prů-

myslových linkách) a Řemeslný chléb 

– ruční výroba. Vítěz využívá ochrannou 

známku Chléb roku, OZ „Chléb vynikající 

kvality“ – pokud splní bodový limit. Zají-

mavé jsou i ceny pro vítěze: 50 tis. Kč ka-

tegorie Konzumní chléb roku a 25 tis. Kč 

kategorie Řemeslný chléb roku.

Ocenění v soutěži je prestižní záleži-

tost a „dobrá značka“ při komunikaci se 

spotřebiteli.

Soutěž Chléb roku organizovaná ce-

chem pekařů má dlouhou tradici. Jak 

se ukazuje, soutěžení má pozitivní vliv 

na udržení vysoké kvality chleba, zdravá 

rivalita přispívá k rozšiřování nabídky 

chlebového sortimentu. Odborníci z pe-

kařského cechu také dodávají, že se cíl 

soutěže, přispět k růstu kvality chleba, na-

plňuje a stoupá také zájem o jakostní tu-

zemské potraviny. Je to i svým způsobem 

šance vrátit se opět k poctivému řemeslu 

a výrobě kvalitních tuzemských výrobků – 

o ty je na trhu velký zájem.

Zástupci Svazu pokřtili v Pardubicích 

na Dnech chleba novou publikaci „Výroba 

chleba“, určenou pro potřeby praxe.

Parametry hodnocení chleba
 Hodnotí 12 zkušených komisařů, 

pekařských odborníků (v každé 
kategorii 6), vzorky jsou anonymní

 Všichni komisaři národní soutěže 
jsou certifikováni senzorickou 
laboratoří VŠCHT Praha¨

 V komisi jsou velmi zkušení pekaři, 
zástupci odborných škol, inspektoři 
SZPI a technologové

 Posuzované parametry: vzhled, tvar 
a objem, dále kůrka, střídka, vůně 
a samozřejmě chuť chleba

 Systém hodnocení je velmi 
propracovaný a jednotlivým 
parametrům je přiřazeno bodové 
hodnocení

Chlebová statistika
 V ČR je přes 700 pekáren, které ročně vyrobí okolo 290 tis. tun chleba, 

tj. téměř 1 mil. chlebů denně
 Průměrná spotřeba chleba v ČR je 41,3 kg/osobu a rok, postupně 

klesá (viz nabídka pečiva, těstovin, …)
 Cena chleba je v ČR 8. nejnižší v EU, nejdražší je chléb v Itálii, Finsku 

a Německu – 2x dražší než v ČR
 Spotřebitelská cena 1kg chleba je dle ČSÚ v 4/2014: 23,12 Kč, nezvýšila 

se od roku 2007
 Výrobní cena 1 kg chleba je dle ČSÚ 16,83 Kč, tato cena je na hranici 

rentability, náklady pekařům rostou
 Ročně utratí průměrný Čech za chléb necelých 1 000,- Kč, přitom za hazard se dá v ČR 125 miliard
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Trendy na trhu
 V ČR je jeden z nejvyspělejších pekařských trhů v Evropě, co se týče 

sortimentu a zákaznického servisu
 Nabídka chlebového sortimentu je velmi bohatá, tj. různé hmotnosti/

tvary, surovinové složení, krajové speciality
 V poslední době stoupá zájem o klasický kvasový chléb s vyšším 

podílem žita a dobře propečený
 Začínají se objevovat chleby dopečené ze zmrazených polotovarů – 

výrazně dražší než klasický chléb

Hrozby a příležitosti pro kvalitní chléb
 Hrozbou je nízká odbytová cena pro pekaře, která 

neumožňuje investice do rozvoje pekařské technologie
 Velkým problémem je úbytek kvalifikovaných pekařů, pro 

mládež není pekařské řemeslo atraktivní
 Příležitostí pro pekaře je zvýšený zájem a „renesance“ výroby 

klasického kvasového chleba
 Pekaři by měli zlepšit svůj marketing a prodat kvalitní 

produkty – příležitost soutěž Chléb roku 2014

pekárenský průmysl

V prodejnách Tesco 
najdete vítěze soutěže pekařů
Národní soutěž Chléb roku, kterou organizuje Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR, 
si za dvacet let své existence získala velkou prestiž. Cílem soutěže je především propagace 
kvalitního chleba a pekařských výrobků. Každoročně tak ve dvou kategoriích, Konzumní chléb 
a Řemeslný chléb, poměřují své pekařské umění zástupci pekáren z celé České republiky.

Strategické partnerství se 
společností Tesco
Před čtyřmi roky přizval Svaz pekařů 

ke spolupráci jednoho z největších hráčů 

na maloobchodním trhu, společnost Tesco. 

Spolupráce se velmi osvědčila a Tesco je tak 

již počtvrté strategickým partnerem této 

prestižní soutěže o nejlepší chléb v České 

republice. „Spolupráci se Svazem pekařů 

jednoznačně vnímáme jako krok správným 

směrem,“ uvádí Patrik Dojčinovič, obchodní 

ředitel společnosti Tesco a dodává: „Naše 

partnerství je konkrétním příkladem, že spo-

lupráce mezi výrobci potravin a mezinárodní 

společností z oblasti maloobchodu je nejen 

možná, ale i přínosná pro obě strany. Spojují 

nás totiž stejné zájmy, kdy jedním z nejdůleži-

tějších pojítek je kvalita.“

Benefity pro spotřebitele 
i dodavatele
Partnerství soutěže přináší významné be-

nefity jak spotřebitelům, tak dodavatelům. 

Vítězné a oceněné chleby z jednotlivých 

ročníků soutěze Chléb roku jsou zařazová-

ny do pekárenského sortimentu v obcho-

dech Tesco. Dodavatelé tak mají možnost 

nabídnout své výrobky širokému okruhu 

zákazníků a zvyšovat tím objemy prodeje 

svých produktů. „Za čtyři roky spolupráce se 

v prodejnách Tesco prodalo více než 695 000 

kusů vítězných chlebů,“ dodává Patrik Doj-

činovič. 

Spolupráci s maloobchodním řetězcem 

oceňují i sami výrobci. Přínosem je zejména 

to, že zákazníci mohou najít jejich kvalitní 

výrobky nejen ve specializovaných pro-

dejnách, ale i v široké maloobchodní síti. 

„Vítězství v soutěži Chléb roku v roce 2012 

upozornilo na řemeslný chléb pečený tradič-

ním způsobem v pekárně AVOS a zároveň 

zviditelnilo naši pekárnu i výrobky. Možnost 

dodávat oceněný chléb do vybraných pro-

dejen Tesco rozšířila okruh našich zákazníků 

a přinesla nové zkušenosti,“ uvádí Martina 

Belatková z pekárny AVOS v Kroměřízi. 

Pozitivní přínos potvrzuje i Miroslava 

Valovičová z pekárny Lično, kterou vlast-

ní společnost BEAS v Hradci Králové „Se 

společností Tesco jsme navázali spolupráci 

nejprve pouze s vítězným Chlebem roku 2010 

v kategorii Řemeslný chléb. Postupně jsme za-

listovaný sortiment rozšiřovali o další druhy 

chleba a jemného pečiva. Naše spolupráce se 

ještě více prohloubila v roce 2012, kdy jsme 

získali ocenění Chléb roku 2012 v kategorii 

Konzumní chléb. V současné době zásobuje-

me celkem 13 obchodů Tesco, kdy jsme získali 

možnost prezentovat naše výrobky formou 

vlastního regálu. Myslím, že i zákazníci Tesco 

ocení možnost zakoupit regionální výrobky, 

na které jsou zvyklí.“

(li)

Připomínáme vítěze soutěže Chléb roku 
2011 Konzumní chléb: pekárna Adélka, Pelhřimov
 Řemeslný chléb: pekárna Mader a synové, Přerov

2012: Konzumní chléb: pekárna Beas, Lično
 Řemeslný chléb: pekárna AVOS, Kroměříž

2013: Konzumní chléb: pekárna Moravec, Moravská Třebová 
 Řemeslný chléb: pekárna Hepek společnosti Penam, Brno

2014: Konzumní chléb: pekárna Zelená louka společnosti Penam, Herink
 Řemeslný chléb: pekárna Enpeka, Žďár nad Sázavou
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Mlékárenský výrobek
roku 2014
Dvanáctého ročníku soutěže o „Mlékárenský výrobek roku“ se zúčastnilo 16 tuzemských 
výrobců, kteří do hodnocení přihlásili celkem 46 výrobků. Výrobky byly hodnoceny v šesti 
kategoriích: konzumní mléka a smetany, zakysané mléčné výrobky (bez jogurtů), jogurty, 
ostatní mléčné výrobky (pomazánky a speciality), tvaroh a čerstvé sýry, přírodní sýry zrající. 
V rámci soutěže byly vyhlášeny rovněž „Novinky roku 2014“ v mléčné a v sýrové řadě.

Hodnocení za účasti 15 nezávislých porot-

ců proběhlo 24.dubna na Ústavu mléka, 

tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. Při hod-

nocení se posuzovala nejenom celková 

kvalita přihlášených soutěžních vzorků, ale 

posuzována byla také obchodní rozšířenost 

na trhu, marketingové aktivity směřova-

né na podporu prodeje a také správnost 

značení výrobku podle platné potravinové 

legislativy.

U novinek hodnotily komise stupeň pro-

duktové, procesní a obalové inovace, za-

měření na specifickou cílovou skupinu, 

„nové“ výživové parametry, atraktivitu pro 

spotřebitele a také případný přínos pro 

životní prostředí.

I když došlo oproti předcházejícím dvěma 

ročníkům soutěže ke snížení počtu přihlá-

šených výrobků, prokázala i letošní soutěž, 

že české mlékárenství umí produkovat za-

jímavé, výživově hodnotné a spotřebitelsky 

atraktivní výrobky, a to v duchu současných 

světových výživových trendů. Nejvíce byly 

při letošní soutěži opět zastoupeny jogurty 

a sýry.

Výsledky akce „Mlékárenský výrobek roku 

2014“ byly za přítomnosti zástupců veřej-

ného života, médií a samozřejmě odborníků 

a manažerů mlékárenského průmyslu a ze-

mědělské prvovýroby, vyhlášeny 27. května 

na společensko-odborné akci „Oslava mlé-

ka“ v překrásném prostředí Tereziánského 

sálu Břevnovského kláštera v Praze. Účast-

níci si zde připomněli letošní „Světový den 

mléka“, který se na podnět Mezinárodní 

mlékařské federace slaví každoročně již 

od roku 1957, tedy letos již po sedmapade-

sáté. Zástupci úspěšných mlékárenských 

podniků zde převzali diplomy za první tři 

místa v jednotlivých soutěžních kategoriích, 

vyhlášen byl také letošní absolutní vítěz 

soutěže, dvěma výrobkům bylo uděleno 

ocenění „Novinka roku 2014“ a zástupci no-

1/2014  

vinářů, Ing. Eugenie Línková a Ing. František 

Kruntorád předali ještě své „Ceny médií“.

V závěru slavnostního ceremoniálu vyhlásil 

Českomoravský svaz mlékárenský nový 

ročník soutěže o „Mlékárenský výrobek 

roku 2015“.

Ing. Jiří Kopáček, CSc. - předseda

Českomoravský svaz mlékárenský

Foto archiv svazu

Mléčný přípitek, kdy si spolu s vyznamenanými připili Jan Teplý, ředitel marketingu, 
nákupu a obchodu v jihočeské mlékárně Madeta, nechyběl ani zahraniční host 
A.Anton-EDA z Bruselu, náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla, prezident 
AKČR a PKČR Miroslav Toman, organizátor Dne mléka a předseda Českomoravského 
mlékárenského svazu Jiří Kopáček-ČMSM a profesorka Květoslava Šustová 
z Mendelovy univerzity Brno

Absolutním vítězem roku 2014 se z mlékárenských výrobků stala Lučina s česnekem 
a bylinkami, cenu přebírá S.Spekens, ředitel Povltavských mlékáren a.s.

Absolutním vítězem se stal výrobek „Lučina – Česnek a bylinky“, který v celkovém hodnocení obdržel rekordních 94,7 
z možných 100 bodů.

Vítězem hlavní ceny médií se stal výrobek Tradiční pomazánkové s houbami. Diplom 
od dvou zástupců medií Františka Kruntoráda (na snímku vpravo) a Eugenie Línkové, 
šéfredaktorky Potravinářského obzoru převzal v Břevnovském klášteře ředitel Choceňské 
mlékárny Marek.

Novinkami roku 2014 byly zvoleny:

Mléčná řada Čerstvé české mléko plnotučné
BOHEMILK a.s. 
Opočno

Sýrová řada Giuncata con la Rucola ORRERO a.s.

Novináři udělili „Ceny médií“ těmto 3 výrobkům:

1. místo Choceňské tradiční pomazánkové s houbami
Choceňská mlékárna s.r.o.
Choceň

2. místo Jogurt La Formaggeria bílý ORRERO a.s.

3. místo Matylda z hor – Bio sýrové tyčky
Polabské mlékárny a.s.
Poděbrady

Mlékárenské výrobky roku 2014 v jednotlivých kategoriích:

Kategorie Výrobek Výrobce

Konzumní mléka a smetany Čerstvé české mléko plnotučné
BOHEMILK a.s. 
Opočno

Zakysané mléčné výrobky (bez jogurtů) Sametový dezert Bohunka s brusinkami
Bohušovická mlékárna a.s.
Bohušovice nad Ohří

Jogurty Smetanový jogurt meruňka
Ekomilk a.s.
Frýdek-Místek

Ostatní mléčné výrobky Choceňské tradiční pomazánkové s houbami
Choceňská mlékárna s.r.o.
Choceň

Tvarohy a čerstvé sýry Lučina – Česnek a bylinky
Povltavské mlékárny a.s.
Sedlčany

Přírodní sýry zrající Jemný pivní sýr
Sýrárna Bratří Brunnerů s.r.o.
Jarošov nad Nežárkou

mlékařství



Poctivé jogurty
vyrábějí na Valašsku

„Jogurty patří mezi nejpopulárnější mléč-

né produkty, které se prodávají v tuzem-

ských obchodních řetězcích. Zákazníci si 

jsou vědomi nejen jejich pozitivního vlivu 

na lidský organismus, ale i jednoduchého 

využití v teplé i studené kuchyni,“ říká 

Radka Benešová, marketing manager 

Mlékárny Valašské Meziříčí spol. s r.o., 

„Naše Smetanové jogurty z Valašska jsou 

vyráběny tradiční metodou a je tak zajiš-

těno jejich přírodní složení. Kromě nepo-

stradatelného vápníku jsou bohaté 

i na jogurtové bakterie, které přirozenou 

cestou regulují střevní mikroflóru,“ dodává 

Radka Benešová.

Ministerstvo zemědělství již pátým rokem 

uděluje nejkvalitnějším zemědělským a po-

travinářským výrobkům z každého kraje 

značku Regionální potravina. Mlékárna Va-

lašské Meziříčí spol. s r.o. letos získala oceně-

ní Regionální potravina Zlínského kraje pro 

Smetanový jogurt z Valašska s čokoládovou 

Mlékárna Valašské Meziříčí se představuje
Privatizací Beskydských mlékáren v roce 1992 vznikla 
Mlékárna Valašské Meziříčí spol. s r.o. Současný výrobní 
program tvoří tyto výrobky: smetanové jogurty, středně 
tučné ovocné jogurty, nízkotučné ovocné jogurty, šlehané 
jogurty, kysané výrobky, BIO kysané výrobky, BIO jogurty, 
jogurtová mléka, čerstvé tekuté výrobky a dětské jogurty. 
Mlékárna Valašské Meziříčí se zařadila mezi významné 
výrobce kysaných mléčných výrobků České republiky. 
Zákazníci si je oblíbili především pro jejich vysokou 
kvalitu a lahodnou chuť. Prvotřídní kvalita výrobků je 
potvrzena nejen jejich stoupající oblibou, ale i získáním 
nejrůznějších ocenění. Za těmito úspěchy stojí především 
zaměstnanci společnosti, kteří ke kvalitě výrobků 
přispívají svým nadšením a obětavostí. Její výrobky jsou 
zastoupeny v celé síti obchodních řetězců i ostatních 
prodejen. Co se týče exportních aktivit, mlékárna se 
soustředí na slovenské trhy. 

Rádi byste ochutnali poctivý český jogurt? Opravdový 
jogurt, vyrobený podle tradiční receptury? Jogurt 
neobsahující žádná umělá aditiva, jehož složení je 
čistě přírodní a chuť smetanová? Vyzkoušejte ucelenou 
řadu Smetanových jogurtů z Valašska od Mlékárny 
Valašské Meziříčí spol. s r.o., které patří již mnoho 
let k nejoblíbenějším a pravidelně oceňovaným 
mlékárenským produktům. I tento rok Smetanové jogurty 
z Valašska, navíc nově v pozměněném obalu, získaly 
ocenění Regionální potravina.

příchutí a navázala tak na vítěznou šňůru 

oceněných výrobků z minulých let.

Smetanové jogurty z Valašska se pro-

dávají bílé s obsahem 10 % tuku nebo 

s příchutí broskve, jahody, oříšku, čokolády, 

višně, borůvky, jahody s vanilkou, višně 

s vanilkou a maliny s vanilkou, které obsa-

hují 8 % tuku. Jsou vyráběné z kvalitního 

českého mléka a lze je zakoupit v celé síti 

obchodních řetězců i maloobchodních sítí 

v České republice. 

Na který výrobek jste paní ředitelko 

nejvíc pyšná?

Každý z našich výrobků má nějakou svou 

historii, u vzniku většiny z nich jsem byla. 

Nejvíce jsem asi pyšná na řadu našich BIO jo-

gurtů, zejména pak na bílý BIO jogurt. V roce 

2008, kdy byl uveden na trh, jsme byli jedním 

z prvních výrobců BIO mléčných výrobků vů-

bec. Výrobek si brzy získal mnoho zákazníků, 

a přestože prodeje BIO jogurtů od té doby 

stagnují, dodnes jej považuji za jeden z nej-

lepších bílých jogurtů na trhu. 

Vyřazujete některé jogurty z nabídky 

z důvodu, že by byl málo žádaný?

V našem sortimentu lze nalézt výrobky 

např. smetanové jogurty nebo kysané 

tekuté nápoje, které jsou stálicemi, vyrábí-

me je již po mnoho let a jejich prodeje se 

meziročně zvyšují. Na druhou stranu, stejně 

jako asi každý výrobce, máme nebo měli 

jsme v sortimentu i takové výrobky, jejichž 

prodeje nejsou takové, jaké bychom si 

představovali. Potom bohužel přichází 

v úvahu i varianta stáhnutí výrobku z na-

bídky. Vždy se však snažíme takový výrobek 

nahradit jiným, jehož prodeje budou vyšší. 

Stále inovovat však musíme i výrobky, kte-

ré jsou těmi stálicemi. Teď jsme například 

přistoupili u smetanových jogurtů k úpravě 

designů obalu, v dohledné době tuto řadu 

rozšíříme o novou, již desátou příchuť.

Postrádám už nějaký čas na trhu jo-

gurt od vás s mákem a marcipánem, byl 

vynikající a není, proč?

Jogurt s příchutí marcipán a mák je výsled-

kem naší spolupráce se společností Billa v ob-

lasti výroby BIO jogurtů pod privátní značkou 

NAŠE BIO. Konkrétně tato příchuť byla zvole-

na jako obohacení nabídky během zimní se-

zony a na letní sezonu byla nahrazena jinými 

příchutěmi. Můžu však slíbit, že na zimu se 

tato příchuť vrátí, stejně jako i druhá sezónní 

příchuť pečené jablko se skořicí.

Které jogurty nejvíc lákají děti? Jaké 

pro ně děláte soutěže a další marketin-

gové vychytávky?

V současné době nemáme v sortimentu 

žádný typicky dětský výrobek. Nicméně seg-

ment dětských jogurtů je velmi perspektivní 

a časem se hodláme do něj vrátit. Uvažujeme 

i o dětském výrobku v BIO kvalitě, kterým 

bychom chtěli navázat na úspěch BIO jogurtů 

a trochu se přiblížit Evropě, kde i až 50 % dět-

ských výrobků je právě v kvalitě BIO. Myslím 

však, že pro děti je hlavně přitažlivý obal a tře-

ba i nějaká přidaná hodnota např. v podobě 

hračky, jako jsme to dělali my u dětských 

jogurtů s překvapením. 

Lidé chtějí víc mléčné výrobky s tu-

kem nebo bez něj?

Statisticky vzato jsou v České republice nej-

více prodávané smetanové jogurty, i u nás 

tomu tak je. Naopak nízkotučné jogurty 

jsou na protipólu a nejsou již tak žádané, 

jak tomu bylo dříve.

Zdravotníci doporučují po léčbě an-

tibiotiky okamžitě konzumovat jogur-

ty, aby se zpět nastartovala činnost 

„správné“ střevní mikroflóry. Jak s tímto 

faktem pracujete? Doporučujete v tom-

to případě nutné lactobaterie a v jaké 

podobě?

Obecně jsou kysané mléčné výrobky do-

poručovány, nejen po léčbě antibiotiky, pro 

úpravu střevní mikroflory. Přestože třeba naše 

kefírová mléka obsahují ABT kulturu, což je 

kombinace kultur Lactobacillus Acidophilus, 

Bifidobacteria a Streptococcus Thermophilus, 

nedovoluje nám současná legislativa na po-

zitiva těchto kultur na lidský organismus 

upozorňovat. Každé takové upozornění je 

totiž zdravotním tvrzením a muselo by být 

podloženo vědeckými studiemi. 

Eugenie Línková

Foto archiv mlékárny
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Zdraví uložené
v kelímcích a lahvičkách
S ředitelkou Mlékárny Valašské Meziříčí spol. s r.o. Janou 
Novotnou jsme si povídaly o chuti jogurtů a kysaných 
výrobků. Jsou žádané, získávají různá ocenění a je důvod být 
na tuto produkci pyšný.

mlékařství
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dávají ho i běžní spotřebitelé a vyznavači 

zdravé kuchyně. Má jemně zrnitou, láma-

vou až drobivou strukturu, bílé až slámově 

zabarvené těsto, 2 až 4 mm silnou, tvrdou 

zlatavě žlutou kůru a nezaměnitelné aroma. 

Originál je označen pečetí „Gran Moravia“ 

a korunkou vlisovanou do kůry po celém 

jejím obvodu. Rodí se na Hané, ale větši-

nu svého života - 12 i více měsíců - stráví 

v dřevěných regálech italských sklepů, kde 

je ideální prostředí pro zrání tvrdých sýrů. 

Část produkce se nakrájí, nastrouhá a za-

balí přímo v italské firmě Brazzale. Zčásti 

sýr Gran Moravia zůstává na italském trhu 

a zbytek se vyváží do více než 50 zemí 

světa. V litovelském skladu zraje „pouze“ 15 

tisíc bochníků o váze zhruba 36 kilogramů, 

které jsou určeny k nakrájení do prode-

jen La Formaggeria Gran Moravia a také 

do českých restaurací.

Přírodní sýr Gran Moravia patří do pres-

tižní rodiny sýrů grana, jako jsou Grana 

Padano a Parmigiano Reggiano. Vyrábí se 

ručně podle starých italských receptur, 

pouze za použití vysoce kvalitního české-

ho mléka, syřidla, soli a lysozimu, přírodní 

vaječné bílkoviny, která zlepšuje zrání. 

Používané syřidlo je rostlinného původu, 

a proto je sýr vhodný pro vegetariánské 

diety. Od roku 2012 vlastní Gran Moravia 

certifikace Halal a “The Vegetarian Society” 

deklarující jeho vhodnost pro vegeta-

riánskou stravu. „Denně se v Orreru vyrobí 

v průměru asi 700 bochníků tohoto sýra,“ 

uvedl ředitel jakosti a nákupu sýrárny Or-

rero Petr Lakomý. Ročně je to až 8 500 tun 

ručně připraveného lahodného sýra.

Originální receptura
i značka sklízí vavříny doma 
i ve světě

Za „Nejlepší inovaci výrobku“
prestižní cena z veletrhu ANUGA 
v Kolíně nad Rýnem

 Tuto dobrou zprávu vyslal letos nejen 

mlékárenským odborníkům, ale i široké 

veřejnosti 11. ročník oblíbené soutěže „Mlé-

kárenský výrobek roku 2013“. Firma Orrero, 

jejímž hlavním produktem je extra tvrdý 

dlouhozrající sýr Gran Moravia, letos bodo-

vala na všech úrovních této odborné sou-

těže . Roberto Brazzale, spolumajitel italské 

rodinné firmy Brazzale, jejíž filozofie je již ně-

kolik století postavena na hodnotách, jako 

jsou kvalita a serióznost, právem během 

slavnostního aktu v krásném prostředí praž-

ského Břevnovského kláštera zářil štěstím.

Už v roce 2003 získal ale sýr Gran Mo-

ravia ocenění národní značkou kvality 

KLASA, kterou uděluje Státní zemědělský 

intervenční fond mimořádně kvalitním 

výrobkům. Hlavní cena za “Nejlepší inovaci 

výrobku” v kategorii sýrů mu byla v roce 

2011 udělena na významném mezinárod-

ním veletrhu ANUGA v Kolíně nad Rýnem 

v Německu a stejnou cenu na tomto pres-

tižním veletrhu v roce 2013 získala novinka 

v rodině Gran Moravia – čerstvě strouhaný 

mlékařství

Sýry firmy Orrero zabodovaly i letos v dvanáctém ročníku soutěže o “Mlékárenský výrobek 
roku 2014”, kterou organizuje Českomoravský svaz mlékárenský pod záštitou Ministerstva 
zemědělství a Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. Novinkou roku v Sýrové řadě 
se tak stala Giuncata con la rucola, v kategorii Jogurty se na druhém místě umístil Bílý jogurt 
La Formaggeria a stejně tak získal tento jogurt druhou cenu v hodnocení od médií. A firma je 
finalistou kategorie Tvarohy a čerstvé sýry, kde zazářila Ricotta speciale. 
Porotce tyto úspěchy firmy Orrero až tak nepřekvapily, vloni totiž získala dokonce tři hlavní 
ceny. Sýr Gran Moravia byl oceněn hlavní cenou v kategorii „Přírodní sýry polotvrdé a tvrdé“ 
a hlavní cenou médií. Sýr Ricotta Speciale získal hlavní cenu v kategorii „Tvarohy a čerstvé 
sýry“ a stal se také Novinkou roku v sýrové řadě. Sýr Caciotta Stagionata byl mezi třemi 
finalisty v kategorii „Přírodní sýry polotvrdé a tvrdé“. 

v oblasti Parmigiano Reggiano - krále sýrů. 

Dnešní čestná předsedkyně firmy Orrero, 

která si byla vědoma kvality moravského 

zemědělství a zdejšího mléka, se rozhodla 

vybudovat řemeslnou sýrárnu podobnou 

podnikům v Modeně a vyrábět sýr s dlou-

hou dobou zrání. Malá sýrárna, která byla 

tehdy na Hané zprovozněna, měla výrobní 

kapacitu maximálně 20 bochníků denně. 

Český personál se u sýrařských mistrů 

v Itálii naučil techniku výroby a už v říjnu 

roku 1996 vznikl první bochník sýra typu 

"Parmazan". Šlo sice o malé bochníky nesta-

bilní kvality, ale mléko už tehdy prokázalo 

svůj velmi vysoký potenciál. K Marii Martinů 

se přidali noví čeští společníci zkušenější 

v zemědělské technologii a v oblasti pro-

jektování, ale protože vyrábět a prodávat 

sýry italského typu na mezinárodním trhu 

nebylo snadné, hledala sýrárna Orrero 

vhodného partnera, jež by ji posunul vpřed. 

Podařilo se jí ho najít v italské mlékařsko-

sýrařské rodině Brazzale, která na Hanou 

přinesla veškeré své zkušenosti a tradici.

Výroba podmíněná zodpovědným 
přístupem k životnímu prostředí 

Množství zpracovávaného mléka v Orreru 

během dvanácti let od vstupu firmy Brazza-

le rychle vystoupalo z původních šesti tisíc 

litrů denně na čtyři sta padesát tisíc. „Nikdo 

by se před tím na tak velký nárůst neodvážil 

pomyslet. Samozřejmě nadále plánujeme 

nejen zvyšování množství zpracovávaného 

mléka, ale i rozšiřování sortimentu,“ ujistil 

Roberto Brazzale. „Co se týče množství mlé-

ka zpracovaného v České republice, je nyní 

naše společnost na pátém místě,“ dodal 

generální ředitel Orrero Jiří Nikl.

S techniky firmy Brazzale se výroba sýra 

postupně zdokonalovala, instalovala se 

 „Český národ má 
bohatou historii a kulturu. 
Velmi si ceníme vaší 
přesnosti, důvěryhodnosti 
a rozvážnosti. Domnívám 
se, že jsme národy, které 
se dobře doplňují a které 
toho mohou vzájemnou 
spoluprací hodně 
dosáhnout. Společně 
můžeme úspěšně soutěžit 
s jakýmkoliv dalším 
konkurentem na světě,“ 
je přesvědčen Roberto 
Brazzale.

sýr Gran Moravia v praktické krabičce 

s 20 kusy pětigramových sáčků.

Za vše může čestná předsedkyně 
firmy Orrero Marie Martinů

Historie sýrárny v Litovli má počátky už 

v první polovině 90. Let. Stojí za ní rodačka 

z moravské Mohelnice paní Marie Marti-

nů, žijící řadu let v Modeně nacházející se 

Rodina Brazzale 
byla u toho, když 
v Itálii zakládali první 
konsorcium výrobců sýra 
Grana Padano. Roberto 
Brazzale, současný šéf 
rodinného koncernu, je 
už sedmou generací této 
sýrařské rodiny. Jako 
první se rozhodl obejít 
tradici a začal vyrábět 
parmezán na Moravě.

nová zařízení a již v roce 2003 se zrodil sýr 

Gran Moravia, zcela originální receptura 

i značka, plod vycházející z té nejlepší 

italské tradice, ale s velmi silnou identitou 

provázanou s moravským územím. Je nej-

důležitějším výrobkem Orrera a předsta-

vuje přibližně dvě třetiny produkce. Vedle 

něj se vyrábí ještě řada dalších druhů sýrů, 

například Verena, sýry provolone, scamor-

za, pařené sýry, mozzarella, caciotta a další. 

Sýrárna je vyhlášená také produkcí chut-

ného čerstvého másla, syrovátky, jogurtů 

a dalších čerstvých výrobků určených pro 

specializovanou síť podnikových prodejen 

La Formaggeria Gran Moravia. Mnohé z vý-

robků opakovaně uspěly v republikových 

i mezinárodních potravinářských soutěžích 

a četná mezinárodní ocenění obdržela 

sama společnost Orrero za ohleduplný 

a zodpovědný přístup k životnímu prostře-

dí při své výrobě.

Dobrá zpráva pro vegetariány

Extra tvrdý dlouhozrající sýr Gran Moravia 

je dnes známý nejen mezi labužníky a pro-

fesionály v oblasti gastronomie, ale vyhle-

Ve společnosti Orrero, 
která dnes v České 
republice zaměstnává 
přibližně 300 lidí, se 
snoubí kvalitní italská 
technologie a chuť 
s českou zemědělskou 
a chovatelskou kvalitou. 
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mléka, kteří udržují hodnoty těchto zdraví 

škodlivých látek ještě mnohonásobně níže, 

než je zákonnými normami povoleno.

To vše jsou parametry, díky nimž získal sýr 

Gran Moravia v roce 2011 certifikát potvr-

zující, že tento výrobek splňuje požadavky 

na kvalitu předepsané normou UNI EN ISO 

22005:2008. Mezinárodní instituce “DNV – 

Business Assurance”, která udělení certifikátu 

schvalovala, tak sýru Gran Moravia a jeho 

řetězci přiznala atributy zodpovědnosti 

a ekoudržitelnosti, které byly dlouhou dobu 

hlavním cílem skupiny Brazzale. 

Kromě toho je od roku 2012 Gran Moravia 

prvním sýrem na světě, který má vypočtenu 

svoji “vodní stopu” – water footprint, již sdě-

luje zákazníkům a díky níž bylo dosaženo 

velkých úspor ve spotřebě vody. 

Úspěšně fungující řetězec 
specializovaných podnikových 
prodejen 

Snaha firmy nabídnout českým zákazníkům 

nový způsob přístupu k nejlepším mléčným 

výrobkům a sýrům firmy Brazzale a k vybra-

ným ingrediencím italské kuchyně stála před 

více než pěti lety u zrodu projektu La Forma-

ggeria Gran Moravia. Dnes v úspěšně fungu-

jícím řetězci specializovaných podnikových 

prodejen nacházejí zákazníci nejen bohatou 

nabídku čerstvých a zrajících sýrů z České 

republiky, Itálie a Francie, ale také množství 

dalších produktů sýrárny Orrero a široký 

sortiment italských vín, krájených uzenin, 

těstovin a dalších specialit za velmi přijatel-

né ceny. Prodejny s kvalitním personálem, 

množstvím ochutnávek a gurmánských tipů 

fungují už v sedmi městech České republiky.

První podniková prodejna byla otevřena 

v roce 2007 v centru Olomouce. A právě 

na základě zkušenosti s jejím fungováním 

zahájil Roberto Brazzale spolu se svým tý-

mem, který dodnes tvoří ředitel obchodní 

„ Projekt otevírání dalších 
podnikových prodejen je 
pro mě něco jako čtvrtý 
syn, velmi v něj věřím 
a zároveň nás velmi 
těší. V otvírání prodejen 
budeme pokračovat jak 
v Praze, tak i dalších 
městech. Chceme, aby se 
konzumace jídla stala pro 
naše zákazníky radostí 
a ne pouhou nutností,“ 
uvedl Roberto Brazzale. 

Zodpovědnost ke zvířatům 
a životnímu prostředí

Dá se říci, že kvalita je hnacím motorem 

výroby sýrařů ze skupina Brazzale, která 

je i průkopníkem v ohleduplném chování 

k životnímu prostředí a v úspoře zdrojů. 

Vytvořila “Ekoudržitelný řetězec Gran Mo-

ravia” v jehož rámci jsou stanovena přísná 

pravidla rovnováhy životního prostředí 

a pohodlí zvířat, která dodavatelé ve svých 

chovech musí dodržovat. Pozornost firmy se 

soustředí jak na vysokou kvalitu krmiva pro 

dobytek bez umělého zavlažování zeměděl-

ské půdy, tak na maximální pohodlí skotu, 

jehož mléko je základem sýrů vyráběných 

pod značkou řetězce Gran Moravia. V praxi 

tento komfort zvířat znamená alespoň pět 

hektarů půdy na každou dojnici a volné 

ustájení s individuálními boxy. V Evropské 

unii jsou stanoveny přísné limity na obsah 

dusičnanů a karcinogenů v půdě i krmivu 

hospodářských zvířat, přičemž výrobce sýrů 

z rodiny Gran Moravia si vybírá dodavatele 

Skupina Brazzale již 
dnes prodává do 54 
různých zemí. Poptávka 
po produktech společnosti 
po celém světě narůstá. 
V Pekingu nyní firma 
Brazzale otevřela sýrárnu 
vyrábějící mozzarellu pro 
čínský trh. 

sítě Claudio La Carbonara a italský architekt 

Domenico Rocca, projekt zaměřený na vy-

budování maloobchodní sítě. „Začátky byly 

náročné, protože lidé byli zvyklí nakupovat 

v supermarketech. Až kolem roku 2010 

nastala změna. Zákazníci začali pociťovat 

zklamání z nabídky velkých řetězců a začali 

hledat skutečnou kvalitu v kamenných ob-

chodech,“ vzpomněl na začátky projektu 

ředitel Claudio La Carbonara. Už koncem 

roku 2011 byly otevřené tři podnikové 

prodejny a v roce 2012 pak další čtyři. Sor-

timent výrobků dodávaných do obchodů 

přímo ze sýrárny Orrero a z mateřské firmy 

Brazzale, pod značkami Brazzale, Alpilatte 

a Zogi, byl rozšířen o mnoho dalších sýrů 

a gastronomických specialit přímo od ital-

ských výrobců. „Všechny prodejny jsou tváří 

naší firmy a každý, kdo v nich pracuje, by 

ji měl dobře reprezentovat,“ je přesvěd-

čen Claudio La Carbonara. Zatím třináct 

podnikových prodejen vítá své zákazníky 

v těchto městech: Praha, Brno, Liberec, Hra-

dec Králové, České Budějovice, Olomouc, 

Ostrava. (V některých jmenovaných měs-

tech nezůstalo jen u jedné prodejny).

Multimediální etiketa 
jako netradiční průvodce

Svým zákazníkům, příznivcům a ostatním 

zájemcům připravila firma Orrero zajímavou 

možnost – díky QR kódu vytištěném na kaž-

dém obalu výrobku Gran Moravia mohou 

nyní majitelé chytrého telefonu otevřít Mul-

timediální etiketu původu Gran Moravia 

a začít objevovat místa původu Gran Moravia 

pomocí Google Maps, prohlédnout si origi-

nální videa o výrobě sýra, zhlédnout nepub-

likované fotografie a dozvědět se zajímavé 

informace díky tematickým textům. Etiketu 

je možné otevřít také prostřednictvím stránek 

www.granmoravia.com pod odkazem Multi-

mediální etiketa původu.

Eugenie Línková

foto firma Orrero

náš grunt

Těstoviny PASTA FIDLI vyrábí sociální firma 

Náruč v budově Starého nádraží v Řevni-

cích. Občanské sdružení Náruč pomáhá 

lidem s mentálním postižením a duševním 

onemocněním již třináct let – jeho cílem 

je podporovat jejich vzdělávání a vhodné 

uplatnění a tím pomoct jim a jejich příbuz-

ným prožít spokojený a naplněný život. 

Aby mohlo svým klientům zajišťovat práci, 

rozhodlo se založit sociální firmu – v roce 

2007 otevřeli kavárnu a na podzim 2013 za-

čali vyrábět těstoviny. Trvalá práce mimo jiné 

zlepšuje zdraví lidí s mentálním postižením 

a duševním onemocněním a umožňuje jim 

zažít úspěch a pocit z toho, že něco dokázali. 

Zaměstnanci sociální firmy se kromě samot-

né výroby těstovin podílejí i přímo na tvorbě 

značky PASTA FIDLI: například originální 

design balení pochází z jejich dílny. 

Jejich výrobky vysoce převyšují průměr 

– jsou vyrobeny z těch nejlepších surovin 

za použití šetrných postupů. Základem 

čerstvých těstovin je směs špičkových 

italských mouk, obsahují také vysoký podíl 

vajec, především žloutků. Kromě toho v je-

jich složení nenajdete žádné emulgátory, 

chemická barviva nebo konzervanty. 

Pro Náš grunt bude sociální firma do-

dávat dvě řady těstovin: řadu klasických 

těstovin, které jsou určené pro typického 

českého uživatele a připomínají chuť do-

mácích nudlí našich babiček, a řadu by-

linkových těstovin. Ty jsou vyrobeny z bio 

bylinek - dobromyslu, tymiánu, bazalky 

a libečku – a jsou vhodné ke smetanovým 

omáčkám nebo pro děti, které si dají těsto-

viny třeba s rajčatovou omáčkou.

V řadě PASTA FIDLI nabízí Náš grunt napří-

klad vroubkované rigatoni, velké makaróny 

elicoidali nebo lasagne. V bylinkové řadě 

potom hranaté špagety chitara a nudle 

tagliatelle. V prodejnách Náš grunt můžete 

například rigatoni koupit za cca 36 korun, 

bylinkové tagliatelle za 47 korun, větší balení 

potom za 68 korun. 

Samotný řetězec farmářských prodejen 

Náš grunt se na spolupráci s PASTA FIDLI 

moc těší. „Jsme velmi rádi, že můžeme na-

šim zákazníkům nabídnout tyto jedinečné 

těstoviny a doufáme, že jim budou chutnat,“ 

uvedl Jiří Málek z Našeho gruntu. 

Společnost Náš GRUNT s.r.o. je ryze českou 

společností fungující na principu franšízy 

a vlastních kamenných obchodů. Společnost 

vznikla v roce 2010 a zaměřuje se na pro-

dej tradičních českých potravin od malých 

a středních producentů. S tímto konceptem 

začala společnost jako první na domácím 

trhu a v současné době je největším pro-

vozovatelem sítě farmářských prodejen.  (zb)

pro

gato

gliatelle za 47 korun větší balení

odejnách Náš grunt můžete 

oni koupit za cca 36 korun, 

Náš grunt uvádí do svých prodejen další 
novinku: těstoviny PASTA FIDLI. Ty vynikají 
nejen svou kvalitou, skvělým zpracováním 
a vynikající chutí, ale také tím, že jejich výroba 
poskytuje pracovní příležitosti lidem s mentálním 
postižením a duševním onemocněním. 

Kosik produkty 
těstoviny PASTA FIDLI

Náš grunt
nabídne těstoviny
PASTA FIDLI
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poradna jíme zdravě

Jíme zdravě a netloustneme
Kolik z nás má přání zhubnout se. Důvody jsou různé, od krásné postavy do plavek až 
po zdravotní důvody, kdy se náhle dostaví nějaký vážnější problém a nebo jen prostě funíme 
do kopce a zadýcháme se i při prostém zavazování kaniček u bot. Nač tedy chodit kolem 
horké kaše, necháme si poradit od odborníka. 

My jsme se vydali do Světa zdraví, do jedné 

z mnoha jeho poboček v Praze poblíž sta-

nice metra Hradčanská. Tam si vás pěkně 

hned zváží na krásném a zajímavém pří-

stroji, na jehož displeji na vás vyskočí číslice 

skutečné váhy. To není ale zdaleka vše, 

dozvíte se i pravdu o vašem těle a na kolik 

let jej z hlediska zatučnění tipuje tato nemi-

losrdná mašinka. Po prvním šoku přijde to 

příjemnější, kdy si vás odborník na zdravou 

výživu vyzpovídá a zjistí vše o stravovacích 

zvyklostech jedince. Sestaví následně jídel-

níček, dá cenné rady a už jste v tenatech 

sice příjemného,ale dost nekompromisního 

člověka v bílém. Ostatně celá tato poradna 

působí stejným dojmem jako všem nám 

dobře známé lékařské prostředí. Je ale 

zároveň pravdou, že ve Světě zdraví se 

nepřikazuje, ale radí, odpovídá na dotazy 

a rozdávají se i dárky v podobě zdravých 

a hlavně i dobrých receptů co jak uvařit,aby 

váha šla pomalu, ale jistě dolů.

Ostatně s odbornicí z této sítě poraden, 

Bc. Denisou Lamačovou jsme si nejen 

povídali, ale hned se i ptali. Začneme tedy 

nejfrekventovanějšími třemi doporučeními.

Proč v době odtučňování nejíst 

vepřové a proč naopak hovězí? U drů-

bežího a králičího masa je doporučení 

dáno jen tím, že neobsahují skoro 

žádný tuk?

Doporučení na konzumaci masa v době 

redukce hmotnosti značně kolísá. Častokrát 

vám výživový specialista do jídelníčku napí-

še bílé maso kuřecí, krůtí, dále králičí, jehně-

čí a nyní také libové hovězí maso. V tabulce 

nevhodných potravin při snižování hmot-

nosti se potom objevuje mimo kachního 

a husího masa také vepřové. Pravdou je, že 

mezi nejhodnotnější druh masa co se týče 

výživy je opravdu hovězí maso, obvzláště 

potom telecí a maso z mladých býčků ob-

sahující průměrně 5 – 8% tuku (telecí asi 

kolem 3 %, navíc je stravitelnější než maso 

z dospělých krav). Vzhledem k obsahu tuku 

je logické, že se doporučují při snižování 

hmotnosti právě bílé druhy masa, jelikož 

jejich obsah tuku se pohybuje kolem 1 – 3 % 

tuku na 100 g. Velmi ale záleží na části masa. 

Krůtí stehno nebo křídla s kůží může mít 

srovnatelně tuku jako například libová 

vepřová kýta. Osobně doporučuji vybírat 

hlavně kvalitní maso z farem, kde se zvířata 

pasou na loukách, mají i pohyb tolik po-

třebný pro dobré osvalení a netrpí stresem. 

Pohoda zvířat má samozřejmě taky vliv 

na kvalitu masa. Zatím jsem hovořila o mase 

jatečných zvířat, o drůbeži to platí stejně 

tak a maso kuřat z volných výběhů nebo 

alespoň z hal s podestýlkou je nesporně 

kvalitnější. Samotné maso drůbeže pak 

ovlivňuje jednak skutečnost, zda je z jatek, 

kde se maso chladí vzduchem a zamezí se 

tak výskytu salmonel (v Polsku se díky vy-

bojované veterinární výjimce dosud chladí 

vodou a to je pro salmonely přímo ráj pro 

jejich výskyt a množení) a pak je tu ještě 

další nešvar. Je jím tak zvané křehčení masa 

formou nástřiku vody s přídatkem chemie 

(dusitanů) pro lepší údržnost tekutiny v tká-

ni. Maso je sice zdánlivě jemnější, ale místo 

masa si připlácíme i na vodu.

Doporučujeme s mírou konzumovat 

všechny druhy masa, vždy jejich libové částí 

a s ničím to nepřehánět. Ve výživě jde totiž 

o rovnováhu a tu si nezajistíme konzumací 

pouze jednoho nebo dvou druhů masa.

Z jídelníčku je u hubnoucí diety vy-

puštěná pšeničná mouka, žitná a ječná 

se smí, proč?

 Předpokládám, že máte na mysli klasickou 

bílou pšeničnou mouku. Přestože jemně 

mletá bílá mouka byla dříve považována 

za tu nejkvalitnější, v dnešní době se velmi 

kritizuje. Hlavně proto, že nemá téměř 

žádnou výživovou hodnotu a je viníkem 

spousty zdravotních problémů. Má totiž 

schopnost lepit se na střevní kličky, tím 

znesnadňuje vstřebávání všech ostatních 

živin a člověk si zakládá na potíže. Může 

za to především lepek, který u citlivějších 

jedinců může dokonce vyvolat alergické 

reakce. Není neobvyklé, že člověk po vysa-

zení bílé mouky přestane bojovat s ekzémy, 

lupénkami, bolestí hlavy a konečně také 

s nadváhou. 

Alternativně se doporučuje více žitná 

nebo ječná mouka, mám na mysli v ce-

lozrnné podobě, což znamená, že zrno 

před rozemletím nebylo zbaveno zcela 

obalových vrstev (plev a pluch) a klíčků, tím 

biologická hodnota stoupá díky obsahu 

vitamínů, minerálních látek a vlákniny, což 

jsou velmi cenné látky pro lidské tělo. Nut-

no zmínit, že i tyto mouky obsahují lepek 

a nehodí se pro osoby trpící celiakií nebo 

alergií na lepek. 

Ráda bych ještě zmínila pšenici špal-

du, která obsahuje méně lepku a více 

výživných látek a jedná se o prastarou 

nešlechtěnou odrůdu v dnešní době hojně 

vyhledávanou. Mnohem zdravější a stra-

vitelnější variantou jsou tedy mouky bez 

obsahu lepku, jako je rýžová, jahelná, 

pohanková, amarantová nebo mouka z qui-

noy.Takové mouky mají i vyšší obsah bílko-

vin a hodí se na zahušťování nebo přípravu 

dezertů a kaší.

A je tu třetí zásada diety nutné 

k hubnutí, vypustit z jídelníčku řepný 

cukr. Řepný cukr ne a třtinový ano? 

Není to divné, když technologie zpra-

cování obou komodit v cukrovaru je 

stejná? V čem se liší řepný od třtino-

vého? Jaká umělá sladidla vlastně 

doporučujete?

Jak z cukrové řepy, tak cukrové třtiny se 

vyrábí cukr obdobnou technologií, přitom 

máte pravdu, že zatímco jedna komodita 

v posledních letech získává na dobré po-

věsti, ta druhá dostala přezdívku bílý jed. 

Přitom mezi nimi není dostatečně velký 

rozdíl, aby odůvodnil investici do hnědého 

třtinového cukru. Navíc ne vždy hnědá bar-

va automaticky znamená, že cukr neprošel 

procesem rafinace, který zbavuje cukr 

od nečistot. Zatímco u řepného cukru jde 

částečně o nečistoty jako je i hlína, zbarve-

ní třtinového cukru způsobují především 

přírodní nečistoty. Znamená to, že je nedo-

konale odstraněna melasa, což je odpadní 

produkt, který zbývá po zpracování cukro-

vé třtiny na cukr. S ní zůstávají ve třtinovém 

cukru určitá množství látek, které jsou pro 

lidský organismus nejen prospěšné, ale 

dokonce nezbytné – například vápník, 

hořčík, draslík, železo nebo vitaminy sku-

piny B. Na místě je ovšem otázka, v jakém 

množství jsou tyto látky ve třtinovém cukru 

obsaženy. Cukr řepný i třtinový je chemicky 

jedna a tatáž sloučenina, sacharóza a liší 

se jen jejich nevyčištěné formy – cukry su-

rové. Hnědé nečistoty na povrchu krystalů 

sacharózy jsou v případě výroby ze třtiny 

chuťově i aromaticky příznivější. Vyplatí 

se tedy investovat zhruba třikrát víc korun 

do cukru třtinového? Cukr, který je úplně 

zbaven melasy čistěním a promýváním už 

žádné biologické benefity nemá a jedná 

se o nám známý bílý cukr (kostky, krystal, 

moučka atd.) Třtinový cukr sice obsahuje 

již zmíněné minerální látky, jejich množství 

jsou však stopová a žádný dietolog při dietě 

důležité při hubnutí nedoporučí jen prostě 

bílý cukr nahradit hnědým.

Problematika sladidel je vážná a k druhé 

části otázky bych jen dodala, že osobně 

svým klientům nedoporučuji žádná umělá 

sladidla typu aspartam nebo sacharin, 

obsahují cyklamáty které přesto, že jsou 

při větším konzumu rakovinotvorné, se při-

dávají do nápojů a džusů i jiných potravin. 

V Americe je toto éčko dokonce zakázáno, 

u nás se řadí mezi vysoce nebezpečné látky. 

Alarmující je obsah tohoto éčka v nápojích, 

které často pijí děti.

Můj názor je, že člověk může jíst potra-

viny, které jsou přirozeně sladké, jako na-

příklad ovoce s přírodními cukry (fruktóza)

a nemusí doslazovat pokrmy. V případě 

nutnosti se dá využít kvalitní med nebo 

různé sirupy (již zmíněná melasa, agávový 

sirup, rýžový sirup atd.) a to ještě ve velmi 

malém množství. Potíž je v tom, že lidé 

jsou od malička tak trochu nuceni zvykat 

si na sladkou chuť, které se pak velmi těžce 

zbavuje. V některých případech se mluví 

o závislosti na cukru.

Pokud tedy chcete změnit svůj životní 

styl, zkuste místo cukru zařadit do jídelníč-

ku přirozeně sladké potraviny. Nic víc vaše 

tělo opravdu nepotřebuje. 

Text a foto Eugenie Línková

Mrkvový koláč s ořechy
Když už při hubnutí natolik chybí sladké pečivo a nebo moučník, dá se „zhřešit“ aniž 
jste za to káráni výživovým poradcem. Ten vám navíc poskytne záchranné lano v podobě 
receptu na vynikající mrkvový koláč. Je už jen na vás, jak si jej po vyzkoušení dokážete 
dál ještě vylepšit aniž porušíte pravidla zdravého hubnutí.

Nejjednodušší je vše odměřovat na hrníčky

3 hrníčky najemno nastrouhané syrové mrkve

1 hrníček mouky z jahel a 1 hrníček mouky žitné

¾ hrníčku slunečnicového oleje (nebo řepkového)

Kávová lžička sody a kávová lžička prášku do pečiva

půl hrníčku slunečnicových semínek, půl hrníčku vlašských ořechů 
( přes tvrdý papír rozválených válečkem)

půl hrníčku rozinek a půl hrníčku brusinek (nebo nasekaných datlí)

větší špetka soli

půl hrníčku třtinového cukru nebo rýžového sirupu

dva žloutky (bílky ušlehat a dát do těsta na závěr)

půl hrníčku sojového mléka

polévková lžíce kakaa, polévková lžíce skořice, nastrouhaná kůra 
z jednoho bio citronu a trochu (půl sáčku) vanilkového cukru

Vše smíchat a při 180 stupních Celsia péct v Herou vymazané 

dortové formě půl až ¾ hodiny

Denisa Lamčová 
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Kvalitní výrobky
z drůbežího masa z Klatov
Drůbežářský závod Klatovy je druhým největším zpracovatelem kuřecího masa a výrobce 
uzenin z kuřecího masa v České republice. Nejmodernější světové technologie používané 
při výrobě a produkty, které získaly řadu ocenění, jej řadí ke špičce českého masného 
a uzenářského průmyslu a jsou důkazem, že kvalita českých potravin směle konkuruje 
potravinářským závodům v zemích EU.

Modernizace přinesla prudký 
vzrůst výroby
Historie Drůbežářského závodu Klatovy a.s. 

se píše od roku 1966, kdy byla dokončena 

výstavba drůbežářského závodu vybavené-

ho technologií opracování kuřat v závěsu 

a strojového škubání. V roce 1970 proběhla 

dostavba zavodu s kapacitou zpracování 

20 000 tun drůbeže za rok. Transformace 

na Drůbežářský závod Klatovy a.s. byla 

realizována v roce 1992 a už o pět let později 

byla zahájena výroba kuřecích uzenin a po-

lotovarů. Ambice vedení společnosti však 

omezoval stav výroby, a tak v letech 2001 

až 2006 proběhla rozsáhlá modernizace 

výrobních prostor. V roce 2006 společnost 

zpracovávala 29 000 tun drůbeže za rok, 

v roce 2010 to bylo již 37 000 tun drůbeže 

za rok. Od roku 2011 pak ročně zpracovává 

44 000 t drůbeže. Ani masná výroba Drů-

bežářského závodu Klatovy a.s. nezůstala 

pozadu. Během deseti let se prodej uzenin 

více než zdvojnásobil. Zatímco v roce 2000 

činil prodej uzenin 2 935 tun, v roce 2010 byl 

prodej uzenin 6 850 tun. K expanzi výroby 

a navýšení prodeje výrazně přispěla rekon-

strukce staré a stavba nové masné výroby 

v roce 2009. A objem prodaných masných 

výrobků má stále stoupající tendenci. V roce 

2011 bylo prodáno 7 780 tun masných vý-

robků, v roce 2012 již 8 850 tun a v roce 2013 

rekordních 9 500 tun.

Vysokou kvalitu technologií a hygieny 

dokládá řada certifikací jako HACCP, BRC 

a IFS a ocenění samotných výrobků znač-

kou KLASA, Regionální potravina, Česká 

chuťovka a Dětská chuťovka. 

Hlavní podnikatelské aktivity 
a odbyt výrobků

Drůbežářský závod Klatovy a.s. zaměst-

nává přes 600 osob. Roční obrat firmy 

dosahuje výše 2 miliardy Kč. Společnost 

má vlastní výkrm živých kuřat s odchovem 

320 000 kuřat v jednom turnusu a vlastní 

porážku. Mezi hlavní podnikatelské aktivi-

ty Drůbežářského závodu Klatovy a.s. patří 

produkce chlazeného a mraženého kuřecí-

ho masa, uzenin a polotovarů.

Odbyt nacházejí produkty nejen v tu-

zemských obchodních sítích, ale i v Ně-

mecku, Rakousku, Švýcarsku či Holandsku. 

Podíly struktury distribuce do prodejních 

sítí a řetězců jsou u Drůbežářského závodu 

Klatovy a.s. následující: 80 % produkce 

jde do sítí a řetězců (Ahold, Billa, Globus, 

Interspar, Kaufland, Makro, Norma, Penny 

Market, Tesco, Zimbo), 15 % do Retailu 

(COOP, MO sítí) a 5 % do HORECA. Kromě 

těchto prodejních kanálů mohou spotře-

bitelé výrobky zakoupit přímo v podni-

kových prodejnách v Klatovech u závodu 

a na Pražské ulici.

Stěžejním produktem Drůbežářského 

závodu Klatovy je chlazené (čerstvé) 

a mražené kuřecí maso. Nedílnou součást 

výroby dnes tvoří uzeniny (salámy, šunky, 

uzená masa, drobně sekané masné vý-

robky, tlačenky a aspiky), polotovary a tra-

dičně již každé léto výrobky pro grilovací 

sezónu, které jsou plně bez chemických 

aditiv, tedy na bázi přírodních barviv 

a konzervantů. 

Zdravější uzeniny a nová řada 
výrobků bez éček

Závod dlouhodobě investuje do moderni-

zace chovů živých kuřat a výstavby nových 

hal a spolupracuje pouze s prověřenými 

a osvědčenými dodavateli. Drůbež pochá-

zí výhradně z českých uzavřených chovů 

a její zpracování probíhá při zachování 

vysokého technologického a hygienické-

ho standardu v rámci celé výroby. V po-

sledních letech vyšel Drůbežářský závod 

Klatovy vstříc požadavkům zákazníků 

a po náročném testování a vývoji odpově-

děl na současný trend zdravého životního 

stylu výrobou uzenin, marinovaných mas 

a marinád, které jsou zcela bez chemic-

kých aditiv.

Pro uvedení nové řady „bez E“ musel 

Drůbežářský závod Klatovy a.s. propojit 

stanovený požadavek na výrobek, při 

jehož výrobě by se nepoužíval drůbeží 

separát, syntetická potravinářská aditiva 

a alergeny, spolu s mikrobiologickými, tex-

turními a senzorickými parametry a udrži-

telnou cenou výrobku. Tento nelehký úkol 

se ve spolupráci s českými a německými 

technology společnosti RAPS po celé řadě 

testů a provozních zkoušek podařilo spl-

nit. Část výrobních testů se uskutečnila 

i v technologické dílně Ústavu hygieny 

a technologie masa VFU (Veterinární a far-

maceutické univerzity) Brno, kde probí-

haly i některé další analýzy. Výsledkem 

technologických zkoušek se postupně 

stala nová řada výrobků „bez E“, mezi něž 

patří uzeniny, marinované výrobky určené 

ke grilování a marinády.

Mezi uzeninami této řady jednoznačně 

vedou Kuřecí dětské párky „bez E“ a patří 

k oceňovaným a prověřeným výrobkům. 

V roce 2011 se staly vítězi v soutěži Regio-

nální potravina v kategorii masné výrobky. 

V této řadě výrobků nalezneme i Kuřecí 

párky Extra „bez E“, Kuřecí Junior „bez 

E“, Kuřecí šunka „bez E“ a Kuřecí grilovací 

klobásky „bez E“. 

Hlavní novinkou letošní grilovací sezó-

ny jsou jemně pikantní Kuřecí ďábelské 

párečky s příchutí Chorizo. Jde o poctivý 

výrobek s 90% obsahem kuřecího masa 

z prsních a stehenních řízků, které jsou 

vhodné nejen na gril, ale i jednoduchý 

ohřev. 

Drůbežářský závod Klatovy a.s. provo-

zuje jídelnu Slávie na náměstí v Klato-

vech, kde si zákazníci mohou pochutnat 

na cenově dostupných 

teplých jídlech, salá-

tech a studené ku-

chyni  především 

z kuřecího masa 

vlastní produkce. 

V letošním roce 

oslaví jídelna 15leté 

výročí pod vedením 

společnosti Drůbe-

žářský závod Kla-

tovy a.s. a zároveň 

prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí. Drů-

bežářský závod pro-

vozuje v Klatovech 

také dvě podnikové prodejny na ulici 

Pražská a v Lubech, kde nabízí všechny své 

výrobky za příznivé ceny.

Eugenie Línková

Foto archiv DZ Klatovy 

Generální ředitel Ing. David Bednář
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Tradiční české uzeniny
na nejmodernějších
zařízeních 

Společnost letos oslaví 20 let exis-

tence. Zároveň ale jméno Steinhauser 

je s řeznickým řemeslem spojeno už 

od roku 1846.

Steinex a. s. slaví letos dvacet let působení 

v oboru masného průmyslu. Kontinuita 

podnikání v rodině Steinhauserů byla sice 

přerušena socialismem, ale můj otec i já, 

mladší syn, jsme pracovali v oboru, takže 

odborné znalosti se naštěstí podařilo udržet. 

Hned po revoluci jsme začali psát novou 

kapitolu rodinné řeznické kroniky a začalo se 

podnikat v pronajatých prostorách tišnov-

ských jatek. Po dvou letech se firma rozdělila 

na dvě a já jsem se rozhodnul vyrábět šunky 

a speciality.

Několik let působily na trhu dvě firmy se 

jménem Steinhauser. Došel jsem k závěru, 

že vytvořím vlastní značku a tak vzniknul 

Steinex a jméno Steinhauser jsem přenechal 

bratrovi v tišnovské firmě. Nebylo to lehké 

– stále se značky různě zaměňovaly a srov-

návaly, ale dnes jsme na trhu ČR etablovaní 

a daří se nám export na Sloven-

sko a úspěch máme i u nároč-

ných zákazníků v Rakousku.

Dají se tak dlouhé zkuše-

nosti promítnout do výroby? 

Děláte něco jinak, než kdy-

byste byly firma, která je jen 

pár let na trhu?

Zpracování masa je velmi složitý 

a náročný výrobní proces, který 

prošel v posledních padesáti 

letech velkými technologickými 

změnami. Bez zkušeností to ale 

opravdu nejde. I se špičkovým 

strojním vybavením řízeným počítači musíte 

znát doslova všechno o mase a o výrobcích 

„ještě víc“. Já sám jsem vyučený řezník, po-

kračoval jsem na Střední průmyslové škole 

technologie masa a dále na Vysoké škole 

veterinární obor Hygiena potravin. Dohro-

mady se zkušenostmi od otce, který byl 

uznávaným odborníkem v oboru, si dovoluji 

říct, že svou specializaci znám a chci také vše 

předat synům. Podnikání jsme založili na po-

ctivosti a chceme v tom pokračovat. Steinex 

vyrábí tradiční české uzeniny na nejmo-

dernějších zařízeních, při dodržování všech 

přísných zásad EU. 

Je pro vás důležité, aby vaše výrobky 

byly zdraví prospěšné?

Maso je jedna z nejdůležitějších složek po-

travy člověka. Z masa získá tělo důležité ami-

O mase, jeho vlivu na zdraví, soutěžení, 
ale i vztahu k tradici jsme si povídali
s MVDr. Jaromírem Steinhauserem z rodinné firmy 
s velkou tradicí Steinex.

Manželé Steinhauserovi

nokyseliny, vitamíny B, A, E, vápník, fosfor, 

železo, měď, zinek, jód, selen. Jsou to látky 

potřebné pro stavbu tkání i pro vývoj moz-

ku. Maso a výrobky z masa jsou pro lidský 

organismus prospěšné a nepostradatelné. 

Máte nějaký výrobek, který byste vy-

zdvihl jako tip, nějaká specialita, kterou 

lidé zatím moc neznají?

Steinex vyrábí řadu výrobků, které stojí 

za zmínku. Například Vepřové párky bez 

éček. Obsahují pouze libové vepřové maso 

a nízký obsah mořské soli. Žádné další kon-

zervanty. Mají vysoký obsah bílkovin a jsou 

vhodné i pro děti starší tří let, či pro seniory. 

Dalším výrobkem je Máslová šunka, taktéž 

s nízkým obsahem soli a tuku. Má příjemnou 

masovou chuť s jemným máslovým aroma. 

Důkazem kvality je řada ocenění Klasa, 

Regionální potravina – Chuť Jižní Moravy, 

Dětská chuťovka, Česká chuťovka.

Když se bavím se zemědělci, tak mi 

většinou prozradí, že maso vozí do za-

hraničí. Znamená to, že je tuzemské 

maso v zahraničí oceňovanější než 

u nás? Že má podobný zvuk jako jiho-

americké maso u nás?

Tuzemské maso je velmi kvalitní a proto 

je naší maximální snahou zákazníkům 

nabízet české hovězí i vepřové. Oblíbenost 

hovězího z Jižní Ameriky je z části otázka 

dobrého marketingu. Paradoxem je, že 

čeští zemědělci vyvážejí hovězí dobytek 

do zahraničí! V České republice je totiž 

průměrná konzumace hovězího masa 

pouze 8 kg na osobu za rok. Tímto se řadí-

me na úplně poslední příčku v zemích EU. 

Ve spotřebě vepřového masa je situace ta-

ková, že pokrýváme vlastní zemědělskou 

produkcí pouze 40 % spotřeby a zbytek 

dovážíme. 

Jak vyhledáváte dodavatele, jakými 

parametry musí projít, kdy si řeknete, 

že jsou ti praví?

Steinex je držitelem certifikátu IFS, což je 

mezinárodní norma pro výrobu potravin. 

Jedná se o komplexní systém, do kterého 

patří i pravidla výběru surovin a dodavatelů. 

Vše je navíc pod kontrolou veterinární služby 

a neustálých laboratorních vyšetření. Doda-

vatelů masa máme pouze několik a dodávají 

dlouhodobě, ale přes to každou dodávku 

kontroluje zodpovědný pracovník. Maso je 

totiž křehká delikátní surovina! 

Pomyslel jste někdy na to, že jste měl 

přece jen dělat něco jiného, snazšího 

k podnikání?

Několikrát jsem si v životě položil otázku: Co 

bych dělal jiného? Nic jiného by mě nebavilo 

– dělám to rád. 

Eugenie Línková

Pozvání České bašty do Kolína

Rozkřiklo se totiž velmi rychle, že se tam 

nabízí pravá, nešizená česká bašta od všech 

možných potravinářských cechů. A že jich 

tam bylo. A bude ještě hůř, vlastně mnohem 

pestřeji, letos se na tuto přehlídku dobrot 

přihlásilo na 42 rodinných firem, které umí 

vzít za sekáček, vařečku, mlýnek, ale i pípu 

a nebo po špetkách zacházet s kořením, či 

cukrářským nádobíčkem.

„Do českých bříšek české potraviny“ smějí 

se pánové Jiří Linka a Jaroslav Skoupý, kteří 

vše zpunktovali. „To je náš slogan, který máme 

na billboardech a plakátech s pozvánkou 

na tento nezvyklý kulinární den,“ vysvětluje 

jeden z organizátorů druhého ročníku České 

bašty Jiří Linka. Bude se opět ochutnávat, 

besedovat a poslouchat správné muzicíro-

vání hned několika kapel.

 A o co vlastně jde? Dobrý nápad se zrodil 

před 3 roky v hlavách místních staroused-

líků, kteří při spanilých jízdách krajem tu 

zastaví u řeznictví na vynikající 

drštkovou, jinde si zase dopřejí voňavé do-

mácí koláče a když už kamarád slíbí, že tuhle 

dobrou partu domů zaručeně ještě ten samý 

den doveze, jde se na jedno, na dvě až jich 

je pět, či šest, jak se rychle počítá v někte-

rém z menších rodinných pivovarů. A proč 

se nepodělit o tyto krásné zážitky s dalšími 

milovníky dobré české bašty a proč ne 

hned ve velkém. Zrodil se nápad v hlavách 

těchto českých patriotů. Vloni v polovině 

září, za podpory města Kolín, konkrétně sta-

rosty s radními, se udělala generálka a vyšla 

na jedničku s několika hvězdičkami. „Pánové 

mne vloni před létem při našem setkání po-

zvali na Českou baštu do Kolína,“ vzpomíná 

s úsměvem senátor Jan Veleba, od března 

čestný prezident Agrární komory ČR. „Pozvá-

ní jsem přijal a nelitoval. Byla to paráda a já se 

jen divil, co lidí pojme jedno sice větší náměstí, 

ale bylo tomu včetně stánků, kapel, stanů a pó-

dia. Vše bylo ale tak dobře nadirigované, že 

od dopoledních hodin do pozdních nočních se 

stále něco dělo zajímavého a přitom, kdo záhy 

neodpadl zcela přecpaný a napitý dobrých 

moků, měl tolik zážitků, že rozhodně nikdo 

nelitoval návštěvy Kolína,“ pochvaluje akci 

Jan Veleba.

I my zveme, Potravinářský obzor fandí 

českým potravinám a nejen to, chce být u ta-

kovýchto akcí, jimiž se podporují nadšenci 

z rodinných firem, kteří kdo ví kde všude 

doslova vyšťárali různé prastaré rodinné 

recepty a díky nim založili svou živnost se 

zajímavým podnikatelským portfoliem.

Tož na Kolín, i my z Hané tam budeme 

a jen trochu dopředu prosíme toho vousaté-

ho pána nad námi nahoře, aby i letos České 

baště přál , vypnul sprchu a naladil sluníčko. 

Bude to opět totiž jedna velká paráda. 

Eugenie Línková

Trocha poezie, nikoho nezabije, říká se s humorem 
a aktéři nezvyklé podívané s pochutnáníčkem vědí, 
proč mohou šprýmovat. Zvou totiž národ nebo spíš 
obyvatele ze širokého okolí na „Setkání klobás, 
jitrnic, tlačenky, sekané, uzeného a dobrého českého 
piva na 13.9. do Kolína .“ Už vloni bylo při této 
kulinářské pouti hlavní náměstí města zcela zaplněné 
a letos se předpokládá ještě větší nápor.
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ovocnářství

Firma TOKO chystá dětem 
vitamínové překvapení
Myšlenka produkovat čistý ovocný mošt vznikla ve společnosti TOKO Agri v roce 2011 jako 
reakce na nedostatek českých kvalitních produktů. Za nepříliš dlouhé období je produkt 
Ovocňák už dobře známý většině obyvatel ČR. Tomáši Kořínkovi, řediteli společnosti TOKO 
Agri, jsme položili pro doplnění několik otázek.

Kde vyrábíte mošty a kolik druhů je 

v současné době na trhu?

Mošty vyrábíme v provozovně v Rudi-

cích u Uherského Brodu pod obchodní 

značkou Ovocňák. V roce 2013 jsme již 

překročili 6 000 hektolitrů a v současné 

době jde o 18 druhů. Jejich počet se občas 

mění, protože reagujeme na přání a chutě 

zákazníka, vždy se snažíme zařadit něja-

kou novinku, nebo sezónní produkt. To, co 

si získá srdce zákazníka, zůstává ve stálé 

nabídce a nejslabší jde z kola ven. Poslední 

představenou novinkou je jablko zkombi-

nované s výtažkem z květu černého bezu 

a mezi dětmi se okamžitě stalo senzací.

Na webových stránkách firmy si lze 

všimnout, že některé druhy moštů 

jsou vyprodané, jsou to druhy, jejichž 

základ tvoří jablko s nějakým druhem 

zeleniny. Je to dáno tím, že lidé si tyto 

mošty oblíbili nejvíc nebo jde o menší 

kapacitu výroby právě těchto zeleni-

nových moštů?

Snažíme se informovat zákazníky o tom, 

co právě v našem sortimentu došlo, aby 

nebyli zklamaní. Občasná nedostupnost 

je způsobena hlavně tím, že naše mošty 

jsou z čerstvých surovin z našeho kraje. 

A to ne vždy lze zajistit obratem, protože 

suroviny se pečlivě vybírají! Naši dodava-

telé musí mát alespoň certifikaci SISPO, 

nebo rozbory dokazující kvalitu suroviny. 

Obzvláště náročné je to u zeleniny, která 

má mnoho odrůd, zásadně se lišících 

v chuti a barvě a pro šťávy se hodí jen 

některé. Vše, co je na surovině špatné, 

se projeví v chuti moštu, bez přídavků 

jakékoliv chemie lze docílit perfektního 

výsledku v chuti a kvalitě jedině zpraco-

váváním perfektního ovoce a zeleniny, 

která je bez jediné vady. Nelze pracovat 

s výkupy a druhou třídou, která je obvyk-

le určena velkým zpracovatelům. 

Máte velikou síť po celé ČR, kam 

mošty dovážíte a pokud si někdo 

objedná víc než 13 litrů moštu, tedy 

nad 600 korun, je mu zásilka doručena 

zdarma. Vyplatí se to?

Naší filozofií je, že pokud chceme českému 

zákazníkovi přinést výjimečnou kvalitu, 

měla by tomu odpovídat také služba. Tu 

za nás tak dobře nikdo neudělá, proto už 

třetím rokem budujeme obchodní síť z ob-

chodních partnerů nebo vlastní regionální 

sklady, které se pak starají o přidělení region 

a v rámci rozvozu moštů maloobchodníkem 

zákazníkům, mohou tito partneři rozvést 

také internetové objednávky. Zákazník se 

tak přímo setká s výrobcem a může získat 

maximum informací k produktu a novin-

kám. Vzniká tak velmi důležité pouto mezi 

zákazníkem a jeho dodavatelem kvalitního 

moštu, které je dlouhodobé a přínosné pro 

oba. A to se nám vyplácí.

Co je tak zvaným bonusem vašich 

moštů? 

Jako prodejní obal jsme v začátku zvolil 

balení typu Bag-in-Box, neboli pytel v kra-

bici. Speciální 9vrstvý pytel, určený pro 

horké plnění s UV ochranou a čepovacím 

ventilem, dokáže zcela přírodní produkt 

ochránit po dobu 12 měsíců a co je ještě 

lepší, po jeho otevření lze z balení čepovat 

až 4 týdny. Bez jakékoliv chemie v podobě 

konzervantů, stabilizátorů a dalšího tak 

umíme za použití šetrné pasterace dostat 

přímo k zákazníkovi zcela přírodní produkt, 

jako by si jej právě přinesl z moštárny. 

V komfortu 18 chutí a 3 velikostí bale-

ní. Po dobu celého roku! To považujeme 

za největší přidanou hodnotu obalu našich 

moštů.

Na obalu deklarujete, že je mošt 

prostý jakékoliv chemie a přitom tvr-

díte, že vydrží v nezměněné podobě 

půl roku. Je to vůbec možné u tak živé 

tekutiny, jíž je vylisované ovoce a ze-

lenina?

Jak jsem řekl již výše, právě obal je to, co 

umí takto živý produkt uchovat v zcela 

přírodní formě bez chemie. V našem pro-

cesu výroby používáme pouze pasteraci při 

82 °C, která v čerstvé šťávě eliminuje počet 

kvasinek, které jsou přirozeně se vyskytu-

jící v každém utrženém ovoci a zelenině. 

Následné plnění do pytle pak funguje jako 

když se doma zavaří marmeláda do skleni-

ce. Množství vitamínů a minerálních látek 

pasterace skoro nepoškodí a oxidace, která 

je největším nepřítelem všeho zdravého 

v potravinách, nepřichází v úvahu. Proč? 

Od vylisování do pytle to moštu trvá jen 

4 minuty a z toho 80 % cesty je v uzavře-

ném systému nerezového potrubí.

Dočkáme se v blízké době ještě dal-

ších druhů moštů nebo je to již cílové 

množství ?

Každého čtvrt roku se snažíme při-

jít s nějakou novinkou, tou poslední byl 

zmiňovaný bezový květ. Tím, co se nyní ob-

jeví během pár dní na pultech, však nebude 

další varianta moštu, nýbrž 100% přírodní, 

opět bez čehokoliv dalšího, jen tepelně 

ošetřené, pyré. Dětská přesnídávka, nebo 

také dřeň a to hned v 7 chutích a opět ve 3 

velikostech balení. Už žádných 85 % ovoc-

né složky, jak obvykle uvádí výrobci podob-

ných produktů ale hned 100 %! Toto pyré 

však nemusí být vhodné jen jako svačinka 

ale také na vaření, jako náplně do koláčů, 

do omáček, do palačinek, na výrobu domá-

cí zmrzliny a nebo jako výtečný v kombina-

ci pudinku a piškotů.

V jakých soutěžích jste mošty pre-

zentovali a jakými diplomy se můžete 

pochlubit?

Za dobu budování Ovocňáku se nám poda-

řilo získat ocenění KLASA pro všechny va-

rianty. Každoročně soutěžíme v Regionální 

potravině, kterou vyhrálo Jablko-Černý ry-

bíz, stejně tak Perla Zlínska se stejnou chutí. 

Varianta Jablko-Rakytník byla oceněna jako 

Česká chuťovka a nyní před sebou máme 

boj také o Dětskou chuťovku a Zlatý klas.

Je něco, čeho chcete ještě v tomto 

oboru dosáhnout?

Ovocňák už v počátku vznikl s myšlenkou, 

že by jednou chtěl zpracovávat ovoce a i ze-

leninu na všechny možné způsoby. O pyré 

jsem vám už řekl, další připravovanou no-

vinkou jsou ovocné chipsy nebo-li sušené 

ovoce a rádi bychom v příštím roce také 

představili prémiovou řadu džemů, opět 

a jen ze 100 % ovocné.

Z obchodního hlediska chceme dotáh-

nout maximální pokrytí ČR naší distribucí, 

kde jsme nyní asi na 80 % a také jsme 

začali pracovat na slovenském trhu. Tyto 

dvě země si klademe jako naše prioritní, 

protože celé naše snažení by se dalo vyjád-

řit větou: vyrábíme z českých surovin, jako 

česká firma, pro český trh.

Eugenie Línková

Ocenění Perla Zlínského kraje pro firmu TOKO

Ředitel společnosti TOKO Agri pan Tomáš Kořínek při prezentaci široké nabidky Ovocňáku



I letos mezi vítězi 
mléčný výrobek ze Senice na Hané 
Abychom čtenáři upřesnili, o jaký výrobek jde a v jaké soutěži zvítězil, začněme stručnou 
zprávou hodnotící komise letošní Regionální potraviny Olomouckého kraje. V kategorii 
sýry včetně tvarohu získal nejvyšší ocenění Hanácký tvaroh Drásal z mlékárny senického 
zemědělského družstva, která sídlí v nedaleké Náměšti na Hané. 

Samotným obyvatelům Hané nemusíme 

jméno Josefa Drásala, žijícího v 19. století 

a zatím postavou nejvyššího Hanáka, jinak 

též zvaného obr Drásal, připomínat. Ale 

aby věděli i ti vzdálenější… Toto slavné 

jméno dali do vínku v jednom z největších 

zemědělských podniků zdejšího úrodné-

ho kraje výtečnému tučnému tvarohu, 

jak jinak než z vlastního mléka od dojnic 

z kravína v Loučanech. S připomenutím 

i loňského úspěchu senického družstva 

v soutěži o nejlepší regionální potravinu, 

kdy byl oceněn jogurt Hanáček, jsme zajeli 

za předsedou představenstva inženýrem 

Jaroslavem Navrátilem. Ten kladně zhod-

notil více než dvouleté fungování náměšť-

ské mlékárny a stále inovovaný sortiment 

výrobků, které jsou vyráběny výhradně 

klasickými postupy a bez konzervantů.

Mléko z vlastní produkce

„I když samozřejmě není tato potravinářská 

výroba tou hlavní částí naší zemědělské 

produkce, chtěli jsme obohatit trh přede-

vším čerstvými výrobky z kategorie jogur-

tových a sýrových specialit. Naše mlékárna, 

vybudovaná v roce 2012 v prostoru býva-

lých jatek zpracuje denně tisíc litrů mléka 

na jogurty, jogurtové nápoje, smetanový 

zákys, tvaroh a sýry. Mléko sem dovážíme 

z našeho velkokapacitního kravína v Lou-

čanech. Tam se denně od 530 dojnic získává 

asi 13 tisíc litrů mléka. Jeho podstatná část 

ovšem putuje do firmy Orrero a.s. v Litovli, 

která z něj vyrábí mimo jiné známé sýry 

pod značkou Gran Moravia,“ doplňuje 

Ing. Navrátil a posílá nás zanedlouho 

do samotného mlékárenského závodu 

v Náměšti na Hané za vedoucí mlékárny. 

Tou je mladá, příjemná inženýrka půvo-

dem zootechnička Lenka Vlčková, která 

ochotně sděluje řadu zajímavých infor-

mací. „Mléko dovezené vlastní cisternou 

z naší farmy se ihned šetrně pasteruje. Asi 

polovinu z objemu plnotučného mléka 

dodáváme do školních jídelen, nemocnic, 

restaurací. Dalším místem pro nákup to-

hoto mléka zákazníky jsou dva prodejní 

automaty v Olomouci. Ze zbývajícího mlé-

ka produkujeme řadu výrobků“, dodává 

Ing. Vlčková.

Široký sortiment s řadou novinek 

Dále se od ní dovídáme, že vzrůstající ob-

libu má jogurt Hanáček, který zraje přímo 

ve skleničce a kromě bílého se nabízí i čtyři 

příchutě – borůvková, jahodová, meruň-

ková a višňová. Z ostatních výrobků jde 

na odbyt - a nejen teď v létě - zákys a jo-

gurtová mléka, jak přírodní, tak i ochucená. 

Samozřejmě k nim patří i tvarohy, mezi nimi 

již zmíněný Drásal, který se prý výtečně 

upotřebí na přípravu pomazánek a kré-

mů. Novinkou je pak tvarohový krém pod 

zajímavým názvem Senický Mišan, v mis-

kách najde labužník chutnou pochoutku 

s vícero příchutěmi. A co sýry, zní naše 

otázka. „Z kategorie sýrů můžeme nabídnout 

přírodní čerstvý sýr bílý nebo ochucený koře-

ním – francouzskými bylinkami, petrželkou či 

pikantní směsí, ovšem koření je vždy bez při-

dané soli a glutamátů. Sýr balkánského typu 

najde svoje uplatnění v rozličných receptu-

rách či jen tak, k pivu a vínu. Ve sklepních pro-

storách dáváme čas uzrát i dezertnímu sýru,“ 

vypráví vedoucí mlékárny a neopomene 

zdůraznit, že výrobky jsou samozřejmě 

doplněny názvem regionu původu – ha-

nácké. Velký důraz je pracovníky mlékárny 

(a posléze v nabídce prodejny v Náměšti, 

v obchodním domě ve vlastnictví senické-

ho družstva – známém Senimu v Olomouci 

i jinde) kladen na čerstvost produktu. Dále 

se jezdí s výrobky vlastním chladíren-

ským vozem, který slouží i jako pojízdná 

prodejna, do širokého okolí. Zájem o ně 

je i ze vzdálenějších oblastí, ale to už 

naráží na problém času 

při delších přepravách 

a omezuje tu hlavní 

přednost – čerst-

vost produktů. 

O zemědělské výrobě družstva 
závěrem… 

A protože nejen vzpomínané využití 

mléka, ale i vše další v úspěšném hos-

podaření družstva je základem pro další 

programy i v tom potravinářském smyslu, 

vraťme se ještě k rozhovoru s předsedou 

představenstva Zemědělského družstva 

Senice na Hané Ing. Jaroslavem Navráti-

lem. Jak dopadly žně a co zajímavého by 

řekl šéf podniku o činnosti družstva? „Se 

žněmi jsme u konce, úrodu obilovin a řepky 

hodnotíme jako příznivou. Snad jen zazlobily 

výkyvy počasí a časté bouřky, což trošku po-

znamenalo kvalitativní ukazatele zrna, třeba 

u potravinářských pšenic. Kromě potřeb za-

jištění krmivové základny pro chov skotu nás 

čeká posléze ještě sklizeň více než tisíce hek-

tarů cukrovky. Očekáváme 

i dobrou realizaci chmele 

z našich nyní asi 27 hektarů. 

Rádi bychom se dočkali, 

aby tomu tak bylo z celko-

vého ekonomického pohle-

du i v přínosu ovoce ze sadů 

Vilémov, kde jsou dvě stovky hektarů nejen 

jabloní, ale i švestek, višní, třešní a dalších 

druhů. Vedle zmíněného chovu skotu jsme 

neopustili chov prasat, byť ceny vepřového 

neskýtají předpoklady pro příliš plusové vý-

sledky hospodaření. Jako další odvětví živo-

čišné máme i nosnice, řádově osmdesát tisíc 

kusů na středisku v Drahanovicích a snažíme 

se, aby vejce měly nejen dobrou kvalitu, ale 

i realizaci na trhu,“ dodal ještě inženýr Na-

vrátil, kterému jsme popřáli za redakci Ag-

rárního i Potravinářského obzoru úspěšný 

celý hospodářský rok i samozřejmě ty další. 

Též pak hodně spokojených konzumentů 

kvality s přáním dobré chuti výrobků z mlé-

kárny v Náměšti na Hané. Samozřejmě 

i těm, kteří jejich přednosti teprve budou 

moci objevit. 

Text a foto Jiří Novotný

MléMléMléMlékárkárkárkárnananana NámNámNámNáměšťěšťěšťěšť nanana na HaHaHa Hanénénéné
e-me m ilailail: m: ml kleklekarnarn @a@za@zddsedse inicnice.ce.czz
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ZD Senice na HanéZD Senice na Hané

při delších přepravách

a omezuje tu hlavní 

přednost – čerst-

vost produktů.

Prodejna plná chuti a výživové hodnoty hned vedle výroby – v Náměšti na Hané

Vedoucí mlékárny Ing. Lenka Vlčková

V Zemědělském družstvu Senice na Hané po žních

Oceněný výrobek s právem nést logo Regionální potravina Olomouckého kraje 
(2014) Hanácký tvaroh Drásal 

zemědělci  potravináři
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vinařství

O tom, že s vínem se dají skloubit nejen pokrmy, ale třeba také šperky, 
přesvědčily letos veřejnost Templářské sklepy Čejkovice. Nová luxusní řada 
vín Diamond Collection byla poprvé představena 11. března v Praze. 

Vína z Diamond Collection jsou absolutní no-

vinkou tohoto roku. Templářským sklepům 

z Čejkovic se podařilo svůj um spojit s českým 

a současně předním světovým producentem 

českého křišťálu a slavné bižuterie, jabloneckou 

Preciosou. 

„Naše společnost každým rokem připravuje 

pro své zákazníky novou řadu vín. Loni to byla 

řada NEW AGE a NEW CROSS, tedy interspecific-

ké odrůdy v kvalitě minimálně pozdní sběr. Letos 

jsme přišli s novinkou, která spojuje vysokou 

kvalitu vín, opět minimálně pozdní sběr, s krá-

sou českých šperků. Celá akce je spojena navíc 

se soutěží o kvalitní šperk,“ vysvětluje ředitel 

Templářských sklepů Čejkovice Pavel Pastorek. 

Vína v elegantních lahvích z černého skla kaž-

dého zaujmou svým provedením, kdy je luxusní 

etiketa zdobena navíc realistickými křišťálovými 

„diamanty“ z Preciosy.

Podle ohlasů z prodejní sítě je o tato „vyšper-

kovaná vína“ mimořádný zájem. Vybrané partie 

přívlastkových vín se šperky na nové adjustáži 

templářských vín se prodávají standardně v ob-

chodních řetězcích. „Tak trochu mne mrzí, že zde 

panuje názor, že do těchto sítí se nedostanou 

kvalitní vína, pouze tzv. vína druhé kategorie, 

retailová. Ale musíme si uvědomit, že obchodní 

řetězce u nás zaujímají asi osmdesát procent 

trhu a zákazníci by v nich měli najít i prvotřídní 

kvalitu. Proto se naše společnost rozhodla dodá-

vat vysoce kvalitní vína v netradiční adjustáži,“ 

konstatuje Pavel Pastorek.  (ph) Et
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Víno z Čejkovic míří na východ
Víno z vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice 
ochutnají také konzumenti na dálném východě. Po loňské 
účasti na výstavě vín v Hong Kongu už odpluly první 
kontejnery za milovníky vín do exotických krajin. 

Společnost Templářské sklepy Čejkovice 

získala v posledních letech celou řadu 

ocenění na domácích i zahraničních vý-

stavách vín. Preferuje však domácí vý-

stavy před světovými. „Ne, že bychom se 

jich nechtěli účastnit, z marketingového 

hlediska je to velice dobrá propagace, ale 

z pozice obchodu nemá tato účast pro 

nás velký význam. Dáváme přednost sou-

těžím tam, kde máme určité šance na pro-

dej našich vín, tedy především v České 

republice a na Slovensku, částečně třeba 

také v sousedním Rakousku,“ říká šéf 

Templářských sklepů Čejkovice Pavel Pas-

torek. „Vyhrát soutěž třeba v Los Angeles, 

to je svým způsobem velká marketingová 

bublina, která ale velmi rychle splaskne, 

když si uvědomíme, kolik vína do USA 

za rok naše republika vyveze. Je proto 

otázkou, nakolik do těchto výstav inves-

tovat značné finanční prostředky, zda to 

má pro nás význam a jestli není efektiv-

nější zaměřit čas, prostředky a podporu 

tam, kde to má pro prodej našich vín 

opravdu smysl,“ dodává Pavel Pastorek. 

Přesto se Templářské sklepy zcela nebrání 

prezentaci na vybraných zahraničních vý-

stavách a i tam se dostavují částečné ko-

merční úspěchy. Například loňská účast 

na prestižní výstavě Wein Spirit v Hong 

Kongu již přinesla první ovoce v podobě 

asi čtyř kontejnerů prodaných vín a dal-

ších obchodních kontraktů s tamními 

importéry vín. „Další potenciál vidíme 

na rostoucím trhu s vínem v Číně nebo 

v Rusku,“ uzavírá Pavel Pastorek.  (ph)
Ředitel Templářských sklepů Čejkovice 
Pavel Pastorek
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Biovína bodují,
ale v jiné adjustáži

Templářské sklepy
skloubily šperky s vínem

da 
I přes mnohá očekávání se trh s biovíny v České republice 
nerozšířil tak, jak vinaři očekávali. Může být příčinou 
nízká informovanost veřejnosti, špatný marketing a nízká 
podpora trhu s bioprodukty vůbec? Vinaři, kteří hospodaří 
na biovinicích, jsou tak často nuceni svá vína prodávat 
jako vína z klasické produkce. A je to škoda. Nejen jejich, 
ale především konzumentů. 

„Bohužel český trh s biopotravinami 

je pořád ještě v plenkách, propagace 

prakticky nulová a trh s biovíny je dnes 

proto zcela zanedbatelnou záležitostí. 

Biovinice v České republice máme tak 

pouze z toho důvodu, že jsou na ně 

dvojnásobné dotace, to si musíme říci 

na rovinu,“ upozorňuje ředitel Templář-

ských sklepů Pavel Pastorek. „Označení 

BIO jako by u nás bylo nějakým způso-

bem začarované a na trhu s vínem je spí-

še kontraproduktivní,“ dodává. Přesto 

vinařské družstvo z Čejkovic chce v pro-

dukci biovín pokračovat i do budoucna. 

„Jsem zastáncem těchto metod, šetrných 

k životnímu prostředí a ke zdraví konzu-

mentů, je to pro mne priorita. Pesticidů 

používáme minimálně, privilegujeme 

ekologické přípravky na ochranu vinic,“ 

zdůrazňuje Pavel Pastorek. 

Vína z interspecifických odrůd jsou pak 

realizována v řadách NEW AGE a NEW 

CROSS. „Jsou to vína z hroznů vyprodu-

kovaných stoprocentně bio způsobem, 

ale po našich negativních zkušenos-

tech s prodejem biovín jsme přikročili 

k tomuto kroku, kdy tato vína nabízíme 

ve speciálních řadách, což se nám velmi 

osvědčilo,“ říká Pavel Pastorek. V sou-

časné době se finalizují a lahvují vína ze 

sklizně 2013 a opět mají velký potenciál 

uspět v soutěžích i na trhu. 

Hrozny pro tato vína produkuje pro 

Templářské sklepy výhradně jihomorav-

ské vinařství Veritas spol. s r.o. z Bošovic, 

které za svá biovína získala již celou řadu 

ocenění. Vinařství Veritas je členem druž-

stva Templářské sklepy Čejkovice. 

Text: Ing. Petr Hynek

Foto: Templářské sklepy

• • • • • • •

Vína z interspecifických odrůd jsou realizována 
v řadách NEW CROSS a NEW AGE
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Je burčák jen slovo? 
Vinaři nejsou jednotní
Burčák. Jaké to zvukomalebné slovo! A jak (obvykle) chutný 
nápoj! Přesto burčáková sezona v posledních letech kromě 
spousty radosti přináší i řadu problémů. Kromě pančování 
a nehygienického prodeje také zmatek konzumentů, zda je 
částečně zakvašený mošt totéž co burčák.

O vánku s vůní burčáku zpíval blahé pa-

měti Michal Tučný a kdo tento specifický 

nápoj někdy ochutnal, ví, že je to pití velmi 

příjemné, i když tu a tam trošku zrádné. 

Proto než navštívíme vinný sklep nebo třeba 

i stánkového prodejce, nebude na škodu si 

připomenout několik základních informací.

Ačkoliv burčák bezesporu chutná nejlé-

pe v okamžiku vrcholného kvašení přímo 

ve vinném sklípku, čekat na tento výjimečný 

chuťový zážitek si může spolu s vinaři dopřát 

málokdo. 

Začátkem burčákové sezony, která odstar-

tovala úderem 1. srpna, nabízí řada prodejců 

částečně zkvašený hroznový mošt, přestože 

je to vlastně totéž co burčák. Jenom ne z čes-

kých, ale ze zahraničních hroznů.

Je burčák jen slovo?

Burčák je podle některých vinařů jen slovo. 

Krásné a s mnohaletou historií. Nikdo nikdy 

nezjišťoval, zda vzniklo na základě domácích 

nebo zahraničních hroznů. Platilo to do chví-

le, kdy bylo stanoveno, že burčák je nápoj 

jen z moravských hroznů a vše ostatní, i když 

je to totéž, jsou jen zakvašené mošty. 

Jsou mezi vinaři takoví, kteří nedají dopus-

tit na burčák z moravských hroznů a naopak 

jiní připustí, že zahraniční mošt alias burčák 

je dokonce lepší než moravský díky vyšším 

cukrům a s větším obsahem zdraví pro-

spěšných látek. Jenže lidé chtějí pít burčák 

a ne mošt. A poctiví vinaři jsou biti. V době, 

kdy většina moravských hroznů ještě visí 

ve vinicích a v prodeji jsou tisíce hektolitrů 

burčáku, je nasnadě otázka, jak je to možné. 

Příkladem budiž odrůda Irsai Oliver na rela-

tivně malé rozloze, která rozhodně nevydá 

na z ní prodávaný burčák. Zato v Maďarsku 

je jí dostatek...

Jak praví zákon

Český vinařský zákon stanoví, že se pod 

názvem burčák smí prodávat výhradně 

produkt vyrobený z letošních tuzemských 

hroznů révy vinné. Zkvašený mošt z hroznů, 

které nepochází z moravských a českých 

vinic, tedy prodejce jako burčák označit ne-

smí. Burčák se smí prodávat pouze v období 

od 1. srpna do 30. listopadu příslušného 

kalendářního roku.

Co je to tedy burčák?

Burčák je částečně zkvašený mošt z révy 

vinné, který obsahuje vyvážený a chuťově 

harmonický poměr alkoholu, cukru a ky-

selin. Jde o meziprodukt při výrobě vína, 

který bývá k dispozici několik dní po za-

čátku kvašení moštu. Obsah alkoholu bývá 

zhruba 1 – 7 %.

Na trhu se objevuje většinou burčák 

vyrobený z bílých hroznů. Kvalitní burčák 

má světle žlutou barvu, je více nebo méně 

zkalen kvasným kalem. Neobsahuje ale žád-

né mechanické nečistoty ani velké shluky 

kvasinek. Na dně a na stěnách nádoby se 

může usazovat jemná usazenina. Existuje 

také červený burčák z modrých hroznů, ten 

se ale na trhu objevuje méně často. Burčák 

obsahuje významné množství vitaminů 

a dalších složek, které ten pravý burčák utvá-

ří: přírodní cukr, ovocnost v chuti i ve vůni, 

přiměřenou kyselinku a kvasinky rodu Sac-

charomyces.

 

Konzument je pomýlený

A tak je konzument na začátku "burčákové" 

sezony zbytečně pomýlený. Často nechce 

částečně zkvašený hroznový mošt, který 

chutná úplně stejně jako burčák. A ono je 

totéž. Jen hrozny nebyly z Moravy. Bohužel 

někdy nejsou ani u všech deklarovaných 

burčáků. A nepřijde-li na to kontrola, konzu-

ment s největší pravděpodobností taky ne.

Vinař Radomil Baloun z Velkých Pavlovic 

opakovaně tvrdí, že nejjednodušší by bylo 

prostě uvádět, zda je burčák z tuzemských, 

či zahraničních hroznů: "Osobně je mi milejší 

dobře udělaný burčák ze zahraničních než 

pokažený z tuzemských hroznů. Jsem pro to, 

aby burčák byl burčákem, hlavně aby se dal 

pít, což bývá někdy problém."

Také Lubomír Tichý, technolog Venerie, 

sklepa valtické vinařské školy by sjednotil 

název na burčák. "Je to jedno a totéž. Myslím 

si, že burčák by mohl fungovat v případě, že 

bude označen původ hroznů či moštu, jak je 

tomu u vína. Také máme víno stolní a pochází 

buď z Česka, nebo z jiné země. Pokud bude 

u burčáku uvedeno, že je z Maďarska, nemám 

s tím problém, bude-li dodržena kvalita. A tu 

mnohdy nedodržují ani naši vinaři." 

Není hrozen jako hrozen

Pro burčák s uvedením země původu, jak je 

tomu u vína, by ruku zvedla i řada dalších 

vinařů. Ale jsou i jiné názory. „Nejsem pro 

jednotné označení burčák a jsem pro, že 

musí být výrazně označen částečně zkva-

šený mošt a odkud hrozny pochází. Burčák 

je registrován pro moravské a české hrozny 

a není hrozen jako hrozen. Nedovedu si 

představit, že by někdo prosazoval, aby se 

na auto značky Škoda či Dacia dávalo logo 

značky Mercedes jen proto, že je to auto, má 

to čtyři kola a tak to musí být přece jedno. 

To může napadnout jedině podvodníky 

s burčákem, kteří chtějí svoji nekalou činnost 

zlegalizovat,“ netají se Štěpán Maňák ze stej-

nojmenného vinařství ze Žádovic.

Burčák v Evropě

Burčák se pije hlavně na Moravě a také 

v sousedním Slovensku, Rakousku (pod 

označením Sturm), Německu (Junger Wein 

nebo Neuer Wein) a Maďarsku (must). V ji-

ných zemích jeho konzumace není příliš 

rozšířena a ve většině jazyků ani neexistuje 

příslušné slovo. Např. v angličtině se ozna-

čuje opisem jako partially fermented wine 

nebo jako new half-fermented wine.

Lidová moudrost praví, že pro uchování 

zdraví musí člověk vypít tolik burčáku za se-

zonu, kolik krve koluje v jeho žilách. Zkuste 

to jednou také, ale pozor! Gastroenterolog 

Marek Řehoř upozorňuje: "Tato očistná kúra 

je nejefektivnější tehdy, když se uvedené 

množství vypije najednou! Toho ovšem ne-

jsem zastáncem." 

S. L. Nešporová

Foto Renata Hasilová

BONECO a.s., česká společnost zabý-

vající se výrobou majonéz a tatarských 

omáček pod značkou Majolka®, hořčic, 

lahůdkových salátů a pomazánek pod 

značkou BONECO®. 

Vlajkovou lodí výrobků BONECO® je 

tradiční klasická majonéza Majolka®. 

Majolka je vysokoolejová majonéza, 

která má v české kuchyni mno-

haletou tradici. Hlav-

ní složkou Majolky 

je kvalitní rostlinný 

řepkový olej čes-

kého původu, kte-

rý obsahuje zdraví 

prospěšné vícenenasycené mastné 

kyseliny, vč. esenciální kyseliny alfa lino-

lenové ze skupiny omega 3 mastných 

kyselin. Majolka neobsahuje žádná za-

hušťovadla a stabilizátory. Je vyrobena 

bez použití konzervačních látek a při-

daných barviv. Je vhodná pro bezlepko-

vou dietu. Majolka nese označení Český 

výrobek – garantováno Potravinářskou 

komorou. Je oceněna také značkou ná-

rodní kvality Klasa. 

 (st)
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je kvalitní rostlinný 
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Jediná a pravá Majolka
je bez chemických přísad

Burčáková sezona pomalu nabírá na obrátkách
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Víno & delikatesy posedmnácté

Jedním z mnoha hodnotících kritérií úrovně 

každého vinařství byla mimo jiné také účast 

na mezinárodních výstavách, veletrzích a zís-

kaná ocenění. I proto bylo zajímavé sledovat 

jaké bylo početní zastoupení jednotlivých 

velikostních kategorií českých a moravských 

vinařství na 17. ročníku mezinárodního vele-

trhu „Víno & delikatesy 2014“ v Praze. 

Veletrh je třídenní a tím, že dva dny byly 

tentokrát tématicky věnovány moldavským 

a francouzským vínům, byl jednoznačně po-

tvrzen mezinárodní charakter této akce.

Půldenní přítomnost autora článku na pro-

gramu druhého dne ho neopravňuje k tomu, 

aby průběh veletrhu dokázal zhodnotit ze 

všech hledisek a úhlů. Nicméně každoroční 

účast přece jenom umožňuje srovnání.

Víno

Co se týká velikostních kategorii tuzem-

ských výrobců vína, jednoznačně převláda-

la malá a středně velká vinařství. Zda se tak 

stalo díky podpoře Vinařského fondu nebo 

samotného zájmu vystavovatelů, nelze 

dost dobře rozklíčovat. Jedno je však jisté. 

Velká tuzemská vinařství zde buď vůbec 

nebyla zastoupena, nebo jejich stánky svojí 

výpravností i velikostí nijak nepřevyšovaly 

malé a středně velké firmy. Pryč jsou roč-

níky, kdy ve Veletržním paláci stály vysoké 

stavby a uvnitř za účasti početných teamů 

hostesek probíhala obchodní jednání či 

prezentace vzorků.

Počet tuzemských producentů vína nebyl 

malý, ale je zřejmé, že jak u malých, tak 

i u velkých vinařství se výrazně šetří na mar-

ketingu.

Je proto otázkou, zda v průběhu let příš-

tích nedojde k podobnému slučování jed-

notlivých vinařství do územních expozic 

stejně jako tomu letos bylo v případě VOC 

Znojmo (10 vinařství) a VOC Modré Hory (5 

vinařství). 

Vtipně tuto situaci komentoval sklepmistr 

vinařství ZD Sedlec Ctirad Králík: „Vinařů zde 

ubývá, ale ti, kteří zůstali, jsou o to lépe vidět“ 

a s úsměvem pokračoval na firemním stánku 

v autorském čtení vlastních veršů.

Koneckonců měl pořádný důvod k ra-

dosti. ZD Sedlec i na tomto mezinárodním 

veletrhu získalo Pohár premiéra ČR a titul 

Championa za zisk 92.67 bodů pro Tramín 

červený 2010 slámové víno. Toto víno bylo 

letos stejně úspěšné i na soutěži „12. Vinař-

ské Litoměřice“ .

Pro úplnost je třeba dodat, že Pohár mi-

nistra zemědělství ČR získalo víno Veltlínské 

zelené 2013 ledové víno Vinařství Vajbar se 

ziskem 89,33 bodů.

Pohár primátora hl. města Prahy získalo 

víno Tempranillo, Bracamonte reserva 2004 

DOC, Grupo Yllera, La Botella se ziskem 

90,67 bodů. Zlatými poháry bylo oceněno 

dalších 15 vín.

Delikatesy

V roce 2012 byly v názvu ale i obsahu ve-

letrhu nahrazeny destiláty za delikatesy.

Ročníky 2012 i 2013 byly z hlediska za-

stoupení delikates rozpačité. Dominovaly 

stánky s holandskými sýry a maďarskými 

uzeninami, domácí výrobci byli zastoupeni 

v malém počtu, většinou jako ozdoba ex-

pozice SZIF.

Letošní nárůst počtu vystavovatelů deli-

kates byl více než výrazný a zřejmý, přitom 

se již nejednalo jenom o sýry kravské, kozí 

či ovčí z celé Evropy, převážně pak z Ho-

landska, Itálie či Francie. Škála těchto dob-

rot byla opravdu vysoká od čokolád, přes 

různé paštiky, sýry, uzenářské výrobky až 

po biodžemy, cukrovinky a pekařské výrob-

ky. Nebylo možné přehlédnout ani účast 

čtyř středně velkých pivovarů (Břevnovský 

klášterní pivovar sv. Vojtěcha, Ferdinand 

Benešov, Chotěboř, Konrád – Vratislavice), 

výrobců kávy či čajů.

Čeští výrobci delikates se prezentovali 

buď pod „deštníkem“ bohaté značky Klasa, 

nebo pod „křídly“ podstatně chudší, ale již 

stejně dobře zapsané značky „Česká chuťov-

ka“ (7 vystavovatelů), což bylo pro ně hlavně 

ekonomicky příznivější . Řada vystavovatelů 

byla ještě rozptýlena ve výstavním paláci 

v samostatných větších, či menších stáncích.

Jednoznačně však mezi nimi dominovaly 

nealko nápoje a není nutné k nim počítat ani 

firmy prezentující různé druhy čajů a kávy. 

Mošty a šťávy, ať již ve skle či kartonu, vyrábí 

řada českých výrobců, liší se jenom v tom, 

zda použité ovoce pochází z vlastních sadů, 

či z výkupu od jiných pěstitelů.

Zcela pochopitelně nejeden z těchto vý-

robců míři i na dětského spotřebitele. 

Novinka z Linea Nivnice, a.s.

Společnost Linea Nivnice, a.s.patří dlouho-

době k největším výrobcům ovocných šťáv 

a nápojů. V letošním roce uvádí na český 

trh novinku roku 2014, kterou jsme až do-

sud znali z televizních přenosů tenisových 

utkání. Tenisté se ve vymezeném čase 

rychle občerstvují stravou z tuby. V případě 

výrobku z Linea Nivnice se jedná o revoluč-

ní změnu v balení ovocných přesnídávek 

pro děti na tuzemském trhu. Ovocná pře-

snídávka ve formě kapsičky eliminuje až 

dosud používaný skleněný obal stejně jako 

nebezpečí polití či ušpinění konzumenta. 

Nové kapsičky plné ovocné přesnídávky 

může dítě samo „vysát“ bez nutnosti použití 

lžičky. To je velice výhodné jak do školy, tak 

na výlet do přírody.Obsah kapsičky je 100 g 

a vyrábí se ve čtyřech druzích: jablko s me-

ruňkami, jablko s banány, jablko s jahodami 

a jablko solo. 

 

Česky o vietnamské kávě

O tom, že se vyplatí uvádět na trh nejen 

nové výrobky, ale také zajímavé způsoby 

jejich prezentace návštěvníkům, přesvěd-

čila všechny přítomné firma Trung Nguyen 

Coffee. Nejeden z nich byl překvapen tím, 

že se kávovník pěstuje i ve Vietnamu, ale 

hlavně nikdy neslyšel o tradičním způsobu 

přípravy kávy. Ten byl názorně prezentován 

v češtině atraktivními vietnamskými dívka-

mi v tradičním oblečení.

Nejednalo se tedy o žádné drahé kávova-

ry na espresso, přesto káva chutnala výbor-

ně a stánek budil zaslouženou pozornost. 

A co víc, návštěvník si mohl na místě zakou-

pit set s balíčkem mleté kávy a originálním 

překapávacím filtrem a porcelánovým 

hrníčkem. 

Miss Víno 2013 u Vinařství Vajbar

Neméně atraktivní způsob prezentace 

svých vín zvolilo rodinné vinařství Vajbar 

z Rakvic.

U jeho baterie chladičů vín se to muži je-

nom hemžilo. Vína totiž servírovala atrak-

tivní děvčata v čele s Miss Víno 2013 Lucií 

Klukavou. To velice dobře korespondovalo 

se záměrem představení zcela nového mo-

derního designu, který lépe koresponduje 

s mladými, aromatickými víny z tohoto 

vinařství.

Jakým směrem a za jakých podmínek 

se mezinárodní veletrh „Víno a delikatesy“ 

vydá v příštích letech, zůstává otázkou. 

Tradice zavazuje, spojení s delikatesami je 

pro víno výhodné.

Spíše půjde o to, jak bude poměr obou 

produktových partnerů vybalancován tak, 

aby akce jako celek zůstala atraktivní a ob-

chodně přínosná jak pro zúčastněné vysta-

vovatele, tak i pro návštěvníky. Z pohledu 

vystavujících však bude nutné, aby se z po-

lohy ochutnávací a rozdávací více dostala 

do pozice akce prodejní. Jedině tak přiláká 

i vystavovatele. Ne každý si totiž může 

dovolit pojmout akci jenom jako podporu 

budování svého image a své značky.

Text a foto Michal Vokřál

Nabídka husích jater

Sklepmistr ZD Sedlec Ctirad Králík při degustaci a autorské čtení Stánek Vinařství Vajbar

Degustace u Víno J.Stávek

V soutěži „Vinařství roku 
2013“, jejíž výsledky byly 
vyhlášeny koncem března, 
byla soutěžící vinařství nově 
rozdělena do tří velikostních 
kategorií podle počtu lahví 
vína vyrobených za rok. 
Jednalo se o tři kategorie: 
malá, střední, velká.
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vinařství

Na podzim 
přijde 
Znovín 
s několika 
novinkami

Můžete nastínit členění Vaší pro-

dukce?

Hlavním produktem Znovínu jsou od-

růdová vína členěná podle vinařského 

zákona – jakostní, kabinetní, pozdní sběr 

a výběr z hroznů a bobulí, popřípadě výběr 

z cibéb, dalším segmentem jsou vína VOC. 

V známkových vínech jsme šli do historicky 

známých osobností, což je například Char-

les Sealsfeld (spisovatel z Popic u Znojma), 

Dens d´Or (podle vynálezce bleskosvo-

du Prokopa Diviše) na základě historické 

stavby vzniklo Mont Pré (podle Louckého 

kláštera).

Také jsme přešli na odrůdová s určitým 

značením speciálů. Již asi 15 let mají ně-

která naše vína navíc nálepku Terroir Club, 

kdy garantujeme, že víno je vyrobeno 

stoprocentně z hroznů z uvedené viniční 

tratě – tato vína nesměřují do obchodních 

řetězců. Vína Terroir Club byla a jsou pro 

nás nosná. Dalším krokem byla vedle hně-

dé samolepky zlatá Terroir Levure, což jsou 

vína zakvášená kvasinkami přímo z daných 

viničních tratí. Vytipovali jsme si pět vinič-

ních tratí, z nichž se odebraly listy, kůra 

a půda a profesor Malík na Vysoké škole 

chemicko-technologické v Bratislavě pak 

izoloval kmeny na Sauvignon, Veltlínské 

zelené a Ryzlink rýnský. To se podařilo asi 

až na popáté. V době sklizně tyto kvasinky 

namnožíme a několik šarží uděláme s jejich 

pomocí. Bývají ročně zhruba tři až čtyři. 

Tento postup je poměrně hodně náročný 

vzhledem k množení kvasinek, ovšem 

tímto krokem se zvyšuje originalita vína. 

V době zavádění do programu jsme ještě 

nevěděli, že budou vína VOC Znojmo, která 

budou zahrnovat právě tyto odrůdy. Jevily 

se nám však již tehdy jako charakteristické 

a vhodné pro tuto specialitu a náš region. 

Některá vaše vína mají samolepku 

ještěrky, nově pak ledňáčka. Co to 

znamená?

Dlouho se nevědělo, jak to bude s biovýro-

bou vína a technologické podmínky jsou 

stanoveny teprve dva roky. Proto jsme si již 

dříve vymezili vína, která pocházejí z terito-

ria, kde žije ještěrka zelená – Lacerta viridis. 

Jedná se o vinohrady v blízkosti Národního 

parku Podyjí. Taková vína stáčíme do svět-

lejších lahví, vše je směrováno do nazelenalé 

barvy, na lahvi je ještě samolepka ještěrky 

zelené. Tato vína jsou z ekologičtějšího pro-

středí. Když jsme dělali jejich rozbory, zjistili 

jsme, že tato vína odpovídají třídě bio a mají 

dokonce výrazně méně mědi, než je v této 

kategorii dovoleno. Ještěrka zelená, která 

byla zavedena v roce 2008, se stala určitým 

naším symbolem. Zákazníci si ji z lahví odle-

pují a dávají si ji třeba na trička.

Nedávno jsme pořídili technologii, která 

není v republice rozšířená, nevím, že by 

s ní někdo více pracoval. Inspirovali jsme 

se na Novém Zélandu, kde se používá jako 

technologické opatření. Jde o zchlazení 

rmutu na 4 °C, při kterém probíhá po urči-

tou dobu macerace. Běžné naležení hroznů 

je našim standardním technologickým 

krokem. Někteří vinaři lisují okamžitě, mys-

lím, že je to škoda, protože při maceraci 

přejdou do moštu látky obsažené ve slup-

kách, jejichž potenciál považuji za velký. Při 

kryomaceraci se aromatické látky dostanou 

do moštu ještě lépe a navíc nepřijde z pe-

ciček do budoucího vína hořkost. 

Tato technologie je hodně náročná. 

Zchlazení při této metodě děláme 

suchým ledem (pevný oxid uhli-

čitý – pozn. red.), který se přidává 

přímo do rmutu. Litr takového vína 

je oproti běžným technologiím vý-

robně dražší o několik korun, ale vý-

sledek stojí za to. Rmut se maceruje 

jeden až tři dny v termoizolačních 

nádržích při čtyřstupňové teplotě. 

Pak následuje klasické odkalení 

a přidání odpovídajících kvasinek 

a dále probíhá řízené kvašení. Víno 

ledňáček říční – latinsky Alcedo 

atthis bylo nazváno podle jména, 

kdy se produkt pro výrobu chladí. 

Ledňáček je pěkný mystický ptáček. 

Václav IV., jeden z Lucemburků, 

jejichž rod je spjat se Znojmem, jej 

měl ve znaku. Ledňáček je jediný 

papoušek, který u nás volně žije. 

Nemá nepřátele, proto si může do-

volit být tak pestrý, aby se sameček 

líbil samičkám. Jediným nepřítelem 

tohoto ptáčka u nás jsou paradoxně 

mrazy, které mohou decimovat sta-

vy těchto létajících drahokamů. 

Můžete přiblížit řadu Robinia, která 

vznikla také teprve nedávno?

Před dvěma roky jsme se rozhodli zakoupit 

nové sudy z akátového dřeva. Již delší dobu 

jsou sudy ve vinařství na ústupu s výjimkou 

barikových a zčásti dubových, které však 

výrazně ovlivňují výslednou chuť vína. Při-

stoupili jsme na zkušenosti našich předků, 

kteří měli vedle dubových ještě akátové 

sudy. Toto dřevo je ještě tvrdší než dubové 

a navíc neovlivňuje tolik chuť vína. Předává 

jen velice jemnou limetkově květinovou 

vůni. Při jemné oxidaci v sudu dochází k po-

sílení vína. Řada Robinia se jmenuje podle 

latinského názvu akátu, který u nás roste 

přes tři století a svůj původ má v Americe. Je 

to dobrý způsob použití něčeho amerického 

ve vinařství. Američani nám přinesli všechny 

choroby a tak využijeme tohoto Američana 

pro lepší kvalitu našich vín. V trendu Ro-

binií budeme pokračovat – loni jsme měli 

Ryzlink rýnský z Dívčího vrchu. K dispozici 

máme dvojici čtyřicetihektolitrových sudů 

vyrobených v Rakousku. Rozšiřovat Robinni 

chceme, ale v žádném případě se vzhledem 

k náročnosti přípravy i ceně za sudy nebude 

jednat o masovou produkci. Vždy však půjde 

o zajímavou specialitu. 

Jaká specifika nese řada Genus Regis?

Zhruba 30 % tržeb pochází z obchodních 

řetězců. Nyní to bude méně, protože jsme 

zrušili vína distribuovaná v litrových lahvích. 

Vína vyšší kvality dodávané do vinoték, 

gastronomie či větším odběratelům jsme 

chtěli vzhledově oddělit od těch, které jdou 

do řetězců. Z tohoto důvodu jsme pro ob-

chodní řetězce vytvořili řadu kvalitních vín 

pod názvem Genus Regis, neboli královský 

rod, aby bylo cítit, že Znojmo je královské 

město a tato vína jsou královská. Pro tento 

druh jsme zvolili jiné lahve – pistole se u nás 

dříve používaly poměrně hodně, dodnes 

jsou běžné v Alsasku. Odstín lahve je zele-

nomodrý. Jsou ve dvou odrůdách - Tramín 

a Rulandské šedé v sedmičkovém a půllitro-

vém balení. Obojí se velice dobře prodávají. 

Součástí nabídky jsou i znovínská 

šumivá vína...

Ano, naším prvním sektem byl Znovín de 

Lux, kupáž z dominujícího Rulandského 

bílého a Ryzlinku vlašského. S tímto vínem 

jsme šli do francouzského stylu. Vzhledem 

ke kvalitě i ceně se toto víno hodí pro 

slavnostní příležitosti. Pro běžnější příleži-

tosti vyrábíme z Veltlínského zeleného řadu 

Znovín Classic, šli jsme vstříc módní řadě 

růžových vín a vyrobili jsme i růžový sekt, 

nechybí ani červený. Zajímavostí je bílý sekt 

Charles Sealsfield vyrobený z Rulandské-

ho modrého. V letošním roce bude lehce 

narůžovělý, protože jsme nechtěli výchozí 

Pinot odbarvovat. Výsledná barva je prostě 

v různých ročnících různá. Pro letošní rok 

chystáme novinku, která bude uvedena 

na podzimním putování po archivních 

sklepech. K výrobě jsme použili odrůdu 

Chenin Blanc, která pochází z Loiry, odkud 

se rozšířila po světě, my jsme tuto odrůdu 

vysadili na Starých vinicích u Havraníků. Při 

přezrání hroznů nádherně nazrává na lahvi 

i deset roků. Když se posbírá dříve, má vyšší 

kyselinku, je svěží, ovocný. Na Loiře, což je 

druhá největší francouzská oblast na šu-

mivá vína po Champagni, se vyrábějí sekty 

právě z této odrůdy. Loni, kdyby hrozny 

nepřezrály, jsme je použili právě pro výrobu 

sektu. Je skvělý, udělali jsme dobře. Nyní 

jej odstřelujeme, aby bylo pro naše zákaz-

níky na podzim připraveno množství této 

Znovín Znojmo se řadí mezi nejznámější vinařské firmy v České republice. Jeho úsilí směřuje 
nejen k vysoce kvalitním vínům, ale také zaznamenává nebývalé úspěchy ve vinařském 
marketingu. Můžeme směle říci, že v této oblasti představuje absolutní českou špičku. 
Sortiment znovínských vín je velice široký a tak jsme požádali ředitele této firmy ing. Pavla 
Vajčnera, aby nám přiblížil současný výrobní program, i co se chystá do budoucnosti.
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Dvojice akátových sudů v křížovém sklepě ve Znojmě – Příměticích dává vínům novou chuť i vůni, 
což dokazují úspěchy na mnoha výstavách.

Úspěšnou řadou znovínských vín je ještěrka 
zelená, novou pak ledňáček říční.
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nové delikatesy. Všechny znovínské sekty jsou vyráběny 

klasickou metodou kvašení v lahvi, jsou určitým doplňkem 

výrobního sortimentu, patří k image každé větší vinařské 

firmy mít svůj vlastní sekt. 

Naše sekty nemusí chutnat každému – nejedná se 

o ovocný, ale spíše máselný, biskvitový. Prostě francouzský 

styl, který nemusí vyhovovat všem. Někdo si koupí výji-

mečně originální šampaňské a je zklamán jeho chutí. Nyní 

budeme uvádět novou šarži sektu, kde bude vedle másel-

né chuti i určitý podtón ovocnosti. 

Z jakých lokalit jste začali vyrábět ledová a slámo-

vá vína?

Nejprve jsme je vyráběli z hroznů z vinice Šobes. Ovšem 

tato vinice je tak malá, že jsme se rozhodli použít hrozny 

z Volného pole, nyní vyrábíme ledová vína většinou z vinice 

U tří dubů ze Stošíkovic na Louce. Ročně se snažíme udělat 

jedno až dvě ledová vína, ale ne vždy nám přeje počasí a do-

statečné mrazy nepřijdou v rozumném termínu. Například 

v roce 2010/2011 jsme sbírali hrozny až v únoru. Koncentra-

ce byla tak vysoká, že jsme raději z Tramínu a Rulandského 

modrého přistoupili k výrobě želé. Ledové víno nemáme ani 

z loňského roku. Ledová vína, pokud mrazy přejí, děláme 

v poměrně velkém množství. V roce 2013 jsme ho nepřipra-

vili, ovšem z Ryzlinku rýnského, z něhož mělo být původně 

ledové víno, jsme vyrobili výběr z cibéb, který je na sou-

těžích velice úspěšný. Například na Oenoforu ve Znojmě 

vyhrál kategorii sladkých vín, když za sebou nechal všechna 

ledová a slámová vína. Toto víno slaví významné úspěchy 

na prestižních výstavách vín. Když budeme mít dostatek 

ledového vína a výhled na mrazy bude nejistý, pak asi ra-

ději posbíráme při teplotách okolo nuly hrozny a vyrobíme 

z nich obdobný výběr z cibéb. Je to jedna z cest.

Slámová vína děláme nyní z Rulandského šedého, která 

leží v přepravkách na slámě v jízdárně Louckého kláštera 

na místě, kde se v červenci konají koncerty vážné hudby 

v rámci znojemského festivalu. 

Co chystáte jako Znovín v budoucnu?

S docentem Pavlouškem z Mendelovy univerzity v Lednici 

pracujeme na výzkumu aromatických látek v Sauvigno-

nech. V září přijdeme s novými typy – s Green Sauvigno-

nem a s Tropickým Sauvignonem. jsou již nalahvovány, 

ale doposud nemá etiketu, která bude skutečně extrava-

gantní. Změna je v uzávěru, který je v těchto případech 

skleněný. Poprvé se s těmito víny budou mít možnost zá-

kazníci seznámit na našich ochutnávkách a na podzimním 

putování po archivních sklepech. 

Připravil: Jiří Eisenbruk

Foto Jiří Eisenbruk
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Na podzimním putování po archivech budou mít účastníci 
možnost ochutnat žhavé znovínské novinky. Snímek je z putování 
v loňském roce

různé

Nápoj z jižní Anglie
oslovuje i Čechy
Nejde jen o módní novinku mezi nápoji. 
Cider není ani pivo, ani víno, ale mošt 
a ten chutná v České republice stále víc 
lidem i když pro většinu z nás je pořád 
dost neznámým a proto jistě stojí za to, si 
přiblížit jeho výrobu,ale i historii.

Kvalitní cider se vyrábí ze 
speciálních odrůd jablek
Ve stručnosti lze říci, že vzniká jednodu-

chou fermentací jablečné šťávy, která se 

nechává zrát ve starých dubových sudech 

ve vhodné teplotě a pak se stáčí, čistí, 

pasterizuje a ředí na požadovaný obsah 

alkoholu. Určitě ale platí, že kvalitní cider 

se vyrábí ze speciálních odrůd jablek. Ob-

vykle se míchá z několika jablečných odrůd, 

aby byl dosažen vhodný poměr sladkosti, 

hořkosti a kyselosti výchozího moštu. Vyliso-

vaný jablečný mošt kvasí v nerezových tan-

cích s řízenou teplotou kvašení, která zajistí 

zachování aromatických látek v nápoji. Poté 

se stáčí do lahví, v nichž může ještě probíhat 

dokvašování, takže cider zůstává jemně 

perlivý. V důsledku probíhajícího kvašení se 

na dně lahví může vytvářet zákal, který však 

není na závadu. Podle objemu alkoholu se 

cidery dělí na sladké (do 3 %), polosuché (3 - 

5 %) a suché (nad 5 %).

Kvašený jablečný nápoj znali už v antice, 

řecky se nazýval „sikera“, latinsky „sicera“ 

a hebrejsky „šekar“. První středověké zprávy 

o výrobě cideru v Evropě pocházejí z doby 

Karla Velikého. První vědecký spis o výrobě 

cideru De vino et pomaceo vytvořil osobní 

lékař Karla IX. v roce 1588.

O nejdelší historii výroby se přou 
tradiční rivalové, Angličané 
a Francouzi
V celé Velké Británii se ročně vypije kolem 

500 milionů litrů cideru. Už v dobách Keltů 

se na území Británie dostala jablka vhodná 

k moštování, pravděpodobně ještě před 

příchodem Římanů, ovšem první záznam 

o výrobě cideru se objevil v Norfolku roku 

1205. Již o sto let později byl tento postup 

známý po celé jižní Anglii. 

V Devonu se cider začal připravovat 

průmyslově a přes přístavy kolem Londý-

na se dostával 

i za moře. Než 

se zjistilo, že citró-

nová šťáva chrání 

námořníky za dlou-

hých plaveb před 

kurdějemi, stačila 

jim k ochraně jedna 

sklenice cideru den-

ně. Například James 

Cook vezl cider na své 

lodi Endeavour v roce 

1768 až na Tahiti. 

Největší rozkvět vý-

roby cideru nastal v Británii v devate-

náctém století. Dnes jsou nejznámějšími 

producenty cideru moštárny z hrabství 

Somerset, Suffolk, Gloucester a Hereford, 

kde sídlí také muzeum tohoto oblíbeného 

nápoje. Z hrušek se alkoholický nápoj při-

pravený fermentací nazývá Perry a je také 

populární, i když ne tak známý. Dříve nebo 

později se rodinné výrobny spojují ve větší 

celky a své výrobky exportují do celého 

světa, do České republiky již od roku 1992.

Organic cider je populární

V poslední době má velký úspěch takzvaný 

organic cider, připravovaný z jablek, které 

se pěstují bez jakékoliv chemie a přísad 

a výrobní postupy podléhají přísným kon-

trolám. Jablečný čirý extrakt se vyváží 

i do Skandinávie, kde se z něj přidáním 

dalších příchutí připravují tamní oblíbené 

sladší cidery - třešňové, kaktusové, limetové 

a další. Ve Francii má jablečný cider nemé-

ně dlouhou tradici, ale výsledek se více 

podobá šumivému moku, proto se musí 

uzavírat do masivních lahví šampaňského 

typu s drátěnou ochranou. V poslední době 

se však také objevily druhy prodávané 

v lahvích s korunkovým uzávěrem, což 

svědčí o menším množství bublinek. 

V roce 2010 se v Evropě vypilo asi 15 

milionů hektolitrů cideru. Jeho spotřeba 

od roku 2000 neustále roste – prodej se 

zvyšoval v průměru o 3% ročně a tento 

trend bude podle průzkumů trhu pokračo-

vat i v příštích letech. V České republice je 

to nápoj zatím téměř neznámý a zajímavos-

ti s ním spojené přinásíme jako tip pro naše 

pěstitele jablek. Nemusí být totiž vždy jen 

zpracována na mošty. Co si příště vyzkou-

šet i cider?

(zb)

ó-

ní 

ou-

ed 

čila

dna 

en-

mes 

a své 

roce 

Recept na výborný nápoj
Do velké nádoby nalijte litr dobře 
vychlazeného cideru, přidejte litr 
studené limonády nebo sodovky, 
vložte dužinu z jednoho a šťávu 
z půlky citronu. Potom dejte 
ke směsi jednoho panáka whisky 
a ginu a trochu přislaďte cukrem 
podle chuti. 
Dalších variant docílíte, když 
citron nahradíte pomerančem 
nebo okurkou, anebo mátou 
a jinými podobně aromatickými 
bylinkami.
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vinařství

Vinařské Litoměřice podvanácté
Záštitu 12. ročníku výstavy „Vinařské Litoměřice 2014“, konané ve dnech 11. – 12. dubna 
tohoto roku udělil prezident ČR Miloš Zeman. Vínům symbolicky svou přítomností požehnal 
kardinál Dominik Duka a Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a na pódiu litoměřického 
Domu kultury gratulovala vyznamenaným vinařům řada osobností veřejného života. 
Udělilo se 125 zlatých medailí,136 stříbrných a dalších 14 hlavních ocenění. Byla předána 
i cena Championa výstavy vín ČR Sauvignon pozdní sběr 2013 společnosti Vinofol. To vše se 
konalo v krásné atmosféře za doprovodu cimbálové muziky s primášem Jožkou Šmukařem.

OAK Most zve na Zahradu Čech 
a Gastro Food fest
Velký kus práce jako každoročně při přípravě 

této vinařské akce odvedla Okresní agrární 

komora Most s její ředitelkou Ludmilou 

Holadovou a spolupracovnicemi, které se 

podílely s hlavním organizátorem výstavy 

Ortopedickým centrem s.r.o. Ústí nad La-

bem v čele s lékařem Pavlem Kacerovským, 

ředitelem výstavy, na jejím hladkém prů-

běhu. „Každoročně připravujeme při této 

příležitosti přehlídku regionálních potravin 

a bio výrobků a nabízíme je u našeho stánku 

k ochutnávkám,“ řekla Ludmila Holadová. 

O speciality od místních farmářů a malých 

rodinných potravinářských firem byl velký 

zájem. Ať už to byly sýry z kozích farem nebo 

z mlékárny Varnsdorf, nebo uzeniny a masné 

speciality zase od rodinných menších firem, 

vše šlo velmi na odbyt. Kdo ochutnal, chtěl 

i kupovat a odvést domů a podělit se o kuli-

nární zážitek. „S ochutnávkami máme velmi 

dobrou zkušenost a všímáme si určitého 

posunu v přístupu lidí k potravinám. Už si 

víc vybírají a chtějí právě kupovat od těchto 

místních producentů a ptají se nás, kde se 

i jinde dá toto zboží nakoupit. Těší nás to 

a podporujeme tak v agrární komoře malé 

a střední potravinářské firmy, které nemají 

peníze na velkou reklamu a tohle jim i vý-

razně pomáhá v odbytu,“ přiznala Ludmila 

Holadová. I letos bude mít OAK Most svůj 

stánek na Zahradě Čech, výstavě květin 

a zahradnických potřeb v Litoměřicích a ná-

sledně na Gastro Food festu v Litoměřicích. 

V prvém případě jde o datum 12. – 20. 9. 

2014 a v druhém od 17. – 19. 10. 2014. 

Na Zahradě Čech se jako každoročně udělí 

vítězům v soutěžích o nejlepší regionální 

potraviny jak ceny ministerstva zemědělství 

s diplomem vítězné regionální potraviny, tak 

diplomy předávané hejtmanem Ústeckého 

kraje za vítězství v regionální soutěži organi-

zované místní agrární komorou s diplomem 

Kraje Přemysla Oráče.

Součástí Vinařských Litoměřic byly i pro-

jekty jako je „Víno a pokrmy“ nebo „Víno 

a zdraví“.

U vinaře z Malých Žernosek 
oceněném zlatým pohárem

Jeden ze zlatých vítězných pohárů putoval 

ke Zdeňku Vybíralovi z rodinného Vinařství 

Sv. Tomáše z Malých Žernosek. Oceněným 

vínem byl Pinot Gris, výběr z hroznů ročník 

2013. Jak sám vinař potvrdil, s manželkou 

obdělávají vinice na 9 hektarech a jejich po-

mocníky jsou dva synové, kteří, jak rodiče 

věří, budou pokračovatelé rodinné tradice. 

S výsadbou a pěstováním révy vinné už 

začal, pro své potěšení a zálibu, zakladatel 

vinařství pan Vybíral Zdeněk senior v roce 

1984. V roce 2002 byly vysázeny nové vinice 

synem zakladatele panem Zdeňkem Vybí-

ralem juniorem a dochází k opětovnému 

zapsání obce Malé Žernoseky do mapy 

viničních obcí. Tímto je zároveň položen 

základní kámen společnosti Zdeněk Vybí-

ral - Vinařství Sv. Tomáše. Jeho vinice leží 

na jihovýchodních svazích Českého Stře-

dohoří. Půda pod vinicemi je středně těžká, 

vápenná a ve vyšších polohách čedičová 

s jílem. Veškerá vína jsou v tomto vinařství 

ošetřována a zpracovávána výhradně ručně 

a tedy nejšetrněji. „Vína vyrobená pouze 

z vlastní produkce jsou ve výsledku velice 

buketní a s příjemnou kyselinkou. Jsou vy-

ráběna v malých šaržích a ve sklepě tohoto 

vinařství, kde dochází jak ke zpracování, tak 

i ke skladování a zrání, je lze i ochutnat. Za-

jímavostí tohoto vinařství můžou být nejen 

výtečná vína a velký historický sklep pod 

Phannschmidtovým statkem pocházejícím 

z roku 1739, ale možnost příjezdu vlakem 

přímo do obce Malé Žernoseky a po poz-

dějším ukončení degustace se lze bez pro-

blémů ubytovat v obci. 

Historie vinařství v okolí obce Velké 

Žernoseky ležící na pravém břehu řeky 

Labe sahá údajně nejméně do 10. století. 

Avšak za zakladatele zdejšího vinařství 

bývají často pokládáni mniši cisterciáci, 

jejichž panství v Žernosekách se datuje již 

od 13. století. Tito mniši vybudovali v Žer-

nosekách rozsáhlé vinné sklepy, které 

se dochovaly dodnes a stále se využívají 

pro vyzrávání vína v tradičních dubových 

sudech. Vinné sklepy jsou součástí zrekon-

struovaného Žernoseckého zámku.

V tradici pokračuje Žernosecké vinařství, 

které bylo založeno v roce 1995 a plynule 

navázalo na výrobní činnost Šlechtitelské 

stanice vinařské ve Velkých Žernosekách. Vi-

nice vinařství o rozloze 31 ha leží ve starých 

viničních tratích na jižních, jihozápadních 

a jihovýchodních svazích Českého středo-

hoří v katastrálním území 3 vinařských obcí, 

a to Velké Žernoseky, Žalhostice a Lovosice. 

Nechyběli ani zahraniční vinaři

Na Vinařských Litoměřicích bylo i několik 

zahraničních soutěžících Zajímavě se na vý-

stavě například prezentovali srbští vinaři 

z Vršase. Nikola Cuculj z rodinného vinařství 

Vinik ze srbského Vršace je zároveň před-

sedou spolku místních vinařů a do Litomě-

řic přijel v historickém oděvu a cechovní 

medailí, si jako rumunští a maďarští vinaři 

odvážel z Litoměřic stříbro. Zlato i stříbro 

získali rakouští manželé,vinaři Daniela 

a Andreas Herzinger. Ti se v Litoměřicích 

objevují pravidelně a během let dokonce 

vznikla 1. Rakousko-česká vinařská společ-

nost, která sdružuje vinaře z obdobných vi-

nařských tratí obou zemí. Jak tito zahraniční 

soutěžící uvedli, za rok rádi přijedou znova, 

výstava se jim moc líbila. Nebyla totiž jen 

o ochutnávání lahodných vín, soutěžení 

a poslechu hezkých lidových písní. Většina 

z vinařů s sebou přivezla i něco na ochut-

nání a tak se jedlo, pilo hodovalo a všichni 

se shodli na tom, že atmosféra Vinařských 

Litoměřich byla i po dvanácté jejich konání 

na jedničku s hvězdičkou.

Eugenie Línková

foto Martin Bouška

KOJETICE 169
KOJETICE 

NA MORAVĚ

675 23
tel.:  +420 602 721 625
 +420 568 882 883

info@vinohrady-sadek.cz

VINAŘSKÉ A KULTURNÍ CENTRUM SÁDEK NABÍZÍ:
■ nový vinný sklep s ubytováním pro šest osob ■ hotel s kapacitou 55 míst ve dvou- a třílůžkových 

komfortních pokojích ■ stylovou restauraci ■ přírodní amfi teátr s kulturně společenskými akcemi ■

více na www.vinohrady-sadek.cz 

Ledové víno Sauvignon 2013
v prodeji
Letos sklízela vzhledem k povětrnost-

ním podmínkám ledová vína jen tři 

vinařství na celé Moravě. Jedním z nich 

bylo naše vinařství Sádek. Mráz byl při 

sklizni - 7° C a cukernatost moštu 29°NM. 

Po dvouměsíční fermentaci se nám po-

dařilo vyrobit mohutné harmonické le-

dové víno se zbytkovým cukrem 130 g/l 

s příjemným obsahem kyselin téměř 

8 g/l a s nízkým obsahem alkoholu. 

Můžeme v něm najít aroma broskví, 

meruněk, fíků a kandovaného ovoce 

s medovými tóny. Je vhodná pro potě-

šení při rodinných oslavách a k sladším 

pokrmům. Ledovku jsme stočili do pěk-

ných, bílých, štíhlých lahví o obsahu 

0,375 l. Úměrná je i cena tohoto origi-

nálního vína - téměř 4 dcl za přijatelných 

490 Kč. Při větším odběru i méně. 

Ať vám je toto mimořádné víno potě-
šením a pohlazením.

Ing. Lubomír Lampíř Ph.D.

Vinařství Sádek 

Víno můžete objednat či zakoupit na 
tel: 602 721 625, 723 928 311

email: lampir.lubomir@seznam.cz 

a dále 
tel: 731 169 102,731 169 100 

email: vinohradysadek@seznam.cz

Nikola Cuculj z rodinného vinařství Vinik z Vršace přijel v historickém oděvu s cechovní 
medailí a odvážel si do Srbska z Litoměřic stříbro

Zdeněk Vybíral - Vinařství Sv. Tomáše 
Malé Žernoseky přejímal zlatý pohár 
od Miroslava Tomana, prezidenta AKČR
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Chřest léčí, to věděl už Worell

Mimo to, že chřest chutná jako pokrm, dá 

se výborně kombinovat do sladké i slané 

varianty, oplývá také léčebnými účinky. 

Látkové složení chřestu je z nutričního hle-

diska velmi příznivé. Lidskému organismu 

prospívá při potížích ledvin, močového 

měchýře, jater i žlučníku. Je blahodárný 

pro krevní oběh, srdce a nervovou sou-

stavu. Léčivé účinky se prokázaly i při 

onemocnění trávícího traktu a je proto 

zařazován do šetřivých diet.

Jubilejní 20. Slavnosti chřestu 
s novinkou

Touto horkou novinkou je, že v Ivančicích 

se začne po 45 letech znovu pěstovat 

chřest. Vznikne zde ukázková chřestová 

zahrada o rozloze 7 tisíc m2 na pozemcích 

u Stříbrského mlýna. O pěstování se bude 

starat sám ředitel KIC v Ivančicích, Aleš 

Tureček. Kdo tohoto mladého iniciativ-

ního muže zná, ví, že určitě věc dotáhne 

do zdárného konce. Aby se chřest do Ivan-

čic vrátil, je přáním každého, kdo pestré 

a téměř letní slavnosti navštěvuje. Snad si 

ve výhledu do pěti let budou moci hosté 

pochutnávat již na originálním ivančickém 

chřestu a nebudou odkázáni na dodávky 

ze Slovenska. Letos dosáhl počet návštěv-

níků neuvěřitelných 9 tisíc! Když jsem 

sobotního rána 24. května 2014 do Ivančic 

dorazila, stála široká fronta dychtivých 

příznivců chřestu v nedohledném zástupu 

před pokladnou. Rodiče s dětmi, mladé 

páry, senioři v dobré náladě i turisté s ba-

ťůžky a koly. Nikdo nenadával, nestrkal se, 

slyšet byl spíše natěšený smích. Když jsem 

v pozdním odpoledni Ivančické náměstí 

Palackého opouštěla s nasbíranými dojmy 

v bloku i fotoaparátu, stála u vstupu stále 

fronta příchozích…zájem nekončil ani 

v pokročilé hodině. To svědčí o přitažlivos-

ti této kulturně-gastronomické akce i bo-

hatém programu, který se nesl tentokrát 

v duchu první republiky.

Náměstí vřelo jako kotel

Věnec stánků kolem Palackého náměstí 

nabízel farmářské potraviny, koření, slad-

kosti, květiny, zeleninu a nabízel podí-

vanou na řemeslnou práci rukou. Kováři, 

košíkáři, řezbáři, ale také pekaři trdelníků 

byli neustále obklopeni davem přihlíže-

jících. Děti byli nadšené z her i atrakcí 

a užívaly si slunečný den. Své kuchařské 

umění předvádělo přímo na náměstí 8 

chřestových restaurací, které dohromady 

připravovaly na 40 chřestových menu. 

 Za poledne bylo skoro nemožné najít 

místečko na malý gurmánský oběd. Milov-

níci vína si zašli okoštovat výborné „mo-

ravské“ do stinné vinařské zóny přímo pod 

radnicí. Ostatně víno má být součástí jídla, 

má s ním tvořit nerozlučnou harmonickou 

dvojici, jak předvedli na kuchařském pó-

diu ve svých show kuchaři a sommelieři. 

Profesionálem a mistrem slova byl známý 

moravský sommelier Libor Nazarčuk, který 

předváděl svou práci před zraky tisíců lidí. 

Vína vybraná sommelierem Pavlem Chrás-

tem v kombinaci s jídly vtáhla do děje i di-

váky, kteří si ve spojení delikátních chutí 

a vína odnášely nezapomenutelný zážitek. 

Kuchaři a hostesky z brněnské Bohémy, 

penzionu Borovinka u Domanína, Morav-

ské chapupy či hotelu Ryšavý z Vémyslic 

se měli co otáčet. Osobností kulinářského 

programu byl nositel michelinské hvězdy 

Roman Paulus. Vypadalo to zde, jakoby 

lidstvo objevilo zelené a bílé zlato, které 

v tuto chvíli představovala křehká a v chu-

tích přizpůsobivá rostlinka zvaná chřest či 

špargl. 

Ke kladům organizátora se dá přičíst ze-

jména to, že je akce koncipována pro celé 

rodiny i s dětmi. Přes obrovský třídenní 

maratón chřestových slavností s návštěv-

ností několika tisíců lidí byla uhlídána 

hygiena a čistota tzv. i za oponou. I toto 

patří nezbytně ke kulturnosti národa. Lidé 

pochopili pravidla organizátora a za tuto 

symbiózu bych přidělila jednu velkou me-

daili 20.slavnostem chřestu v Ivančicích.

Vypěstujte si chřest sami

Základem je trpělivost. Musíte vědět, že 

pěstování chřestu je běh na dlouhou trať. 

V jistém ohledu má cosi společného s ré-

vou vinnou. Je to doba od zasazení rost-

linky po první sklizeň, které u révy říkáme 

tak romanticky „sklizeň panenskou“. Chřest 

je vytrvalá rostlina a na jednom stano-

višti může růst i patnáct let. Budete-li se 

o rostlinu dobře starat, doroste chřestový 

keř výšky až dva metry. Z malého černého 

semínka vzejdou nejprve malé sazenice 

a další dva roky je jenom ošetřujeme. Úro-

du dává až třetím rokem. Během růstu vy-

tváří rostlina mohutný systém dužnatých 

kořenů, které prorůstají až do dvoumet-

rové hloubky. Za všechnu píli a námahu 

pak budete mít na talíři svůj vlastní, jemný 

a delikátní gurmánský skvost.

Eva Kloudová

Foto autorka

Návrat chřestu do české kuchyně

zajimavosti

Dvacetiletá propagace chřestu v Ivanči-

cích, někdejšímu pěstiteli nejlahodnějšího 

chřestu mezi všemi, má na jeho návratu 

do české kuchyně velkou zásluhu. Kul-

turní a informační centrum v Ivančicích 

v čele s ředitelem Alešem Turečkem vedou 

chřestovou „kampaň“ vytrvale již dvacá-

tým rokem. O oblíbenosti a úspěšnosti 

„Slavností chřestu“ svědčí stále stoupající 

počet návštěvníků. Nejen na jižní Moravě, 

ale také v Praze si užívali lidé tuto deli-

katesu na festivalu s přiléhavým názvem 

Chřestfest na přelomu dubna a května. 

Přímo v hlavní metropoli byla pro ně v ně-

kolika restauracích připravována speciální 

tříchodová menu. Chřestové výhonky se 

dají sice koupit v dnešních časech během 

celého roku, ale na vrcholu chuti jsou čers-

tvé, sklízené v jarní sezóně.

Od Římanů až do Ivančic
Staré kulturní národy, jakými byli Řekové 

a Římané, znali chřest jako součást své 

stravy už dávno. Zatímco Řekové sbírali vý-

honky v divoké podobě, Římané už jej cí-

leně pěstovali v podobě blížící se dnešku. 

Do Evropy se dostal kolem roku 1470, kdy 

ho francouzští mniši pěstovali nejprve jen 

pro léčebné účely. První větší chřestové 

záhony vznikly ve Versailles, poté se pře-

nesly do Anglie a německého Stuttgartu. 

Odtud už bylo jen kousek do rakouské říše, 

kde si našel cestu do polních kultur a šířil 

se po celém Rakousku-Uhersku. Tady ně-

kde začíná historie „ivančického šparglu“. 

 V 19. stol. dosáhl takového věhlasu, že 

byl považován za nejlepší v celé Evropě 

a byl dodáván na vídeňský císařský dvůr. 

Za otce ivančického chřestu uvádí histo-

rické prameny lékárníka Antona Worlla, 

který začal v roce 1829 pěstovat chřest 

ve velkém.

Chřestová sezóna je v plném 
proudu. Od konce dubna 
do poloviny června vévodí 
tato stonková dužnatá 
zelenina gastronomickým 
provozům i domácnostem. 
Pozvolný návrat chřestu, 
který je nazýván též šparglem 
či asparagusem, je čím dál 
dynamičtější. Je to mimo 
jiné způsobeno i přístupem 
veřejnosti ke zdravému 
stravování. 

Letos navštívilo Slavnosti chřestu v Ivančicích 9 tisíc lidí

Stánky s chřestem

Čerstvý bílý chřest ráno sklizený

Soutěž v pojídání chřestových specialit Pečeně na chřestu
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zdravá výživa

Nedoceněné luštěniny
v našem životě

Podle Škvařilových, 

jak se rodiče, 4 dcery a syn Jan z firmy Ceria 

jmenují, po celá staletí tvořily luštěniny 

neodmyslitelnou součást každodenního 

jídelníčku člověka a v mnoha východních 

zemích je tomu tak dodnes. „Naši předci 

na svých polích moudře střídali plodiny tak, 

aby z toho měli sami co největší užitek, ale 

pamatovali i na zdraví půdy do budoucnosti. 

V péči o půdu má pravidelné zařazování luš-

těnin do osevního postupu velkou důležitost. 

Kromě obohacení stravy člověka a zvířat tak 

tvoří pěstování hrachu důležité nenahraditel-

né přírodní hnojivo pro regeneraci a správný 

režim v půdě. Tím jak klesá spotřeba luštěnin 

v naší republice (v období mezi dvěma válkami 

se jedlo 20 kg luštěnin na osobu a rok, v sou-

časné době to jsou necelé 2 kg na osobu a rok), 

klesá i množství luštěnin, které se vypěstují 

na našich polích. V současné době se již v ČR 

nepěstuje čočka a fazole,“ říká Jan Škvařil.

Luštěniny jsou opravdu zdravé a jsou 

zdrojem kvalitních bílkovin, vláknina ob-

sažená v luštěninách posiluje činnost střev 

proto jsou vhodné při zácpě i jako součást 

odtučňovacích kůr. Chrání naše cévy a srd-

ce před ukládáním cholesterolu, posiluje 

ledviny. Obsahují mnoho minerálních látek 

jako je zinek, hořčík a železo v přirozené 

formě. „Je neuvěřitelné, jak jsou luštěniny 

prospěšné pro zdraví člověka a to, co bylo 

dříve přirozenou součástí každodenního 

jídelníčku člověka, je dnes vědecky zkoumá-

no a dokazováno a znovu objevováno. Lidé 

trpí nemocemi, před kterými konzumace 

luštěnin chrání. Jedí vitamíny a minerály 

v krabičkách z lékáren a přitom tabulky výži-

vových hodnot luštěnin ukazují, jaký poklad 

je v luštěninách skryt,“ dodává ke slovům 

syna jeho maminka Jana, která stála u zrodu 

firmy jako hlavní aktér.

Lidé jedli jednoduše: luštěniny, obiloviny 

převážně kroupy, jáhly pohanku a zeleninu, 

co si sami vypěstovali, hlavně zelí, cibuli, čes-

nek a kořenovou zeleninu. Statistika říká, že 

lidé netrpěli dnešními chorobami. „Zaujala 

mne práce kanadských odborníků, která sle-

dovala skupinu 23 mužů a žen s nadváhou, 

kteří jedli 28 dní stravu doplněnou hracho-

vou moukou a dalších 28 dní konzumovali 

místo hrachové mouky pšeničnou bílou 

mouku. Jedním z výsledků této studie bylo 

zmenšení tukového polštáře kolem břicha 

žen po 28 dnech konzumace jídel s hracho-

vou moukou,“ dodala. Alarmující je skuteč-

nost, že v průměru konzumujeme 10 – 15 g 

vlákniny za den, přičemž doporučeno je 

konzumovat denně 20 - 30 g vlákniny.

Je tedy zřejmá nutnost zvýšit konzumaci 

luštěnin a celozrnných obilovin. Lepší před-

stavu o jejich denní potřebě nám udělá 

americké ministerstvo zemědělství, které 

doporučuje půl šálku (50 g) luštěnin na oso-

bu a den, což představuje 18 kg na osobu 

a rok. Pro zajímavost, jedná se o stejné 

množství luštěnin, jaké jsme v ČR konzumo-

vali v období mezi první a druhou světovou 

válkou,“ dává k dobru fakta Jana Škvařilová. 

Výrobky firmy Ceria z luštěnin se honosí 

právem známkou kvality Klasa, Regionální 

potravina a Česká chuťovka.  (li)

Velkému zájmu veřejnosti se těší rodinná firma 
Ceria z Brna. Léta vyvíjí mimo jiné zdravé 
produkty i obalovou směs Hraška
 a dává jí podobu dobrých jídel. Namísto vajec 
se používá hrachová mouka a to jak ve slaném 
tak sladkém provedení a mění se v těstíčka jako 
obal zeleniny při smažení nebo na polévku, 
či na sladké těstíčko k obalení ovoce. 

Škvařilovi s dcerou

kvalita potravin
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Řemeslo, braň se!
A aby toho nebylo o uzeninách málo, dostali jsem do redakce dopis uznávaného odborníka 
na maso a uzenářské výrobky, který řeznickými provozy prošel od učňovských let až po řídící 
funkci ředitele masokombinátu v Písku. 

Je to MVDr. Josef Radoš, který přes-

ně baťovským stylem práce nejdříve 

v provozu dělal spíš pomocné práce 

jako učeň.Pak už tam trávil většinu času 

o prázdninách při středoškolských stu-

diích na dříve slavné Střední průmyslové 

škole technologie masa v pražské Navrá-

tilově ulici. Absolvoval studia na Vysoké 

škole veterinární v Brně a od provozního 

náměstka jeho kariéra strmě stoupala 

přes ředitele píseckého masokombinátu 

po náměstka generálního ředitele Mas-

ného průmyslu a odtud už byl jen krůček 

k náměstkovi na ministerstvu zeměděl-

ství, kde působil řadu let a nechybělo 

mnoho a byl předrevolučním ministrem 

obchodu. To by ovšem jeho otec nesměl 

být svého času živnostník a tím „kazit“ 

kádrový profil svému synovi, který navíc 

podnikatelského ducha nezapřel a tak 

ministrem se z vyšší moci 

stát nesměl.

D o d n e s  m á 

co zásadního říci 

ke složení masa, jeho 

zpracování do výrob-

ků a není divu, že ur-

čité nezdravé odklony 

od dřívějších technicko-

hospodářských norem 

platných do roku 1991 

jej velice zlobí. Jak takový 

„odklon“, prý ne tak ojedi-

nělý, může v současné ofi-

ciální praxi některých „tvůrců 

chuťových zážitků“ 

vypadat, to již po-

suďte sami. 

„Obdobná je situace u většiny ostatních vý-

robků, vyráběných pro velké obchodní řetězce, 

které jsou v současnosti pouze napodobeninami 

běžného uzenářského zboží,“ říká doktor Radoš. 

 „Uvedený výrobek neodpovídá základním nut-

ričním zásadám a o jeho bezpečnosti ve smyslu 

zdravotní nezávadnosti lze také s úspěchem po-

chybovat. Předpokládám, že jednotlivá aditiva 

mají příslušný zdravotní atest, ale jejich množ-

ství a vzájemné interakce včetně biochemické 

vazby na bílkoviny, tuk a kolagenní látky nejsou 

zřejmě zcela pod kontrolou,“ dodává doyen 

masného průmyslu.

„Závěrem lze říci, že celá historie výroby uze-

nářských výrobků se u nás nesetkala s takto 

brutálním falšováním masných výrobků v po-

rovnání k správné výrobní praxi. Situaci nelze 

změnit alibistickými radami spotřebitelům, aby 

ve vlastním zájmu dobře četli obsah surovin 

a pomocných materiálů na obalech výrobků, 

ale nutným zásahem do vyhlášky o mase jako 

součásti zákona o potravinách,“ končí své po-

stesknutí MVDr. Josef Radoš, který tato fakta 

před více než 2 roky zaslal na příslušné od-

dělení MZE jako návrh k posouzení a dodnes 

nedostal odpověď.  (li)

kádrový profil sv

podnikatelskéh
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chuťo
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suďte

Norma jednotného masného 
průmyslu na 100 kg výrobku:

vepřové maso 25,- kg 

telecí maso  52,5 

maso z hovězích hlav 8,-

vepřové kůže  6,5

celkem živočišné 92,- kg 

Přísady:

pšeničná mouka 2 kg 

pepř černý

 muškátový ořech 

česnek 

Současná receptura velkého 
výrobce obsah v %:

drůbeží separát 24,- %

telecí maso  8,-

vepřové maso 2,-

kuřecí kůže (množství?)

celkem živočišné 34,- max. 40 %

Přísady: 

koření a extrakty koření

stabilizátory E 450, 451, 250

dextróza

zvýrazňovač chuti a vůně E 621

antioxydanty E 300, 321

česneková pasta

alergen lepek

pšeničná mouka

bramborový škrob

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE
PROVÁDÍ

 kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin 
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách

 stanovení cizorodých látek v potravinách

 kompletní analýzu nutričních hodnot potravin

 laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě

 posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem 
exportu a importu

 kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy

 poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy 
ve značení potravinářských výrobků

SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

Jakoubka ze Stříbra č.1, 779 00 Olomouc 
Tel.: +420 585 225 641, Fax: +420 585 222 394 
E-mail: svuolomouc@svuol.cz, www.svuolomouc.cz

Státní veterinární ústav Olomouc
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Test špekáčků vyzvedl nejlepší

Řeznické normě z roku 1961 by 
bohužel nevyhověl žádný

„Špekáčky se u nás vyrábějí od roku 1891, 

tedy už 123 let. Jubileum to sice není 

kulaté, ale rozhodně je úctyhodné. Jsou 

hodné úcty i samotné dnešní špekáčky? 

Výsledky testů z laboratoře jsme porov-

nali s požadavky současných potravi-

nářských předpisů i s nároky kladenými 

na špekáčky v již zrušených českosloven-

ských státních normách. Liteře nynější 

legislativy vyhovělo všech 15 testovaných 

výrobků. Státní normu na špekáčky z roku 

1977 by však splnilo pouze deset z nich 

a normu z roku 1961 žádný,“ praví se v zá-

věrečné zprávě testu.

Test se vyhnul buřtům, buřtíkům 
nebo drůbežím špekáčkům 

Při výběru v regálech s uzeninami se re-

daktoři Dtestu vyhýbali výrobkům, které 

jako špekáčky vypadaly, ale měly název 

buřty, buřtíky nebo drůbeží špe-

káčky. Do zmíněných výrobků 

totiž mohou být přidány i suro-

viny, které do špekáčků nesmí. 

To je drůbeží strojně oddělené 

maso nebo kuřecí kůže, které 

například našli uvedené ve slo-

žení na etiketě výrobku s ná-

zvem buřty.

Zakázané strojně oddělené 

maso drůbeží ani jiné, tzv. sepa-

rát, laboratoř nenašla v žádném 

z testovaných špekáčků. Sepa-

rátem jsou zbytky masa, které zůstávají 

na kostech po oddělení kvalitních částí. 

Přidávají se do levnějších uzenin, ne však 

do špekáčků a některých dalších masných 

výrobků.

Chemické analýzy rovněž nezjistily pří-

tomnost drůbežího masa ani v jednom 

z testovaných špekáčků. Žádný také neob-

sahoval sóju. Zakázaná sice není, ale je to 

náhražka, o kterou ve špekáčcích nestojíme.

Nejlepší špekáčky byly 
od firmy Steinhauser z Tišnova 
a z Kosteleckých uzenin

Špekáčky jsou masný výrobek, mělo by 

v nich tedy být maso. Potravinářská vy-

hláška ukládá, že ho musí obsahovat nej-

méně 40 procent. Tento požadavek splnily 

všechny výrobky v testu. Nejvíce masa, přes 

76 procent, bylo ve špekáčcích Steinhauser 

z Tišnova a Clever (Kostelecké uzeniny a. s., 

Kostelec). Naopak nejméně ho měly špe-

káčky ZŘUD (Masokombinát Písek CZ, a.s.) 

a Krahulík (Masozávod Krahulčí a. s., Telč), 

které ho obsahovaly lehce pod 50 procent, 

což s rezervou převyšuje stanovený mini-

mální podíl.

Nejhůř dopadly špekáčky 
z píseckého masokombinátu

Naopak rekordmanem v podílu čisté sva-

loviny byl zmíněný špekáček Clever s 9,11 

procenta čisté svalové bílkoviny. Nejmé-

ně, a to 5,66 procenta, jí měly špekáčky 

ZŘUD, které by tak jako jediné z testova-

ných výrobků nedosáhly z tohoto hledis-

ka na závazné kritérium pro zaručenou 

tradiční specialitu.

Hodnotitelé posuzovali všechny špe-

káčky za studena i po ohřátí v páře. Jako 

vůbec nejhorší dopadly v senzorických 

zkouškách špekáčky ZŘUD z píseckého 

masokombinátu, které současně obsa-

hovaly nejméně čisté svalové bílkoviny. 

Kromě již uvedených nedostatků, jako 

blátivost a mazlavost na skusu po ohřátí, 

mu hodnotitelé vytkli mdlou a starou 

vůni a chuť.

Nutno uvést, že mazlavou konzistenci 

mělo osm z 15 testovaných výrobků. Při-

čemž mazlavou, případně pěnovitou kon-

zistenci zaznamenali hodnotitelé u všech 

tří zaručených tradičních specialit.

Po dohodě s redakcí DTestu 

 Text a foto (zb)

E 120 košenila, kyselina karmínová, karmíny 

– barvivo

E 123 amarant, Viktoriarubin O, Red 2 – bar-

vivo

E 150 c amoniakový karamel – barvivo

E 162 betalainová červeň, betanin – barvivo

E 250 dusitan sodný – konzervant, stabilizátor 

barviva

E 270 kyselina mléčná – regulátor kyselosti

E 300 kyselina L-askorbová – antioxidant

E 301 askorban (askorbát) sodný – antioxidant

E 316 erythorban sodný, isoaskorban (isoas-

korbát) sodný – antioxidant

E 330 kyselina citronová – regulátor kyselosti, 

antioxidant, sekvestrant

E 412 guma guar – zahušťovadlo, stabilizátor

E 415 xanthan – zahušťovadlo, stabilizátor

E 450 difosforečnany – emulgátor, stabilizátor, 

regulátor kyselosti, kypřicí látka, sekvestrant, 

zvlhčující látka

E 451 trifosforečnany – sekvestrant, regulátor 

kyselosti, zahušťovadlo

E 452 polyfosforečnany – emulgátor, stabilizá-

tor, regulátor kyselosti, kypřicí látka, sekvest-

rant, zvlhčující látka

E 466 karboxymethylcelulosa, sodná sůl 

karboxymethylcelulosy, celulosová guma – za-

hušťovadlo, stabilizátor,

 emulgátor

E 471 mono- a diglyceridy mastných kyselin – 

emulgátor, stabilizátor

E 500 uhličitany sodné – regulátor kyselosti, 

zahušťovadlo, protispékavá látka

E 535 hexakyanoželeznatan sodný – protispé-

kavá látka

E 621 glutaman (glutamát) sodný – látka zvý-

razňující chuť a vůni

E 1420 acetylovaný škrob – zahušťovadlo, 

stabilizátor

 Zdroj: Státní zdravotní ústav

Výživové složení špekáčků
(ve 100 g jedlého podílu)

energie 310 kcal/1300 kJ

tuky 29,3 g

sacharidy 1,9 g

bílkoviny 10,7 g

sůl 2,3 g

voda celková 54,1 g

Zdroj: Online databáze složení potravin ČR

Těsně před prázdninami se prestižní magazín DTest rozhodl otestovat špekáčky. Komise složená 
z odborníků tak posuzovala nejen jak se který z 15 různých špekáčků chová při ohřátí, jaký je 
na řezu za studena,ale jaké je i jeho složení. Laboratorní testy tak potvrdily, co porotci mohli 
posoudit všemi smysly. A jak se ukázalo, nejvíc chutnaly 
ty, co obsahovaly nejvíc masa.

Éčka nejvíc uváděná 
na obalech masných výrobků

Většina spotřebitelů se v tak zvaných 

éčcích moc neorientuje a velmi často 

se všechny jejich varianty hází do jed-

noho pytle a tvrdí se tak jednoznačně, 

že jsou vlastně všechny éčka špatná.

A aby to neměli spotřebitelé tak jed-

noduché, v řadě případů jsou pro jed-

nu a tutéž přídatnou látku schváleny 

různé názvy a výrobce může použít 

libovolný z nich.Unijní předpisy to 

umožňují. Redakce DTestu v přehle-

du uvádí „éčka“, která porotci našli 

na etiketách testovaných špekáčků 

a pro úplnost je uvádí jak formou E 

kódů, tak slovně ve všech schválených 

variantách. Doplnili k nim i všechny 

funkce, které v potravinách plní.

Problém s kvalitou špekáčků neměli v ZD 
Rosice na Pardubicku, vloni získaly logo 
Regionální potravina

testujeme pro vás

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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různébramborářství

Vše pro kvalitní brambory
Tradiční bramborářské Polní dny se konají i letos na Českomoravské vysočině. Jeden 
z velmi podnětných dnů proběhl během prázdnin na polích a v Olešné. O tom, jaká bude 
letošní úroda brambor rozhodnou podle jejich pěstitelů poslední klimatické dny měsíce 
července; výši cen brambor ovlivní na evropských trzích - Německo, Francie, Holandsko, 
Belgie a Velká Británie.

Zatím jsou dobré předpoklady pro dobrou 

sklizeň konzumních i průmyslových bram-

bor. Podle významné bramborářské odbor-

nice Ing. Marie Rasochové, CSc z Havlíčkova 

Brodu však ještě nedosahujeme žádoucí 

úrovně v pěstování konzumních brambor, 

této čtvrté nejdůležitější plodiny pro výživu 

evropského, i našeho obyvatelstva. 

Jste z rodinné firmy, kdy se celá rodi-

na na vysoké úrovni zabývá produkcí, 

prodejem, ale i poradenstvím k jedi-

nému tématu-bramborám. Můžete fir-

mu stručně představit?

MEDIPO AGRAS H.B,spol.s r.o., Havlíčkův 

Brod je rodinná firma. Byla založena v počát-

ku devadesátých let s cílem působit v obo-

ru zemědělství a potravinářství, na trhu 

zemědělských komodit se zaměřením 

na sadbové, konzumní a průmyslové bram-

bory. Po více než 20 letech můžeme kon-

statovat, že se daří tento záměr naplňovat 

a "Rasochovu" tradici nejen neopustit, ale 

získat i řadu spolupracovníků, kteří pomáhají 

naše motto "VŠE PRO BRAMBORY" v praxi 

upevňovat a rozvíjet. Okruh odborného 

zaměření začíná výběrem a selekcí odrůd 

brambor, zajišťujeme jejich množení a pro-

dej sadby, sledujeme a zavádíme do praxe 

nejvhodnější technické i technologické 

postupy, včetně poradenství pro pěstitele 

a spotřebitele brambor a marketingu kon-

zumních a průmyslových brambor pro malo-

obchodní síť pro spotřebitele i zpracovatele. 

Polní den vždy mnohé prozradí, 

jaké jsou letošní vyhlídky u sklizně 

brambor? 

Všeobecně lze konstatovat, že dosavadní 

letošní "sklizňové" výsledky u nejra-

nějších odrůd brambor zaujaly hlavně 

výbornou kvalitou hlíz a to jak vnějším 

vzhledem, tak i vnitřní kvalitou. Hlízy 

mají odpovídající tvar a dobře vyzrálou 

slupku, po uvaření jsou chutné, neroz-

padavé s charakteristickou konzistencí. 

To je charakteristika pro odrůdy vhodné 

pro přímý "letní konzum", bez uskladnění, 

pro měsíce červen až srpen. O kvalitě hlíz 

u odrůd pro dlohodobé uskladnění (září 

až květen) rozhodne další průběh počasí, 

ale i péče o porosty těchto odrůd nejen 

do sklizně, ale i při sklizni a ve skladování. 

Doufáme, že tuto opravdu těžkou a také 

odborně i pracovně náročnou etapu 

zvládnou naši bramboráři úspěšně pro 

sebe i spotřebitele.

Co dalšího setkání bramborá-

řů na Polním dnu MEDIPO AGRAS 

v Olešné prozradilo?

I letos mají během vegetace brambory 

na poli řadu "nepřátel", kteří porosty 

brambor atakují a poškozují. U sadby 

je konstatován značně vysoký výskyt 

přenašečů virových chorob – mšic, takže 

aplikace insekticidů i včasné ukončení 

vegetace je nezbytné. Konzumní odrůdy 

pro uskladnění mají před sebou ještě 

minimálně jeden měsíc vegetace, což 

znamená chránit porosty před napadení 

natě plísní bramborovou a v letošním 

extrémně teplém a suchém počasí též 

proti alternarii. To je nutné proto, že jen 

zelený vegetující porost může dále asimi-

lovat a narůstá jak velikost hlíz, tak i jejich 

kvalita. U pozdnějších odrůd je vývoj hlíz 

teprve v první polovině, konečný dobrý 

výsledek je proto potřeba agrotechnický-

mi zásahy podpořit.

Jaké jsou cenové odhady po letoš-

ní sklizni, jak prodej od farmáře, tak 

na pultech? 

Prodej konzumních brambor pro "letní 

konzum" je v plném proudu, jak přímo 

od pěstitelů, na farmářských trzích i v ka-

menných obchodech (i dokonce u silnic).

Cenová hladina je ve srovnání s jinými 

ročníky relativně nižší, i když kvalita je 

všeobecně u letošních letních konzum-

ních brambor velmi dobrá! Proto doporu-

čujeme všem spotřebitelům zvýšit jejich 

konzumaci, což bude všeobecně zdraví 

i peněžence prospěšné.

Konzumní brambory pro dlouhodobé 

uskladnění teprve čeká nejdůležitější ve-

getační období – konec měsíce července 

a měsíc srpen. Jejich množství i kvalitu 

u nás značně ovlivní průběh našeho "ba-

bího léta" – měsíc září. Podzimní cenovou 

hladinu většinou určí kvalita sklizně. 

Všichni bramboráři vidí tento průběh 

příznivě, zejména z hlediska očekávání 

dobré kvality hlíz pro uskladnění z tu-

zemské sklizně. Kvalitní tuzemská sklizeň 

je důležitá pro tuzemské dlouhodobé zá-

sobení konzumními bramborami, nejlépe 

až do měsíce května. Jejich kvalita a také 

množství rozhodne o cenové úrovni jak 

pro pěstitele, tak i pro spotřebitele. 

Eugenie Línková 

foto Zdeněk Hrabica

Významná bramborářská odbornice Ing. Marie Rasochová, CSc z Havlíčkova Brodu na žádném 
z Polních dní s tematikou brambory nechybí. Na snímku je u pokusných parcel.

A tady už vidíme jednotlivé odrůdy bramvbor
Porosty konzumních brambor jsou zatím parádní, věřme, že jim „babí 
léto“ bude příznivé

Rádi představujeme duše podnikání 
s bramborami, otce a syna Rasochových. Oba 
tito odborníci mají vždy producentům co říci 
zajímavého
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zdravá výživa

Müsli tyčinka Fit 
s nejvyšším obsahem
českých jablek na světě

Nová řada tyčinek Fit Nature Vás tak oslo-

ví osmi druhy příchutí – a to novinkou 

na českém trhu s příchutí černé jeřabiny, 

dále chutí višně, jablka, jahody, brusinky 

v jogurtové polevě, která získala ocenění 

„ČESKÁ CHUŤOVKA 2013“, borůvky v jo-

gurtové polevě, meruňky v kakaové polevě 

a švestky v kakaové polevě. 

Zdraví člověka je nejcennější indivi-

duální i společenská kategorie. Jedním 

z předpokladů vývoje a zachování zdraví 

je správná výživa. 

Význam jablečné vlákniny
Jablečná vláknina má blahodárné účinky 

na lidský organismus. Je to rozpustná 

vláknina, která se neštěpí trávicími enzymy 

a nevstřebává se, tudíž se nepřeměňuje 

na energii využitelnou pro lidský organis-

mus. Po požití vlákniny se dostavuje pocit 

plnosti v žaludku, pocit sytosti, vláknina 

chrání organismus před zácpou, zvyšuje 

objemnost stolice, působí pozitivně na fy-

ziologickou střevní mikrofloru a podílí se 

na detoxikaci tlustého střeva.

Vláknina zvětšuje objem stravy v žaludku, 

zpomaluje trávení, zvyšuje pocit sytosti 

a stabilizuje krevní cukr. Stabilita krevního 

cukru, pocit plnosti žaludku vede ke sní-

žené potřebě příjmu stravy. Právě proto je 

jablečná vláknina (a nejen jablečná vlák-

nina) důležitou komponentou celé řady 

dietních režimů. Má totiž téměř nulovou 

energetickou hodnotu. Jablečná vláknina 

příznivě reguluje vstřebávání tuků a chole-

sterolu v tenkém střevě, působí preventivně 

na vznik žlučových kamenů, působí proti 

rakovině tlustého střeva, redukuje hmotnost 

a působí proti obstipaci. Je významným pre-

ventivním činitelem snižujícím riziko vzniku 

kardiovaskulárních chorob.

Doporučená denní dávka vlákniny je 

25 gramů až 30 gramů. Vláknina je jednou 

ze základních živin, které organismus potře-

buje. Měla by být obsažena v každodenním 

jídelníčku. 

ÚSOVSKO FOOD a.s. Klopina vyrábí ce-

reální müsli tyčinky se zvýšeným obsa-

hem vloček a jablečné vlákniny 24 gramů 

ve 100 gramech výrobku. Obsah transmast-

ných kyselin je nízký 0,05 gramu ve 100 gra-

mech výrobku. Celková energetická hodnota 

tyčinek se pohybuje od 1 540 kJ do 1 780 kJ 

ve 100 gramech výrobku. Je to velmi příznivá 

energetická hodnota tyčinky, která splňuje 

i kritéria zařazení výrobku do redukční diety. 

Energeticky úspornější a lepší k hubnutí jsou 

tyčinky bez polevy, zejména však se zvýše-

ným obsahem jablečné vlákniny a ovesných 

vloček. Jablečná müsli tyčinka má samozřej-

mě nejvyšší obsah jablečné vlákniny. Nízký 

obsah nasycených mastných kyselin, nízká 

hodnota transmastných kyselin jsou ještě 

navíc ve střevě významně redukovány příz-

nivým působením přítomné vlákniny.

Více informací o müsli tyčinkách Fit na www.fit.eu.

Arnošt Dubský

Trh a životní trend si žádá zdravější potraviny a zdravější 
alternativu mlsání. Společnost ÚSOVSKO FOOD Klopina 
obohacuje svůj sortiment o novou řadu müsli tyčinek pod 
názvem Fit Nature. Významnou součástí těchto tyčinek je 
sušené ovoce, hlavně jablka, která si společnost ÚSOVSKO 
pěstuje ve vlastních sadech a následně zpracovává 
ve vlastní sušárně. 

Sady koncernu ÚSOVSKO

Nové technologie 

Kontrola při výrobě müsli tyčinek Fit

Tyčinky jsou přírodní, 
z kvalitních ingrediencí 
s důležitými, zdraví 
podporujícími benefity:   
• bez konzervantů
• bez umělých aromat 

a barviv
• s vysokým obsahem 

vlákniny
• s velmi nízkým obsahem 

transmastných kyselin

Bez nadsázky můžeme 
konstatovat, že nová 
výrobní řada müsli 
tyčinek z Klopiny splňuje 
ta nejpřísnější dietetická 
a nutriční kritéria 
na moderní potravinářský 
výrobek v tomto segmentu.
Prim. MUDr. Antonín Gaja, CSc.
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kontrola kvality

Přísnost u soutěží
je podložená odborností

Po Klase nastartovaly krajské 
soutěže o nejlepší regionální 
potraviny

V regionech začal ruch a při získávání 

odborných not potřebných pro přihlášení 

do soutěže se hodně angažovaly jednotlivé 

okresní a krajské agrární komory. Agrární 

komora ČR má totiž velmi početné odnože 

po celé republice a s nimi úzce spolupracují 

nebo jsou dokonce naprosto propojená 

i krajská a okresní pracoviště Zemědělské-

ho svazu ČR. Všichni tito lidé se okamžitě 

do soutěží zapojili jako mentoři, aby svým 

členským organizacím pomohli radou 

s přihláškami. Záhy se zjistilo, že ne ale vše 

může splnit malá rodinná firma a vznikla 

myšlenka udělat souběžně další soutěž a to 

o nejlepší regionální potraviny. Tuto soutěž 

si vzala plně na svá bedra Agrární komora 

ČR a její jednotlivá krajská pracoviště před 

osmi roky nastartovala něco velkolepého, 

co se hned uchytilo a má už dnes mnoho 

stoupenců a vítězů. Před třemi roky dokon-

ce těmto regionálním soutěžím dalo MZe 

zaštítění a je z toho soutěž s jednotnými 

pravidly s jednoduchým názvem Regionál-

ní potravina. Obě soutěže se staly velmi 

populární a spotřebitel se podle těchto 

značek na obale nezřídka orientuje při vý-

běru potravin.

Česká chuťovka získává stále víc 
na popularitě

Ani u těchto dvou celostátních soutěží 

ale nezůstalo a různé organizace začaly 

vymýšlet další a další soutěže, u jejichž při-

hlášek se ne vždy jedná jen o symbolické 

zápisné. Jinak je tomu jen u soutěže Česká 

kvalita, jejíž značka je chráněná státem 

a má jako jediná legislativní opodstatnění. 

Zcela zvláštní postavení má stále víc po-

pulární soutěž s názvem Česká chuťovka, 

která bude mít letos již sedmý ročník. 

Tam se podle předsedkyně hodnotitelské 

komise, ředitelky Výzkumného ústavu 

potravinářského Praha, v.v.i. ing. Slavo-

míry Vavreinové, CSc. hlásí čím dál tím 

víc uchazečů o tuto značku. Parametry 

soutěže jsou přitom také přísné a jelikož 

ing. Vavreinová je zároveň jako uznávaná 

odbornice i v komisi při soutěži Klasa, 

může srovnávat.

Pomineme-li spíš symbolický poplatek 

za přihlášku do soutěže, u České chuťovky 

nejsou ukazatele kvality tak sešněrova-

né jako u Klasy. U České chuťovky se víc 

dbá na chuťové vjemy dané recepturami 

prapředků soutěžících potravinářů. Jako 

příklad bych uvedla tlačenku. Zatímco 

v jednom případě se dbá na dietetické 

vlastnosti a kůže v plátku na řezu vyvolá 

kritiku, v jiném je to na místě. I kůže , 

tedy kolagen je zdravá a i sám odborník 

profesor Petr Pipek z Vysoké školy che-

micko technologické skutečnost, že tato 

složka do tradiční receptury předků patří, 

jen kvitoval. U Klasy dostanou porotci 

od zástupců SZIF (Státní zemědělský inter-

venční fond) podkladové materiály a sou-

těžící je mimo jiné povinen k výrobkům 

přihlášeným do soutěže zaslat i doklad 

o hygienické nezávadnosti vystavený pod-

le druhu potraviny buď na Státní země-

dělské a potravinářské inspekci (rostlinný 

původ) nebo u masných výrobků na SVS 

(Státní veterinární správě). Porota u Klasy 

je početnější, to ale neznamená, že by 

Česká chuťovka neměla mezi hodnotiteli 

odborníky a byla méně přísná. Za sedm let 

své existence již i z tohoto důvodu získala na prestiži a v řadě 

potravinářských pracovišť, jako je mimo jiné Maso uzeniny 

Písek (donedávna s názvem ZŘUD Písek), visí diplomy České 

chuťovky stejně jako ze soutěží Regionální potravina a Klasa 

na čestném míst v závodě.

„Zrovna ale jmenovaný písecký masokombinát stejně jako 

masokombinát Steinex Jaromíra Steinhausera z Brna jsou pro 

svou velikost jako soutěžící subjekty v soutěži chuťovky výjimkou. 

Převažují tam malé a menší rodinné firmy,“ říká ing. Vavreinová. 

Podle ní je dost podstatným kriteriém zřejmě ve všech těchto 

soutěžích, zda potravinářská firma dodává své zboží do řetěz-

ců, či nikoliv. Pokud ano, pak ekonomický tlak od řetězce dává 

výrobci na zvážení, zda být cenově srovnatelný s velkými sub-

jekty a tím nutně sáhnout na kvalitu a nahradit určité složky 

v potravině levnější náhražkou a nebo být dražší, kvalitnější 

a tím vypadnout z kola ven. „Většina soutěžících v České chu-

ťovce volí ten druhý případ, jsou dražší, ale většinou mnohem 

žádanější a tak se jim nakonec tento krok vyplatí. Jde také o to, 

jak v této situaci dostat zboží ke spotřebiteli. Šikovní potravi-

náři, ale i tohle dokázali vyřešit. Pečeť České chuťovky na etike-

tě výrobku jen jeho image vylepšuje“ uvádí výzkumnice.

 „Rajtuje“ se na etiketách 

Zajímalo nás i to, na čem se při hodnocení tak zvaně nejvíc 

rajtuje, kde porotci hodnotitelé přitvrzují snad až přehnaně. 

„To tak nelze říci, ale hodně dbáme na to, aby etikety byly vypo-

vídající, značení musí být přesné s výpisem podrobného složení 

výrobku a čitelné,“ říká ředitelka Vavreinová, v tomto případě 

jako zástupce hodnotitelské komise Klasa. „Dalším důležitým 

kritériem pro udělení značky Klasa je nadstandard výrobku. Popis 

nastandardnosti dává výrobcům často zabrat. Je to třeba případ, 

kdy potravinář bere za nadstandard využití prastaré receptury. 

Přitom používá rostlinný tuk. To naše prababičky neznaly a tak 

pak nejde o kulinární dědictví, na němž staví výrobce možný 

úspěch. Jako nadstandard bývá někdy uváděno použití třtinové-

ho cukru, protože je zdravější kvůli vyššímu obsahu minerálních 

látek a tím má na organismus blahodárnější účinek. Ovšem je-

dinec by musel denně sníst několik kilo tohoto cukru, aby se hod-

noty určitých látek dostaly na potřebnou nutriční výši. A že by byl 

vhodnější u hubnoucích diet, to už je opravdu úsměvné. To je pak 

balamucení spotřebitelů a to nepřipouštíme,“ komentuje na vy-

světlení Vavreinová. Hodnotitelé naopak prý musí někdy „při-

brzdit při prosazování zdravosti u uzenin tím, že tam nejsou 

éčka v podobě barviv a stopového množství dusitanů, které 

mají vliv na vybarvení tkáně masa. V těchto případech opět 

do hry vstupují specialisté a nejsou až tak skalní při hodnocení. 

Ukazuje se totiž, že šedou šunku, naprosto v přírodním stavu 

bez těchto ingrediencí prostě už spotřebitel nevzal. Bere to 

jako její omšelost, výrobek staršího data, kde zub času zahlo-

dal. Není to sice absolutně pravda, ale zákazník diktuje a pro-

ducent by s takovým výrobkem přišel tak zvaně na buben. 

Nadstandard je ale v tomto případě skutečnost, že se použije 

přírodní barvivo, třeba z červené řepy, ze šafránu atd. A pak je 

už jen otázkou ekonomiky, zda se to firmě u dražšího provede-

ní svého zboží vyplatí. Nikdo totiž svou produkci nemůže jen 

dotovat, brzy by totiž skončil. A tak i takovéto pokusy s přírod-

ními barvivy a to nejen u masných výrobků tu byly a právě tyto 

experimenty dávají šanci v těchto soutěžích vyniknout. Je to 

hozená rukavice do ringu lidmi toužícími víc dbát o své zdraví 

díky potravinám, buď úplně bez chemie nebo s minimem.

Eugenie Línková

K letošnímu červenci ocenění národní značkou KLASA získalo 
již 1 323 výrobků od 227 českých a moravských výrobců. 
Tuto soutěž nastartovalo ministerstvo zemědělství již v roce 
2003 a slavnostně byly první Klasy předané na agrosalonu 
Země živitelka v Českých Budějovicích. Noty byly dané, 
přísnost posuzování odborníky dala tehdy jasnou zprávu 
potravinářům, že to bude perný boj o prvenství.

Ředitelka Výzkumného ústavu potravinářského 
Praha, v.v.i. Ing.Slavomíra Vavreinová, CSc.

1/2014  
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ovocnářství

Rakytník v tekuté podobě
Vizovická likérka Rudolf Jelínek začala 

nově zpracovávat rakytník řešetlákový. 

Plody keře obsahují vysoké množství 

vitaminu C. Likérka vyrobila z rakytní-

ku pálenku, kterou uvede v červenci 

na trh v limitované sérii. Připravuje 

také likér. „Keře rakytníku už likérka vy-

sadila také ve svých sadech,“ řekl medi-

ální zástupce společnosti Josef Brabec. 

„Rakytník jako plodina skvěle zapadá 

do řady netradičních destilátů, které 

již několik let nabízíme. Pálenka nabízí 

velmi specifickou chuť odpovídající chuti 

samotného ovoce. Výsledek nás mile 

překvapil, je to produkt s jedinečnou 

chutí, který na trhu chybí a má podle 

našeho názoru smysl jej vyrábět," uvedl 

obchodní a marketingový ředitel likér-

ky Miroslav Motyčka. „Podle dostupných 

informací jsme v republice jediným vý-

robcem nabízejícím pálenku z rakytníku," 

podotkl Motyčka. 

Pálenku uvede likérka na trh v lahvích 

o objemu 0,2 litru. „Vyrábí se louhová-

ním rakytníkových plodů v obilném lihu 

a následnou destilací tohoto macerátu. 

Jde tedy o takzvaný průtahový destilát," 

uvedl Brabec. Pálenka obsahuje 42 pro-

cent alkoholu. 

Pálenka z rakytníku je 14. výrobkem 

řady netradičních destilátů likérky, která 

již vyrábí pálenky z jahod, borůvek, mira-

belek, ostružin, černého rybízu, malin či 

červeného jeřábu. 

Likérka začala vyvíjet také likér z rakyt-

níku nazvaný Elixír z rakytníku, který by 

měl být základem nové řady. Novinka by 

se měla na trhu objevit ještě v létě. V jed-

nom "panáku" by měla být podle Motyč-

ky doporučená denní dávka vitaminu C 

pro dospělého člověka. Plody rakytníku 

obsahují až desetkrát více vitaminu C než 

pomeranč a další léčivé látky.  

 (zb)

Rakytník rešetliakovitý už po troch 
rokoch prekvapil vysokou úrodou 
Ako nás informoval Tibor Bogdány, vedúci 

ovocinárskej výroby, pre pestovanie tejto 

nenáročnej plodiny sa rozhodli na podnet 

ich predsedníčky, ktorá dostala ponuku 

z Čiech. V tom období, hovoríme o roku 

2010, nastal „boom“, rakytník sa stal zaují-

mavým, boli vyhľadávané výrobky z neho. 

Hlavne oleje, šťavy, ale aj džemy...

V tom istom roku sa im podarilo zohnať 

v ČR sadenice, ktoré vysadili dosť kurióz-

nym spôsobom. Na ucelenej 10 hektárovej 

parcele už mali vysiatu pšenicu. Tú v marci 

vyorali a vzápätí vysadili rakytník. 

Spôsob výsadby bol podobný ako sa 

aplikuje pri melónoch. Ručne, na fólio-

vý mulč, v spone 4 x 1,5 m. Nakoľko ide 

o dvojdomú rastlinu, ktorá potrebuje ope-

ľovače, ku každej 9. samičej sa vysádzala 

samčia rastlina opeľovača.

V tom roku mali od jari dostatok vlahy, 

čo spôsobilo 100 %-nú ujateľnosť. 

Horšie to bolo o rok neskôr, kedy name-

rali nad 1000 mm vlahy a nastali problémy 

s prebytkom vody. 

Ako hovorí T. Bogdány: “Prvý rok dostatok 

vlahy prišiel vhod, ale ako sme dodatočne zistili, 

rakytník neznáša vysokú spodnú vodu. Takže 

na lokalitách, ktoré boli pod vodou, sadenice 

vyhynuli a museli sme podsádzať. Povedal by 

som, že mu skôr vyhovuje sucho. Ako príklad 

uvediem: „V črepníku sme zabudli zopár rastlín 

a tie „vegetovali“ celé mesiace. No a keď v máji 

napršalo, prebudili sa a rástli ďalej“. 

To, že rakytník vzišiel v tak hojnom množ-

stve prekvapilo aj jeho množiteľa, ktorý im 

ho dodal. Nechcel tomu veriť.

Už po troch rokoch (2012) zberali úrodu. 

A nie hocijakú! Päť ton z hektára. 

Spôsob pestovania
Rakytník vysadili na pomerne odlišných 

pôdach a časom zistili, že rozdiel je markant-

ný. Na dolnej časti parcely, kde je černozem, 

humózna pôda, sú rastliny dvakrát väčšie 

ako na vrchnej časti, kde je pôda piesčitá. 

Čo sa týka údržby, počas roka iba mul-

čujú v medziradí a ak hovoríme o ochrane, 

tak nepoužívajú žiadne chemické príprav-

ky, pretože sa rozhodli pre pestovanie 

v systéme bio.

Parcelu majú rozdelenú a kry režú jeden 

rok na jednej polovici, nasledujúci na dru-

hej. Je to z dôvodu, že pri zbere orezávajú 

s plodmi celé konáre, ktoré za rok znova 

vyrastú a dajú ďalšiu úrodu.

Je to mladá výsadba, ale zrejme sa táto 

metóda zberu osvedčí. Už teraz, v treťom 

roku, sa ukázalo, že úroda bola primeraná 

a rastliny, ktoré nerezali minulý rok, vyze-

rajú silnejšie, životaschopné.

Ako však T. Bogdány pripomína: „Vo 

svete je rakytník trend a my sme u nás prvá 

lastovička v intenzívnom pestovaní. Rady 

nám nemá kto poskytnúť, tak sa s tým musí-

me popasovať sami“.

Zber rakytníka je náročný 
na ľudskú prácu
Dozvedeli sa, že pri Novosibirsku majú 

mechanizmy na zber rakytníka. Aj sa 

tam chceli ísť pozrieť, ale v tej oblasti sú 

rastliny inak tvarované, takže asi by im 

to nepomohlo. Preto sa musia spoliehať 

na ručný zber. 

Ten začína v polovici septembra (září) 

a môže pokračovať až do prvých mrazov. 

Rakytník rešetliakovitý
 ako preventívny liek

V Tvrdošovciach na juhu Slovenska nájdete najväčšiu výmeru rakytníka v strednej Európe
PD Tvrdošovce obhospodaruje 2 780 ha. Najväčšiu časť tvorí rastlinná výroba, ale môžu sa 
pochváliť aj významným podielom špeciálnej výroby. Ovocné dreviny pestujú na výmere 
68,4 ha, pričom významný podiel tvoria jablone. Zaberajú 31,14 ha. Marhule sú na 20,56 ha 
a broskyne na 4,2 ha. Vinohrady, ktoré boli vysádzané postupne od roku 2004, sú na rozlohe 
32,40 ha. Ovocnú výrobu pred pár rokmi obohatili o dosť netradičný ovocný druh, ktorý si 
však medzi konzumentmi postupne nachádza svoje miesto.

T. Bogdány: „Mráz by ani nevadil, ale prezrie-

vaním nastávajú zmeny v plodoch. Lepšie by 

bolo, keby zima prišla už po 4 týždňoch, aby sa 

bobule zmrazili alebo ochladili, čím by sa dozrie-

vacie procesy v bobuliach spomalili. To potom 

vplýva na charakter šťavy, ktorú vyrábame. Nie 

je to na škodu, ale najchutnejšia je, ak sa vyrába 

z plodov zberaných v plnej zrelosti.

V sade počas zberu pracujú štyria až šiesti 

ľudia. Je to náročná práca, pretože, ako sme 

spomínali, zrezávajú sa celé konáre. Miernou 

pomocou sú pneumatické nožnice.”

Spracovanie rakytníka nie je 
jednoduché

Konáre s plodmi odvážajú do mraziacich 

boxov, kde ich zmrazia na -25 až -28 stupňov 

a po 36 hodinách ich celé striasajú do tech-

nologickej linky (konkrétne na obrázku, kde 

to ukazuje T. Bogdány).

Pôvodne chceli materiál ukladať v rýchlo-

mraziacich tuneloch, už bežne používaných 

v potravinárstve, kde ide o šokové chladenie 

tekutým dusíkom. Doba zmrazenia je krat-

šia, a čím kratšia je tá doba, tým menej sa 

bobule poškodzujú. A navyše, táto metóda 

je zdravšia. Odradila ich ale cena zariadenia. 

Nakoľko by ho využili iba počas jedného 

mesiaca, bolo by to pre nich nerentabilné. 

Avšak, keďže po prvých rokoch skúseností 

uvažujú o zväčšení výmery rakytníka, tak 

v budúcnosti využitie dusíka pri zmrazovaní 

nevylučujú.

Nakoľko sú spracovateľmi viacerých dru-

hov ovocia, zakúpenú technologickú linku 

na spracovanie štiav dali zostaviť tak, aby ju 

mohli použiť aj na rakytník. Na ten totiž špe-

ciálna tech. linka neexistuje.

Pred lisovaním na šťavu dajú plody mierne 

rozmraziť. Lenže, ako konštatoval T. Bogdány: 

“Pri lisovaní sa do šťavy dostanú aj oleje, 

ktoré z nej musíme odstrániť, odstrediť. 

Mohli by ste si myslieť, že samotné výlisky 

po lisovaní sú odpad, ale my ich vieme ešte 

využiť. Lístie aj šupky so semienkami vysuší-

me na čaj“.

Rakytníkova šťava – elixír života

Prvým produktom, ktorý ponúkli na trh, je 

čistá rakytníkova šťava, ktorú ponúkajú v rôz-

nej veľkosti balenia. Pre vylepšenie zdravot-

ného stavu človeka či udržanie kondície stačí 

„štamperlík“ denne. 

Neskôr začali experimentovať s výro-

bou kombinovaných štiav. Keďže vyrábajú 

100 %-né šťavy z rôznych druhov ovocia, 

snažili sa rakytník kvôli ochuteniu vyskúšať 

vo višňovej, hruškovej..., ale prídavok rakyt-

níka, aby ho konzument pocítil, by musel 

byť v takom množstve, že by sa spotrebiteľ 

nedoplatil.

Jediná šťava, do ktorej rakytník pridávajú, 

je jablková, ktorá je neutrálna.

Zatiaľ sú na začiatku a hlavne skúšajú, čo 

všetko by bolo možné s plodmi rakytníka 

robiť. 

Text a foto: Veronika Toroková
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Pohľad na najväčšiu výsadbu rakytníka v strednej 
Európe

Po zmrazení konárov s plodmi rakytníka až 
do mínus 20 stupňov sa plody ľahko strasú 
do triediacej linky. Predviedol nám to vedúci 
ovocinárskej výroby Tibor Bogdány
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ze světa

Tunisko nabízí víc
než jen slunce a pláže 

Vydali jsem se na cestu za poznáním, na-

cházeli prastarou a velmi pestrou kulturu 

a zároveň i překvapivě rozmanitou krajinu. 

Ta sahá od písečných dun Sahary až po du-

bové lesy na severu. Právě tam roste i krás-

ně vonící jasmín, národní květina Tuniska. 

Úrodný pobřežní pás byl kdysi obilnicí Řím-

ské říše a už dlouho předtím odtud Kartágo 

obsadilo půl Středozemního moře. Ruiny 

antické metropole leží v blízkosti hlavního 

města Tunisu. Lépe se dochovaly pozů-

statky z časů Arabů, kteří v Tunisku vládli 

ve středověku. Patří k nim například město 

Monastir s opevněným klášterem Ribat. 

Z jeho vysokých zdí se vám otevře nádher-

ný výhled na modré Středozemní moře. 

Pod nimi se rozprostírá změť uliček města. 

Na jeho tradičních trzích, bazarech, najde-

te krásné suvenýry. S pestrým tuniským 

keramickým talířem si kousek horkého léta 

přivezte i s sebou domů. A mnoho druhů 

koření bude ještě dlouho ve vaší kuchyni 

dávat pokrmům příchuť této země.

Olivy, datle, ale i knížecí hony 
proslavily zemi

Přestože rozsáhlé oblasti Tuniska pokrývá 

poušť, 50 % tuniské půdy se obdělává. Nyní 

je v zemědělství zaměstnáno přibližně 20 % 

práceschopných obyvatel. Mezi hlavní plo-

diny, které se zde pěstují, patří především 

pšenice, kukuřice, ječmen, čirok, datle, olivy 

a pomeranče. Nejvyšší tržní hodnotu má 

produkce oleje z oliv. Olivy se v Tunisku 

pěstují od nepaměti a lány olivovníků dodá-

vají krajině typický ráz. 40 % potravin je však 

do země dováženo. V živočišné výrobě hraje 

významnou roli chov ovcí a hovězího dobyt-

ka. K práci a tahu se chovají velbloudi, osli 

a koně. Z náboženských důvodů je omezen 

chov vepřů a z ekologických důvodů (inten-

zivní spásání zeleně) také chov koz. Značně 

rozšířen je chov drůbeže. V lesích mezi 

Tabarkou a Bizertou se v hojném množství 

vyskytuje černá zvěř, a proto je také tato 

oblast rájem lovců. V Tunisku má mnoha-

letou tradici sokolnictví. Cap Bon je známý 

knížecími hony s cvičenými sokoly a kra-

hujci. Lesy také skýtají značné množství 

korkové kůry, eukalyptového oleje a dalších 

aromatických olejů. Důležitou součástí tu-

niského potravinářského průmyslu je zpra-

cování ryb a výroba rybích konzerv. Tunisko 

je největším výrobcem datlí na světě, ale 

celá polovina je konzumována v samotném 

státě a zbytek je vyvážen. 

Všudypřítomná Harissa
Díky příjemnému klimatu, které zajišťuje 

dobrou úrodu, můžete v Tunisku konzumo-

vat saláty během celého roku. Nejoblíbeněj-

ším salátem je tuňákový, který je servírován 

s dresinkem z citrónu a olivového oleje. Mezi 

další druhy salátů je Salade tunisienne (salát 

z nadrobno nasekané sezónní zeleniny), 

tajine (za horka i za studena podávaná směs 

masa a vajec), marguez (velmi ostré párečky 

ze skopového masa), mechouia (salát z raj-

čat, paprik, vařených vajec, tuňáka a kaparů). 

Na stole je skoro vždy přítomná červená hro-

mádka Harissa, což je pálivá pasta vyrobená 

z rozdrcených pálivých papriček, česneku 

a směsi koření a oleje. Tunisané Harissu ne-

používají jen jako předkrm spolu s chlebem 

a plackami, ale také přidávají do masa i zele-

ninových pokrmů jako pikantní dochucení. 

Tuniská kuchyně je velmi kořeněná, ale 

ne ostrá. Vyniká rozmanitostí a pestrostí. Její 

základ tvoří čerstvé suroviny, ryby, skopové 

maso, ovoce a zelenina. Pokrmy z ryb jsou 

nedílnou součástí jídelních lístků, stejně tak 

i další plody moře, jako krevety a chobotni-

ce. Velmi oblíbeným kořením je římský kmín, 

často užívaným je také česnek, bobkový list, 

šafrán, máta nebo řapíkatý celer. Tunisko se 

může pochlubit řadou opravdových kulinář-

ských specialit. Tradiční lahůdkou arabské 

kuchyně je kuskus. Tato v páře připravovaná 

semolina (krupice z tvrdé pšenice) se podá-

vá smíchaná s dušenou zeleninou a kousky 

masa. Dalším klasickým jídlem je brik – 

s vejcem, tuňákem, mletým masem či cibulí 

a bramborami plněný piroh z listového těs-

ta. Kromě briku a kuskusu patří mezi tradiční 

speciality tuniské kuchyně salade tunisienne 

(salát z nadrobno nasekané sezónní zele-

niny)

Jako dezert se podává různě upravené, 

vždy čerstvé ovoce. Nabídka závisí na roč-

ním období. Nejčastější jsou pomeranče 

a mandarinky, jablka, datle, jahody a me-

ruňky, melouny, broskve a hroznové víno. 

Na výběr jsou také nejrůznější sladkosti 

plněné mandlemi, oříšky a pistáciemi, 

mnohdy obalované v medu, cukrovém siru-

pu nebo marcipánu. 

Pravou tradiční tuniskou kuchyni poznáte 

v lidových jídelnách a restauracích rychlého 

občerstvení v tuniských městech daleko 

lépe než v restauraci některého turistického 

střediska. Stánky rychlého občerstvení nabí-

zí oblíbené pokrmy z nudlí, brik nebo frikasé 

(taštičky plněné zeleninou a dušeným tuňá-

kem) a ,,horký chléb" - ostrou pastou plněné 

a do sebe svinuté placky. 

Od ovocných šťáv k pivu a vínu, ale 
i pálenkám
K jídlu se často podává Tuniský čaj, který 

je velmi silný a místní si dávají záležet při 

jeho samotné přípravě. Nejdříve ho dlouho 

nechají vyluhovat, potom připadají značné 

množství cukru a nakonec vsypou hrst líst-

ků čerstvé máty. Z hliněné konve je třeba 

čaj nalévat do skleniček z velké výšky, aby 

na něm vznikla požadovaná pěna. Bývá 

také servírován s piniovými oříšky. Tento 

druh čaje pomáhá podle Tunisanů k dobré-

mu trávení. 

V nabídce místních nápojů je také pivo, 

např. v Tunisku vyráběné pivo značky Celtia. 

Thibarine je sladký datlový likér z horské 

vesnice Thibar, boukha je silná datlová ko-

řalka. Protože se většina obyvatel Tuniska 

hlásí k umírněné, tolerantní formě islámu, 

jsou alkoholické nápoje oficiálně zakázané. 

Jako hosté byste se měli požívání alkoholu 

na veřejnosti vyvarovat.

Oblíbeným nápojem v Tunisku jsou 

ovocné šťávy – např. nápoj s citrónovou 

šťávou zvaný boga. Dále zde můžete ochut-

nat exotické šťávy s granátovým jablkem, 

mandlovým mlékem a mátou.

V Tunisku se vyrábějí i dobrá vína. Z bí-

lých vín můžete ochutnat např. Chardon-

nay, které se skvěle hodí ke všem rybím 

pokrmům. Vieux Magon je červené víno, 

Muscat de Kelibia je osvěžující bílé víno. 

Ostatní červená a bílá vína jsou k dostání 

v různých cenových relacích. V nabídce 

jsou i růžová vína, např. Gris de Tunisie. 

Počátky tuniského vinařství byly iniciativou 

francouzských degustátorů a vinařů. Až 

do 70. let minulého století se většina pro-

dukce vyvážela do Evropy přes Francii. 

Po oslabení francouzského vlivu ale zemi 

zůstaly vinice, družstva, která je spravují na-

dále produkují hektolitry vína, z nichž 80 % 

zkonzumují turisté.

Text a foto Martin Bouška

V Potravinářském obzoru se věnujeme výrobě potravin převážně tuzemského charakteru.
Určitě ale nebude ke škodě podívat se v každém čísle do blízkých nebo i vzdálenějších míst, 
jak kde co chutná a co nabízí místní kuchyně. Tentokrát jsme se vydali s turistickou centrálou 
Tuniska na toulky tamní krajinou, trochu se koupali, prohlédli si místní nádherné památky 
a taky si denně pochutnávali na úžasných specialitách.
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Přijměte pozvání nejen na prohlídku kolosea EL Jem na snímku za mnou, zve na zážitkovou turistiku 
novinář Martin Bouška

Čaj a pistácie

Maso se zeleninou

Ovce
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různé

Návrat ke skleněným obalům
Obavy o zdraví a bezpečnost potravin přivádí evropu ke skleněným obalům

Zdravotní obavy
Osm z deseti spotřebitelů se domnívá, že 

působení těchto chemických látek by moh-

lo vést k ohrožení lidského zdraví. Dále se 

zjistilo, že ze všech zkoumaných materiálů – 

kovu, papíru, bag-in-box obalů, plastu a skla 

– vzbuzují u evropských spotřebitelů (60 %) 

největší obavy plastové obaly. Domnívají se, 

že právě ony mohou mít na potraviny a ná-

poje či jejich složky nejhorší vliv. 

Zdravotní ohledy hrají v rozhodování 

spotřebitelů zásadní roli, a to se odráží 

ve zvýšené poptávce po potravinách 

a nápojích ve skleněných obalech. Ce-

lých 61 % z těch, kdo volí sklo, věří, že 

pro jejich zdraví je skleněný obal nejbez-

pečnější. Pro srovnání, při průzkumu v roce 

2010 bylo takových spotřebitelů 48 %. 

Když Adeline Farrellyová, generální 

tajemnice FEVE, Evropské federace vý-

robců obalového skla, mluvila jménem 

komunity Friends of Glass, vyjádřila 

se takto: „Je zřejmé, že spotřebitelům dělá 

starosti kontaminace potravin způsobená 

obaly. Dnes se spotřebitelé zajímají o to, jak 

jsou produkty skladovány a baleny - ne jen 

o to, co je napsáno na etiketě. Studie ukazují, 

že obalové materiály uvolňují do potravin 

chemické látky, což opravdu je důvod k oba-

vám. Obzvlášť opatrní jsou rodiče malých 

dětí: 77 % evropských rodičů 

uchovává potraviny pro děti 

ve skle a 61 % nekupuje dět-

skou výživu v plastových či 

jiných láhvích.“

Když profesor Die -

ter Schrenk, odborník 

na farmakologii a toxiko-

logii na univerzitě v ně-

meckém Kaiserslauternu, 

hovořil o současném roz-

sahu vědeckého výzkumu 

uvolňování chemických 

látek z obalových mate-

riálů, vyjádřil se takto: 

„Otázka pronikání chemic-

kých sloučenin z obalových 

materiálů potravin do sa-

motných potravin je velmi závažná. Již v mi-

nulosti bylo ukázáno, že plastové polymery, 

kovy a papír/kartón jsou nezanedbatelným 

zdrojem chemických látek, které jsou v potra-

vinách nežádoucí. Dochází k tomu migrací 

většinou úmyslně přidávaných látek nebo lá-

tek souvisejících s výrobním procesem. Riziko 

spojené s konzumací takto kontaminovaných 

potravin se sice považuje za nízké, nicméně 

dosud nebyl proveden takový výzkum, který 

by tuto otázku vědecky zcela objasnil.“

Adeline Farrellyová pokračovala: „Ma-

jí-li se spotřebitelé vyhnout nežádoucí kon-

taminaci z obalů, měli by se zejména při 

týdenních rodinných nákupech zajímat ne 

jen o etiketu - co daný produkt obsahuje, ale 

také o obal, v němž se prodává. Stále více 

Evropanů (87 % oproti 74 % z roku 2010) 

v průzkumech doporučuje sklo jako svůj 

nejoblíbenější obal pro potraviny a nápoje. 

Z toho je zřejmé, že spotřebitelé považují 

sklo za jeden z nejčistších a nejinertnějších 

materiálů”.

Sklo je obalový materiál, který působí 

jako přírodní a nepropustná bariéra a ne-

reaguje s potravinami ani nápoji. Ve Spo-

jených státech je sklo jediným obalovým 

materiálem, který je americkým federál-

ním Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv 

“všeobecně považován za bezpečný” ne-

boli "GRAS"(viz http://www.gpi.org/learn-

about-glass/). V roce 2011, když EU zaká-

zala plastové kojenecké láhve s obsahem 

BPA(BPA je zkratka pro bisfenol-A, plas-

tifikátor používaný při výrobě některých 

umělých hmot), doporučila jako alternativu 

bezpečnou pro lidské zdraví právě sklo 

(Směrnice ES 2011/8/EU).

Evropská komise posiluje legislativu 

ohledně chemických sloučenin, které se 

mohou uvolňovat z potravinových obalů. 

Skleněné obaly vyhoví i těm nejpřísnějším 

požadavkům, jaké se kdy mohou objevit 

v evropských normách a nařízeních pro 

kontakt s potravinami, protože sklo je che-

micky inertní, což znamená, že nereaguje 

s obsahem obalu a pro vnější kontaminanty 

je nepropustné. 

O průzkumu

Nezávislá průzkumová agentura InSites 

Consulting provedla v únoru 2014 spotře-

bitelský průzkum v 11 evropských zemích 

(ve Francii, v Itálii, Německu, ve Španělsku, 

Velké Británii, v Rakousku, Chorvatsku, 

Česku, na Slovensku a ve Švýcarsku). Prů-

zkum objednala federace FEVE jako součást 

kampaně Friends of Glass. V průzkumu bylo 

dotazováno přes 8 000 spotřebitelů ve věku 

od 24 do 64 let ohledně jejich pohledu 

na potravinové obaly z hlediska bezpečnos-

ti potravin, životního prostředí a chuti. 41 % 

respondentů mělo děti; 75 % respondentů 

byly ženy, 25 % muži. Výsledky jsou repre-

zentativní pro každou zemi.

 

O Friends of Glass

Friends of Glass je vlivné evropské spotře-

bitelské fórum, které podporuje a prosa-

zuje právo spotřebitele vybrat si potraviny 

a nápoje ve skleněných obalech. Sdružuje 

všechny, kdo věří, že sklo je jasná volba pro 

jejich zdraví, jejich rodiny i životní prostředí. 

Fórum Friends of Glass vzniklo z popudu 

Evropské federace výrobců obalového skla 

(neboli FEVE) na základě celoevropského 

průzkumu objednaného organizací FEVE 

v září 2008 u průzkumové agentury InSites, 

v němž se zjistilo, že 74 % evropských spo-

třebitelů dává u potravin a nápojů přednost 

skleněným obalům. Dnes jejich podíl vzrostl 

na 87 %. 

O FEVE

FEVE (Evropská federace výrobců obalové-

ho skla) je sdružením evropských výrobců 

skleněných obalů a strojově vyráběného 

skleněného nádobí. Federace představuje 

průmysl obalového skla na mezinárodní 

a zejména evropské úrovni a slouží jako 

fórum pro hledání odpovědí na společné 

otázky. FEVE vede s evropskými institucemi 

a agenturami stálý dialog o environmentál-

ních a jiných důležitých otázkách. Federace 

podporuje skleněné obaly a recyklaci skla 

a doplňuje tak aktivity sklářského průmyslu 

na národních úrovních. (tz)

Při nezávislém průzkumu provedeném mezi 
8 000 spotřebiteli se zjistilo, že Evropanům 
dělá větší starosti zdraví a bezpečnost 
potravin než problémy životního prostředí, 
mezinárodní terorismus či veřejná 
bezpečnost; mezi hlavní problémy se řadí 
i role obalů v bezpečnosti potravin. 
Tato zjištění odhalují, že mezi evropskými 
spotřebiteli roste znepokojení ohledně 
potenciálních zdravotních rizik 
následkem pronikání chemických látek 
z obalů do potravin. Dvě třetiny (66 %) 
spotřebitelů připouštějí, že kontaminace 
potravin i riziko pronikání chemikálií 
z obalů do jejich obsahu jim opravdu dělá 
starosti.



zdraví a výživa

Ovoce a zelenina do škol
V souladu s nařízením Evropského par-

lamentu a Rady č. 1308/2013 došlo 

ke změně názvu projektu Ovoce do škol 

na Ovoce a zelenina do škol. Přidáním ze-

leniny do názvu projektu se tak poukazuje 

na její nezastupitelný význam ve výživě 

a na skutečnost, že i dodávky zeleniny 

jsou neodmyslitelnou součástí projektu. 

Zároveň od školního roku 2014/2015 dojde 

k navýšení celkového evropského rozpočtu 

projektu na 150 milionů EUR. 

Evropský projekt Ovoce do škol byl 

v České republice spuštěn ve školním roce 

2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravo-

vací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce 

a zeleniny. „V rámci projektu žáci prvních 

až pátých ročníků základních škol dostávají 

zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, přírodní 

ovocné a zeleninové šťávy bez konzervantů 

a dochucovadel,“ říká Martin Šebestyán, 

ředitel Státního zemědělského intervenč-

ního fondu. Ve školním roce 2013/2014 se 

do projektu Ovoce do škol přihlásilo 3 530 

škol, počet zapojených dětí je přes 456 tisíc, 

což je o 9,5 % žáků více ve srovnání s před-

chozím školním rokem.

„Od školního roku 2014/2015 dochází 

k navýšení celkového evropského roz-

počtu určeného na projekt Ovoce a ze-

leniny do škol ze stávajících 90 milionů 

EUR na 150 milionů EUR. „Na Českou re-

publiku tak dle orientačního přidělení 

podpory připadá 3 124 660 EUR místo 

dosavadních 1 963 100 EUR a zvyšuje se 

též míra spolufinancování ze strany Unie 

ze současných 73 % na 88 %. Pro školní 

rok 2014/2015 byl Komisí tento ori-

entační příděl podpory ještě zvýšen 

na konečných 5 487 828 EUR,“ dodává M. 

Šebestyán. 

Dále dochází k doplnění projektu o do-

provodná opatření, která mohou být 

financována z prostředků Unie. Jedná se 

například o náklady na exkurze do ze-

mědělských a zahradnických podniků, 

náklady na informační materiály a vzdělá-

vací akce týkající se produkce, distribuce 

a spotřeby ovoce i zeleniny, zdravých 

stravovacích návyků a životního prostře-

dí. „Doprovodná opatření mají přispět 

ke zvýšení účinnosti projektu a musí být 

přímo spojena s jeho cíli, kterými jsou 

především zvyšování krátkodobé a dlou-

hodobé konzumace ovoce i zeleniny 

a formování zdravých stravovacích návy-

ků,“ doplnil na závěr Martin Šebestyán. 

 (li)

Tak jako ovoce i zelenina se díky evropskému 
projektu dostává k dětem chutnou,ale i hravou 
formou.
 Foto Eugenie Línková

různé

Borůvek se letos urodilo a v okolních lesích 

nasbíralo dost, vyšlo nádherné počasí, pře-

háňky se Borovanům vyhnuly. V sobotu pras-

kal celý klášterní areál ve švech, v tento den 

dorazilo do Borovan přes 8 tisíc návštěvníků, 

nedělní návštěvnost byla přes 5 tisíc osob. 

Snad každý měl modrou pusu od borův-

kových dobrot, kterých zde bylo letos opět 

mnoho. Nadýchané kynuté knedlíky polé-

vané žahourem, koláče, palačinky, koblížky, 

vafle, džemy, kremrole, likéry, víno i pivo – vše 

bylo borůvkové. Také na řemeslném jarmarku 

se nejvíc prodávaly výrobky s borůvkovou 

tematikou – korálky, náušnice, kabelky, klo-

boučky, hrníčky, fialová srdíčka… 

V parku si prostor pod stromy na trávě 

užívaly rodiny s dětmi, zde děti čekalo nej-

větší vyžití - dětské rukodělné dílničky, hry 

kapra Jakuba Borůvkáře, historické kolotoče, 

živé Člověče, nezlob se a historický paintball 

(upoutávka na celodenní akci na závěr prázd-

nin Bitva o Slamburk).

„Novinkou letošního Borůvkobraní byla so-

botní soutěž čtyř týmů ve vaření borůvkových 

knedlíků, kterou připravilo Studio kulinář Petra 

Stupky. Sami návštěvníci se stali hodnotiteli 

knedlíků podle různých kritérií. Zvítězily Jílovic-

ké buchetky s receptem klasických kynutých pl-

něných knedlíků vařených v páře a polévaných 

borůvkovým žahourem. Také soutěžící jedlíci si 

letos pochvalovali při nedělní soutěži nadýcha-

né obrovské kynuté knedlíky, které se po oba 

dva dny také na Borův-

kobraní prodávaly. Vítě-

zem se stal Karel Bobák 

ze Znojemska s počtem 

21 snědených knedlíků 

během 30 minut,“ uved-

la hlavní organizátorka, 

ing. Alena Seberová.

Pátý ročník mis-

trovství světa v chy-

tání borůvek do pusy 

za 60 vteřin má z Bo-

růvkobraní i své vítěze: 

v jednotlivcích Adama 

Adamce z Borovan 

s 30 chyty a ve dvojí-

cích Martina Pleskota 

z Pardubic s otcem La-

dislavem s 26 chyty.

„V borůvkové zahradě 

návštěvníci získali od-

borné rady, jak pěstovat kanadské zahradní 

borůvky, a zároveň si zde sazenice mohli hned 

zakoupit. Po oba dva dny se na hlavním pódiu 

vystřídaly kapely nejrůznějších žánrů – sobotní 

program byl již tradičně věnovaný folkloru 

a lidové muzice, nedělní spíše folkovému žán-

ru,“ doplnila ještě detailně program Alena 

Seberová.

Hned po Borůvkobraní následovalo Buch-

tobraní a koláčobraní v kulisách jihočeského 

baroka v Holašovicích. Zájemci přijížděli 

o prázdninách také na Slavnosti chleba do šu-

mavské Lenory, na Kozí slavnosti na Hel-

fenburk či na Mrkvobraní ve Zlivi. Zářijový 

program zahájí Houbobraní v Třeboni, bude 

také Peckobraní, Medobraní a slavnosti jab-

lek, brambor, jitrnic, knedlíků a křížal. Festival 

kulinářských zážitků skončí soutěží o nejlepší 

silvestrovskou pomazánku na českobudějo-

vickém náměstí. Nejen Jihočeši se mají tedy 

ještě na co těšit a dobrot bude nepřeberné 

množství. A pak, že naše tradiční pokrmy 

a zábava jsou na vymření. Opak je pravdou 

a my rádi z těchto hezkých akcí budeme dál 

přinášet reportáže.

(zb)

Borůvkobraní:
Vrchol kulinářských zážitků 
Borůvkové dobroty, borůvkové soutěže, borůvkový jarmark, ale také divadlo, folklor 
a koncerty, to vše bylo v nabídce pro návštěvníky desátého ročníku Borůvkobraní 
v Borovanech na Českobudějovicku. Konalo se o druhém červencovém víkendu. Kulinářských 
zážitků organizátoři návštěvníkům jižních Čech letos nabídli hned dvě desítky. 

Na snímku jsou přípravy na soutěže v jedení knedlíků

Soutěžící si pochvalovali nádherné nadýchané knedlíky plné dobrých borůvek
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Rozhodujícím krokem k zajištění budouc-

nosti a prosperity lihovaru byla realizace 

výstavby nového lihovaru v letech 1995 

– 96 s kapacitou výroby velejemného 

rafinovaného lihu ve výši 600 hl/den a ja-

kostí na světové úrovni. Tato skutečnost se 

kladně projevila při oslovování zákazníků 

a získávání dodávek do potravinářského, 

farmaceutického a chemického průmyslu.

Lihovar tak provozuje nejmodernější zaří-

zení na výrobu velejemného lihu vysoké 

kvality s nižšími provozními náklady proti 

konkurenci. Výhodou je také vlastní tech-

nické zázemí ve výrobě páry, elektřiny, 

vody, skladování, čištění odpadních vod 

a zpracování vedlejších produktů pro 

další využití.

Vzhledem k vysoké kvalitě velejemného 

a bezvodého lihu je líh z produkce lihova-

ru Kojetín dodáván k dalšímu zpracování 

a využití celému segmentu výrobců lihovin, 

dále do farmaceutických a kosmetických 

výrobků, k výrobě potravinářských folií 

a v chemickém průmyslu. Kvalita a přesnost 

dodávek umožnila výrazné zvýšení prodeje 

a získání dalších významných obchodních 

partnerů v zahraničí.

Významným mezníkem byla v únoru 2012 

akvizice lihovaru společností Tereos TTD, 

která je největším zpracovatelem cukrové 

řepy a výrobcem cukru a lihu v ČR. Toto 

spojení se silným výrobním partnerem je 

důležité jak z hlediska budoucí stability 

výroby, tak konkurenceschopnosti a také 

i možnosti rozvoje a rozšíření o další vhod-

né technologie.

Významnou devízou lihovaru není jen 

moderní technologie a zařízení, ale také 

vysoká odbornost pracovníků, kteří jsou 

schopni udržet a zlepšovat technologie 

a výkony továrny.

Lihovar Kojetín tak patří k významným 

výrobcům nejkvalitnějšího lihu nejen 

v Evropě.

Antonín Špatina

ředitel lihovaru Kojetín

lihovarnictví

100 let výroby lihu v Kojetíně

Historie lihovaru Kojetín se začala psát v roce 1914 rozhodnutím akcionářů místního cukrovaru 
s ohledem na výhodné ekonomické spojení a synergie ve využívání suroviny – melasy k výrobě. 
Postupně bylo doplněno zařízení na výrobu bezvodého lihu, zpracování melasových výpalků 
pro výrobu potaše, odpařování výpalků a fermentace s vratnou separací kvasinek. Provoz byl 
technicky s menšími úpravami provozován až do devadesátých let.

Tereos Kojetín – historie
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zajimavosti

Zlatá medaila 
za ríbezľové víno
Jednou z kategórií na Celoslovenskej súťaži v Skalici boli aj ovoc-

né vína. Niektorí ich posudzujú ako menejcenné oproti hroz-

novému, iní uznávajú ich odlišnú chuť. Hlavne vtedy, ak sa robí 

kvalitne. A práve kvalita, ale aj osobitý prístup k výrobe rozhodli, 

že víťazstvo v tejto kategórii si za víno z čiernej ríbezle odniesol 

Pavel Kúkel z Bratislavy.

V roku 1922 založil jeho starý otec vinohrady a on pokračuje 

v tejto tradícii. Naučil sa od neho, že ríbezľové víno sa nemá pre-

dať do roka, ako to väčšina výrobcov tohto vína realizuje. On ho 

necháva vykvasiť v nerezových tankoch a až na druhý rok dá zrieť 

do dubových sudov.

Pri výrobe využíva odlišnú receptúru aj technológiu ako iní 

vinári. Zatiaľ čo konkurenční výrobcovia ho robia na výkonnom 

šnekovom lise pod veľkým tlakom, a tým majú väčšiu výlisnosť, 

až 8 dl z kg, on lisuje na klasickom mlyne, ktorý bol pôvodne ur-

čený na červené hroznové víno. Ten malé bobuľky popučí, ktoré 

sa nechajú nakvášať ako červené hroznové víno na šupkách 3 aj 

viac dní, podľa toho, ako rýchlo kvasí, aby mali možnosť všetko 

farbivo a vitamíny vyluhovať.

Ríbezľové víno je čisto prírodný produkt, v ktorom nie sú 

žiadne konzervanty, akurát minimum oxidu siričitého. Nie je tak 

háklivé ako hroznové, má vyššie percento alkoholu, viac cukru, 

konzervuje sa samotné. A vydrží dlho! Otvorené v chladničke aj 

týždeň -dva. Samozrejme trocha unikajú aromatické látky, ale 

„nezlomí sa“ ako hroznové víno.

Vína robí zo svojich porastov ríbezlí v objeme približne 4 000 l 

ročne. Rozhodol sa, že nebude vyrábať veľké množstvá.

(vt)

Pavel Kúkel s ocenením za najlepšie ovocné víno
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MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY a. s. 
výrobce Korunního cukru 
Korunní cukr je na trh je dodáván ve velko- i malospotřebitelském balení 

v druzích krystal, krupice, moučka a cukerní speciality, jako je želír, 

kandys, třtinový cukr a další.

 

Moravskoslezské
cukrovary, a. s. 
Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Tel. 515 209 333, Fax 515 229 196, e-mail: hrusovany@agrana.com www.korunnicukr.cz
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obzorMAGAZÍN NA PODPORU ČESKÝCH POTRAVIN

Poctivé 
jogurty
vyrábějí na Valašsku

Test 
špekáčků 
vyzvedl nejlepší

1/2014

80 Kč/3€

Jak se peče
konzumní chléb 
roku

Jíme zdravě 
a netloustneme

V Litovli 
uvařili 
Černý Citron
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