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Uvedená nabídka platí ve 2 580 družstevních prodejnách COOP v ČR. 
Nabídka platí od 1. 7. do 31. 7. 2016 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.

GRIL kořenicí
přípravek

GULÁŠ 
kořenicí přípravek

30 g
cena za 100 g • 26,33 Kč

Vybíráme z červencové nabídky

PODĚBRADKA
ProLinie Citron,

Pomeranč, Limetka
1,5 l

cena za 1 l • 5,93 Kč

NIVA
porce
110 g

cena za 100 g • 18,09 Kč

8,90

7,90

19,90



COOP CENTRUM DRUŽSTVO [ SÍDLO ] Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1 [ KORESPONDENČNÍ ADRESA ] U Rajské zahrady 3, 
 130 00 Praha 3 [ GENERÁLNÍ ŘEDITEL ] Ing. Josef Holub [ MARKETING COOP ] Andrea Mouralová, tel.: 224 106 146,  
Petra Černá, tel.: 224 106 125; fax: 224 106 140, internet: www.coop.cz [ REGISTROVÁNO POD ČÍSLEM ] MK ČR E 8002  
[ NÁKLAD ] 120 000 ks

COOP CLUB JE INTERNETOVÝ PORTÁL, KDE NAJDETE :   
 více než 1 000 originálních receptů a návodů na přípravu pokrmů
 tipy a rady nejen pro vaši domácnost
 vše o zdravém životním stylu

Těšíte se na léto? 
Na dny volna a dovolenou 
u moře? Jak by ne! Dovo-
lená k létu neodmyslitelně 
patří. Jakmile děti přiběh-
nou ze školy s vysvědčením 

a šéf Vám poskytne čtrnáct dní dovo-
lené s tím, že máte občas kouknout 
na mail, nahází půlka republiky kufry, 
nafukovací lehátko a ploutve do auta, 
zabalí nezbytné prášky na nevolnost 
z dopravních prostředků i z cizokraj-
ných pokrmů a vyráží na dovolenou. 
Někomu stačí sklízet rajčata, okurky 
a papriky ve skleníku, jiný si léto ne-
dokáže představit bez pobytu u moře. 
Tam se pak rozvaluje a honí se za chi-
mérou být co nejvíc opálený. Směje 
se do vln, aby se mu vybělily zuby, 
a ječí na děti, že mají „okamžitě vylízt 
z tý vody, protože jsem to prostě řek', 
a vůbec, seš celej modrej!“. 

Na čem se bezpochyby shodneme 
všichni, je zábava při letních party. 
Není nad to, nechat se svést vůní 
lahůdek připravených na ohni. Stačí 

pozvat přátele na balkon či tera-
su a pohostit je ve své „jednodenní 
restauraci“. Ještě předtím je dobré 
projet některé kuchařské servery, 
zkouknout nejlepší kulinářskou 
show a nechat si poradit od kama-
rádek, které umí tu nejlepší domácí 
majonézu, super marinádu a ví, jak 
správně grilovat zeleninu. A když už 
jsme u těch dovolených, vzpomínáte 
na stanování pod širákem a vůni jeh-
ličí? Co kdybyste takové výzvě letos 
řekli ano. Nezapomeňte si pak do ba-
tohu přibalit dobroty, které chutnají 
jenom v přírodě, například klobásky, 
lečo nebo „lančmít“ v konzervě. 

V létě je dovoleno téměř všechno. 
Přejeme Vám hodně úžasných letních 
zážitků, spoustu sluníčka, klid a po-
hodu. Těm, kteří si naplánovali relax 
už před prázdninami, můžeme jen tiše 
závidět, ale zároveň jim zasloužený 
odpočinek z celého srdce přeje-
me. Není nic lepšího než se radovat 
z toho, že život je fajn. O dovolené 
bude ještě báječnější.

 časopis zákazníků prodejen COOP

VYDAVATEL [ DELEX, s. r. o. ] Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, tel.: 378 218 112, fax: 377 325 972, IČO: 00519049  
[ PROJECT DIRECTOR, ŠÉFREDAKTOR ] Luboš Liška [ REDAKCE ] Mgr. Zdeňka Čížková [ GRAFICKÁ ÚPRAVA, SAZBA ] 
 BcA. Alena Janečková, DiS. [ INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKY ] Mgr. Zdeňka Čížková, e-mail: cizkova@delex.cz, tel.: 724 151 095

Optimalizováno 
i pro vaše mobilní 

telefony.

MILÍ ČTENÁŘI,

ČÁRY MÁRY 
S ŽELATINOU

[ 24–25 ]

OBYVATELÉ DRÁTĚNÝCH 
DOMEČKŮ – HLODAVCI

[ 18, 21 ]

KDYŽ PAPRIKA, PAK 
JEDINĚ DLE GUSTA

[ 31 ]
DO MONAKA 

ZA HONZOU KOLLEREM

[ 14–15 ]
KVĚTINOVÉ 

CHUTĚ

[ 6–7 ]
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K ČEMU SLOUŽÍ?
QR kódy se používají k rychlé-

mu načtení informace v mobilním 
zařízení (telefon, tablet). V drtivé 
míře slouží k reklamním účelům. 
Po načtení kódu se zobrazí webo-
vé stránky, podrobnější informace 
o konkrétním výrobku, nebo rovnou 
recepty s jeho použitím, či oteví-
rací doba obchodu propagované-
ho na plakátu. Byla by však škoda 
omezovat možnosti QR kódu pouze 
na tyto marketingové, když jeho 

skutečné využití je mnohem širší 
a hlavně užitečnější!

QR kód může být totiž nosičem 
jakékoliv textové informace, a může 
tedy odkazovat např. na rychlou 
platbu, čímž odpadá složité vyplňo-
vání SMS jízdenek v MHD, umožňuje 
rychlou rezervaci vstupenek na nej-
různější události. Může obsahovat 
informace potřebné k bankovním 
transakcím, v takovém případě jej 
naleznete na vyúčtování služeb 
i na fakturách. Svůj rozmach zažívá 

jeho využití v hromadné dopravě, 
kdy není potřeba tisknout jízdenku, 
ale stačí ji předložit pouze ve formě 
QR kódu, který lze při přepravní 
kontrole snadno přečíst.

INFORMACE RYCHLE 
A EFEKTIVNĚ

Podle statistiky dostupné např. 
na stránkách www.qikni.cz se nej-
častěji generují QR kódy obsahující 
kontaktní informace, URL adresu 
(tedy odkaz na webové stránky), 
telefonní číslo, e-mailovou adresu, 

ČERNOBÍLÝ SVĚT
QR KÓDŮ

Tajuplné černobílé čtverečky vzdáleně připomínající 
známější EAN kódy se objevují na každém rohu. 
Najdeme je na plakátech, vizitkách, obalech výrobků, 
v jízdních řádech i na fakturách. K čemu slouží a jak 
se dostat k informacím, které v sobě ukrývají? 
Prozradíme vám to v dalším díle našeho 

počítačového seriálu.
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událost či odkaz na platbu. Jejich 
použitím odpadá čas investova-
ný do vyťukávání webových adres 
na klávesnici telefonu nebo do slo-
žitého vyhledávání na internetu.

VYTVOŘENÍ 
VLASTNÍHO 
QR KÓDU

Ačkoliv se to na první pohled 
nemusí zdát, vygenerování vlastní-
ho QR kódu je rychlou a snadnou 
záležitostí. Stačí k němu připojení 
na internet, generátor QR kódů 
a zejména informace, které chceme 
jeho prostřednictvím sdělit. Čím 
více informací je potřeba do QR 
kódu zašifrovat, tím složitější a větší 
obrazec bude.

Jak už jsme zmiňovali, QR kód 
je obvykle černobílý čtverec obsa-
hující informace kódované pomocí 
bílých a černých čtverečků uspo-
řádaných do matice. Její velikost 
může být různá, především podle 
množství informací, které chceme 
uložit. Dominantní je především 
trojice postranních čtverečků, podle 
nichž dokáže software dekódovat 
uložená data. Při generování kódu je 
důležitým parametrem míra korek-
ce chyb uváděná pod písmeny L 
(nejmenší znečištění, asi 7 % poško-
zené plochy), M (až 15 % poškoze-
né plochy), Q (až 25 % poškozené 
plochy) a H (nejvyšší znečištění, až 
30 % poškozené plochy). Vyšší míru 
korekce je třeba použít u kódů, kte-
ré obsahují větší množství informa-
cí, a jsou tedy detailnější. Případné 
znečištění by mohlo vést k úplnému 
znehodnocení kódu.

Nejmenší QR kódy mají velikost 
21 × 21 bodů, ty největší až 177 × 177 
bodů. Na rozdíl od EAN kódů jsou 
schopny pojmout mnohem větší 
množství informací, čárový kód 
pojme maximálně 12 znaků, do QR 
kódu je možné jich uložit až 4 300. 

Pokročilejší uživatelé si při 
vytváření QR kódů mohou pohrát 
s barvami i výsledným vzhledem. 
Zakomponovat do něj totiž může-

te logo i nejrůznější obrázky, a tím 
upoutat pozornost i těch jedinců, 
kteří by si za normálních okolností 
obyčejného černobílého čtverečku 
ani nevšimli.

JAK JE PŘEČÍST?
Už víme, k jakým účelům a ja-

kým způsobem se QR kódy vytvá-
řejí. Jak ovšem dekódovat infor-
maci, která je v nich uložená? Opět 
nejde o žádnou vědu. Stačí k tomu 
mobilní zařízení s fotoaparátem 
(telefon, tablet), do kterého je na-
instalovaná aplikace, která umí QR 
kódy přečíst. Některé přístroje už 
mají čtečku zabudovanou z výroby, 
u jiných je potřeba příslušný soft-
ware nahrát. Princip je stejný jako 
u jiných aplikací, o nichž jsme psali 
v minulém čísle magazínu Rádce. 
Pokud se však chystáte využívat QR 
kódy k internetovým platbám, je 
třeba nainstalovat speciální aplikaci 
poskytnutou přímo bankou, ze které 
budete platby provádět. 

Jakmile je aplikace funkční, stačí 
ji otevřít. Mobilní zařízení se auto-
maticky přepne na fotoaparát, jehož 
prostřednictvím sejmete QR kód, 
aplikace rychle vyhodnotí sejmuté 
body a po připojení na inter-
net vám zobrazí skryté 
informace. Je to 
rychlé, snadné 

a návykové. Přejeme příjemnou 
zábavu!

QR KÓDY A COOP
Ani COOP nezapomíná využívat 

tuto vymoženost moderní doby. 
QR kód se objevuje na regionálních 
letácích nezařazené sítě. Lusknutím 
prstu si tak můžete příslušný leták 
zobrazit na svém mobilu. Při naku-
pování jím pak jednoduše listujete 
a přemýšlíte, jakou dobrotu rodině 
ještě koupit.

Ovšem horkou novinkou je za-
vádění QR kódů na obaly vlastních 
značek COOPu. Po načtení kódu 
se vám otevře „rodný list“ výrobku 
obsahující bližší informace o daném 
produktu. V případě potravinového 
sortimentu jsou zde např. uvedeny 
údaje o složení výrobku, jeho popis, 
výživové údaje, údaje o alergenech, 
o výrobci, ale také třeba odkazy 
na recepty, v nichž se daný pro-
dukt používá. Prvními vlaštovkami 
s vlastním QR kódem na obalu jsou 
produkty řady Ranko – jogurty, tra-
diční pomazánkové, čerstvé mléko, 
balkánský sýr, zakysaná smetana aj. 
Jak budou docházet zásoby sta-
rých obalů, budou se obaly s QR 
kódy postupně zavádět i u ostatních 

potravinářských vlastních 
výrobků COOP.  

-drei-
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Kuchyňská úprava květin může 
leckomu připomínat přechod-
nou módní záležitost, ale opak je 
pravdou. Vždyť „květem“ jsou i tak 
běžné potraviny jako růžičková 
kapusta, artyčok nebo kapusta 
s brokolicí. Ovšem škála klasických 
jedlých voňavých plátků je široká 
a jejich chutě mohou být překvapi-
vé – od opravdu květinových přes 
nakyslé až po peprné a pikantní. 
Za hranicemi se velké oblibě těší 
saláty ozdobené maceškami. Jejich 
výhodou je takřka celoroční do-
stupnost, pestrá barevná 
paleta a jemná chuť, 
díky níž se hodí 
k všestrannému 
použití.

Květiny 
je vhodné 
konzumovat 
čerstvé, aby 
si zachova-
ly maximum 
zdravých látek, 
jedinečnou chuť 
a vůni. Ani tepel-
ná úprava nebo 
použití sušených 
květů nejsou vy-
loučeny, nejčastěji 
mají podobu čajů 
a sirupů, přidávat 
je můžeme 

KVĚTINOVÉ 
CHUTĚ

ledem ozdobíte koktejl, žádná ná-
vštěva si nebude stěžovat na málo 
originální občerstvení. 

NA CO POZOR
Ke konzumaci používejte vý-

hradně jedlé rostliny. Vhodnější jsou 
ty vypěstované bez chemických 
postřiků, rozhodně nepoužívejte 
květiny určené primárně k dekora-
ci. Zpozornět by měly také osoby 
s potravinovou alergií. Než si na talíř 
naložíte polovinu záhonku či louky, 
vyzkoušejte, jak vaše tělo zvládne 
přísun několika květů.

K ČEMU 
SE HODÍ

Květy jsou součás-
tí salátů i čajových 

směsí, ale ovonět 
mohou i sladké 
dezerty. Listy 
(např. pampeliš-
kové) se obvykle 

připravují jako 
salát, můžeme 

je také podusit 
jako špenát nebo 

přidat jako zavářku 
do polévky či upravit 

na pesto do těsto-
vin i dalších pokrmů. 

Velmi oblíbené 
jsou sirupy 

připrave-

Voňavá a barevná krása nás nemusí těšit jenom na záhonku. 
Dokáže udělat velkou parádu i na talíři! Troufnete si vyzkoušet 

méně tradiční recepty ozdobené okvětními plátky?

i do jarních polévek. Na barevnou 
krásu nemusí být chudé ani zim-
ní měsíce. Televizní stanice BBC 
přišla se zajímavým způsobem, jak 
uchovat květiny čerstvé a krásné 
po dlouhou dobu – stačí je zamrazit 
do kostek ledu! Pokud květinovým 
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né z nejrůznějších okvětních plátků. 
Kromě vynikající chuti totiž našemu 
tělu dodávají spoustu cenných látek. 
Pampeliška představuje elixír proti 
nachlazení, jaterním i nádorovým 
onemocněním. Vyrobit z ní mů-
žete sirup nebo med, ale mile vás 
překvapí i naložená do octa. Mla-
dé nerozvinuté květy se dokonce 
jako velká pochoutka krátce smaží 
na másle. 

Sedmikráska příznivě půso-
bí na nervový systém a zklidňuje 
roztěkané myšlenky. Tepelná úprava 
této krasavici příliš nesvědčí, ohřejte 
ji proto maximálně na čaj. Naopak 
v salátu dokáže hotové zázraky. 
Černý bez léčí cévní onemocnění, 
žaludeční problémy i menstruační 
bolesti. Opět by byla škoda omezo-
vat se pouze na bezový sirup. Sma-
žené bezové květy v palačinkovém 
těstě potěší totiž nejenom zrakové, 
ale i chuťové buňky.

Samostatnou kapitolou jsou cu-
ketové květy. Prim hrají především 
v italské kuchyni, kde se plní nejrůz-
nějšími náplněmi, fritují se, smaží 
i dusí. Gurmánsky nejvyhledávanější 
jsou cuketové květy ve vinném či 
asijském tempurovém těstíčku. Kvě-
ty je potřeba před tepelnou úpravou 
dobře očistit a zbavit pestíků. Těsto 
lze snadno připravit z jemně perlivé 
vody, mléka či vína, vajíčka a mouky. 
Květy po rychlém obalení zprudka 
osmažíme ve vysoké vrstvě rozpá-
leného oleje. Vyšší gastronomickou 
představuje plnění květů zelenino-
vými, sýrovými i masovými a rybími 
směsmi. Hodí se však méně aroma-
tické náplně, které dají vyniknout 
přirozené chuti cuketových květů.

V českém prostředí je oblíbené 
kuchyňské využití levandule. Použí-
vají se především suché květy, které 
se drtí nebo macerují. Vynikající 
je například levandulová limonáda 
dochucená čerstvou citrusovou 
šťávou, levandulový sorbet, horká 
čokoláda ozdobená špetkou levan-
dulových květů nebo levandulová 
bábovka. Zde však platí, že méně je 
více. Levandule je velmi aromatic-

kou rostlinou a přílišné množství by 
mohlo chuťový zážitek spíše zkazit.

Luxusní občerstvení představu-
jí recepty s okvětními plátky růží. 
Pokud si netroufnete na ovocný 
salát s růžovými plátky, vyzkoušejte 
likér vyrobený z těchto voňavých 
krasavic. Potřebujete k němu pouze 
třtinový cukr, okvětní plátky růží 
a kvalitní bílý rum. 

KVĚTINOVÝ 
SALÁT 
S JAHODAMI
 hrst čerstvě natrhaných květů 
sedmikrásky   hrst čerstvě  
natrhaných květů podbělu   
 ½ červeného hlávkového salátu   
 1 pomeranč   200 g čerstvých 
jahod   100 g polníčku 
NA ZÁLIVKU: 2 lžíce medu   
 4 lžíce panenského řepkového 
oleje   2 lžíce citronové šťávy   sůl

Květiny a ovoce dobře očistíme, 
salát natrháme na menší kusy, jaho-
dy nakrájíme na osminky, pomeranč 
oloupeme a nakrájíme najemno. 
Na zálivku smícháme všechny 
ingredience, dochutíme solí dle 
potřeby. Salát naskládáme na větší 
talíř a zakápneme zálivkou. Ihned 
podáváme, aby listy neovadly.

FIALKOVÝ 
CHEESECAKE
NA FIALKOVÝ CUKR: 1 hrnek 
krystalového cukru   ½ hrnku 
čerstvých fialek (promícháme 
a necháme v chladu jeden týden 
odležet) 
NA TĚSTO: 200 g máslových 
sušenek   75 g másla 
NA SMĚS: 600 g krémového sýra 
 140 g fialkového cukru   3 vejce 
 3 lžíce fialkového sirupu   
 40 ml smetany ke šlehání

Sušenky roztlučeme najemno, 
přidáme máslo, vypracujeme kom-
paktní těsto a necháme odpočinout 
v lednici. Sušenkovou směs rovno-
měrně rozložíme do dortové formy 
vyložené pečicím papírem a udusá-
me. Korpus předpékáme na 180 °C 
po dobu 10 minut. 

Cukr vyšleháme se sýrem, 
přidáme prošlehaná vejce a ušle-
hanou smetanu. Směs vlijeme 
na předpečený korpus, uhladíme 
povrch a formou důrazně klep-
neme, aby se při pečení nevytvo-
řily bublinky. Pečeme 15 minut 
na 180 °C, poté teplotu stáhneme 
na 120 °C a pečeme ještě 45 minut. 
Troubu vypneme a koláč necháme 
pozvolna dojít.

-drei-
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JEN BÝT DOBŘE 
NALOŽENÝ

Buďte správně naložení s klasickými grilovacími 
marinádami. Sluší masům, rybám, i sýrům 

nejrůznějších chutí a vůní. Letošní 
sezóna vaření na čerstvém 

vzduchu díky tomu bude 
legendární!

G
R

IL
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MEDOVÁ 
MARINÁDA

 4 lžíce medu  1 chilli paprička  
 1 lžíce sójové omáčky  6 lžic oli-
vového oleje  250 ml černého piva

BYLINKOVÁ 
MARINÁDA

 ½ lžičky rozmarýnu  ¼ lžičky 
tymiánu, máty peprné, šalvěje  
a pepře  1 stroužek česneku  
 100 ml oleje

MARINÁDA NA RYBY
 100 ml oleje  ½ lžičky čerstvého 
strouhaného zázvoru  ½ lžičky 
citronové šťávy  1 lžička medu

HOŘČIČNÁ 
MARINÁDA

 4 lžíce oleje  1 lžíce hrubozrnné 
francouzské hořčice  sójová omáč-
ka  3 stroužky česneku  1 lžička  
mleté papriky  sůl

ŠVESTKOVÁ 
MARINÁDA

 3 lžíce švestkových povidel  
 2 lžíce sladkého červeného 

dezertního vína  2 lžíce oleje 
 ½ chilli papričky  sójová 
omáčka

KOPROVÁ 
MARINÁDA

 4 lžíce oleje  citronová šťáva  
 bílý pepř  hrst čerstvého kopru 
 hrubozrnná sůl

MARINÁDA 

NA OVOCE
 2 lžíce medu  1 lžíce rumu  
 citronová šťáva  
 pomerančová kůra

TOP RADY 
PRO SPRÁVNÉ 
GRILOVÁNÍ

Steaky z hovězího masa připra-
vujte nejlépe z mladého býčka a vy-
bírejte kusy dobře odleželé (mini-
málně tři týdny), budou totiž křehčí 
a šťavnatější. Vyzrálé maso poznáte 
mj. díky tomu, že se po stisknutí 
nevrací otisk prstu zpátky. Vybírej-
te kusy s tukovým mramorováním, 
které masu zajistí jedinečnou chuť 
i šťavnatost.

Pokud se chystáte připravovat 
mleté maso, volte směs kvalitního 
hovězího s méně libovým kusem 
vepřového. Díky tomu nebudou 
výsledné burgery připomínat ho-
kejový puk. Maso můžete nastavit 
zeleninou, a tím grilované pokrmy 
odlehčit. Nebojte se přimíchat jarní 
cibulku, dostatek česneku a kupu 
čerstvých bylinek. Chcete-li při-
pravit méně obvyklou variantu, 
dochuťte maso směsí čerstvé máty, 
bazalky a tymiánu.

Experimentování se nevyhýbejte 
ani v případě marinád! Vyplatí se 
připravit vlastní domácí kombina-
ce z čerstvých surovin. Na co 
ovšem předem zapomeňte, 
to je sůl! Tou dochuť-
te jídlo až těsně před 
grilováním nebo až 
na samotném talíři. 
Slaná marináda by 
totiž z masa vytáh-
la šťávu, a mohlo 
by tedy být vysušené. 
Co by v marinádě naopak chybět 
nemělo, to jsou čerstvé i suše-
né bylinky. K jakémukoliv masu 
i rybám se hodí česnek a šťáva 
z citrusových plodů. V grilova-
cí marinádě se skvěle uplatní 
i sodovka nebo pivo, díky 
bublinkám maso rychleji 
zkřehne. Při potírání po-
krmů na grilu se nebojte 
použít alkohol (pivo, 
víno, whisky) . Díky 
tomu se na nich vy-
tvoří křupavá a velmi 
chutná kůrčička. 

Než položíte maso na gril, 
nechte ho předtím ještě chvilku 
odpočinout v pokojové teplotě. 
Propeče se rychleji a lépe. Během 
opékání používejte pouze speciální 
obracečky a do masa nikdy ne-
píchejte vidličkou ani nožem, jinak 
by z něj zbytečně vytekla veškerá 
šťáva. Po sejmutí z grilu nechte 
maso chvilku odpočinout pod alo-
balem, šťáva se v něm rovnoměrně 
rozloží. 

Po grilovaném mase a zelenině 
připravte na konci grilování ještě 
sladkou tečku. Vynikající jsou flam-
bované banány, ananas, broskve 
nebo jablka. Pokud nemáte k dis-
pozici na grilování kámen nebo tál, 
napíchejte ovoce na špízy, které 
se snadno opečou i na grilovací 
mřížce. 

Namísto klasické marinády pou-
žijte pouze třtinový cukr nebo med, 
dochuťte vanilkou, skořicí a před 
dokončením zalijte aromatickým 
alkoholem (rum, whisky, nejrůz-
nější likéry). Podávat tyto speci-
ální dezerty můžete jen tak nebo 
spolu s vanilkovou zmrzlinou. Žádný 
opravdový gurmán takovou sladkou 
tečku neodmítne!

-drei-
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Vymysleli mne před více než 
třiceti roky v Druchemě, družstvu 
pro chemickou výrobu a služby. 
Jsem neporazitelný všude tam, kde 
potřebujete spojit dohromady listy 
papíru, kousky (i kusy) dřeva, korku, 
kůže, plastu, zkrátka všeho, co je 
alespoň trochu savé. Ano, jsem 
nepostradatelné lepidlo Herkules, 
miláček školáků, modelářů a kutilů.

Pravda, zažil jsem i krušné chvíle, 
když po roce 1989 zaplavila trh 

Dobrý den, dovolte, abych se představil. Jmenuji se Herkules. Pravda, nejsem onen 
syn samotného boha Dia z řeckých bájí, ale něco s ním přece jenom společného mám. 

Jsem symbolem síly a jen tak něčeho se nezaleknu.

nejrůznější 
lepidla ze západ-
ních zemí, která u nás 
předtím nikdo neznal. Lidé 
si mysleli, že když jsou zahra-
niční, musí být daleko kvalitnější. 
No, málem to družstvo i mě položi-
lo, protože poklesl zájem i o ostatní 
výrobky z Druchemy. 

Jenže začali jsme bojovat, 
a vyhráli jsme! Lidé se přesvědčili, 
že tradiční a české je také dobré. 

Moje kvalitní 
herkulovské 

složení se 
nezměnilo, stejně 

tak jako veselá červeno-žlutá barev-
nost obalu. Kabátek mi navrhli ještě 
hezčí, poutavější, na trh dali balení 
o různých velikostech a vymysleli 
i moje nové druhy. To vám může líp 
vysvětlit marketing manager Daniel 
Hartl: „Herkules je tradiční a silná 
domácí značka českých lepidel. 

JSEM
HERKULES,

ALE VŽDYŤ SE DOBŘE ZNÁME!
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Během roku 2014 prošla kompletní 
modernizací a redesignem spoje-
nými s rozšiřováním výroby a sorti-
mentu o další druhy a typy lepidel 
pro užití ve školách, domácnostech 
a kancelářích. Lepidla Herkules dnes 
celoročně prezentujeme v médiích 
pro cílové skupiny našich produktů. 
Jsou zdůrazňovány především silné 
stránky jednotlivých výrobků a jejich 
dlouholetá úspěšnost na českém 
trhu.“ Není to žádné nepodložené 
vytahování – v Druchemě v sou-
časnosti zpracují několik stovek tun 
herkulovské disperze za rok. Samo-
zřejmě, že mne najdete i v obcho-
dech řetězců COOP!

CO JSEM 
VLASTNĚ ZAČ

Složení mám pořád stejné. Jsem 
disperzní lepidlo. To znamená, že 
základem je disperze (rozptýlení) 
částic polymerů (dlouhých řetězco-
vých makromolekul) ve vodě. Po je-
jím vsáknutí do porézního materiálu 
a následném odpaření a zaschnutí 
pak spoj, díky vzájemné vazbě po-
lymerů, velmi dobře drží. Buďte si 
na sto procent jistí, že já, Herkules, 
neobsahuji organická rozpouštědla, 
jsem ekologický a netoxický. Chcete 
důkaz mé nezávadnosti? Jsem 
schválen Státním zdravotním ústa-
vem jako zcela nezávadné lepidlo 
vhodné pro styk s potravinami, a tak 

se mnou rovněž lepí sáčky na mou-
ku, cukr nebo čaje. To jste nevěděli, 
co? Proto jsem tak oblíbený nejen 
u dětí, ale i u jejich rodičů, protože 
vědí, že nemohu jejich potomkům, 
i kdyby mne v zápalu tvoření olízli, 
nijak uškodit.

A jsme u dětí. Právě pro ně 
v Druchemě vymysleli mého velmi 
chytrého, sexy, cool a trendy bra-
tříčka ve fialovém outfitu, jmenuje 
se Herkules Mizím. Tato tyčinka je 
kouzelná. Pokud není lepidlo za-
schlé, má fialovou barvu. Jak schne, 
bledne a bledne…, až není vidět. Pak 
si můžete být jistí, že je dokonale 
suché a že slepené materiály jsou 
herkulovsky pevně spojené. Díky 
zbarvení máte dokonalý přehled 
o místech, kam jste lepidlo nanesli, 
a nehrozí ani riziko, že něco vyne-
cháte. A přitom je to zábavné! Her-
kules Mizím se hodí do škol i do-
mácností, ocení ho kutilové, dokáže 
kvalitně slepit i dřevo. 

KDYŽ DŘEVO, 
TAK HERKULES

Viklá se noha u kuchyňského 
stolu? Jsem připraven pomoci! Sa-
mozřejmě, kdybyste ji chtěli přilepit 
8gramovou tyčinkou ze zásob va-
šeho syna nebo dcery, nestačila by 
vám. Ale Druchema má připravenou 
celou řadu větších balení, například 

250gramový Herkules nebo půlki-
lový, pětikilový, a dokonce třiceti-
kilový! Na větší plochy samozřejmě 
lepidlo nanášíme plochým štětcem. 
Některá balení mají speciální hroto-
vý uzávěr, takže si můžete korigovat 
množství nanášeného lepidla, které 
navíc pronikne i do nejtenčích škvír. 
Přeborníkem v této oblasti je pak 
můj další brácha, červeno-černý 
Herkules Expert, který to jméno 
nemá jen tak náhodou. Toto lepidlo 
je posíleno o aditiva, která zvyšují 
pevnost a trvanlivost spoje, a vý-
borně se nanáší tužkovým apliká-
torem. 

Daniel Hartl si samozřejmě 
všechna lepidla ze své domovské 
Druchemy vyzkoušel. „Sám jsem 
kutil domácí. Při výběru lepidla je 
hlavní dobře si určit účel, pro který 
lepidlo potřebuji (druh spoje, ma-
teriál, požadavky na pevnost, délku 
schnutí apod.). Podle toho pak volit 
lepidlo. Pro využití v profesionálních 
truhlářských dílnách ještě nabízíme 
lepidla Dispercoll, která jsou uzpů-
sobená pro průmyslové a profesio-
nální využití a díky dalším přidaným 
složkám nabízí ještě pevnější spoj 
a odolnost proti vlhkosti a opotře-
bení,“ zdůrazňuje. A přeje hodně ra-
dosti a úspěchů při práci se mnou, 
legendárním Herkulem, a s dalšími 
lepidly družstva Druchema! 

INZERCE
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„Céčku“, což je kyselina askorbová, se právem říká 
vitamín života. Pro člověka představuje látku, jejíž 
obsah v potravě je pro zdraví nezbytný, protože 

organismus si ho sám neumí vyrobit. Vitamín C 
posiluje obranyschopnost a představuje 80 % celé 

naší potřeby vitamínů. V našem těle se neukládá, 
proto by měl být každodenní součástí stravy.

BRAMBORY 
NAD ZLATO

Kurděje (skorbut) byly největší 
pohromou mořeplavců v 15. a 16. 
století. Při dlouhých cestách za no-
vými světadíly neměli dostatek 
čerstvého ovoce a zeleniny, které by 
vitamín C jejich organismu dodaly. 
A tak trpěli zvýšenou krvácivostí 
do sliznic, kůže a svalstva, žaludeč-
ními vředy, vypadáváním zubů, sla-
bostí, snížením odolnosti vůči infek-
cím. Kurděje začaly z Evropy mizet 
až v 17. a 18. století, kdy se Evropané 
naučili pěstovat brambory. 

CO VITAMÍN C UMÍ? 
Pomáhá opravovat tkáně a hojit 

rány, ochraňuje před nemocemi 
srdce, podporuje vstřebávání železa 
z potravy a snižuje množství riskant-
ního LDL cholesterolu a triglyceridů 
v krvi. Dostatečný příjem vitamínu C 
podporuje obranyschopnost, brání 
vzniku nachlazení, zkracuje jeho 
léčbu a zmírňuje jeho projevy. Vyso-
ké dávky vitamínu C se doporučují 
také při onkologických onemocně-
ních, protože podle některých studií 
dokáží zpomalit růst nádorových 
buněk. Daleko od pravdy není žer-
tovné tvrzení některých odborníků, 
že je snazší vyjmenovat metabolické 
pochody v lidském organismu, kte-
rých se askorbová kyselina neúčast-
ní, než naopak. Vitamín C je vhodné 
užívat i preventivně.

Nedostatek vitamínu C se pro-
jevuje únavou, svalovou slabostí, 

bolestmi kloubů a svalů, krvácející-
mi dásněmi a častějšími infekčními 
onemocněními. 

KOLIK „CÉČKA“ 
POTŘEBUJEME? 

Doporučené denní dávky pro 
dospělé v EU jsou 60–100 mg 

vitamínu C. Vyšší potřebu mají lidé 
ve stresu, při infekčních onemocně-
ních a kuřáci. Je rozpustný ve vodě, 
jeho přebytky se vylučují močí. 
Vitamín C je považován za bezpeč-
ný, a to i při užívání vyšších dávek. 
Jednorázově většina z nás však 
zvládne přijmout pouze 250 mg, 
vyšší dávkování je třeba rozložit 
do více denních dávek. Nežádoucí 
účinky jsou jen výjimečné při příjmu 
mnohem vyššího než doporučené-
ho množství. Patří k nim nevolnost, 
bušení srdce, křeče a bolesti hlavy. 

KDE SE 
VITAMÍN C 
SKRÝVÁ? 

Vitamín C snadno přijímá-
me z ovoce a zeleniny. Obrovské 
množství vitamínu C má černý 
rybíz, ale i červený rybíz, jahody 
(zvláště lesní), maliny, ostružiny. 
Nadupané tímto královským vita-
mínem jsou šípek, rakytník, kopřiva, 
prvosenka, paprika. Vyskytuje se 
i v bramborách, zelí či brokolici. 
Kupodivu citrusy příliš vhodné k do-
plňování vitamínového deficitu ne-
jsou. Důvodem je fakt, že obsahují 
enzym askorbinázu, který kyselinu 
askorbovou snadno rozkládá. 

Z hlediska příjmu vitamínu C je 
nejlepší jíst ovoce a zeleninu syrové. 
K úbytku vitamínu C dochází při 
tepelném zpracování, vařením se ho 
ničí až 60 %. Nejšetrnější k vitamí-
nu C je mražení. 



13

SALÁT 
ZE SYROVÉ 
BROKOLICE 
A KVĚTÁKU
 2 hrnky brokolice nakrájené 
na malé růžičky   2 hrnky květáku 
nakrájeného na malé růžičky   
 ½ hrnku kousků řapíkatého celeru 
 ½ hrnku nakrájené čerstvé červe-
né (případně zelené a žluté) papriky 
 2 lžíce nastrouhaného parmazánu 
NA ZÁLIVKU: 450 ml bílého jogurtu 
 2 lžíce majonézy   2 lžíce cukru 
 2 čajové lžičky octa   2 lžíce na-
drobno nakrájené cibule

V jedné míse smícháme zeleni-
nu, ve druhé pečlivě promícháme 
zálivku. Zálivku nalijeme na zeleninu 

a posypeme parmazánem. Salát 
necháme v chladu proležet.

DŘEŇ 
Z ČERNÉHO 
RYBÍZU 
ZA STUDENA
 1 kg černého rybízu 
 1–1,5 kg cukru

Očištěný rybíz třeme spolu 
s cukrem dřevěnou vařečkou, až 
se cukr rozpustí. Pak směs plníme 
do sklenic, které uzavřeme celo-
fánem. V chladu dřeň vydrží velmi 
dlouho. Je velmi zdravá a zacho-
vává si téměř všechen vitamín C 
čerstvých plodů.

-koř-

Jakmile se na jaře udělá pěkné 
počasí, mnohému muži zasvítí oči. 
Oznámí své ženě: „V sobotu nemusíš 
vařit, budeme grilovat, pozveme ka-
marády!“ Pak poseká trávník a vy-
táhne z kůlny gril na dřevěné uhlí, 
pečlivě ho prohlédne, zda neutrpěl 
mrazem a vlhkem újmu. Když mají 

zděný gril, vymete listí. Spočítá zásoby dřevě-ného uhlí, chybí-li, dokoupí. Obdobně to pro-
bíhá s dalšími druhy grilů, trh nám jich nabízí řadu. Obvolá kamarády, že bude grilovačka.

A jak to má žena, když muži grilují? Zbývá na ni jen pár maličkostí: Den předem oběhne 
obchody, aby nakoupila něco (nebo všechno) 
z následujícího seznamu – tu nejšťavnatější kr-kovičku, čerstvé ryby, kuřecí řízky, mleté maso na hamburgery, klobásky a podobně. Dopl-
ní zásoby koření na takovou marinádu, jakou 
dělá některý z oblíbených televizních kuchařů. Přinese spoustu nejrůznější zeleniny na saláty i na gril. Koupí dostatek chleba a baget. Pro 
případné vegetariány skočí pro speciální sýr 
na grilování. Všude je narváno, zdá se, že stejný nápad měli všichni (muži). 

Večer před dnem D muž udělá marinádu 
(nebo takovou maličkost nechá na ženě, jen ji instruuje a zkontroluje, zda jeho pokyny správ-ně pochopila). A už je tu sobotní odpoledne. Gril je roztopený, muž spokojeně popíjí pivo a volá na manželku (partnerku, milenku): „Kde se 
loudáš?“ Žena rychle dokončí přípravu salátu, nanosí na zahradu grilovací vidlice, kleště a ob-racečku (nedej Bože, aby se od loňska někam 
založily). V druhém kole donese talíře, skleničky, příbory, všechny suroviny ke grilování, nápoje, pečivo, saláty, třeba i nějaký dezert ke kávě. 

Přicházejí hosté. Žena si s nimi konečně 
na chvilku sedne, ale jen na chvilku, musí přece asistovat. Hotovo. Všichni si pochutnali, nálada byla báječná. Někdy až moc, 
pivo či jiné, silnější nápoje 
přispěly k menší stabilitě 
přítomných mužů a ti má-
lem spadli na gril! To byla 
legrace! Žena teď odnese 
špinavé nádobí, umyje ho, 
uklidí, vydrhne gril. A příště 
si to zas užijeme u Vonásků. 
Paní Vonásková se už ne-
smírně těší, že? 

FE
J

E
T

O
N

CHLAPI NA GRILU, ČI U GRILU 

-koř-
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Kdy jste začínal s fotbalem? 
Pamatujete se na své začátky? 
Kdo vás k fotbalu přivedl? 

S fotbalem jsem začínal 
v 6 letech v malé vesnici Sme-
tanova Lhota v jižních Čechách, 
kde se tvořilo nové žákovské 
družstvo. Byli jsme moc natě-
šení, až budeme moci nastoupit 
v mistrovském zápase v nových, 
opravdových dresech. K fotba-
lu mne tedy přivedla právě ta 
vesnice, Smetanova Lhota, kde 
fotbal hrají úplně všichni. 

  
Jste bývalý český reprezentant 
a v současnosti asistent trenéra 
AS Monaco C. Co vás na tréno-
vání baví? Jaké výzvy vám to 
přineslo? 

Nabídku, abych dělal asisten-
ta trenéra, jsem dostal od svého 
kamaráda – ten toto mužstvo 
trénuje. Chtěl jsem si to vyzkoušet, 
ale můj další život se po trenérské 
cestě ubírat nebude, není to můj 
cíl. 

  
Jak vypadá váš běžný den? Věnu-
jete se sportu každý den? 

Musím říci, že sport hraje v mém 
životě velkou roli. Zůstávám na-
dále aktivní a bez sportu si svůj 

DO MONAKA ZA 
HONZOU 

KOLLEREM

život nedokážu představit. Třikrát 
týdně chodím hrát tenis, dvakrát 
týdně mám tréninky s mužstvem 
Monaco C, kde se aktivně zapo-
juji do celé tréninkové jednotky, 
a v neděli večer chodím hrát 
lední hokej s veterány Nice V. 
V zimě jezdím moc rád lyžovat. 

Díky soutěži s Coca-Colou se 
vaše tvář nyní objevuje ve všech 
prodejnách COOP. Jak jste 
na tom s nakupováním?

Tak jako každý chlap naku-
pování moc nevyhledávám, ale 
některé druhy nákupů mám 
rád, např. elektroniky, sportov-
ních potřeb a potravin. Moc 
nemusím nakupování oblečení. 
Pořídili jsme si chalupu, takže 
nově se vyžívám v nákupech 
všeho potřebného na zahradu.

Pamatujete si ze svého dětství 
typické prodejny Jednoty, 
Konzumu?

Samozřejmě si z dětství 
tyto obchody pamatuji. Ten-
krát tam nic moc nebylo, ale 
prý se to výrazně zlepšilo.

Ve zmiňované soutěži je 
řada výher týkajících se po-

Bývalý český fotbalový útočník a reprezentant Jan Koller 
byl na hřišti vždy nepřehlédnutelný, a to nejen kvůli svým 
202 cm výšky. S 55 vstřelenými góly je historicky nejlepším 

střelcem české i československé fotbalové reprezentace. 
Jana Kollera jsme se zeptali nejen na to, jak vypadá jeho 
běžný den, ale hlavně, na co všechno se může těšit vítěz 

soutěže právě probíhající v prodejnách COOP, kterou 
pro zákazníky připravila Coca-Cola.
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pulární letní zábavy – grilování. Co 
vy a grilování? Rozumíte si? Máte 
(a prozradíte) svůj oblíbený recept 
na grilovaný pokrm? 

Letní grilování miluji a moc se 
každé léto těším, až si s přáteli něco 
ugrilujeme. Ale zklamu vás, žádné 
speciální recepty nemám. 

Vítěz soutěže získává zájezd 
do Monaka, lístky na zápas AS 
Monaco, ale hlavně setkání s vámi. 
Navnaďte trošku soutěžící. Nač se 
můžou těšit? Čím je Monako jedi-
nečné? Nač byste je nalákal?

Do Monaka bych soutěžící lákal 
především na moře a sluníčko. 
Za zhlédnutí stojí královský palác, 
oceánografické muzeum, kaktusová 
zahrada. Milovníci sportu jistě nevy-
nechají trať F1. 

VIZITKA

JAN KOLLER 
V reprezentačním dresu vstřelil 

55 gólů, čímž drží rekord jako 

nejlepší střelec české i čes-

koslovenské fotbalové repre-

zentace. Dlouho byl oporou 

a výrazným útočníkem repre-

zentačního mužstva (s výškou 

202 cm ho ani nešlo přehléd-

nout). Kdysi začínal v mládež-

nických klubech jako brankář. 

S profesionálním fotbalem 

začal v pražské Spartě, poté 

hrál v Belgii (KSC Lokeren), 

v Německu (Borussia Dort-

mund, 1. FC Norimerk), nastu-

poval za AS Monaco či za ruský 

klub Křídla Sovětů Samara. Poté 

se vrátil a s rodinou se přestě-

hoval do Monaka, kde působí 

jako trenér týmu AS Monaco C. 

Jan Koller má dvě dcery. Letos 

je už pátým rokem ambasado-

rem Coca-Cola Cupu. 

SOUTĚŽ 
O ZÁJEZD 
DO MONAKA 
ZA HONZOU 
KOLLEREM

Soutěže se může zú-
častnit každý, kdo v letá-
kem označených prodej-
nách COOP nakoupí výrobky 
Coca-Cola v minimální hodnotě 
50 Kč.

Pak už stačí jen dobře uschovat 
účtenku, navštívit webové stránky 
www.coopclub.cz/cocacola, tam 
vyplnit soutěžní formulář a pustit se 
do oblíbené hry pexeso.

Pokud budete mezi 101 nejrych-
lejšími pexesáři, vyhráváte. Tedy 

v případě, že neztratíte účtenku 
a pošlete ji k ověření. 

A CO TO VLASTNĚ 
VYHRÁVÁTE?

Na toho úplně nejrychlejšího 
čeká dvoudenní pobyt pro dvě 
osoby v Monaku. Vítěz má zajištěnu 
dopravu i ubytování. Jsou pro něj 
připraveny 2 vstupenky na zápas AS 
Monaco. V neposlední řadě se jistě 
již teď na setkání s ním těší jeden 
z našich nejslavnějších a nejlepších 
fotbalistů – Jan Koller.

I pro dalších 100 výherců jsou 
připraveny báječné ceny. Posuďte 
sami: 10 grilů Weber, 20 fotbalových 
míčů s podpisem Honzy Kollera, 
30 sad grilovacího nářadí Weber 
a 40krát pitný režim od společnosti 
Coca-Cola. Tahle nabídka jistě stojí 
za to. Tak neváhejte a hurá na ná-
kup. Soutěž probíhá od 1. června 
do 31. července.

COOP, Coca-Cola i Honza 
Koller vám drží palce.
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Řecká kuchyně je pestrá, stejně 
jako je členité řecké pobřeží. Její 
základ tvoří olivový olej, čerstvá 
zelenina, jehněčí a skopové maso, 
ovčí sýry a samozřejmě ryby a moř-
ské plody. Chybět nesmí ani česnek 
a koření, v čele s oreganem, šal-
vějí, koprem, muškátovým oříškem 
a mátou. Pokud k tomu připočte-
me kvalitní pálenku nebo sklenku 
červeného vína, polovinu správné 
dovolenkové atmosféry máme za-
jištěnou. 

Ačkoliv hotelové komplexy často 
nabízí univerzální středoevropskou 
stravu, během dovolené je třeba 
vyzkoušet i tradiční místní lahůdky. 
Nabízíme výběr těch nejlákavějších.

NĚCO MALÉHO 
K ZAKOUSNUTÍ

Zelené, černé, s peckou, bez pec-
ky, ve slaném nálevu, v oleji, s kopou 
koření nebo plněné nejrůznějšími 
delikatesami. Ano, tipujete správně, 
řeč je o OLIVÁCH. Nejznámější jsou 

VŮNĚ
ŘECKÝCH 

TAVEREN
Šumění mořského příboje, slunce ztrácející se 

v ohni za obzorem a podmanivá píseň linoucí se spolu 
s rozmanitými vůněmi z řecké taverny. Nechte se zlákat 

prázdninovou atmosférou Řecka a jeho kuchyně!

odrůdy „Elia Kalamatas“ pěstované 
v oblasti Messinia. Charakterizuje je 
mandlový tvar a malá pecka, znalci 
navíc uvádějí, že jsou v porovnání se 
španělskými olivami „masitější“.

Nejproslulejším řeckým sýrem 
je jednoznačně FETA. Vyrábí se 
z čerstvého ovčího a kozího mléka, 
obsah tuku se pohybuje v rozmezí 
40 až 50 %, může mít měkkou i tvr-
dou konzistenci a vyznačuje se silně 
slanou chutí. Používá se do zele-
ninových salátů, ale konzumuje se 
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také samostatně nebo naložený 
do olivového oleje s příměsí koření 
i česneku. Zajímavá je také kombi-
nace sýru feta se žlutým melounem. 
Další sýrovou lahůdkou je kasseri, 
žlutý sýr s pikantní chutí vyráběný 
z ovčího nebo kozího mléka. 

Kromě nekonečné palety sa-
látů z čerstvé zeleniny, nakrájené 
na velké kousky, s bohatou zálivkou 
olivového oleje a vinného octa je 
klasickým doplňkem řeckých jídel 
TZATZIKI, tedy nastrouhaná či na-
krájená salátová okurka smíchaná 
s jogurtem a dochucená citronovou 
šťávou nebo octem, koprem a dal-
ším kořením dle chuti. Méně zná-
mou lahůdkou, avšak o to lákavější 
je SALATA CHORIATIKI – řecký salát 
z rajských jablíček, okurek, cibule, 
oliv a sýru feta.

POLÉVKY 
NA ZAHŘÁTÍ

V horkých letních dnech obvykle 
netoužíme po dalším zahřátí v po-
době teplé polévky. Pokud se ale 
slunce schová, vyzkoušejte hustou 
fazolovou polévku fasolada nebo 
kuřecí vývar avgolémono se šleha-
ným vejcem a citronem. Milovníci 
ryb a mořských plodů pak zaplesají 
nad námořnickou psarósoupou. 
Jednotlivé recepty se velmi liší, 
v základu je možné použít dostupný 
druh ryby (treska, makrela, pstruh, 
losos aj.), ze zeleniny v této polévce 
většinou nesmí chybět brambory, 
rajčata, cibule, celer, mrkev, pórek 
a leckdy ani cuketa.

MASA NENÍ 
NIKDY DOST

Pokud už jste dovolenou v Řecku 
absolvovali, jistě si vybavíte nezapo-
menutelnou chuť tamějšího masa. 
Populárním receptem a jakousi 
obměnou tureckého kebabu jsou 
řecké SOUVLAKI. Jedná se o maso, 
nejčastěji jehněčí nebo vepřové, 
nakrájené na kousky a napíchnuté 
na špízu. Maso se namarinuje čes-
nekem, koprem, mátou, olivovým 
olejem a poté se griluje nebo peče 
v troubě. Hotové špízy se podávají 
s tzatziki a řeckým pita chlebem.

MUSAKA je sice typicky balkán-
ským pokrmem, ale jeho nejzná-
mější variantu můžeme ochutnat 
právě v Řecku. Jedná se o hutné 
jídlo připravené z mletého masa 
podušeného s cibulí a česnekem, 
prokládaného lilkem, rajčaty a be-
šamelovou omáčkou. V některých 
oblastech se do vrstev přidáva-
jí ještě plátky brambor. Českým 
strávníkům budou blízké také dol-
mades, tedy vinný list plněný rýží 
a masem, zapečený s omáčkou 
z vajec a citronové šťávy. Na dovo-
lené nikdy neodmítejte ani pastích 
(těstovinový nákyp s mletým ma-
sem) nebo lahodné biftekia (kar-
banátky z mletého masa). Řeckou 
klasikou, jež by se dala přirovnat 
například ke svíčkové, je stifado – 
dušené hovězí maso v rajčatové 
omáčce.

MOUČNÍKY
Řecké moučníky jsou pověstné 

svou velice sladkou chutí. Pomi-
neme-li čerstvé ovoce, které je 
součástí každého slavnostního 
stolu, za zmínku stojí především 
baklava – fillo těsto plněné ořechy 
a mandlemi, polité medovým či 
cukrovým sirupem. Jednou z nej-
starších orientálních cukrovinek 
je CHALVA. Jedná se o moučník 
vyrobený z tvrdé pšeničné krupice, 
tahini (pasta ze sezamových semí-
nek), oleje, medu a ořechů. Méně 
známou dobrotou je galaktobou-
reko, dezert z fillo těsta plněného 
domácím mléčným pudinkem, za-
litý nejrůznějšími sirupy (citronový, 
pomerančový, růžový).

DO JEDNÉ 
I DRUHÉ NOHY

Pokud jsou vám po jídle těsné 
kalhoty, dopřejte si sklenku něčeho 
ostřejšího, abyste podpořili trávení. 
Řecké slunce symbolizuje tradič-
ní pálenka směsi brandy, koření 
a vína. Dalším typickým destilátem 
je OUZO, anýzová pálenka vyrobená 
redestilací pálenky z vinných ma-
tolin a následnou macerací hvěz-
dicového anýzu, fenyklu a dalšího 
koření. Servíruje se s ledem a vodou 
a má podporovat chuť k jídlu. 

DOLMADES
 ½ šálku extra panenského olivové-
ho oleje  1 cibule  1 čerstvý fenykl 
 1 lžička strouhané citronové kůry  
 ½ šálku piniových oříšků  
 1 šálek dlouhozrnné rýže  
 1 a ½ šálku kuřecího vývaru  
 2 lžíce jemně nasekaného kopru 
 ¼ šálku jemně nasekané ploché 
petržele  sůl  čerstvě mletý černý 
pepř  opláchnuté vinné listy  
 šťáva ze dvou citronů

Na pánvi ohřejeme olivový olej, 
přidáme najemno nasekanou cibuli, 
najemno nakrájený fenykl a cit-
ronovou kůru. Mícháme, dokud 
směs nezměkne (asi 10 minut). 
Poté přidáme drcené piniové oříšky 
a rýži, za stálého míchání dvě mi-
nuty opékáme. Zalijeme polovinou 
kuřecího vývaru a snížíme teplotu. 
Vaříme, dokud se tekutina nevsákne 
a rýže není „al dente“ (asi 10 minut). 
Rýži smícháme s koprem, dosolíme 
a opepříme a necháme vychlad-
nout. Vinné listy očistíme a zbavíme 
tvrdých košťálů, spaříme je horkou 
vodou (v ní je necháme asi 5 minut) 
a ihned osušíme papírovou utěrkou. 
Spařené vinné listy položíme lesklou 
stranou dolů, naklademe na ně dvě 
lžíce rýžové směsi a zabalíme jako 
doutník (nejprve přeložíme okraje 
a poté zarolujeme). Dolmades roz-
místíme do větší pánve nebo pekáč-
ku, zalijeme zbývajícím vývarem, 
lžící olivového oleje a citronovou 
šťávou. Válečky z poloviny zakryje-
me tekutinou (lze nastavit vodou či 
bílým vínem). Přikryjeme a dusíme 
na mírném ohni 30–40 minut, do-
kud nejdou vinné listy propíchnout. 
Podáváme ještě vlažné. -drei-
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OBYVATELÉ DRÁTĚNÝCH 
DOMEČKŮ

Jsou to velmi oblíbení domácí mazlíčci. Než si ale nějakého pořídíte, 
zvažte, jestli chcete zvířátko na mazlení, které je vzhůru přes den, 

nebo jestli vám nebude vadit jeho činorodost v noci. Pokud máte 
malé děti, vybírejte tvorečka, který jim nemůže ublížit. 

Hlodavcům byste se měli věnovat alespoň dvě hodiny denně, 
jinak jim bude smutno. Pokud ten čas nemáte, bylo by dobré 

(kromě křečka) mít zvířátka alespoň dvě, aby se zabavila. 

HLODAVCI
DOMÁCÍMAZLÍČCI

6.

Pokud chcete nenáročné zví-
řátko, které bude aktivní navečer, 
když se vrátíte z práce, a nebude 
vám vadit jeho noční štrachání, je 
křeček ta správná volba. Křečci jsou 
samotáři, jiné jedince svého druhu 
většinou nesnesou. Dožívají se dvou 
až tří let. K chovu křečka budete po-
třebovat klec, podestýlku z hoblin, 
domeček jako úkryt a napáječku. 
Můžete pořídit i běhací kolečko (ale 
pak počítejte s nočním rámusem). 
Krmení můžete dávat do misky 
nebo ho volně rozsypat na dno 
klece – křeček se tak alespoň zabaví 
při jeho hledání.

LABORATORNÍ 
MYŠKA

Myši jsou dalšími z nenáročných 
domácích mazlíčků. Přesto potře-
bují prostorné akvárium nebo klec. 
Jsou to společenští tvorové, kteří 
se budou nejlépe cítit ve skupině, 
nebo alespoň ve dvojici. Nejjedno-
dušší je pořídit si skupinku sami-
ček – samci totiž více zapáchají 
a můžou mít sklony se prát. Myšky 
mají malou odolnost vůči infekčním 
onemocněním, měli byste tedy dbát 
na čistotu jejich obydlí. Dožívají se 
1,5–3 let.

MORČE

Morčata jsou hlodavci vhod-
ní pro děti. Nekoušou, jsou velice 
krotká, mají ráda fyzický kontakt, je 
snadné je ochočit. Na nich se vaši 
potomci mohou bez problémů na-
učit péči o zvířecí kamarády. Mor-
čata jsou velice společenská zvířata, 

která v přírodě žijí ve skupinách. 
Pokud máte morče jen jedno, bude 
potřebovat, abyste mu věnovali více 
pozornosti. Jejich výhodou je, že 
jsou aktivní během dne.

OSMÁK DEGU

Osmák degu je čilý a velmi in-
teligentní hlodavec – je možné ho 
například naučit přijít na zavolání 
jménem. Osmáci mají mírnou pova-
hu. Jsou to sociální tvorové, kte-
rým je nejlépe ve skupince. Jejich 
nevýhodou je, že rozkoušou prak-
ticky všechno kromě železa, skla 
a betonu. Kromě toho jsou velmi 
citliví na vnější teplotu a nedělá jim 
dobře převážení. Osmáci potřebují 
prostornou klec a hodně pohybu. 
Mají sklon k obezitě a problém se 
zpracováním cukrů, musí se proto 
krmit opatrně. Při dobré péči se 
dožívají až devíti let.

KŘEČEK

Pokračování na straně 21 
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100 g Olomouckých tvarůžků, 100 g mrkve, 50 g celeru, 50 g 
petržele, 100 g květáku, 1 cibule, 30 g hladké mouky, 100 g 
másla, sůl, pepř, kmín, libeček, pažitka, petrželka, voda na cca 
1,5 l polévky

Na polovině másla osmahneme nadrobno nakrájenou 
zeleninu téměř dohněda, zalijeme vodou, osolíme, 
opepříme a s nasekaným libečkem povaříme. Z druhé části 
másla a mouky uděláme tmavší jíšku, do které nasypeme 
pokrájené tvarůžky a kmín. Za stálého odškrabování 
vařečkou zasmahneme. Ze vzniklé hmoty vykrajujeme 
lžičkou malé noky, které pokládáme na hotovou polévku na 
talíři. Dochutíme a přizdobíme pažitkou a petrželkou.

150 g Olomouckých tvarůžků, 400 g mletého vepřového 
plecka, 1 vejce, 5 stroužků česneku, strouhanka, sůl, pepř, 
majoránka, olej

Maso smícháme s nastrouhanými tvarůžky, přidáme vejce, 
česnek utřený se solí, pepř, majoránku, podle potřeby trochu 
strouhanky a hmotu důkladně prohněteme. Vytvarujeme z 
ní placičky, obalíme je ve strouhance a na rozpáleném oleji 
z obou stran osmažíme. Podáváme s bramborovou kaší, 
sladkokyselou okurkou anebo zeleninovým salátem.

Na jednu porci: 25 g Olomouckých tvarůžků, 1 vejce, 2 lžíce 
piva, 2 lžíce strouhanky, hořčice, 1/4 cibule, 1 krajíc chleba, olej 
na smažení

Tvarůžek nastrouháme a smícháme s rozšlehaným vejcem, 
strouhankou a trochou piva. Vzniklou hmotu vlijeme na 
rozpálenou pánev s olejem a z obou stran osmažíme. 
Smaženku položíme na chléb potřený hořčicí a posypeme 
drobně nakrájenou cibulí.

100 g Olomouckých tvarůžků, 1 natvrdo uvařené vejce, 100 g 
měkkého salámu, 1 jogurt řeckého typu, sůl, pepř, pažitka

Vejce a salám nakrájíme nadrobno, polovinu tvarůžků 
nastrouháme na jemném struhadle, druhou půlku nahrubo 
nasekáme. Promícháme s jogurtem, podle chuti přisolíme, 
okořeníme a necháme v chladu zaležet. Mažeme na čerstvé 
pečivo a sypeme čerstvě nasekanou pažitkou.

Zeleninová polévka
s tvarůžkovými noky

Loštický řízek

Pivní smaženkyBleskurychlá
pomazánka

Další recepty najdete na

www.tvaruzky.cz

Recepty z Olomouckých tvarůžků
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strouhankou a trochou piva. Vzniklou hmotu vlijeme na 
rozpálenou pánev s olejem a z obou stran osmažíme. 
Smaženku položíme na chléb potřený hořčicí a posypeme 
drobně nakrájenou cibulí.

100 g Olomouckých tvarůžků, 1 natvrdo uvařené vejce, 100 g 
měkkého salámu, 1 jogurt řeckého typu, sůl, pepř, pažitka

Vejce a salám nakrájíme nadrobno, polovinu tvarůžků 
nastrouháme na jemném struhadle, druhou půlku nahrubo 
nasekáme. Promícháme s jogurtem, podle chuti přisolíme, 
okořeníme a necháme v chladu zaležet. Mažeme na čerstvé 
pečivo a sypeme čerstvě nasekanou pažitkou.
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POTKAN
Potkani jsou také velice inteli-

gentní, ale na rozdíl od krotkých 
osmáků dokážou být i agresivní. 
Pokud se však správně ochočí, je 
potkan zvědavý a hravý společník, 
kterého si s sebou můžete vzít prak-
ticky kamkoliv. Snadno ale onemoc-
ní a žije poměrně krátce, zhruba tři 
roky. Nejlépe je mu ve skupině. 

ČINČILA

Tito krásní, napohled roztomilí ji-
hoameričtí hlodavci bohužel nejsou 
přítulní, tělesný kontakt je dokon-
ce stresuje. V případě, že si činčila 
připadá ohrožená, kouše. Činčily 
potřebují hodně pohybu a jsou 
aktivní především v noci. Pokud se 
spokojíte s tím, že večer po přícho-
du z práce vypustíte činčilu po bytě 
a budete se bavit jejím pozorová-
ním, zatímco bude poskakovat ze 

čistotný, 
na záchod 
chodí na jed-
no místo do klece. Děti ho 
milují a on je, když mu neubližují. 

Klec králíčka by měla být umís-
těna na klidném místě. Nesmí být 
v průvanu, na přímém slunci ani 
u topení. V kleci by měl mít vždyc-
ky dostatek sena, čerstvou pitnou 
vodu a také nějakou mrkev či vět-
vičku k hlodání. 

-koř-

skříně na skříň, pak je pro vás činčila 
vhodný domácí mazlíček. 

ZAKRSLÝ KRÁLÍČEK

Králík má sice dlouhé hlodáky, 
které dorůstají, ale mezi hlodav-
ce nepatří. Protože v horní čelisti 
nemá dva, ale čtyři hlodáky, řadí se 
k zajícovitým. Existuje mnoho druhů 
králíků, jsou různě barevní, nejčas-
těji s ušima nahoru, ale oblíbený 
je i „beránek“ s oušky dolů nebo 
dlouhosrstý „lvíček“.

Všechna plemena zakrslých krá-
líků jsou menší a lehčí než ostatní 
domácí králíci. Ve většině případů 
jsou choulostiví např. na nachlaze-
ní a onemocnění rýmou, která je 
u nich velice závažným, často smr-
telným onemocněním. Zakrslí králíci 
se proto musí chovat výhradně 
ve vnitřních prostorách bez výkyvů 
teplot a bez průvanu. Průměrný věk 
dožití je pět až osm let. 

Zakrslý králíček je velmi spole-
čenský tvor. Když si na něj odma-
lička najdete dostatek času, podaří 
se vám ho výborně ochočit, bude 
za vámi běhat jako pejsek, nechá 
se hladit, přiběhne na zavolání a je 
schopný si zapamatovat, že nesmí 
okusovat kabely a dráty. Je velmi 
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Pokračování 
ze strany 18

DOMÁCÍMAZLÍČCI

6.

MILÍ PŘÁTELÉ,
naše panička pořád 
vzpomíná na Trumbe-
línka, malého morče-
cího kluka. Jaký to byl 
filuta, všemu rozuměl, 
běhal po bytě a na zavo-
lání přiběhl, jaká s ním 
byla legrace. Třeba když 
okousal všechny větvič-
ky vánočního stromečku, 
kam až dosáhl. Zajímavé 
je, že když my dva něco 
vymyslíme, co by se jí 
podle nás mohlo líbit, 
vůbec se nesměje! Číča 
například shodil ze skříně 
knížku a Žolinka ji pečli-
vě prozkoumala, okousala 
hřbet, aby bylo vidět, jak 
vážně to vzala – a pa-
nička s námi nemluvila! 
Jo, Trumbelínek! Koukl se 
na ni jiskrnýma očkama, 
zavrněl, když ho pohladi-
la – a mohl všechno.
PŘEJEME VÁM 
KRÁSNÉ LÉTO!
Vaši Žolinka 
a Číča
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Investice do modernizace vý-
roby, která splňuje přísné evropské 
normy, ale poměry změnila. Vý-
robky z Krásna v současnosti míří 
nejen do malých masen a speciali-
zovaných řeznictví, ale i do velkých 
obchodních řetězců. Společnost 
dodává své maso a uzeniny i do dal-
ších zemí EU i mimo ni. 

Hlavním lákadlem sortimentu 
jsou tradiční valašské speciality. 
Oblíbené jsou díky nezaměnitelné 

chuti a standardně vysoké kvalitě. To 
potvrzují jednak ocenění, která Krás-
no za své výrobky posbíralo, jednak 
stoupající obliba mezi zákazníky. 
Značka Krásno dnes symbolizuje 
spojení řeznické tradice, valašského 
kumštu a moderních technologií.

Přijměte naše pozvání a pojďte 
se s námi projít provozem, kde se 
vyrábějí úžasné uzenářské specia-
lity a kde je znatelná šikovnost 
a fortel lidí.

VŠECHNO ZAČÍNÁ 
V BOURÁRNĚ

Než vejdeme do provozu, do-
stáváme bílý plášť, pokrývku hlavy 
a návleky na boty. „Moc vám to 
sluší,“ chválí nás místní a my se vy-
dáváme na prohlídku. Ještě vydezin-
fikovat ruce a jde se. Veškerá výroba 
začíná v bourárně, jedné z nejmo-
dernějších v České republice. Směna 
čítá kolem třiceti pracovníků. Přesto-

ZNAČKA
   KRÁSNO –

TRADICE
V MODERNÍM KABÁTĚ 

Masný průmysl Krásno staví na valašských řeznických tradicích. 
Historie podniku, který v současnosti patří do pětice největších 
tuzemských výrobců masa, uzenin a dalších pochutin, začala už 

na počátku roku 1895. Před privatizací v roce 1993 však bylo 
Krásno jen malou a zastaralou lokální provozovnou. 
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že je práce v bourárně z velké části 
automatizovaná, bez lidské ruky se 
to tady neobejde.  A nutno přiznat, 
že práce s nožem se dá nazvat kon-
certem. Kusy masa se v rukou mužů 
mění v úhledné díly, které známe 
z obchodů. Během krátké doby je 
několikakilogramový kus vepřového 
zbaven kostí a kůže a maso je roz-
tříděno. Z pásu padá do obrovských 
van, které jsou automaticky tříděny 
podle dalšího zpracování. Denně 
tu připraví desítky tun masa. Maso 
z bourárny pak putuje do další části 
výroby, aby získalo chuť, která uspo-
kojuje mlsné jazýčky zákazníků. 

PÁRKY, KLOBÁSY, 
ŠPEKÁČKY…

V obrovské hale čekají nerezové 
nádoby plné masa. Jejich obsah 
putuje do obřího míchače, kde 
se maso mísí s kořením a dalšími 
surovinami. Tady vzniká dílo na vaše 
oblíbené špekáčky, párky, klobásy, 
šunky, salámy. Voňavá směs plná 
masa, koření a dalších ingrediencí 
se z míchárny dostává na narážku. 
Masová směs je strojově, ale pod 
pečlivým lidským dohledem pě-
chována či narážena do střev. Pak 
už přichází závěrečná fáze výroby. 
Všechny produkty musejí projít 
tepelnou úpravou. 

Z UDÍRNY 
DO LEDNICE

Z udírny putuje výrobek do chla-
dicí komory a pak už se pomalu 
chystá k zákazníkovi. Je ho proto 
třeba zabalit a odeslat. Denně je tu 
připraveno asi sto tun výrobků. Pro 
snadnější krájení šunek a měkkých 
salámů je využíváno krustovací 
zařízení, které slouží k povrchovému 
zamrazení výrobků před krájením. 
Umožňuje krájení velmi jemných 
plátků s prodlouženou údržností 
a vysokou bezpečností pro spo-
třebitele. Choulíme se do plášťů 
a těšíme se do tepla. Prohlídka 
provozu se chýlí ke konci. Zdá se, 
že jsme nachodili desítky kilomet-
rů, ale stálo to za to. Mezitím venku 
čekají auta, aby odvezla vyrobené 
zboží do blízkých i vzdálených koutů 
nejen naší republiky, ale i Evropy. 

CHUŤ A VŮNĚ 
DĚDICTVÍ

Majitelem 
společnosti Masný 
průmysl Krásno je 
Karel Pilčík, který 
se k řemeslu hrdě 
hlásí: „První řezník 
z naší rodiny se 
vyučil v roce 1855. 
Kromě toho jsem 

zakladatelem Sdružení pro zacho-
vání tradic řeznického řemesla. 
Naše výrobky jsou vyráběny v pod-
mínkách, které garantují ty nejvyšší 
bezpečnostní a zdravotní standardy. 
Nepoužíváme geneticky upravené 
suroviny. Snažíme se eliminovat 
alergeny a více než 97 % našich 
výrobků je bez lepku. Všechny 
suroviny, přísady a obaly odpovídají 
zdravotní nezávadnosti. Naše rodina 
ctí rodinnou tradici v řeznickém 
oboru již šest generací.“
Můžeme se těšit na nové výrobky?

Pro letní sezónu máme připra-
venou VENKOVSKOU KLOBÁSU 
a ORIGINAL ŠPEKÁČKY VÁZANÉ 
S HOVĚZÍM MASEM. Nejen děti jistě 
potěší ŠUNKA AMÁLKA nebo PÁRKY 
KÁJA. Podzim pak bude ve znamení 
šunky. Jinak společnost každoročně 
investuje miliony korun do nových 
technologií. Máme unikátní zaříze-
ní, které se na světě vyskytuje jen 
v několika kusech. Je to pás, na kte-
rém bouráme maso na jednotlivé 
části. Dokáže zkontrolovat každého 
řezníka, kolik vytěžil, udělal, vykostil 
jednotlivých částí. Je to motivace, 
aby dělal sám za sebe. Unikátní je 
i zařízení, které urychluje sušení 
trvanlivých salámů.

Jak je to se zaměstnanci, máte 
jich dostatek?

Není to jednoduché, ale mu-
síme se pochlubit, že se nám daří 
zaměstnat i takové pracovníky, 
kteří pokračují v rodinné tradici. 
O své pracovníky se snažíme dobře 
starat. Mají spoustu benefitů včet-
ně závodního stravování, děláme 
snídaně i večeře. Bez spolehlivých 
zaměstnanců bychom dobrou práci 
nesvedli a za to jim patří velký dík.
Výroba jede naplno, co může ma-
jiteli ještě chybět ke štěstí?

Důležitá je samozřejmě výroba 
a kvalita, ale ještě důležitější je od-
byt. To, co vyrobíme, musíme umět 
prodat. A to je práce obchodníků, 
kteří jsou dost úspěšní. Pronikli 
jsme nejen na náš trh, ale i na trhy 
zahraniční. Prodáváme v Česku, 
na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, 
v Anglii. Do Anglie putují například 
naše vyhlášené špekáčky. 
Jste vyučený řezník, řemeslo 
znáte dokonale. Dokázal byste se 
ještě postavit k pásu?

Tak to určitě ano, ale těm našim 
chlapům ve výrobně bych asi už ne-
stačil. To se přiznám. Ale na zabijač-
ky chodím, tohle řemeslo je ve mně 
zakořeněné, nedá se zapomenout. 
A stále mne práce v oboru baví. 
Je už málo rodinných firem. Takže 
když se setkám s některými kolegy 
z podobně zaměřených firem, tak 
jim s úsměvem říkám, že jsou jen 
manažeři, ale já jsem řezník. Jsem 
na tohle řemeslo pyšný.    
Nemáte občas masa už dost?

Kdepak, maso a masné výrobky 
mohu pořád. A sladké mám také 
rád, ale musím se krotit, takže všeho 
s mírou.  -ol- 

NAŠE NOVÉ VÝROBKY 26. května 2016 se uskuteč-nilo jednání představenstva ČESKÉHO SVAZU ZPRACO-VATELŮ MASA, na kterém proběhla volba předsedy ČSZM. Po deseti letech,  během kterých svazu úspěš-ně předsedal Ing. Jaromír Kloud, tuto mimořádně od-povědnou a čestnou funkci převzal pan Karel Pilčík, předseda představenstva MP Krásno, a. s.
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ŽELATINA JE, 
KDYŽ…

Ať to zní jakkoli hrozně, želatina 
je čistý a jemný klíh, který se získává 
vyvařením šlach, kůží (zejména 
vepřových), kostí a jiných jateč-
ních odpadů bohatých na kolagen. 
Tím se přemění na látku, která má 
rosolovací schopnost. Díky tomu 
z ní můžeme vyčarovat řadu atrak-
tivních lahůdek. I dětmi milovaní 
gumoví medvídci jsou ze želatiny. 
Navíc má příznivý účinek na klouby, 
šlachy a vlasy dětí i dospělých.  

Želatina živočišného původu 
bývá plátková, prášková nebo gra-
nulovaná. Vrchovatá lžička práško-
vého želé, tedy asi 3 g, se vyrovná 
1 plátku a vystačí na 0,8 dl tekutiny. 

ŽELATINU PŘIPRAVUJEME 
VŽDY PODLE NÁVODU NA OBALU, 
PROTOŽE SE LIŠÍ PODLE VÝ-
ROBCE. NEJČASTĚJŠÍ JSOU DVA 
ZPŮSOBY:

1. Nejprve ji namočíme 
do několika lžic 

studené vody. 
Zhruba po de-
seti minu-
tách, 
kdy se 
změní 

v lepkavou hmotu, z ní na sítku 
vymačkáme vodu a vmícháme ji 
do suroviny, kterou chceme nechat 
želírovat. 

2. Přivedeme k varu 150 ml 
vody, odstavíme a za stálé-

ho míchání vsypeme 20 g želatiny. 
Po rozpuštění přilijeme 0,5 l stude-
né vody nebo vývaru a smícháme 
se surovinou připravenou na želíro-
vání.

Želatina se hodí na ztužení dor-
tových náplní, tvarohových krémů, 
na zeleninové a masové rosoly, va-
ječnou tlačenku a želé. Pamatujte, 
že čím méně tekutiny k dávce žela-
tiny přidáte, tím bude tužší. Nesmí 
se vařit, pak by neztuhla!

Pozor! Některé druhy čerstvého 
ovoce, například ananas nebo kiwi, 
se s živočišnou želatinou nesnášejí, 

protože obsahují speci-

fické enzymy, které v tomto případě 
zabraňují želírování. Místo čerstvých 
se doporučuje použít kompot. 

AGAR JE, 
KDYŽ… 

Technologický proces výroby 
této nekalorické rostlinné želatiny je 
náročný, a proto je produkt draž-
ší. Několik druhů mořských řas se 
několik měsíců zbavuje vody a suší 
při nízkých teplotách bez přístu-
pu vzduchu. Agar velice prospívá 
lidskému organismu, protože je 
bohatým zdrojem vápníku, hořčí-
ku, kyseliny listové a jódu. Působí 
protizánětlivě, povzbuzuje trávení 
a pomáhá při zácpě.

Základní poměr na jeho přípravu 
je 10 gramů agarových vloček či 
prášku na 1 litr tekutiny. Použije-
me-li nejkvalitnější agar v pruzích, 
dáváme jeden celý pruh na ¾ litru 
tekutiny. Agar povaříme zhruba 
5 minut, vzniklá tekutina sice bude 

řídká, ale během chladnu-
tí spolehlivě zatuhne. 

Používá se především 
na zalití dortů, 

jiných dezertů 
nebo ovoce. 

-koř-

ČÁRY MÁRY
 S ŽELATINOU

Kdo by neznal báječný moučník z piškotu pokrytého jahodami 
a zalitého želatinou! Je veselý a rozplývá se na jazyku. S želatinou 

se dají dělat i mnohá jiná kouzla určená jak pro milovníky 
sladkostí, tak pro vyznavače slaných dobrot.
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LOSOSOVÁ 
SRDÍČKA
 300 g tvrdého sýra výraznější  
chuti   400 g uzeného lososa   
 4 plátky kvalitní želatiny   
 sůl   bílý pepř   
 petrželka   
 světlý toustový chléb   
 trocha olivového oleje   
 kousek másla 
NA DOZDOBENÍ:  
 zakysaná smetana   
 pepř   kapary

Z toustového chleba vykrájíme 
srdíčka a osmažíme je na olivovém 
oleji. Sýr nastrouháme a necháme 
rozpustit v horké lázni. Přidáme 
kousky lososa a želatinu připrave-
nou dle návodu na obalu. Promí-
cháme, dochutíme solí, pepřem 
a petrželkou. 

Směsí plníme silikonové for-
mičky (pokud je nemáme, můžeme 
použít prázdné plato z bonboniéry). 
Dáme zatuhnout do ledničky. Poté 
„bonbóny“ vyklopíme z formiček 
a položíme je na připravená tous-
tová srdíčka lehce potřená máslem. 
Zdobíme smetanou ochucenou 
pepřem a kapary (nakládané kapary 
jsou dost slané, proto smetanu 
nesolíme).

ŽELATINOVÝ 
POHÁR
 2 sáčky zeleného čaje   
 20 g želatiny   50 g rozinek   
 50 g piniových oříšků   
 50 g kešu oříšků   
 80 g třtinového cukru 

Z půl litru vody připravíme zele-
ný čaj, sáčky vyjmeme a do horké-
ho nápoje vsypeme cukr a želatinu. 
Rozmícháme a necháme zchlad-
nout. Přidáme oříšky a rozinky a při-
pravenou směs vlijeme do sklenic. 
Dáme vychladit, zdobíme snítkou 
máty.

TIP: Ti, kteří si nemusejí hlídat 
kalorie, zdobí šlehačkou ušlehanou 
společně s nasekanou čokoládou. 

DOMÁCÍ 
POTAHOVACÍ 
HMOTA
 4 g plátkové želatiny 
 250 g moučkového cukru 
 45 g medu   10 g másla   
 15 g vody

Želatinu namočíme do vody, 
necháme nabobtnat. Ve vodní lázni 
zahřejeme med, přidáme nabobt-
nalou želatinu a máslo. Za stálého 
míchání necháme rozpustit. 

Do mixéru vsypeme cukr, přili-
jeme želatinovou směs a důkladně 
rozmixujeme. Vál poprášíme mouč-
kovým cukrem a hotovou hmotu 
na něm důkladně propracujeme. 
Vložíme ji do potravinářské fólie 
a necháme odležet (nemusí být 
v ledničce). Před samotným pota-
hováním dortu ji znovu propracuje-
me a rozválíme na válu posypaném 
moučkovým cukrem.

AMAROUNY 
PRO DOSPĚLÉ
 1 sáček želatiny   
 ovocná šťáva (množství dle ná-
vodu na obalu želatiny po odečtu 
100 ml, které bude tvořit alkohol)   
 100 ml alkoholu dle chuti   
 1 lžíce cukru

Želatinu promícháme s cuk-
rem, rozmícháme v ovocné šťávě 
a zahřejeme. Jakmile směs začne 
želírovat, přilijeme alkohol. Vlije-
me do formiček na led a necháme 
ztuhnout. Podáváme pouze osobám 
starším 18 let.

BAREVNÉ VARIANTY 

AMAROUNŮ:
ZELENÁ = štáva z kiwi + vodka
ČIRÁ = tonic + gin
RŮŽOVÁ = šťáva z červeného grepu 
+ gin
ČERVENÁ = rybízová šťáva + griotka
ŽLUTÁ = pomerančová šťáva  
+ vodka
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Zpěvačka Tereza Kerndlová 
si potrpí na svůj vzhled. Ráda 
nakupuje a obléká se podle 
poslední módy a každé jaro 
si do svého šatníku pořídí ně-
jaký vyloženě trendy kousek. 
Na nákupy vyráží s manželem. 
Ten mimochodem výborně vaří 
a všemožně si Terezu hýčká. 
Momentálně Tereza zdobí titulky 
módních časopisů, a dokonce 
i komiksu! Ze zpěvačky se totiž 
stala komiksová postava v dob-
rodružném časopisu pro malé 
i velké. Autoři hledali inspiraci pro 
přízračnou bílou paní, která musí 
být modernější a sexy, a Tereza jim 
přišla jako ideální vzor. 
Vy máte ráda komiksy?

Přiznávám, že nejsem tím 
pravým milovníkem komik-
sů, ale každopádně je velice 
milé a potěšující, že je jedna 
z postav inspirovaná mojí 
podobou. To mi udělalo 
vážně radost. Občas nějaký 
komiks minimálně prolistuji, 
protože můj nevlastní syn je 
miluje, a je pravda, že když je 
komiks kvalitně udělaný, ří-
kám si, že je to vážně dobrá 
práce a krásná podívaná.
Vypadáte výborně, ale bylo 
někdy období, kdy se vám 
nechtělo do plavek? 

Moc dobře jsem se v nich 
necítila kolem osmnácti, kdy jsem 
hodně přibrala. Nebyl to tehdy jen 
klasický přerod dívky v ženu, ale 

svoji roli v tom hrálo i moje pů-
sobení ve skupině Black Milk. Kvůli 
pracovnímu vytížení jsem skon-

čila s pravidelným pohybem, 
na který bylo moje tělo do té 
doby zvyklé. Když se k tomu 
ještě přidala nepravidelná stra-
va a zahánění hladu na benzi-
nových pumpách a v rychlých 
občerstveních, bylo z toho 
během pár let celkem osm 
kilo navíc. Momentálně jsem 
na své váze, což je někde ko-
lem padesáti kilogramů. 
Jak se vám povedlo zhub-
nout? 

Tehdy jsem měla přede-
vším silnou motivaci. Tou 
byl začátek sólové dráhy 
a příprava prvního cédéčka. 
Vystupovala jsem konečně 
sama za sebe a uvědomova-
la si, že součástí prezentace 

je i vzhled. Začala jsem 
proto častěji tancovat. 
Snažím se teď pravidel-
ně cvičit, přestože jsem, 
a to přiznávám na rovi-
nu, hodně líný člověk, 
co se sportu týče. 
Řešila jste tehdy i jídlo? 

Nikdy jsem netíhla 
k držení přísných diet. 
Jsem z Moravy a ráda 
si život užívám se vším 
všudy. Nedržím diety 
a nedržím se striktně ani 
známých pouček. Spíš hle-
dám, co mi bude vyhovo-
vat. Když jsem chtěla zhub-

nout, přestala jsem jíst bílé pečivo 
a vyhýbala se knedlíkům a omáč-

MŮJ MANŽEL
SI MNE HÝČKÁ
ROZHOVOR S TEREZOU KERNDLOVOU

A nejen manžel. Na 10. jubilejním plese COOP Centra si 
Terezu Kerndlovou hýčkal celý sál. Drobná tmavovláska 

před půlnocí pěkně šlápla na plyn a uvedla všechny 
hosty přímo do extatického stavu.
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kám. Na druhou stranu si zase můžu 
dopřát sladké. Miluji sušenky, dorty, 
čokoládu. Jakmile si tři dny nedám 
čokoládu, hned utíkám do obchodu 
alespoň pro čokoládovou tyčinku. 
Kdo u vás doma vaří a kdo naku-
puje? 

Já doma vůbec nevařím, a to 
proto, že můj manžel je špičkový 
kuchař. Navíc ho vaření baví a rád 
připravuje jídlo z čerstvých surovin. 
Má doma ohromnou sbírku koření 
téměř z celého světa. Tíhnu k thaj-
ské nebo italské kuchyni a odlehče-
nějším jídlům. 
Za co nejvíc utrácíte? 

Určitě za báječnou dovolenou 
a oblečení. V tom se s manželem 
shodneme. Už před několika lety 
jsem se naučila nakupovat přes 
internet, především v britských e-
-shopech. Sice mám konfekční 
velikost, ale samozřejmě ne všech-
no mi sedí. Tenhle způsob nakupo-
vání mě opravdu baví. Zatímco dřív 
jsem se tahala s taškami, dneska si 

Máte nějaký recept na to, aby vztah 
fungoval tak dlouho jako ten váš? 

Na to asi žádný recept není. 
Prostě musíte najít toho správného 
člověka. Lidi se často hádají kvů-
li tomu, že jeden chce víc chodit 
s kamarády, druhý chce být doma. 
Jeden chce jezdit na hory a druhý 
má rád léto. Ono se zdá, že to jsou 
blbosti, ale nakonec to jsou přesně 
ty věci, které vás rozdělí. My jsme 
naštěstí naladění úplně stejně, 
shodneme se snad úplně na všem 
a vůbec se nehádáme. Člověk si 
zkrátka musí najít někoho na stejné 
vlně a také někoho, s kým si má 
neustále co říct. Nás hodně pojí 
i práce, máme společné sny a cíle. 
Renda už má syna, takže netla-
čí na miminko. Asi je to ale spíš 
o štěstí a osudu, na který já věřím. 
Momentálně se chystám vydat své 
páté album, které vyjde po pěti le-
tech k mým 30. narozeninám, které 
oslavím 6. října. 

-ol-

nakoupím v pohodlí domova, kam 
mi to pak přivezou. Ráda se nechám 
ovlivnit vkusem známých osobností 
v zahraničí, ale i holek na ulici. 
V čem své kráse vypomáháte? 

Mám na sobě pár „půjčených“ 
věcí, kterými se nijak netajím. Pro-
tože mi bůh do vínku nedal husté 
vlasy, mám je přidělané. Nehty si 
nechávám zpevňovat gelem. Vše-
obecně nejsem proti plastickým 
operacím. Každý by se měl ve svém 
těle cítit dobře, a pokud mu zákrok 
pomůže, proč ne. 
Co je pro vás doma?

Ve svém bytě bydlíme deset let, 
nábytek a doplňky jsme vybírali 
s manželem a máme celkem stejný 
vkus. Nerada pouštím do bytu cizí 
lidi, a proto si nejraději uklízím sama. 
Jsem ale hodně flexibilní a umím 
si i představit, že bych žila ve Špa-
nělsku nebo v Paříži. Možná za pár 
let skončíme s Rendou u moře. 
Budeme grilovat ryby, kolem budou 
běhat děti a bude nám dobře.

Job No.

230969
Client

Carlsberg Breweries
Brand

Somersby Core

Contact @ Kontrapunkt Telephone

Jasna Hamzic

Country

Generic

SKU

POSM Background

Format

Portrait
Substrate:

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Tel +45 33 93 18 83

Proof Initial - Date

Martin Højer Kofod 2012.04.02

Approved by Date

Comments

Submitted by Date

THIS DOCUMENT HAS BEEN CHECKED FOR*:

Cutter/format

Number of colours
(Colours in checkbox matches the document)

Preparation for the appropiate substrate

Colour separations have been checked

Editable + outlined text layers

Uploaded to Media Bank/sent to client 

✓
✓
✓
✓
✓
✓

*Depending on the job not all boxes 
are necessarily checked

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Mock-up made: Digital Physical

www.somersbycider.cz

Prozkoumejte svět
Somersby!

Novinka!

ciperka_218x146.indd   1 13.5.2016   6:38:36

INZERCE



28

P
E

Č
U

J
E

M
E

 O
… NASTAVTE LÉTU

NOŽKU –
BEZ OBAV

Základní péči zvládnete bez 
problémů doma. Spočívá v naná-
šení krémů, občasném peelingu, 
stříhání, popřípadě zabrušování 
nehtů. K těmto procedurám vám 
postačí obyčejné zvláčňující kré-
my. Není ovšem od věci si jednou 
za čas dopřát profesionální péči 
o nohy, zvlášť pokud na nich při 
práci celý den stojíte či máte ně-
jaký menší zdravotní problém. 

Na ztvrdlou kůži existuje mnoho 
změkčujících krémů. Máte-li kůži 
po nošení zimních bot ztvrdlou 
opravdu jen mírně, stačí ji pravidel-
ně mazat. Pokud je kůže na patách 
ztluštělá a ztvrdlá ve větší míře, je 
třeba ji z nožek odstranit. Ideální 
a velmi účinná je „rašple“ na pedi-
kúru. Před takovým „ostrouháním“ 
musíme nohy namočit alespoň 
na deset až patnáct minut do tep-

lé vody, aby kůže 
na patách 

změkla. 

Když už svým nohám dopře-
jeme soukromé lázně, spojme 
příjemné s užitečným. Je dobré 
do vody přidat mořskou sůl či pár 
kapek éterického oleje. I bylinko-
vé odvary účinkují. V nich nechte 
nohy odpočívat asi tak dvacet 
minut. Pak je natřete krémem 
a hurá do pelíšku. Je důležité 
vyvarovat se úporného mytí no-
hou mýdlem. Jsou pak vysušené 
a tělo se brání zvýšenou potivos-
tí. Nožky pak mohou ostatním 
znepříjemňovat prostor, v němž 
pobýváme.

Lidé o sebe v současné době pečují víc než dřív. Uvědomují 
si, jak je pro fyzické i psychické zdraví důležité cítit se 

dobře. Podstatná je mimo jiné i péče o nohy. Jsou bezesporu 
hodně namáhané a ošetření potřebují. Nohy nám slouží celý 

život a zaslouží si stejnou péči, jakou dopřáváme například 
svému obličeji nebo vlasům. Noha není nevzhledný, zašpiněný 

a nedokonalý pařát, s nímž je lepší se nechlubit. Zejména v létě jsou nohy  
naše vizitka. Pojďme si připomenout, co s nohama, než je odhalíme.

3.DÍL
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NEJEN NEHTY 
CHTĚJÍ SVÉ

Nehty na nohou stříháme zá-
sadně rovně! Pokud jste zvyklé si 
nehty lakovat, věřte, že i na nohou 
je velmi efektní tzv. francie. Pokud 
máte nohy vykoupané a ostrouha-
né, nehty ostříhané a nalakované, 
pak udělejte svým chodidlům malou 
masáž. Účinné jsou dobré bylinko-
vé balzámy a krémy, v nichž jsou 
výtažky z řebříčku, heřmánku, slézu, 
jírovce, arniky, rozmarýnu, jalovce, 
meduňky nebo mořské trávy. 

Stejně tak jako věnujeme péči 
chodidlům a nehtům, je třeba vě-
novat pozornost stehnům a lýtkům. 
Za krásné jsou stále považovány 
nohy depilované. Depilační krémy, 
vosky i strojky tvoří běžnou součást 
vybavení naší koupelny. Jen by-
chom neměly zapomínat, že v létě 
se nedostatky pod kalhoty nescho-
vají. Lýtka také pravidelně masíru-
jeme a mažeme alespoň tělovým 
mlékem. Když vyrazíte do ulic, 
nezapomeňte nohy natřít opalova-
cím krémem. Pak stačí obléci šaty, 
obout pantoflíčky a ukázat všem své 
božské nožky!

PEDIKÚRA
Pedikúra se zabývá péčí o nohy. 

Zahrnuje všechny činnosti, které 
s touto péčí souvisí. Do nich patří 
speciální koupel nohou, změkčo-
vání kůže, masáže, nanášení krému, 
upravování nehtů včetně jejich stří-
hání, broušení či lakování, depilace 
nohou atd. Péče o nohy je důležitá 
a díky ní s větší pravděpodobností 
předejdete komplikacím, jako jsou 
zarůstající nehty nebo bolestivá 
ztvrdlá kůže. Pedikérka vám pomů-
že zbavit se otoků, ale i kuřích ok, 
ošetří vám zarůstající nehty a po-
může vám i s dalšími neduhy. Kva-
litní pedikérka by vám měla poradit, 
co si počít s případnými problémy 
a jak o nohy co nejlépe pečovat. 

PLÍSNĚ NÁS MOHOU 
PĚKNĚ POTRÁPIT

Nebezpečné jsou pro nohy 
a nehty plísně. Vlhké prostředí 
v botách je pro ně rájem. Není divu, 

když naše nohy dostaly do vínku asi 
250 tisíc potních žlázek. Kombinace 
infekce s neprodyšnou obuví si pak 
vyžádá speciální léčbu naordino-
vanou dermatologem. Údajně až 
devadesát procent lidí postižených 
plísňovým onemocněním nehtů, 
tzv. onychomykózou, nevyhledá 
lékaře. Většinou se za svou nemoc 
stydí, ale bohužel si vůbec neuvě-
domují, že je nakažlivá. Infekci tak 
mohou přenést na své okolí. Ony-
chomykózu způsobují různé parazi-
tické houby, plísně či kvasinky. Rané 
stadium poznáte podle toho, že sa-
motnému napadení nehtů plísněmi 
nebo kvasinkami obvykle předchází 
neznatelné olupování kůže v me-
ziprstí nohou. Tyto drobné proje-
vy jsou zdravotně nejzávažnější. 
Vyžadují okamžitou léčbu dřív, než 
podhoubí proroste do nehtů a jejich 
okolí a situace začne být vážná. To 
znamená, že nehty začnou hrub-
nout, olupovat se, olamovat, nebo 
dokonce deformovat prsty a klouby. 
Poškozením nehtu dochází i k jeho 
zarůstání a zánětům. 

POZOR NA 
PŘEZŮVKY!

Péče o nohy a nehty by měla být 
samozřejmostí a pravidlo nepůj-
čovat si cizí přezůvky by se mělo 
vštěpovat již malým dětem. Der-
matologové jsou zhrozeni nárůs-
tem výskytu mykózy. Příčinu, proč 
se infekce rozšiřují, vidí odborníci 
kromě jiného v nošení uzavřené 
a neprodyšné obuvi, v hromadném 
využívání plaveckých bazénů, saun 
a koupališť, ve sportech, které nohy 
přetěžují, a samozřejmě také v uží-
vání některých léků a v celkovém 
zvyšování počtu lidí se sníženou 
imunitou. K nákaze dochází při kon-
taktu s výtrusy a zlomky podhoubí. 
Ty jsou na věcech používaných 
nakaženou osobou nebo ve společ-
ných sprchách a šatnách. Infekce 
obvykle proniká do nehtu pod jeho 
volným okrajem. Odtud se šíří až 
ke kořeni. Probíhající onemocnění 
se pozná podle změny tvaru, barvy 
a struktury nehtu. Průzkumy potvr-
zují, že onemocnění nehtů postihu-
je o něco víc muže než ženy a riziko 

onemocnění stoupá s věkem. Mykó-
zy zpravidla spojujeme s létem, kdy 
je opravdu jejich sezóna. Nosíme-li 
nevhodnou a neprodyšnou obuv, 
nohy se potí, kůže se zapaří a naruší 
se kožní bariéra. 

Na trhu se objevuje stále víc 
kosmetických přípravků určených 
přímo pro péči o nohy. Patří k nim 
výrobky proti pocení a zápachu. 
Většina z nich obsahuje antibakte-
riální a protiplísňové složky. Nohy se 
obecně hodně potí, přičemž největ-
ším zdrojem je ploska nohy, která 
má údajně až čtyři stovky potních 
žláz na centimetr čtvereční. Proto 
by měla být každá obuv, zvláště 
pak ta uzavřená, ve vnitřní nášlapné 
části vybavena stélkou nebo vlož-
kou z materiálu, který pot dobře 
absorbuje.

POKUD BUDETE DODRŽOVAT 
NÁSLEDUJÍCÍCH 

NĚKOLIK RAD, 
NEMUSÍTE MÍT 
S NOHAMA PROBLÉM: 

  Nikdy nepoužívejte společné 
ručníky ani ostatní toaletní po-
třeby. 

  Nechoďte naboso ani doma, 
bosky je dobré jen brouzdat se 
v létě v trávě. 

  Nohy pravidelně omývejte. 
  Větší pozornost si zaslouží po-

kožka mezi prsty a na patách, 
kde se mohou objevit bolestivé 
trhlinky. 

  Omezte na minimum delší noše-
ní těsné a neprodyšné obuvi.

  Pravidelně kontrolujte, zda se 
vám na chodidlech neudělaly 
puchýře nebo kuří oka. 

  Méně solte, nadbytek soli 
v potravě se projevuje tím, že 
tělo začne zadržovat vodu, což 
ke komfortu vašich nohou roz-
hodně nepřispívá. 

  Zahoďte podpatky, každodenní 
nošení vysokých podpatků může 
skončit nepříjemnými otlaky, 
zrohovatěním kůže, kuřími oky 
nebo mozoly.

-ol-
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Správné znění tajenek posílejte do 31. července 2016 na adresu Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou  
adresu coopclub@coopclub.cz, kde do předmětu zprávy uveďte „COOP Rádce – křížovka“. Připojte svoji kontaktní adresu a telefonní číslo, 
které je nutné z důvodu dojednání převzetí výhry. Jména deseti vylosovaných výherců budou zveřejněna na adrese www.coopclub.cz 
v sekci soutěže a v příštím čísle COOP Rádce. Výherci obdrží dárkový balíček od společnosti Druchema. Správné znění tajenek z minulé-
ho čísla je: „S pomocníky“ a „z Alibony jde zavařování samo“. Výherci jsou: Ludmila Řepová, Toužim; Vladimír Balák, Horní Bříza; Dagmar 
Finková, Bakov nad Jizerou; Alena Dychtlová, Velešín; Libuše Kanínská, Hostinné; Jarmila Gáčová, Stochov; Klára Vejdovská, Žilina; Daniel 
Sýkora, Hlučín-Bobrovníky; Veronika Rothová, Tišnov; Lída Bařinková, Valašské Meziříčí.

OSMISMĚRKA – LEGENDA: Alba, alken, asfalt, auto, celnice, Dán, deník, dovozce, duha, 
dusík, evakuace, filharmonie, hajný, herečka, Jarek, jehličnany, kanoe, Kleopatra, komora, 
krev, lahvička, lesk, letopočet, líh, manželství, montérky, nálev, nával, níže, novomanželka, 
otoman, ovce, parlament, pečeně, plavec, plotna, pohostinství, posluhovačka, preparát, 
příjemce, přívlastek, ráj, rapír, rekonstrukce, sál, sandál, scéna, síť, slunečník, sosák, souvětí, 
spis, spojení, spravedlnost, stín, strojírenství, trakt, vykřičník, vystěhovalec, zip, zmetek.

H T S O N L D E V A R P S E P L A V E C

P N C O Á A E C K U R T S N O K E R V E

O E É D S V N M D T R K A K Č I V H A L

H M N F Á Á Í E N O V O M A N Ž E L K A

O A A Ý R N K J J Y V M V O Ě L R K U V

S L U N E Č N Í K O T O M A N E K L A O

T R Á J Ž C R Ř S D H R Z M E T E K C H

I A O A Í E I P E U A A I C Č O É L E Ě

N P U H N Č L N L H D L P R E P A R Á T

S Í Ť S N T Á S L A A R T A P O E L K S

T R T Í I L O I T E J E H L I Č N A N Y

V V K S E P F L O V C E Í B K E R A J V

Í T Ě V U O S E P Ř Í V L A S T E K K S

Do slosování budou 
zařazeny jen odpovědi 
obsahující jak tajenku 
OSMISMĚRKY, 
tak tajenku KŘÍŽOVKY.



Další významné oce-
nění pro privátní značky 

COOP přišlo ze strany spotřebi-
telské organizace dTest. Ta v dub-
novém vydání stejnojmenného 
časopisu představila test sladkých 
paprik, z nichž si vítězných 77 % 
odnesl právě výrobek z řady DLE 
GUSTA. Společnost dTest nechala 
zkontrolovat 14 vzorků mleté sladké 
papriky a zjišťovala především, jak 
si poradí s jedním ze svých hlavních 
úkolů – barvením. 

Barvivost je objektivním parame-
trem uváděným ve stupních ASTA. 
Tuto informaci však spotřebitel 
na obalu výrobků obvykle nena-
lezne. Jak uvádí časopis dTest, pod 
zkratkou ASTA se skrývá Americ-
ká asociace obchodu s kořením 
(American Spice Trade Association). 
Číslo ASTA vyjadřuje takzvanou 
extraktivní barvivost, tedy kolik 
barviva se z papriky uvolní do oleje. 
Při laboratorním stanovení se nechá 
koření vyluhovat v acetonu a pak 
se spektrofotometricky změří barva 

získaného výluhu. Výsledky se vy-
jadřují na škále od 30 do 180. Platí, 
že čím je číslo vyšší, tím jsou barvicí 
schopnosti koření lepší, a spolu 
s tím obvykle stoupá i jeho cena. 

Paprika Dle Gusta dosáhla hod-
noty 164 ASTA, čímž spadá do nej-
vyšší třídy dle barvivosti. Oproti 
ostatním výrobkům je ovšem k do-
stání za velice příznivou cenu. 

Dalším z posuzovaných kritérií 
bylo, zda během pěstování a sklado-
vání v paprice nezanechaly nežádou-
cí stopy pesticidy a plísně. Z tohoto 
pohledu získala sladká paprika Dle 
Gusta známku dobře (75 %). Nadprů-
měrně si výrobek vedl i v hodnocení 
hmotnostní odchylky, kde dosáhl 
na výborný výsledek 95 %. 

Abyste kvalitu zakoupeného 
výrobku udrželi co nejdéle i v domá-
cích podmínkách, je potřeba hledět 
na správné skladování. Aroma i bar-
vivost totiž paprika ztrácí stárnutím. 
Nevhodné jsou také průhledné 
a špatně těsnící obaly i ponechání 
koření v otevřeném původním sáčku.
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CO JE NOVÉHO V COOPU?
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KDYŽ PAPRIKA, PAK 
JEDINĚ DLE GUSTA



Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna  
jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company. 

Akce se vztahuje na produkty Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite a Kinley  
ve všech baleních. Soutěž platí v termínu od 1. 6. do 31. 7. 2016.

Více na www.coca-cola.cz nebo www.coopclub.cz/cocacola

VYHRAJ ZÁJEZD DO MONAKA

ZA HONZOU KOLLEREM
A DALŠÍCH 100 SKVĚLÝCH CEN
 1. Nakup nápoje Coca-Cola v minimální hodnotě 50 Kč. 
 2. Schovej si účtenku.
 3. Vyplň formulář na www.coopclub.cz/cocacola 
 4. Zahraj si soutěžní pexeso a vyhraj!


