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Vážení
naši čtenáři,

letošní jaro nám příliš tepla 
nepřineslo a stejný postesk 
nespokojenosti je slyšet při 
hodnocení prodeje potravin 
v tomto období od našich 
výrobců. Poklesy to nejsou 
nijak dramatické, avšak při 
stále trvající opatrnosti spo-
třebitelů a jejich snaze příliš 
neutrácet to pak jsou výsledky, 
které řadu šéfů fi rem znervóz-
ňují. A tak se musí reagovat 
a hledat veškeré cesty a směry 

řešení směřující k zaujetí zákazníka, tedy odběratele a pak 
i spotřebitele – což dost často není totéž. Výrobkový rozvoj 
a neustálý proces hledání nových výrobků je obdivuhodný. 
Každý zbrojí na toto téma, a to i v ekonomické situaci, kdy 
není snadné zabezpečovat fi nanční krytí na další rozvoj. 
Vypíchnout příklad, abych někoho nevynechal, není nijak 
jednoduché. Tato situace je téměř ve všech našich potravi-
nářských fi rmách podobná. Nové výrobky svým obsahem, 
nové druhy balení, snahy o vyjití vstříc sociálním sku-
pinám se specifi ckými nároky na výživu, trendové výrobky 
Bio, ale i úplně nové technologie. Tyto inovační snahy jsou 
na jedné straně konkurenční obranou, ale já je vidím jako 
životaschopný projev našich fi rem a schopnosti našich lidí 
perfektně se orientovat a pracovat za každé situace. I v této 
době, kdy prodej a spotřeba výrobků nevyrobených v naší 
zemi dosahuje dle sortimentu 30 až 40 % a možnosti umis-
ťování našich výrobků v dalších zemích EU jsou takřka 
nulové. A kdy realizační ceny při prodeji potravin příliš 

zisku netvoří. „Klobouk dolů“ je první pochvalné klišé 
našim potravinářům, a to druhé, trochu Werichovské: 
„český živel“ potřebuje silného nepřítele a aby „byl“, tak 
tu „je“. 

I toto vydání časopisu Potravinářská Revue výše uvedená 
moje tvrzení dokumentuje. Velmi jsme se věnovali rozšířené 
rubrice k fermentovaným masným výrobkům vyráběným stu-
denou cestou. A právě tato část představuje skvělé inovační 
aktivity našich fi rem masného průmyslu. A pak mlékaři, kteří 
v soutěži o „Mlékárenský výrobek roku“ předvedli v letošním 
ročníku řadu nových výrobků, o nichž se na našich stránkách 
dočtete. Ale i technika a technologie pro masný průmysl od 
fi rem, které nejenže přímo ovlivňují inovační rozvoj masných 
výrobků, ale i velmi prestižně reprezentovaly svoji nabídku 
na veletrhu IFFA 2010 ve Frankfurtu nad Mohanem v květnu 
tohoto roku. Také rád upozorňuji na naši „odborně-lahůd-
kovou“ reportáž ze sýrárny ORRERO v Litovli a představení 
mlékárny společnosti MILTRA B. 

A pak je na místě poděkování autorům našich článků. 
Úvodní článek k výživě, s hodnocením stravovacích zvyk-
lostí, nám věnoval hlavní hygienik České republiky MUDr. 
Michael Vít, Ph.D. Poděkování patří také MVDr. Josefu 
Kameníkovi, CSc., MVDr. Janu Budigovi, CSc., a prof. Ing. 
Petru Pipkovi, CSc., z VŠCHT za skvělé a fundované uvedení 
do problematiky fermentovaných masných výrobků. Pro 
rozšíření obzoru o léčebné výživě v nemocnicích uvádíme 
článek nutričního terapeuta Mariána Bučka. „Kam smě-
řuje trh se sýry“ je dalším příspěvkem našeho erudovaného 
autora Ing. Jiřího Kopáčka, CSc., který je novým předsedou 
Českomoravského svazu mlékárenského. A na odlehčení 
a pro příklad, jak lze žít, představujeme v již tradiční rubrice 
„Koníčky potravinářů“ mlékárenského ekonoma Ing. Fran-
tiška Havla. Pěkné počtení Vám všem!

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel 

�

Výzkumný
ústav
potravinářský
Praha, v.v.i.

nabízí služby a poradenství
pro potravinářství

�  analýzy potravinářských surovin a výrobků

(chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy)

�  proměřování fyzikálních vlastností potravinářských 

surovin a výrobků

�  výpočty a experimentální ověřování procesů

(vč. mikrovlnného ohřevu, vysokotlaké pasterace, 

rozmrazování a zmrazování)

�  vývoj receptur dle speciálních požadavků

(vč. dietní výživy)

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Radiová 7, 102 31 Praha 10 - Hostivař

Tel.: 296 792 111, fax: 272 701 983
E-mail: vupp@vupp.cz, www.vupp.cz
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Náhled
na stravovací 

zvyklosti
naší populace

MUDr. MICHAEL VÍT, Ph.D.,
náměstek ministryně pro ochranu a podporu

veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR,
Mgr. EVA GOTTVALDOVÁ,

sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, MZ ČR

Problematika zdraví, výživy, potravinářství a zemědělství 
jsou odvěkými a nedílnými souputníky již od počátků lid-

stva. Přístup k zemědělské produkci, potraviny a pokrmy po-
skytovaly lidstvu potřebné protiklady, které lidé považovali za 
ukazatele své vlastní identity a odlišnosti od těch ostatních. 
Jak uvádí italský historik Massimo Montanari ve své knize 
Hlad a Hojnost – Dějiny stravování v Evropě: „…kultura Řeků 
a Římanů se zakládala na zemědělství a sadovnictví (alespoň 
pokud hovoříme o dominantních modelech). Nejvýznamněj-
šími plodinami bylo obilí, vinná réva a olivy, trojice produk-
tivních a kulturních hodnot, kterou tyto civilizace povýšily na 
symbol své identity. „Všeho, čeho se mé dcery dotkly, se promě-
nilo v zrno, v čisté víno nebo v olivy,“ praví Anios, délský král 
a kněz v jedné z Ovidiových Proměn a tato slova jasně vypoví-
dají o stravovacích zvyklostech a přáních (Není mýtus o Ani-
ovi také utopií?) tehdejších lidí. Plutarchos zase píše, že když 
se mladí Athéňané ocitli na prahu dospělosti, byli dovedeni do 
svatyně Kekropovy dcery Angraulos, aby přísahali věrnost své 
vlasti, v níž, jak zněla formule, „dozrává obilí, vinná réva a oli-
vy“. Tyto tři základní prvky jsou zcela dostačující a nezbytné 
k jejímu rozpoznání. Vedle nich hrálo jistou úlohu zahradnic-
tví (především) a chov ovcí, jediná forma využití přírodních 
zdrojů, jíž řečtí a latinští spisovatelé věnovali opravdovou po-
zornost a sympatii. Rybolov měl určitý význam jen v pobřež-
ních krajích. Ze zmíněných skutečností tedy vyrůstal alimen-
tární systém, který můžeme označovat jako „středomořský“, 
s výrazně vegetariánskými rysy, založený na moučných kaších 
a na chlebu, na víně, na oleji a na zelenině; to vše doplňovalo 
malé množství masa a především sýr (ovce a kozy se chovaly 
převážně pro mléko a vlnu). Zcela odlišné byly výrobní způ-
soby a kulturní hodnoty „barbarů“, jak tyto národy nazývali 
Řekové a Římané. Keltské a germánské obyvatelstvo, které se 

po dlouhá staletí pohybovalo po rozlehlých lesích střední a se-
verní Evropy, dávalo přednost panenské přírodě. Ústředními 
a nejcharakterističtějšími aktivitami jejich způsobu života byl 
lov a rybolov, sběr lesních plodů a chov zvířat volně se pasou-
cích po lesích (především prasat, ale také koní a skotu). Hlav-
ní alimentární hodnotou tedy nebyl chléb a kukuřičná kaše, 
ale maso. Nepilo se víno (to znali jen v příhraničních oblastech 
římské říše), nýbrž kobylí mléko a kysané tekutiny, které se 
z něj vyráběly, nebo mošt získávaný kvašením planého ovoce 
a tam, kde se na malých lesních mýtinách pěstovaly obilniny, 
také pivo. K maštění a vaření se nepoužíval olej (tento typ tuku 
se objevuje pouze v římské kuchařce připisované Apiciovi Ca-
eliovi), nýbrž máslo a sádlo. Rozdělení jistě nebylo tak jedno-
značné: také Germáni konzumovali obilniny, ovesné kaše či 
ječné koláče (nikoli však pšeničný chléb, který byl skutečným 
symbolem středomořské výživy). A naopak Římané jedli vep-
řové maso (které císaři rozdělovali obyvatelům hlavního měs-
ta spolu s chlebem)…“ Jak píše autor dále, nejde však o to, zjis-
tit, co se kde jedlo či nejedlo, protože bychom nejspíše zjistili, 
že se jedlo všude víceméně stejně, nýbrž posoudit specifi ckou 
(kulturní) úlohu jednotlivých potravin. 

Dovolili jsme si začít poněkud netradičně a poněkud delší 
citací z knihy italského medievalisty, avšak tyto dva odsta-
večky z jeho publikace věnující se dějinám (hladu a) stravování 
v Evropě, které charakterizují dobu před příchodem Slovanů 
a křesťanství na území našich (českých) zemí, podle nás vypo-
vídají mnohé aktuální i o současných stravovacích zvyklostech 
a situaci nejen u nás v České republice, ale i v Evropě, či chce-
te-li v Evropské unii.

Pomineme-li problematiku „foodsafety“, bezpečnosti 
potravin, jako konstantní nedílnou součást výživových politik 
a také problematiku správné výživy a stravování, začíná 
se i v evropském kontextu stále více hovořit o problematice 
„foodsecurity“, tj. o dostatečném zajištění dostupnosti (bez-
pečných) potravin pro všechny vrstvy obyvatelstva, a to nejen 
v souvislosti s třetími zeměmi či zeměmi bývalého Sovětského 
svazu. Otázka potravinové pomoci je nyní například velmi 
aktuálním tématem v Irsku, které dokonce vyvolalo vznik pří-
slušné tematické skupiny pracující pod hlavičkou Evropské 
úřadovny WHO a ve kterém se již na úrovni státu rozběhla 
potravinová pomoc v podobě rozdávání základních potravin 
potřebným. Slovinský státní zdravotní ústav se například pod 
tlakem rostoucí hospodářské krize pokusil propočítat, zda lze 
státem vydaná výživová doporučení dodržet i při příjmu pouze 
sociálních dávek. Z propočtů, i když byly použity nejlevnější 
varianty potravin, vyplynulo, že nikoli.

Dalším aspektem, který je výše zmiňován italským histo-
rikem, je „kulturní, národnostní“ identifi kace prostřednictvím 
stravování. Vliv „globalizace“ je neúprosný a my se můžeme 
setkat například se snahou středomořských států jejich styl 
stravování – „Středomořskou stravu“ – ustavit jako památku 
UNESCO. Tato snaha, jak můžeme pozorovat, vyplývá z jaké-
hosi pocitu marnosti, že v praxi je středomořská strava jen 
jakousi chimérou. Pocitu, který je navíc podepřen medicín-
skými výzkumy, že středomořský styl stravování je z hlediska 
prevence kardiovaskulárních onemocnění ten nejpřínosnější 
a vědomí, že kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější 
příčinou úmrtí v Evropě a že mladí obyvatelé Středomoří za 
národní pokrm považují nejspíše hamburger s hranolkami či 
jiný produkt rychlého stravování. České Ministerstvo země-
dělství a Potravinářská komora ČR nezůstávají pozadu a snaží 
se i u nás podporovat národní a regionální potravinářské pro-
dukty a pokrmy.

Lze říci, že žijeme v poněkud schizoidní době, kdy na 
straně jedné dále pokračuje „westernizace“ našeho způsobu 
stravování. Otevírají se stále nové restaurace nadnárodních 

 MUDr. Michael Vít, Ph.D.
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řetězců rychlého občerstvení vyhovující „západnímu typu 
stravy“ a na straně druhé je snaha o návrat k „našemu“. 
Navíc je možné předpokládat, že po vzoru očekávání americ-
kých odborníků na výživu budou i u nás nabývat stále více na 
popularitě exotické kuchyně Středního východu či asijského 
nebo latinsko-amerického původu, avšak poněkud modifi ko-
vané tak, aby odpovídaly chutím „středního proudu“. Dalším 
trendem, jehož další rozvoj můžeme spolu s americkými 
odborníky očekávat, je, kromě častějšího jedení mimo domov, 
tzv. „dietaření“, zde se sice nejedná o místně defi novatelný 
styl stravování, ale o stále častější propadnutí „mýtu snadných 
diet“, pomocí něhož se jedinci trpící nadváhou snaží vypořádat 
se svojí nadměrnou hmotností. 

Stěžejními determinantami stravování v minulosti byly 
zejména dva faktory: bylo-li vůbec co jíst, či měl-li úrodu vůbec 
kdo sklidit (např. po morových epidemiích). Problematiku 
infekčních onemocnění se nám v našich podmínkách obecně 
podařilo hygienickými opatřeními a očkováním zvládnout do 
té míry, že již nejsou primární příčinou úmrtí. To však nezna-
mená, že vymizely z naší pozornosti úplně, ba naopak, je třeba 
jim věnovat neustálou pozornost, a to nejen proto, že mnozí 
z nás si odvykli s těmito chorobami počítat. České orgány 
ochrany veřejného zdraví mají k dispozici unikátní systém evi-
dence infekčních onemocnění, a tak můžeme říci, že za mnoha 
evidovanými epidemiemi onemocnění z potravin, na prvo-
počátku nalézáme nedodržení či porušení základních hygi-
enických pravidel ať již z hlediska hygieny osobní či hygieny 
provozu, například křížovou kontaminaci či porušení chlado-
vého řetězce.

Ve významnosti nemocí v rámci veřejného zdraví však 
došlo k posunu, největší zdravotní zátěž nyní v Evropě předsta-
vují tak zvaná chronická neinfekční onemocnění (dříve ozna-
čovaná jako choroby civilizační), což je okruh nemocí, mezi 
něž se řadí kardiovaskulární onemocnění, rakovina, poruchy 
duševního zdraví, diabetes mellitus 2. typu (cukrovka), chro-
nická respirační onemocnění a poruchy svalového a koster-
ního systému, přičemž, jak jsme již výše uvedli, onemocnění 
kardiovaskulární jsou nejčastější příčinou úmrtí vůbec. 

Tuto širokou skupinu chorob vzájemně spojují společné 
rizikové faktory, základní determinanty a tedy i možnosti 
prevence a intervence. Těmito determinantami jsou strava 
a pohybová aktivita, které jsou spolu s tabákem a alkoholem 
klíčovými determinantami současného veřejného zdraví. 
Podle Světové zdravotnické organizace až 80 % onemocnění 
ischemickou chorobou srdeční a až 90 % onemocnění diabetes 
mellitus 2. typu se lze vyhnout pomocí změny faktorů život-
ního stylu. Přibližně 1/3 rakovinných onemocnění by se mohlo 
předejít, pokud bychom se po celý život stravovali podle zásad 
správné výživy, udrželi si zdravou tělesnou hmotnost a dosta-
tečně se pohybovali.

Jaké trendy tedy můžeme nyní ve výživě pozorovat? 
V České republice národní studie hodnotící longitudinálně 
individuální spotřebu potravin bohužel chybí, vycházet však 
můžeme z údajů evropských států, které tyto údaje k dispozici 
mají, a s nimiž naše data, která máme k dispozici, korespon-
dují.  V současné době je obecně stravování spojováno s nad-
bytečným příjmem energeticky bohatých avšak jinak nutričně 
chudých potravin, které jsou bohaté obsahem tuků, jednodu-
chých cukrů a soli (typicky pokrmy rychlého stravování, různé 
druhy sladkostí a slaných krekrů apod.). 

Nelze však, možná pro někoho paradoxně, říci, že by 
rostla i celková energetická spotřeba. Například Nizozemci ve 
svých studiích národní spotřeby zjistili, že mezi lety 1987/88 
a 1997/98 klesla energetická spotřeba o čtyři procenta, avšak 
procento jedinců trpících nadváhou či obezitou se zvýšilo. 
Autoři studie tento výsledek přičítají skutečnosti, že výdej 

energie pohybovou aktivitou klesl u průměrného jedince ještě 
více než její příjem. K podobným výsledkům dospěli i ve Spo-
jeném království Velké Británie a Severního Irska, kde došli 
ke zjištěním, že během posledních desetiletí nedocházelo ke 
zvyšování příjmu potravy, ale spíše ke změně jejího charak-
teru a složení, a zejména pak omezování energetického výdeje 
pohybem. 

Tomu odpovídají i výsledky například 6. celostátního 
antropologického výzkumu 2001, ze kterého vyplynulo, že 
děti trpící nadváhou a obezitou častěji uvádí, že nesnídají, 
nesvačí, neobědvají a nejí nic mimo hlavní denní jídla. Tento 
trend pak potvrzují i výsledky mezinárodní studie, do které 
se ČR již tradičně zapojuje, a to Health Behaviour in School-
aged Children‘s (HBSC). Výskyt nadváhy a obezity u dětí úzce 
koreluje s výskytem nadváhy a obezity u rodičů, za faktor, který 
má nejvýznamnější vliv na zdraví dětí, je pak v našich podmín-
kách považováno vzdělání rodičů. Z tohoto úhlu pohledu je 
pak zajímavé další zjištění výše uvedeného antropologického 
výzkumu, a to, že dosavadní trend, kdy v Praze, které je při-
pisovaná nejvyšší míra vzdělanosti, bylo nejméně dětí s nad-
měrnou hmotností, nebyl v roce 2001 potvrzen. Tento výsledek 
je připisován skutečnosti, že pražské děti mají větší fi nanční 
možnosti a více příležitostí k nákupu rychlého občerstvení 
a sladkostí. V poslední době je k tomu médii i zdůrazňována 
nižší příležitost pražských dětí k pohybu například ve vztahu 
k bezpečné cestě do školy – na kole či pěšky. 

Poslední zcela nedávno publikované údaje Ústavu zdra-
votnických informací a statistiky potvrzují, že české děti 
tloustnou, uvádí, že počty dětí sledovaných v ambulancích 
praktických dětských lékařů stouply v letech 1996 až 2009 na 
více než dvojnásobek, a to z 10 400 na 26 700. V případě dospí-
vajících byl nárůst dokonce téměř trojnásobný, z 6 100 na
17 700. V přepočtu na 1 000 registrovaných pacientů daného 
věku je nárůst léčených pro obezitu ještě větší, u dětí z 5,5 na 
18,3 a u adolescentů z 8,8 na 35,9.

Zkušenosti z dětských ambulancí potvrzují výsledky brit-
ského výzkumu, kdy v rámci jejich kampaně „Change for Life“ 
zjistili, že byť britští rodičové vnímají dětskou obezitu jako pro-
blém, nevnímají ji jako problém svých dětí; mají tendenci pod-
ceňovat množství jídla, které dítě snědlo a přeceňovat množství 
pohybové aktivity, kterému se věnovalo; dále například upřed-
nostňují okamžitý pocit štěstí dítěte před dlouhodobějšími 
zdravotními riziky a pouze 5 % rodičů si je ochotno připustit, 
že je jejich dítě obézní. Čeští rodiče si často do ordinace při-
jdou jen ověřit, zda není příčina zvýšené hmotnosti zdravot-
ního charakteru a další kroky už nepodnikají. Z výzkumu 
pražského Endokrinologického ústavu mezi dětskými lékaři 
plyne, že celá třetina rodičů nemá zájem s obézním dítětem 
cokoliv dělat. A to ani přesto, že by si leckdy i samy děti přály 
zhubnout.

Prevencí nadváhy a obezity však není držet nějakou dietu, 
stačí jen „naučit se pořádně jíst“, a k tomu nám stačí tři „Pé“ – 
Pestře, Pravidelně a Přiměřeně, přičemž přiměřenost je dána 
množstvím pohybové aktivity. 

Nezachrání nás nějaká „speciální“ potravina, či naopak 
nelze stigmatizovat jednu potravinu, a hledat jednoho viníka. 
Vždy záleží na zmiňované pestrosti, a jak již tvrdil Paracelsus, 
jedna látka může být v určitém množství užitečná a v jiném 
škodlivá, a to platí nejen z hlediska bezpečnosti potravin, ale 
i z hlediska prevence nadváhy a obezity. Což potvrzuje i sou-
dobý trend nadmírné konzumace potravin energeticky boha-
tých, avšak jinak nutričně chudých potravin.

Byť potřeba potravy je záležitostí fyziologickou, stravo-
vací režim je záležitostí naučenou, přičemž stěžejní vliv na stra-
vovací návyky dětí má rodina, a to již od nejútlejšího dětství. 
Vrátíme-li se k počátku článku a zmínce o návratu k tradicím, 
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nemůžeme nezmínit naše zkušenosti s problematikou školního 
stravování. V rámci školního stravování, jehož defi nice a pod-
mínky provozování jsou vymezeny vyhláškou č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování, je snaha dětem nabídnout široký sorti-
ment potravin. Dětem je tak nabízena široká škála pokrmů, 
což se však mnohdy bohužel ukazuje být „kamenem úrazu“. 
Doma se nevaří tak jako dříve, byť s narůstajícími ekonomic-
kými problémy byl pozorován určitý trend návratu k domácím 
večeřím; stále častěji je zvykem jíst mimo domov či děti často 
znají z domova jen úzký sortiment pokrmů, který je jim stále 
dokola rodiči předkládán. Děti poté školní pokrmy odmítají 
jíst, často i proto, že je prostě „jen“ neznají a kontroly České 
školní inspekce potvrzují, že výše uvedená vyhláška není 
v komoditách, jako jsou luštěniny či ovoce a zelenina, plněna. 
Dětem předkládané jídelníčky jsou často kompromisem poža-
davků na správnou výživu a požadavky dětí na to, co jim chutná 
a často bohužel mají také vliv i požadavky učitelů, byť školní 
stravování je podle příslušné vyhlášky určeno výlučně dětem 
a stravování učitelům může být sice poskytováno, avšak nad 
rámec školního stravování a nemá je narušit. 

Námitka, že tradiční česká kuchyně nejde ruku v ruce 
s požadavky na správnou výživu, je poněkud lichá. Je třeba se 
však blíže zaměřit na to, co bylo dříve tradičními pokrmy. Byť 
jako tradiční pokrmy české kuchyně bývají označovány „vep-
řo-knedlo-zelo“ či svíčková pečeně na smetaně s knedlíkem, je 
třeba si uvědomit, že historicky obdobné pokrmy byly pokrmy 
„nedělními – svátečními“, a to dokonce jen v rodinách určitých 
společenských vrstev. Jako běžnou součást svého jídelníčku si 
je mohla dovolit pouze šlechta či bohaté měšťanské rodiny, 
nikoli však běžní venkované a obyvatelé měst. Nebyly dokonce 
ani dennodenní součástí jídelníčku bohatých sedláků. Stravo-
vací zvyklosti byly také daleko více určovány církevními rituály, 
které často diktují držení půstů, navíc hlava katolické církve 
sídlí v Římě, což také mělo na stravovací zvyklosti nemalý vliv. 
Maso tak v minulosti zcela rozhodně nebylo potravinou, která 
se na stolech našich předků vyskytovala každý den, ba naopak 
bylo potravinou sváteční, tedy „za odměnu“. 

Na stolech běžných lidí (pokud vůbec něco) se tedy vět-
šinou nacházely různé kaše a husté polévky, ke kterým se 
podával chléb. Například hrachová kaše s chlebem či čočka 
s chlebem, bylo-li dobře i s trochou omastku, nebo také hrách 
a kroupy (šoulet). Trošku smutně se v tomto kontextu našich 
tradic jeví zkušenost, o kterou se s námi osobně podělila minulý 
měsíc na konferenci o školním stravování jedna z vedoucích 
školních jídelen z jednoho menšího města jednoho dříve chu-
dého kraje, kde luštěniny tvořily základ obživy: jen tak „pro 
zajímavost“ si zkusily s kolegyněmi zjistit, kolik z uvařené 
čočky „na kyselo“ děti u nich v jídelně doopravdy sní – z třiceti 
kil se jim patnáct „vrátilo“.

Vrátíme-li se opět trochu do historie, komoditou, jež 
by stála z hlediska výživy „za podporu“, jsou i ryby, a nejen 
ty mořské. Například kapra vnímáme jako tradiční postní 
pokrm, který je vhodný zejména pro čas Vánoc. Ve výše zmi-
ňované publikaci o dějinách stravování se můžeme dočíst, že 
již ve 13. století je možné v dolním povodí Dunaje doložit velké 
sádky a výrobu solených a sušených kaprů. Postupem času 
se kapři stali jedním z nejbohatších zdrojů tohoto regionu. 
V 16. století dokonce konstatuje benátský vyslanec Giovanni 
Michiel, že „Čechy mají sádky tak plné ryb, že v nich spočívá 
velká část bohatství tohoto království“. Zcela reálně můžeme 
předpokládat, že ryby z těchto sádek určitě nebyly určeny ke 
konzumaci pouze během jediné sváteční události, ale před-
stavovali součást každodenního jídelníčku našich předků, byť 
ryby vždy byly, a tak trochu i pod vlivem církve, vnímány jako 
pokrm postní, tedy ten, „co nezasytí“, a „které si může správně 
vychutnat jen ten, kdo není vystaven každodennímu hladu“. 

Ryby sice nebyly vnímány jako plnohodnotné potraviny, byť 
konzumovány byly ve velmi hojném množství, ale z kultur-
ního hlediska zůstávaly jen náhražkou masa. A toto stigma, či 
nálepka, jim svým způsobem bohužel zůstalo doposud. 

Další skutečností, která by dle našeho názoru měla 
zajímat producenty potravin, je zjištění odborníků Státního 
zdravotního ústavu v Brně, kteří během šetření v rámci jed-
noho z několika mezinárodních projektů, do kterých jsou 
zapojeni, zjistili, že jimi náhodně vybraní probandi měli v krvi 
nízkou hladinu karotenoidů. Z této skutečnosti lze usuzovat, 
že česká populace konzumuje málo jejich zdrojů – to je málo 
barevné zeleniny a ovoce. 

Čeho naopak česká populace konzumuje velmi mnoho, 
je sůl, kdy podle údajů Evropské komise až 75 % soli ze zpra-
covaných potravin. To opět potvrzují i zjištění Státního zdra-
votního ústavu popisující dietární expozici člověka v ČR, kdy 
mezi významné expoziční zdroje z hlediska absolutní expo-
zice patří především různé druhy běžného pečiva a polévky 
v prášku. Významné jsou samozřejmě i masné výrobky a solí 
konzervované potraviny. Nejbohatším zdrojem přívodu 
sodíku v přepočtu na kg potraviny, nepočítáme-li koncentráty, 
byly především sýry a masné výrobky. Z tohoto pohledu lze za 
vítanou, avšak pouze dílčí aktivitu považovat závazek něko-
lika členů Potravinářské komory ČR, kteří se rozhodli dobro-
volně snížit obsah soli v jejich dehydratovaných kulinářských 
výrobcích.

Jak jsme již výše uvedli, dodržování zásad správné výživy 
je základním předpokladem udržení dobrého zdravotního 
stavu a prevence rozvoje nemocí pramenících z neadekvát-
ního nutričního chování jedinců v populaci (a které souvisí 
i s nabídkou potravin). Je proto v zájmu státu, aby obyvatel-
stvu, producentům i zpracovatelům potravin poskytl vědecky 
podložené informace k zajištění nejen kvantitativně, ale i kva-
litativně adekvátní výživy. To vše se zohledněním kulturně his-
torických tradic, společenského, ale i ekologického a nesporně 
i ekonomického hlediska (udržitelnost produkce potravin). 

Rozhodně za úspěch tohoto roku lze považovat usnesení 
vlády ze dne 18. ledna 2010 č. 61 ke Strategii bezpečnosti 
potravin a výživy na období let 2010 až 2013, která vyme-
zuje nejen základní aktivity v oblasti bezpečnosti potravin, 
ale představuje také dokument, který se poprvé v historii 
České republiky na vládní úrovni věnuje adresně i pro-
blematice výživy a defi nuje stěžejní oblasti zájmu i v této 
oblasti.

Výše uvedené informace jsou obvykle zmiňovaným part-
nerům poskytovány v podobě výživových doporučení zalo-
žených nejen na teoretických poznatcích, ale i na výsledcích 
epidemiologických studií. Výživová doporučení představují 
velmi širokou oblast s mnoha aspekty. Zahrnují tři stupně 
lišící se vědeckou komplexností a praktickou použitelností. 
Základem jsou numerická doporučení pro jednotlivé živiny, 
dále obecná doporučení zahrnující souhrnné informace určené 
pro širokou veřejnost, a konečně praktická doporučení zalo-
žená na skupinách potravin určená pro jednotlivce (například 
ve formě tzv. potravinové pyramidy).

V ČR již byly položeny základy pro systematické sledová-
ní spotřeby potravin (viz Národní studie individuální spotřeby 
potravin – SISP 2004, hrazená z prostředků Ministerstva zdra-
votnictví, v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 10. prosince 
2001 č. 1320 ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) 
potravin v České republice). Stále však chybí spolehlivá data pro 
rizikové skupiny obyvatelstva (malé děti, těhotné a kojící ženy, 
starší občané), chybí moderní nutriční tabulky. Absence těchto 
dat a instrumentů nejenže omezuje možnost cílené komuni-
kace s veřejností v oblasti výživy, ale znemožňuje i efektivní 
práci v některých segmentech zajištění bezpečnosti potravin. 
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Podobně jako v jiných zemích EU je v současnosti potřeba 
podobné mezery v systému odstranit. K tomu směřují prio-
rity stanovené ve strategických programových dokumentech 
EFSA, které očekávají také odpovídající spolupráci členských 
států. Proto stěžejními úkoly pro následující defi nované údobí 
jsou:

V OBLASTI VYUŽITÍ VĚDECKY
PODLOŽENÉHO HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK
�  podporovat systém sběru dat o spotřebě potravin obyvateli 

ČR a zajistit jeho dlouhodobou funkčnost (zajistí MZ);
�  zajistit vytvoření a udržování veřejně dostupných tabulek 

nutričních hodnot potravin potřebných pro jednotné hod-
nocení epidemiologických údajů o spotřebě potravin a užití 
dalšími společenskými skupinami, včetně výrobců potravin 
a spotřebitelů (zajistí MZe);

�  zajistit systém sledování prevalence nadváhy a obezity, 
včetně celostátních antropologických výzkumů zajišťují-
cích růstové grafy, nezbytných pro sledování individuál-
ního růstu dětí a adolescentů (zajistí MZ);

�  definovat/identifikovat/harmonizovat výživová doporu-
čení založená na jednotlivých živinách pro využití v ČR, 
(DRV – Dietary Reference Values), (zajistí MZ);

�  zajistit provádění monitoringu dietární expozice a biologic-
kého monitoringu (biomarkerů) jako nezbytného ukazatele 
přívodu vybraných živin a xenobiotik z potravin a životního 
prostředí jako základu pro vědecké řízení rizik a následná 
opatření a doporučení k ochraně veřejného zdraví populace 
(zajistí MZ).

V OBLASTI ŘÍZENÍ RIZIK
�  pravidelně modernizovat na skupinách potravin zalo-

žená výživová doporučení (FBDG – Food Based Dietary 

Guidelines) pro celkovou populaci ČR, v případě potřeby 
i pro specifi cké populační podskupiny (senioři, děti, těhotné 
a kojící ženy) (zajistí MZ);

�  kontrolovat naplňování výživových doporučení ve školním 
stravování – výživových norem pro školní stravování (zajistí 
MŠMT, MZ).

V OBLASTI ROZVOJE KOMUNIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ
�  podporovat vhodné stravovací návyky spotřebitelů/oby-

vatel ČR, odpovědné chování ve výživě, posílení vědomí lidí 
ke zlepšení stravovacích návyků s cílem snižování nadváhy 
a obezity a souvisejících chronických neinfekčních one-
mocnění (zajistí MZ, MŠMT, ICBP);

�  podporovat vývoj vhodného formátu a aplikaci výživo-
vých doporučení a doporučení založených na skupinách 
potravin pro spotřebitele (zajistí MZ, MZe);

�  spolupracovat s výrobci potravin a provozovateli podniků 
společného stravování při vzdělávání a předávání výživo-
vých informací spotřebitelům (zajistí MZe, MZ);

�  spolupracovat s výrobci a spotřebiteli při hledání vhod-
ného/efektivního komunikačního stylu, např. při značení 
potravin (zajistí MZe, MZ);

�  spolupracovat s výrobci a prodejci, včetně společného stra-
vování, při vývoji nových technologií a receptur potravin/
pokrmů tak, aby lépe odpovídaly současným požadavkům 
na správnou výživu/kvalitu výživy (zajistí MZ, MZe);

�  podporovat rozvoj profesního vzdělávání pracovníků všech 
organizací zapojených do ochrany a podpory veřejného 
zdraví v oblasti výživy a prevence nadměrné tělesné hmot-
nosti a nemocí s tímto souvisejících (zajistí MZ, MŠMT);

�  zapojit spotřebitelské organizace do procesu tvorby a šíření 
informací v oblasti výživových doporučení (zajistí KSBP).

�

Choceňské pomazánkové 
vanilka

 – mlékárenský výrobek 
roku 2010
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www.mkpisek.cz
Chuť vítě

zí...

Písecké rodinné stříbro – probiotické uzeniny
Dračí klobása – vítěz soutěže
Chutná hezky jihočesky 2010
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Produkce 
trvanlivých 

fermentovaných 
salámů

v Evropě

MVDr. JOSEF KAMENÍK, CSc.,
MVDr. JAN BUDIG, CSc.

      

Historie produkce
v evropských zemích

Kolem roku 1500 před n. l. lidé zjistili, že trvanlivost masa 
lze značně prodloužit, jestliže se k mělněnému masu při-

dá sůl a aromatické byliny, vzniklá směs se naplní do střev 
a tento produkt se následně suší (Ordóñez, Hoz, 2007). 
Podle Leistnera (1985) je v Evropě trvanlivý fermentovaný 
salám (TFS) v novodobé historii známý přibližně 275 let. 
Kolébkou produkce těchto výrobků je Itálie, odkud se vý-
robní um rozšířil do dalších krajin. Před asi 175 lety ode-
šli dva italští řezníci do Maďarska, kde založili tradici pro-
slulých uherských salámů. Obdobně i za začátkem výroby 
TFS v Berlíně v roce 1840 stála italská technologie. Rovněž 
známý Zervelatwurst vyráběný v německém městě Gotha ve 
druhé polovině 18. století měl svůj vzor v italských produk-
tech.

Dříve bylo možné vyrábět TFS jen v chladných měsících 
roku, přibližně od října do března. Odtud pochází i německé 
označení „Wintersalami“. 

V průběhu staletí se vyvinuly určité tradiční postupy 
a zásady v produkci trvanlivých fermentovaných masných 
výrobků napříč Evropou. Zkušenosti a um řeznických mistrů 
i podmínky, které převládaly v produkčních oblastech, vtiskly 
salámům charakteristické rysy a umožnily rozlišit např. 
italské či francouzské výrobky od německých nebo švédských 
produktů. Hovoří se proto o třech evropských osách (Budig, 
2006), podle nichž lze tradiční TFS docela jasně vymezit
(obr. 1) 

Současná produkce v Evropě

Nejsilnější produkci TFS vykazují Německo, Itálie,
Španělsko a Francie (viz následující tabulka). 

Tabulka č. 1     Produkce TFS v tunách
ve vybraných evropských zemích
(pramen: Kameník, 2009)

1988 1992 2008

Německox 280 000 392 000 > 400 000

Itálie 141 000 135 000 110 000xx

Španělsko 130 000 128 900

Francie 95 000 78 000

x   v Německu je v objemu produkce TFS jedna třetina tzv.
roztíratelných salámů, na klasické trvanlivé fermento-
vané masné výrobky proto připadají dvě třetiny uvedeného 
objemu;

xx údaj platí pro rok 2005 

Maďarsko

Maďarsko produkuje ročně na 20 000 t fermentovaných 
salámů (Incze, 2003). Výroba tradičních maďarských – uher-
ských salámů je stará více jak 150 let. Používání startovacích 
kultur začalo počátkem 80. let. 

Tradiční produkty kategorie „Salami“ středoevropské osy
Dílo (vepřové maso, jadrné sádlo, koření, dusitanová 

solicí směs) se připravuje v kutru, plní se do celulózových 
obalových střev o průměru 65–70 mm. Nepoužívají se ani 
startovací kultury, ani přísady vyvolávající okyselení díla.
Ideální surovina je maso těžkých prasnic. Intenzivním uzením 
10–12 dní při 10–12 °C získají výrobky charakteristické 
aroma, čímž se jasně odlišují od jihoevropských obdobných 
produktů středozemní osy, které se ale neudí. Intenzivní uzení 
zajišťuje vedle bakteriostatického účinku také antioxidační 

Obr. 1      Tři evropské osy, podle nichž lze trvanlivé fermento-
vané salámy vymezit.

MVDr. Josef Kameník, CSc.       MVDr. Jan Budig, CSc.
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efekt. Tradiční maďarské salámy (výrobce: fi rma Pick a Herz) 
zrají 90–100 dní, přitom dochází k povrchovému růstu plísní. 
Význam zaplísnění:
� brání příliš rychlému vysušení (tvorba kroužku)
�  chrání salám před světlem – zpomalení oxidačních pro-

cesů
�  charakteristické aroma salámů

Podařilo se dokázat, že při použití tradiční technologie 
nedošlo k tvorbě mykotoxinů. 

Analytické hodnoty tradičních maďarských salámů 
uvádí následující tabulka:

Vzorek Voda % Tuk
%

Bílkov.
%

NaCl
%

NaNO2
mg/kg

Číslo
perox. TBS pH

Čistá 
svalová 
bílk.%

aw
Číslo 
kysel.

Dílo 52–55 24–29 14–17 2,5–2,9 50–80 0,5–1,3 < 0,7 5,7–5,9 12–14 0,96 1,9–2,1

Hotový 
produkt

25–27 44–47 22–24 3,8–4,5 3–5 0,2–1 0,6–1,2 6,0–6,4 18–22
0,85–
0,90

12–15

Další tradiční produkty na bázi papriky
Gyula a Csabai: ve srovnání s německými nebo italskými 

výrobky se v Maďarsku produkuje řada trvanlivých salámů 
se značným obsahem papriky (1–2 %). Jako obalové střevo 
se používají tenká vepřová střeva nebo konečnice, v případě 
průmyslové produkce vepřová tenká střeva nebo umělá střeva 
na bázi celulózy (faser), méně často kolagenová střeva o prů-
měru 50 mm.

Stifolder: trvanlivý salám s vysokým podílem papriky 
(pálivá i sladká), pepře a česneku. Dnes se vyrábí kolem
200 t/rok. Kořeny tohoto výrobku sahají do 18. století, kdy 
do Maďarska přišly desetitisíce Němců jako nových usedlíků. 
Z města Fulda pocházel „Stift Fuldaer“, ze kterého pochází 
označení produktu – Stifolder. 

Fermentované salámy
Již přibližně 25 let se v Maďarsku vyrábějí také fermen-

tované salámy s přídavkem startovacích kultur. Fermentace 
probíhá do úrovně pH 5,1 – 5,3. 

Středomořské produkty středozemní osy

Existuje celá řada fermentovaných masných výrobků 
z oblasti Středomoří. Jejich produkce je vždy založena na 
kombinaci fermentace a sušení (Ordóñez, Hoz, 2007). 

Tabulka č. 3    Receptury (g/100 g) vybraných středomořských TFS (pramen: Ordóñez, Hoz, 2007)

Ingredience

Salchichón/
Saucisson Salami Fuet Chorizo

Španělsko/Francie Itálie Španělsko Španělsko/
Portugalsko

vepřové libové 35–70 45–84 60–70 80–65

vepřové sádlo 10–25 14–25 30–40 20–40

hovězí libové 0–50 0–37 0–20 0–20

ferment. cukr* 0,2–0,5 0,3–0,7 0,1–0,4 0,6–0,8

nakládací sůl** 2,0–2,4 1,8–2,5 2,0–2,4 1,8–2,1

pepř černý 0/0,2–0,2/0,4 0/0,2–0,1/0,14 0/0,3–0/0,2

pepř bílý 0–0,2 0–0,3

sladká/pálivá paprika 1,5/0–2,5/1,5

kmín

česnek 0–0,2 0,2–1,2

jiné koření *** *** ***

glutamát sodný 0,25 0–0,15

sušené mléko 0–0,6 0–2,5

kaseinát 0–0,6 0–1,0

Vysvětlivky: 

* běžně se používá glukóza, často glukóza a laktóza
**  složení nakládací soli: NaCl, dusičnan, dusitan a kyselina askorbová. Typická směs: NaCl/NaNO3/NaNO2/kys. askor-

bová: 2,5/0,095/0,0065/0,094 (w/w/w/w)
*** používá se: skořice, oregano, anýz, kopr, rozmarýn

Ve Španělsku bylo popsáno více jak 50 druhů TFS, i když 
mnoho z nich je vyráběno tradičním řemeslným postupem 
jen v malém objemu. 

Tabulka č. 3 uvádí receptury typických vybraných TFS 
z oblasti Středomoří.

Velice obvyklé pro TFS z oblasti Středomoří je povr-
chové zaplísnění. Spory plísní jsou přítomné na povrchu 
salámů v prvních dnech zrání jen v nízkém počtu (102–103 

KTJ/cm2), který se ale rychle zvyšuje a po přibližně 25 
dnech dosahuje hodnot 106–107/cm2. Plísně izolované 
z TFS patří do rodů Penicillium a Aspergillus, často jsou také
detekovány Cladosporidium, Scopulariopsis, Alternaria, 
Rhizopus. 

Tabulka č. 2     Analytické hodnoty tradičních maďarských salámů (pramen: Incze, 2003)
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Pozitivní vliv povrchového zaplísnění TFS se zakládá na:
�  antioxidačním efektu v důsledku spotřebování kyslíku plís-

němi;
�  degradaci peroxidů;
�  ochraně proti působení světla (všechny faktory se podílejí 

na stabilizaci barvy);
�  ochraně před spontánní kolonizací nežádoucími plísněmi 

včetně těch toxinogenních;
�  lepších senzorických vlastnostech: charakteristický bílý 

nebo šedivý vzhled; typické aroma a chuť.
Nejčastěji používaným druhem k povrchové koloni-

zaci (startovací kultura) je Penicillium nalgiovense. Netvoří 
mykotoxiny, snadno se rozvíjí na povrchu salámů a poskytuje 
výrobkům atraktivní vzhled (Ordóñez, Hoz, 2007).

Itálie

Itálii lze považovat za kolébku výroby trvanlivých fer-
mentovaných salámů (Leistner, 1985; Buckenhüskes, 1994). 
Ještě dnes se zde vyrábí velké procento těchto produktů tra-
diční řemeslnou formou. Jako hlavní surovina se používá 
téměř výlučně vepřové maso, vepřové sádlo, cukr a sůl. Roz-
díly existují v použití koření: sever země upřednostňuje pepř, 
česnek, fenykl, jih země naopak chilli a papriku (Cocolin et 
al., 2009). Velice často se používají tradiční postupy bez apli-
kace startovacích kultur. Doba zrání činí minimálně 6 týdnů. 

Již citovaný Buckenhüskes (1994) rozlišuje dvě nej-
významnější skupiny italských trvanlivých salámů: salame 
tipo milano a salame tipo napoli. Klasické výrobky „milán-
ského“ typu (něm. Mailänder Salami; angl. Milano salami) se 
neudí, na povrchu jsou zaplísněné. Naráží se tradičně do koň-
ských střev nebo i do umělých střev na bázi zpevněné celulózy 
(fi brous) o průměru 80 mm. Po naplnění se obalová střeva sta-
hují sítí z motouzu, ručně vázané síťky jsou známkou výrobků 
vysoké kvality (viz obr. 2). 

Maso se používá výlučně vepřové, pochází z prasat 
kolem 150 kg těžkých. Podíl libového masa je 70–75 procent 
(Feiner, 2008), jde o dokonale opracované plece. Vepřové 
sádlo tvoří zbylých 25–30 procent, používá se výlučně hřbetní 
sádlo, které se odřízne ještě z teplé půlky. V dlouhých pásech 
se sádlo nechá 2–3 dny při -10 °C předsušit a zpracovává 
se v mraženém stavu. Zrno díla se připravuje na 3–4 mm. 
Doba zrání je velice dlouhá – minimálně 6, často dokonce
12 měsíců. Salámy ztrácí kolem 30–35 procent váhy, hod-
noty pH se pohybují kolem 5,9–6,0; hodnota aw < 0,89. 

V Lombardii, což je severoitalská oblast, se v provin-
ciích Bergamo, Cremona a Mantova vyrábějí stejnojmenné 
salámy, a sice salame bergamasco, salame cremonese 
a salame mantovano (Cocolin et al., 2009). 

V severní Itálii získaly tři výrobky tzv. chráněné ozna-
čení původu (Protected Designation of Origin). Jde o tra-
diční produkty s názvy Varzi, Brianza, Piacentino. Připravují 
se pouze z vepřového masa, jdou na trh po 60 dnech. Průměr 
výrobků je 60–80 mm, používají se pouze přírodní vepřová 
střeva. 

Ve střední Itálii produkují trvanlivý výrobek s ozna-
čením Ciauscolo. Má vysoký obsah sádla – až 60 % v díle, 
používá se maso z italských těžkých prasat. 

Z koření je zastoupen pepř černý, bílé víno, česnek. 
Méně rozšířená varianta výrobku je charakteristická absencí 
česneku a přídavkem jater a krvavého ořezu, což propůj-
čuje produktu tmavě červenou až hnědou barvu. Naráží se 
do hovězích a vepřových střev. Zrání trvá 30–80 dní (nikdy
< 15 dní) dle sezonního období a požadavku trhu (Silvestri 
et al., 2007).

V jižní Itálii se stále velké množství fermentovaných 
masných výrobků připravuje bez vybraných startovacích 
kultur, jako jsou např. tradiční produkty salsiccia a sop-
pressata (Bonomo et al., 2008).

S podílem hovězího masa se v Itálii připravuje další 
tradiční produkt – cacciatore (obr. 3), což v překladu zna-
mená lovecký salám. Nejvíce je ceněn lovecký salám „natvrdo 
vyzrálý“. Kolem 60 procent podílu masa představuje vep-
řové libové z plecí a kýt, přibližně 10 procent tvoří libové 
hovězí a 30 procent vepřové sádlo z oblasti beder nebo krku 
(Feiner, 2008). Do díla se přidává sůl (2,8 %), dusitan, kyse-
lina askorbová, cukr a koření. Často se používá pepř, kori-
andr, kmín, česnek a chilli. Aplikují se také startovací kultury. 
Dílo o velikosti zrna 4–5 mm se plní do přírodních hovězích 
střev o průměru 35–37 mm. Výrobek se namáčí do suspenze 
spor plísní. První fáze fermentace začíná při 22–24 °C a RVV 
60–65 procent, trvá pouhých 5–8 hodin. Poté je produkt 
vystaven 2–3 dny při shodné teplotě za vyšší RVV (90–92 %).
Teplota postupně klesá na 18–20 °C, RVV se rovněž sni-
žuje na 84–88 procent. Závěrečné sušení probíhá při teplotě

Obr. 2.
 Italský výrobek 
„milánského typu“

Obr. 3 
 Italský výrobek
„cacciatore“

f e r m e n t o v a n é  m a s n é  v ý r o b k y



12
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

0
v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t

12–15 °C a RVV 75 procent do doby obchodní zralosti, která 
je dosažena při váhové ztrátě 30–32 procent. Finální hodnota 
aw   je  nižší  než  0,89 (Feiner, 2008). 

Španělsko

Nejznámějším a nejrozšířenějším trvanlivým fermen-
tovaným salámem je chorizo. Populární jsou dále fuet a sal-
chichón.

Chorizo se ve Španělsku vyrábí v mnohých modifi ka-
cích. Buckenhüskes (1994) uvádí více než 20 variant tohoto 
produktu. Tradiční chorizo a chorizo extra se připravuje 
z vepřového masa a vepřového sádla. Běžně se však může 
použít směs vepřového a hovězího (Vieira et al., 2006; Feiner, 
2008). Do díla se přidává vysoký podíl papriky (obr. 4), a to 
až 3 procenta (Vieira et al., 2006). Z dalších přísad je to chilli, 
česnek a pepř, dále sůl (2,5 %), dusitan a askorban. Dílo se 
zpracovává na zrno 6–8 mm a plní se do přírodních vepřo-
vých a hovězích střev s větším průměrem nebo také do umě-
lých střev (fibrous) o průměru 50–70 mm. Produkty jsou 
uzeny studeným kouřem a sušení probíhá podle modifi kace 
výrobku, mnohdy až do hodnot aw pod 0,89 (Feiner, 2009).

se přidává dusičnan, ze sacharidů se používá glukóza, sacha-
róza, laktóza (max. 3 %) a škrobový sirup (Buckenhüskes, 
1994). Často se dílo přibarvuje košenilovou červení (E 124). 
Ve Francii je rozšířené použití plísňových startovacích kultur 
(převážně Penicillium nalgiovense). Výrobky se inokulují po 
předchozím ponoření do suspenze spor nebo postříkáním 
povrchu. 

Kromě produktů připravených pouze z vepřového masa 
se ve Francii prodávají i salámy obsahující hovězí maso (např. 
saucisson sèche), příležitostně také oslí či koňské maso (sau-
cisson d´Arles).

Střední a severní Evropa
Obecně lze konstatovat, že TFS středoevropské a skan-

dinávské osy jsou zauzené a mají nižší hodnoty pH ve srov-
nání s jihoevropskými produkty. Mikrobiální stabilita těchto 
produktů je založena na nízkých hodnotách pH, nízkých 
hodnotách aw a uzení povrchu – obalového střeva (Schwing, 
Neidhardt, 2007). Dílo se připravuje v kutru, v současnosti 
je standardní přídavek startovacích kultur. Jako obalová 
střeva slouží pro salámy kolagenní nebo fi brousové (zpev-
něná celulóza) obaly, pro výrobky s tenkým průměrem (např. 
klobásy) se používají také vepřová přírodní střeva, příp. sko-
pová střívka (produkty typu tenkých tyčinek, v současnosti 
dostupných v maloobchodě ve formě balení v ochranné 
atmosféře, zauzených i s povrchovou plísní). Po navěšení 
na udírenské vozy se produkty převážejí do klimatizova-
ných komor, kde probíhá proces fermentace, uzení a sušení 
(zrání).

Délka zrání závisí od typu produktu. Salámy se zpra-
vidla udí po dobu prvních 7 dnů, kdy visí v tzv. zakuřo-
vacích komorách. V této fázi probíhá také fermentační 
proces, teploty jsou nastavené na 22–25 °C s postupným 
snižováním až na 17–18 °C ke konci tohoto období. Poté 
se výrobky přesunují do zracích komor, kde při již nižších 
teplotách (15 °C) a RVV kolem 78–80 procent pokračuje 
zrání a sušení produktů. Délka pobytu v klimatizovaných 
komorách záleží na druhu výrobku. Tenké tyčinky ve sko-
pových střívkách (příp. kolagenních jedlých obalech) jsou
hotové za několik dní, salámy o průměru 50–70 mm za
3 týdny.

Fuet
Katalánský výrobek je charakteristický poměrně tenkým 

průměrem a propadlým povrchem. Katalánci jej konzumují 
nejraději ukrajováním na prkénku, přikusují stroužek čes-
neku a vše zapíjí dobrým červeným vínem. Fuet je běžně 
k dostání i na českém trhu. Tradiční fuet je připravován z vep-
řových plecí a boků. Dílo se mělní na zrno 4 mm, obvyklý 
je přídavek 0,1 procenta glukózy a 3 procent vody (propa-
dání díla při sušení). V dnešní době je stále častější aplikace 
startovacích kultur (zejména rod Micrococcus). Dílo se před 
plněním nechá odležet při 1 °C/24 hodin. Plní se do vepřo-
vých přírodních střev o průměru 25–30 mm, příp. do kola-
genních střívek (Feiner, 2008). Fuet je povrchově zaplísněný 
(Garcia, 2009, osobní sdělení).

Francie

Až 95 procent ve Francii vyráběných TFS se neudí 
a prodává se s povrchovým zaplísněním (Buckenhüskes, 
1994). 

Největší význam má výrobek s označením pur porc 
sec, často je narážen i do kroužkového hovězího střeva 
a zajímavě se prezentuje na trhu (viz obr.  5 – Perche
d‘Auvergne). Připravuje se výlučně z masa z prasnic. Do díla 

Obr. 4   Španělské výrobky  „chorizo“ a „fuet“

Obr. 5   Tradiční prodej TFS na francouzském trhu
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Tabulka č. 4    Externí parametry klimatizovaných komor
při zrání TFS v zemích střední a severní 
Evropy (pramen: Schwing, Neidhardt, 
2007)

Doba 
(hodiny)

Teplota 
(°C)

RVV 
(%) Uzení studeným kouřem

4 25 –

24 24 94

24 22 92 mírně po dobu 1–2 hod.

24 20 90

24 20 88 mírně po dobu 1–2 hod.

24 18 86

24 18 84 mírně po dobu 1–2 hod.

dle druhu 
výrobku 14–16 78–82 následné zrání

Německo

Německo je velmoc v produkci fermentovaných salámů 
středoevropské osy. Pro tyto produkty se používá termín 
„Rohwurst“, což v českém překladu znamená doslova syrový 
salám. Pod tento pojem však nejsou zahrnuty pouze trvan-
livé fermentované salámy. Patří sem i skupina netrvanlivých 
výrobků, které se označují jako „streichfähige Rohwurst“ 
(doslova roztíratelný). I v našich krajích jsou tyto produkty 
známé a na trhu dostupné se jmény jako métský salám, 
čajový salám, čajovky atp. Jde o skupinu tepelně neopra-
covaných masných výrobků (dle kategorizace ve vyhlášce 
326/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Trvanlivé fer-
mentované salámy Němci nazývají „schnittfeste Rohwurst“ 
(krájitelný). Hranice mezi oběma skupinami nemusí být 
vždy zřetelná. Dnes se pro skupinu trvanlivých kvalitních 
fermentovaných salámů v Německu také často používá 
termín „Salami“.

Orientační základní třídění německých fermentovaných 
salámů udává následující tabulka.

Nejprodávanějším TFS v Německu je krájený výrobek 
(typ Salami) o velkém průměru s jemnou mozaikou na bázi 
trvanlivého salámu z oblasti Vestfálska (Schwing, Neidhardt, 

2007). Standardní receptura je založená na 40 procentech 
mraženého libového masa z prasnic, 40 procentech chlaze-
ného, libového vepřového masa a 20 procentech hřbetního 
sádla. Dále se používá dusitanová solicí směs, pepř, česnek, 
sacharidy, startovací kultury a občas hořčičné semínko. Při 
zrání se ztrácí sušením kolem 25 procent vody.

Schlackwurst je jemný salám a jeho označení pochází 
z typu obalového střeva, do kterého se dílo naráží (vepřové 
konečnice, něm. Schlacke). Základní receptura se skládá
z 24 procent libového hovězího masa, 10 procent libového 
vepřového a 66 procent vepřového boku. Typickými přísa-
dami jsou dusitanová solicí směs, pepř, med. Existuje několik 
regionálních diferencí – Braunschweiger Schlackwurst obsa-
huje pouze vepřové maso a sádlo, nikoliv bok. Koření tvoří 
pepř, zázvor a červené víno. Thüringer Schlackwurst obsa-
huje zase pepř a kardamom. Westfälische Schlackwurst se 
připravuje z 20 procent hovězího masa, 20 procent vepřo-
vého boku, 20 procent vepřového sádla a 40 procent velmi 
libového vepřového. Koření obsahuje pepř, zázvor, malinový 
sirup, rum a hořčičné semínko (Schwing, Neidhardt, 2007).

Katenwurst se skládá ze 30 procent hovězího masa,
40 procent vepřového masa a 30 procent vepřového sádla. Do 
díla se přidává kuchyňská sůl, dusičnan, sacharidy, z koření 
mletý černý pepř, bílý pepř, zázvor, česnekový koncentrát. 
Dílo se plní do vepřových konečnic, ztráta při zrání 20 procent 
(Keim, Franke, 2007). 

Landjäger pochází z jižního Německa. Naráží se do 
tenkých vepřových střev, charakteristický je obdélníkovitým 
tvarem, který se získá lisováním po dobu 24–48 hodin během 
fermentace. Receptura je založena na vysokém obsahu hově-
zího masa. Typickým kořením je pepř a kmín. Během zrání 
produkt ztratí kolem 35 procent váhy. 

Rakousko 

V Rakousku se produkce a zpracování potravin řídí podle 
„Österreichisches Lebensmittelbuch“ (Codex Alimentarius 
Austriacus). V současnosti je platné 4. vydání z roku 2005. 
Požadavky na maso a masné výrobky jsou zakotvené v kapi-
tole B14, trvanlivé fermentované salámy pokrývá podkapitola 
B. 4.5.1. Podle ní jsou TFS rozdělené na salámy s pokryvem 
a bez pokryvu. Salámy s pokryvem se dále klasifi kují na tři 
skupiny (viz tabulka č. 6). Typickým znakem je povrchový 
růst plísní. 

Tabulka  č. 5     Základní třídění německých fermentovaných salámů (pramen: Keim, Franke, 2007)

Druhy dle stupně mělnění díla Skladování fermentovaných salámů
(RVV 70–80 %)

hrubé 6–10 mm střední 3–5 mm jemné < 3 mm trvanlivé roztíratelné

Plockwurst, 
Schinkenplockwurst

Salami, Landjäger, 
Katenwurst

Zervelatwurst, Schlackwurst

10–14 °C 8–12 °C

skladovat v temnu,
bez přímého slunečního svitu,

čerstvý vzduch bez průvanu

Druhy dle zrání

s pomalým průběhem zrání s rychlým průběhem zrání

kuchyňská sůl, dusičnan;
0,2–0,5 % kombinace cukrů n. disacharidy

dusitanová solicí směs; 
0,5–2,0 % kombinace cukrů n. monosacharidy;

kys. askorbová, GdL

< 20 °C; RVV 95/90/85 % nebo 3 % pod (aw x 100) > 20 °C; RVV > 90 % n. 95/90/85 %

> 28 dní 2–6 dní

f e r m e n t o v a n é  m a s n é  v ý r o b k y
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Typickým TFS v Nizozemí je Boerenmetworst 
(Schwing, Neidhardt, 2007). Na jeho výrobu se používá 
20 procent hovězího libového masa, 50 procent vepřového 
masa a 30 procent vepřového sádla. Na přípravu díla bývá 
normálně jen 20 procent masa v chlazeném stavu, zbytek je 
mražený. Částice masa se mělní na 3 mm, sádlo na 3–5 mm.
Z koření se používá pepř, koriandr, hořčice, v severních čás-
tech země i zázvor a hřebíček. Dílo se plní do vepřových pří-
rodních střev, které se formují do tvaru podkovy, resp. kruhu 
o velikosti jednotlivých kusů kolem 400 g. Suší se po dobu 
15–20 dnů, ztráta vody dosahuje 25–30 procent. Výrobek se 
udí studeným kouřem. 

Další rozšířenou skupinou jsou TFS typu „salami“. 
Obsahují vždy česnek. Dílo se skládá z 10 procent z libového 
hovězího masa, 40 procent vepřového masa, 10 procent vep-
řových boků a 30 procent vepřového sádla. Někde přidávají 
kolem 10 procent mělněných vepřových kůží. Výrobek má 
zrno 3–5 mm, v západní části Nizozemí i 0,5–1 mm. Dílo se 
plní do hovězích střev o průměru 90–110 mm, jednotlivé kusy 
dosahují váhy 4,5–5 kg (Schwing, Neidhardt, 2007). Zrání 
a sušení trvá 30 dní, ztráta dosahuje 25–30 procent. 

SKANDINÁVIE

Severské TFS, výrobky skandinávské osy, se podobají 
německým TFS, ve všech zemích se bez výjimky udí studeným 
kouřem a používají se startovací kultury. Nejvýraznější tra-
dice výroby fermentovaných salámů je v Norsku (Bucken-
hüskes, 1994).

Tabulka č. 6   Rozdělení TFS s pokryvem (pramen: Österreichisches Lebensmittelbuch, 4. vydání)

Označení druhové skupiny Zástupci Požadavky na složení Ztráta sušením v %

Špičková kvalita
Salami: Ungarische; 
Mailänder; Karpaten

72 % vepřové maso;
28 % vepřové sádlo

kolem 35

1 a
Salami:
Jagd-;

Touring-; Edelweiß-;

70 % libové maso: 2/3 H1; 
1/3 vepřové maso;
30 % vepřové sádlo

kolem 32

1 b Haussalami; Heurigensalami
70 % H1 a 2, ev. vepřové;

30 % vepřové sádlo
kolem 32

Obdobně se třídí salámy bez pokryvu. Charakteristické pro tuto skupinu je intenzivní uzení studeným kouřem.

Tabulka č. 7   Rozdělení TFS bez pokryvu (pramen: Österreichisches Lebensmittelbuch, 4. vydání)

Označení druhové skupiny Zástupci Požadavky na složení Ztráta sušením v %

1
Salámy s odkazem na 

zahraniční výrobní postupy
70 % H1 nebo vepřové;

30 % vepřové sádlo
kolem 30

2
Kantwurst; Plockwurst; 

Cervelatwurst; 
Kaminwurzen; Boxerl

70 % H2 nebo vepřové;
30 % vepřové sádlo

kolem 30

3 Landjäger; Almjäger
2/3 H2 a H3 nebo vepřové;

1/3 vepřové sádlo
kolem 30

Rakouské TFS jsou velmi podobné německým pro-
duktům. Typickým výrobkem je Kantwurst (Schwing, Neid-
hardt, 2007). Podle Thalhammera (1997) na 100 kg díla se 
používá 25 kg hovězího masa H2, 25 kg H3, 20 kg vepřového 
masa V3 a 30 kg vepřového sádla. 

Dílo se kutruje na velikost částic 3–4 mm, přidávají 
se startovací kultury i dusitanová solicí směs. Jako oba-
lové střevo slouží kolagenní nebo fibrousové obaly. Plní 
se jen na 2/3 objemu a poté se vkládají do forem k liso-
vání. Podle velikosti průměru jsou v lisu 4–6 dnů při 16 až
18 °C. V případě nutnosti se opláchnou 3procentním slaným
nálevem. Následuje uzení a zrání v klimatizovaných komo-
rách.

S hrubší mozaikou se vyrábí salám Almjäger. Podíl hově-
zího masa na 100 kg díla činí 55 procent (20 kg H3, 15 kg H4, 
20 kg H5), 20 procent připadá na vepřové V3 a 25 procent 
na hřbetní sádlo (Thalhammer, 1997). Dílo se mělní na zrno
6 mm, jako obalové střevo slouží kolagenní, fi brousová nebo 
i přírodní střeva.

Nizozemí

V roce 1996 dosáhla v Nizozemí produkce TFS 33 400 t
(Houben, Hooft, 2005). Vyráběné produkty lze rozdělit na 
dvě skupiny: a) TFS s dobou zrání delší než 28 dní, které se 
vyznačují pevnou konzistencí a jsou mírně kyselé; b) TFS 
označované jako „polosuché“ (semi-dry), u nichž doba zrání 
kolísá dle průměru výrobku mezi 7 a 28 dny. Tyto produkty 
mají měkčí konzistenci a kyselejší chuť.

f e r m e n t o v a n é  m a s n é  v ý r o b k y
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Norsko 

Typické je zpracování netradičních druhů mas, jako 
je skopové, kozí, koňské, sobí či losí maso, příp. také droby 
(játra, srdce) a krev (Schwing, Neidhardt, 2007). K nejdů-
ležitějším druhům patří Fårepølse, který obsahuje vysoký 
podíl skopového masa, ale také hovězí i kozí maso a vepřové 
sádlo. Stabburpølse lze označit jako černý koňský salám, 
neboť k jeho výrobě používají koňské maso spolu s hovězím 
masem a vepřovým sádlem. Tmavá barva pochází především 
od přídavku až 8 procent koňské krve. Salám má nasládlou 
chuť podobnou výrobkům s vysokým podílem krve (Bucken-
hüskes, 1994).

Švédsko

Tamní výrobky jsou charakteristické nižším podílem 
tuku, ztráta sušením dosahuje jen 10–15 procent. Fermen-
tace probíhá při vyšších teplotách ( 26–28 °C; Buckenhüskes, 
1994; příp. i 29 °C; Schwing, Neidhardt, 2007). Výrobní čas je 
krátký a hodnoty pH fi nálních produktů jsou nízké (4,2–4,6). 
Pro Švédsko je typický přídavek vařených brambor, a to až 
10–20 procent (Schwing, Neidhardt, 2007). Z konkrétních 
produktů je to např. Isterband, který obsahuje hovězí i vep-
řové maso, vařené brambory, rýži a/nebo kroupy. K ochucení 
díla se přidává mimo jiné i cibule. Výrobek se udí studeným 
kouřem, sušení trvá do ztráty 10–15 procent (Buckenhüskes, 
1994). Populární je i Hushallmedwurst, vyráběný z vepřo-
vého a hovězího masa, vepřového sádla a rovněž vařených 
brambor. Může se použít i koňské maso, srdce, krevní plazma 
a syrovátka. 

Finsko

Nejpopulárnější finské TFS jsou Kotimainen a Venä-
läinen. Fermentace probíhá až k velice nízkým hodnotám pH 
(4,6–4,9), výrobky mají silnou chuť po udírenském kouři. 
Důležitý je obsah tuku – ve Finsku nejsou populární výrobky 
se zjevným obsahem tuku (Schwing, Neidhardt, 2007). 
Z těchto důvodů je jeho obsah nízký (obvykle do 20 procent) 
a velikost tukového zrna je okolo 2 mm. Hlavním kořením 
je pepř a česnek. Technologie výroby vychází z německých 
postupů.

Dánsko

V Dánsku jsou populární výrobky typu „salami“. Jsou 
uzené, přibarvené a s vysokým podílem tuku až 55 procent 
ve finálním výrobku. Dílo obsahuje 55 procent vepřového 
a hovězího masa a 45 procent vepřového sádla. Z přísad je to 
bramborový škrob, maltodextrin, glukóza, bílý pepř, česnek, 
askorban sodný, košenila a startovací kultura. Solí se dusi-
tanovou směsí. Dílo se plní do kolagenních střev o průměru 
60–120 mm (Schwing, Neidhardt, 2007). Dánský Gelderse 
Rookworst je příkladem výrobku s vysokou úrovní bariér, 
která umožňuje údržnost produktu několika měsíců při poko-
jové teplotě 20 °C (Nicolai, 1997). 

Literatura je k dispozici u autorů článku.

�

Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice

Tradiční výrobce trvanlivých tepelně opracovaných
a trvanlivých fermentovaných výrobků

Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice
Havlíčkovo nám. 46, 394 48 Žirovnice, tel.: 565 493 012, e-mail: janprantl@janprantl.cz

www.janprantl.cz

l Masný průmysl Žir
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Trvanlivé
salámy

Prof. Ing. PETR PIPEK, CSc.,
Ústav konzervace potravin a technologie masa,

VŠCHT Praha

Pro dnešního člověka je existence trvanlivých salámů 
samozřejmá; jsou vyžadované pro své organoleptic-

ké vlastnosti, možnost použití při výletu do přírody či do 
hor nebo jako zásoba potravin do zemí, kde se očekává fi -
nanční či hygienický konfl ikt s představami Středoevro-
pana o potravinách. Nelze zapomenout ani na pozitivní 
vliv probiotických kultur v případě fermentovaných salá-
mů (Pipek 2008).

Trvanlivé salámy mívají více tuku, obvykle 40–45 %. 
Není to však žádné energetické nebezpečí, uvědomme si, 
že dávka z těchto salámů v jedné porci bývá menší než 
u jiných masných výrobků; obezita proto nehrozí (její pří-
činy hledejme jinde).

Trocha historie

Trvanlivé salámy vznikaly dávno, dávno před tím, než 
jsme znali něco o nastavení aktivity vody, startovacích kultu-
rách a hodnocení provařenosti na základě výpočtu termopas-
teračního účinku. Sušení masa se užívalo odedávna, proto 
nebylo třeba očekávat, že by neschly i tyče z mělněného rekon-
stituovaného masa, čemuž dnes říkáme trvanlivé salámy 
a klobásy. Zastavme se u posledních použitých tří pojmů; co 
znamenají, jak vznikaly.

Pojem salám nepochází z arabštiny (salam alejkum – mír 
s Tebou), nýbrž je odvozen ze slova „salami“; má však v češtině 
(a ve slovenské variantě „saláma“) značně odlišný význam 
než v jiných jazycích. Znamená mělněný masný výrobek napl-
něný do střeva a stabilizovaný tepelným opracováním či fer-
mentací. Při nesprávných překladech (překladatel neznalý 
technologie) se proto často chybně salami a salám ztotožňují, 
což je samozřejmě hrubá chyba, protože „salami“ je trvanlivý 
fermentovaný výrobek blízký např. našemu poličanu.

Jak vznikl název „salami“? Teorií je více. Jedna (ta nej-
známější) říká, že je to odvozeno od ostrova Salamis v Egej-
ském moři blízko athénského přístavu Pyrea, právě od toho 
ostrova, kde v roce 480 př. n. l. zvítězili Řekové (Themis-
toklés) nad Peršany, kterým velel Xerxes. Další verze mluví 
o městě Salamis na Kypru (Incze 1992). Fermentovaný 
a sušený zrněný výrobek salami se prý zde měl vyrábět – není 
důvodu tomu nevěřit, protože podobné výrobky se v celém 

Středomoří vyráběly a vyrábějí od španělského choriza přes 
milánský salám až k bulharské lukance. Jiná teorie (Wehma-
eyer 2008) dává tento pojem do souvislosti s italským slovem 
„salame“ s významem slaného masa či výrobku. Ať už je 
pravdivá první, či druhá verze, je skutečností, že tyto výrobky 
slané jsou (některé i značně) a že pocházejí z jižních oblastí 
Evropy. 

Klobása obvykle označuje menší masný výrobek, 
v našich představách spíše naražená do vepřového tenkého 
střeva, velmi často ve formě dvojice „nožek“. Původ tohoto 
slova má být v hebrejském „col basar“, v překladu „vše z trhu“. 
Toto pejorativní označení si všímalo tehdejší skutečnosti, že 
to, co zbude na trhu po prodeji („výsekového“) masa, se roz-
mělní a rekonstituuje, přičemž suroviny nemusejí být zrovna 
ty nejlepší. Avšak osolené, okořeněné, do střev naražené 
výrobky si během tisíciletí získaly oblibu, vyrábějí se moderní 
technologií, většinou z kvalitních surovin a nikoliv smetených 
odřezků na trhu. (Je jen k zamyšlení, zda se v některých přípa-
dech směr vývoje neobrací). Většinou dosahují vysoké jakosti 
a dlouhé údržnosti. Po Evropě lze najít různé tvary tohoto 
slova: kobasica (srb.), kolbasa (r.), kielbasa (pol.), kolbasz 
(maď.), klobása či klobás (Leistner 1986). I zde je třeba upo-
zornit, že nejde o totožné výrobky, např. rusky kolbasa (čti 
kalbása) znamená totéž, co salám v češtině. A existuje i řada 
dalších teorií o původu tohoto názvu, např. je prý odvozen 
z tureckého kül bastï (= „grilované maso“).

Vedle zpracování zbytků masa bylo druhým důvodem 
pro vznik trvanlivých salámů i zajištění údržnosti, takže vzni-
kaly trvanlivé masné výrobky. Sušení, tedy snížení aktivity 
vody pod mez, kdy mikroorganismy nejsou schopny využít 
volný podíl vody, a tedy vegetovat a množit se, je jedním z nej-
starších a zdánlivě nejjednodušších způsobů konzervace. 
Sušilo se právě v jižních krajích, kde je dostatečně vysoká tep-
lota potřebná pro odpar vody. Je však třeba splnit i druhou 
podmínku sušení, kterou je nízká vlhkost (absolutní i rela-
tivní) vzduchu. Proto výhodné podmínky pro sušení se obje-
vují tam, kde vzduch, který se zbaví vlhkosti vymražením 
ve vysokých horách, stéká do nížin, kde zvýšení teploty při 
zachování absolutní vlhkosti znamená významné snížení 
relativní vlhkosti a vzduch je pak schopen přijímat vlhkost 
odpařující se z masa. Příkladem je Pádská nížina pod Alpami, 
podhůří Pyrenejí či okolí Sierra Nevady v Andalusii. Podobně 
lze snížit vlhkost vzduchu vymražením v zimě či průchodem 
přes systém chladič-výměník tepla v moderních klimatizova-
ných sušárnách.

V popsaných oblastech se snadno vyrábí sušené maso: 
známá parmská šunka, švýcarský Bündnerfl eisch, dalmatský 
pršut a samozřejmě i trvanlivé salámy. Příkladem jsou italské 
salámy ze severní Itálie, španělské chorizo i bulharská lukanka 
z podhůří Rodop a Staré Zagory. Protože tyto výrobky nejsou 
tepelně opracované, probíhají v nich současně i fermentační 
procesy, zejména glykolýza, kdy dojde ke snížení pH kyseli-
nami vytvořenými odbouráním přidaných sacharidů. A pro-
tože salámy nebyly uzené a na povrchu byl dostatek kyslíku 
i přiměřeně nízká vlhkost bránící růstu konkurenčních kva-
sinek a bakterií, mohou se zde prosadit plísně, které dotvářejí 
typický vzhled těchto výrobků.

Ve střední Evropě, kde nejsou ideální podmínky pro 
sušení, byla produkce sušených salámů omezena většinou 
na zimu („Wintersalami“). S ohledem na vlhčí klima bývaly 
zde salámy nejprve vyuzeny studeným kouřem, a chráněny 
tak před povrchovou hnilobou. Z našich fermentovaných 
výrobků je tradiční lovecký salám se svým plochým hranatým 
tvarem. Lisování salámu usnadňuje vytvoření příčných vazeb 
mezi molekulami bílkovin a tím zpevnění struktury. Plochý 
tvar zase usnadňuje sušení, protože se značně zmenšuje 
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charakteristický rozměr (polotloušťka nekonečné desky) a je 
menší riziko, že po dosažení kritické vlhkosti salám „zakrouž-
kuje“. Podobný tvar má i rakouský Kantwurst (doslova „hra-
natý salám“) i bulharská lukanka (která je však zaplísněná).

Nicméně i do střední Evropy začaly pronikat jižní 
salámy, tedy fermentované a porostlé plísní. Zejména do 
Uher pronikli v polovině 19. století mistři z Itálie a zavedli zde 
výrobu „syrových“ salámů. Technologii bylo však s ohledem 
na vlhčí klima potřeba modifi kovat – nejprve byly salámy vyu-
zeny studeným kouřem, a chráněny tak před povrchovou hni-
lobou. Teprve když byly stabilizovány snížením aktivity vody 
při vysušení a když se snížila koncentrace fungicidních složek 
z kouře, byly dodatečně zaplísněny; obvykle se toho dosa-
huje mírným zvýšením vlhkosti vzduchu a případně i apli-
kací suspenze spor plísní. Vznikl tak zcela specifi cký uherský 
salám, „uherák“, který dobyl Rakousko-Uhersko a pronikl 
do celého světa. Nejznámějšími výrobci byli Herz v Budapešti 
(dnes již neexistuje) a Pick v Szegedu, který je dnes největším 
výrobcem uherského salámu. 

Výroba fermentovaných klobás proslavila i uherská 
města Bekesczaba a Gyula. Uherský salám se začal vyrábět 
i v jiných částech habsburského mocnářství, dodnes ho vyrábí 
fi rmy ve Vídni. Ve 30. letech minulého století pronikl i k nám, 
kdy v Hodicích (dnešní podnik Vysočina) se začal vyrábět 
známý salám Job.

Tepelně opracované trvanlivé salámy

Ve střední Evropě byl však běžnější jiný typ výrobku – 
tepelně opracované trvanlivé salámy. Prvotní údržnost zajistí 
tepelné opracování, a následné snížení aktivity vody i v tomto 
případě (stejně jako u fermentovaných trvanlivých salámů) 
zajistí stabilitu výrobku při běžných teplotách, tedy mimo 
chladicí řetězec. Naše typické trvanlivé salámy tepelně opra-
cované (v němčině označované často jako „Kochsalami“) mají 

zcela jinou chuť. Nezrají v pravém slova smyslu, protože záhřev 
usmrtí většinu přirozeně přítomných „startovacích“ bakterií. 
Současné uzení dodá typické aroma i dostatek fungicidních 
látek, které omezí nebo zcela zabrání růstu plísní na povrchu.

U nás nejrozšířenější byly tedy tepelně opracované
trvanlivé salámy, v minulosti nejznámější býval „turistický“. 
A protože měly podobné zrnění a vzhled jako dovážený 
uherský salám, zdomácněl i název „imitace“ (uherského 
salámu). Nedostatek dováženého uherského salámu vedl 
k vývoji dalších trvanlivých salámů, v roce 1967 se prosla-
vila vysočina, vyvinutá v Hodicích (dnešní podnik má stejné 
jméno). Svého času nejkvalitnější tepelně opracovaný trvan-
livý salám široko daleko. Ekonomické tlaky v 90. letech 
však způsobily, že se na trhu objevily levné falzifi káty, které 
by měly mít označení spíše z nižších nadmořských výšek. 
Vymýšlení podobných názvů, jak obejít zákon pomocí pří-
vlastků, zdrobnělin či přesmyček prostředních písmen, je 
„proti dobrým mravům“ a vedlo k devalvaci kvality oné vyso-
činy z roku 1967.

Moderní výroba v ČR

Nedostatek uherského salámu v tehdejší Československé 
socialistické republice vedl v 70. letech k podpoře výroby fer-
mentovaných salámů. Byl vyvinut fermentovaný salám vyu-
zený studeným kouřem, který se na Slovensku vyráběl pod 
označením nitran a v České republice pod označením poličan 
podle místa výroby v Polici nad Metují; později se stal nejroz-
šířenějším fermentovaným salámem u nás. Původní výrobek 
se vyráběl z kvalitních surovin, vycházel z vysokého podílu 
zadního hovězího masa (zhruba 20 %), k fermentaci se vyu-
žívala jen přirozená mikrofl óra (tehdy se dělal bez startova-
cích kultur) a celková doba sušení a zrání činila 6 týdnů, tedy 
42 dní. Během této doby získal plnou vyzrálou chuť, hodnota 
pH, která klesla v prvních dnech fermentace k hodnotě 5, opět 
mírně stoupala a salám byl vysušený na poměrně nízké hod-
noty aktivity vody (0,86). 

Snaha o urychlení výroby vedla k vývoji nového salámu, 
kde se využívala startovací kultura laktobacilů izolovaná z nit-
ranu = poličanu. Hodnota pH klesá pod 5 a doba sušení se 
zkracuje na polovinu, později se zvětšuje i kalibr salámu a na 
světě je herkules. Kyselejší, rychleji vyrobený, méně vysu-
šený, méně vyzrálý. Na Slovensku se vyrábí tentýž výrobek 
pod označením malokarpatská saláma. Další vývoj přináší 
úpravy tvaru, velikosti, přidaných koření a složení základních 

V roce 1967 se proslavila vysočina, vyvinutá v Hodicích.

Uherák Pick

f e r m e n t o v a n é  m a s n é  v ý r o b k y



18
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

0
v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t

surovin. V 90. letech se prosazuje i u nás výroba plísňových 
salámů. Díky kvalitním klimatizačním komorám již nemusí 
být uzené, sušení se zkracuje zhruba na třetinu doby pravého 
uheráku, v některých výrobcích je i hovězí maso (uherský 
salám je typický 100% obsahem vepřového). Chuť, aroma 
i textura se tak od pravého uheráku liší, nespornou výhodou 
je však nižší cena.

Modifi kace výroby trvanlivých salámů, tepelně opraco-
vaných i fermentovaných, vedly k rozvoji více či méně zda-
řilých úprav složení původního poličanu, herkula, vysočiny 
a dalších. Skutečnost, že cena některých je stejná jako před
20 lety a že se za trvanlivý výrobek považuje „to, co vydrží
21 dní při 20 °C“, vede k zamyšlení nad tím, jak je to možné. 

Uherský salám

Uherský salám, „uherák“, má svůj původ v Itálii; v seve-
roitalských horách jsou ideální klimatické podmínky pro 
výrobu fermentovaných salámů (zejména nízká relativní vlh-
kost). Severoitalští výrobci zavedli jeho výrobu i v Uhrách, 
kde sice nebyly pro jeho výrobu ideální podmínky, ale bylo 
možné jej vyrábět v zimních měsících. Tak vznikly v šedesá-
tých letech 19. století známé uheráky Pick (v Szegedu) a Herz 
(v Budapešti).

„Pravý“ uherský salám je vyrobený z jemně mělněného 
vepřového masa a špeku s přídavkem speciálních koření 
a bez přídavku startovacích kultur. Charakteristické je pro něj 
intenzivní uzení a dlouhá fáze sušení a zrání. Při nízké teplotě 
zraje a schne do dosažení mikrobiální stability, poté pokračuje 
sušení a zrání do dosažení žádoucího obsahu vody. Laktoba-
cily se příliš neuplatní, protože je k dispozici malé množství 
sacharidů, proto i pH klesá poměrně málo (5,7–6,0) a rozho-
dujícími překážkami jsou pak nízká teplota při výrobě a dosa-
žení nízké hodnoty aw (0,92–0,93). Dosušováním při vyšší 
teplotě se rozvine plíseň, její růst je podpořen řízeným ovlh-
čením. Původní italské salámy nebyly uzeny, avšak v odlišném 
klimatu bylo nutné údržnost zajistit uzením. Oproti původní 
výrobě s dusičnanem se v současné době důsledně používá 
výhradně dusitanové směsi. Během zrání dochází k postupné 
hydrolýze tuků, neprobíhá však oxidační žluknutí (Incze 
1986). Pro uherský salám se využívala zejména těžší sádelná 
prasata. Původní mangalica a bakoňské prase, kterých je 
dnes nedostatek, byla nahrazena běžnými, převážně bílými 
plemeny. Do speciálních salámů se však mangalica používá 
dodnes. 

Jak se tedy trvanlivý salám vyrábí?

Nostalgické rozjímání nad historií je věc jedna, procesy 
probíhající v salámech je věc druhá. Navíc mnoho poznatků 
je předmětem výrobních tajemství.

Trvanlivé salámy, fermentované zejména, jsou výrobky, 
které mohou či měly by patřit mezi nejkvalitnější, navíc se 
zde požaduje dlouhá údržnost i v nepříznivých podmín-
kách. Proto je třeba využít kvalitní surovinu, tj. vyzrálé maso 
s nízkým mikrobním zamořením, dostatečně nízkou hod-
notou pH a jadrným tukem. Nákupem levné suroviny si 
výrobce logicky zadělává na problémy, neb platí, že „z jisté 
suroviny bič neupleteš“. 

Jaké tedy použít maso? Rozhodně vyzrálé (věkem i prů-
během posmrtných změn), aby se dosáhlo plné chuti. Italští 
a uherští mistři používali vždy těžší sádelná prasata (svině) 
v perfektní kondici s dobrým jadrným špekem. Měkký tuk 
s vysokým podílem mastných kyselin by totiž logicky vedl 
k vymazávání tuku pod střevo, ucpání pórů a problémům při 
dodržení správného režimu sušení. Řada výrobců dnes však 
nemá ani vlastní chovy, ani vlastní jatky, takže je odkázána 
na nákup již vybouraného masa; snaha ušetřit nákupem lev-
ného masa „jednoduché jakosti“ přitom není vždy nejlepší 
nápad.

Maso se kvůli lepšímu vzhledu (pravidelná mozaika 
v nářezu) předem zmrazuje a řeže ve zmrazeném stavu, 
až kousky masa chrastí v kutru. Vedle toho se odstraní 
i část vody (vymražení), ničí se případně přítomní paraziti 
(Toxoplasma, Trichinella) a částečně jsou inaktivovány 
i některé skupiny nežádoucích bakterií. Naproti tomu 
není vhodné dlouhodobě mrazírensky skladované maso, 
které mívá již značně žluklý tuk. Maso bývá velmi často 
pouze vepřové (italské salámy, uherský salám), jindy 
s různě vysokým podílem hovězího masa, jindy s krůtí
svalovinou. Nejvíce ceněné bývají výrobky ze zvěřiny (jelen, 
sob, los aj.). 

Dalšími surovinami jsou samozřejmě sůl, resp. solicí 
směs (dnes již převážně dusitanová), koření nebo extrakty 
koření, sacharidy jako substrát pro mikroorganismy, alko-
holické nápoje (aromatické víno, whisky, koňak...). U lev-
ných výrobků se lze setkat s náhražkami masa, jako je 
vláknina, cizí bílkoviny, barviva atd.

Výrobní postup

Výrobních postupů, jak správně vyrobit trvan-
livý salám, je nespočet. Nejčastěji a nejlépe se vychází 
z předem zmraženého masa, aby byla pěkná mozaika 
v nákroji salámu, postupně se přidává koření, solicí směs, 
u fermentovaných salámů ještě sacharidy a případně 
startovací kultury a dosáhne se požadované velikosti 
zrna. V okamžiku narážení je již maso rozmražené, i když 
teplota díla může mít i zápornou hodnotu (dílo tuhne 
kolem -2 °C v závislosti na koncentraci soli a sacharidů).
Každopádně je třeba při plnění do střev zabránit turbulent-
nímu proudění, pro laminární tok se ukazují jako vhodné 
pístové narážky či takové, které dílem jen minimálně 
míchají.

Dnešní výrobci mají výborného pomocníka v podobě 
řezacích narážek, kdy konečná mozaika se vytváří přímo při 
plnění střeva – vzhled je tak lepší a pravidelný, nerozmazává 
se tuk a neporušují se vazby mezi jednotlivými částicemi. Nej-
vhodnější jsou desky s šikmo vrtanými otvory, které kladou 
menší odpor, dílo se méně namáhá a zrno v mozaice je výraz-
nější. Jako střevo se v minulosti používala přírodní střeva, 
dnes se dává přednost klihovce či celulózovým střevům 
(„fázry“).Do speciálních salámů se mangalica používá dodnes.
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Tvar salámů

Nejčastěji si představujeme trvanlivý salám jako válec 
o průměru 55 mm (při naražení) a hmotnosti kolem 0,7 kg (po 
vysušení). Jsou však salámy větších kalibrů, 70 mm, 120 mm 
i více v případě mortadel v měchýřích (i když technologie se 
poněkud liší). Oblíbené jsou malé salámky či klobásy ve vep-
řových střevech, buď rovné, nebo ve tvaru podkovy (Rakušáci 
používají výraz „Kranz“ = věnec). Lze nalézt i salámy ploché 
(lukanka, italské salámy), hranaté (lovecký, Kantwurst), troj-
boké (průřez ve tvaru trojúhelníku), jeden německý výrobce 
dokonce nabízí trojcípý salám. Existují i salámy o hmotnosti 
25 gramů s několikaletou údržností balené v několikavrstevné 
fólii v modifi kované atmosféře; samozřejmě je lze vyrobit, 
vede to však k zamyšlení nad účelností ve světle ekonomiky 
a ekologie.

Plátkované, či vcelku? Čerstvě nakrájený salám, který se 
ihned konzumuje, má nepochybně lepší chuť, vůni a vzhled 
než slisované slepené plátky ve vakuovém balení. Plátkováním 
se nejen zhorší vzhled, ale současně se porušuje i vytvořená 
stabilita, dovnitř vstupuje kyslík, při manipulaci dochází ke 
kontaminaci, zkracuje se údržnost. Ten, kdo dokáže ukrojit 
nožem kolečko salámu, jistě neudělá chybu, když si koupí 
celou tyč salámu, pochutná si a nezamořuje navíc naši pla-
netu zbytečnými plasty a samolepkami.

Jak se zajistí „trvanlivost“

Ač se zdá, že trvanlivost získávají tyto výrobky sušením, 
není to jediný zákrok, vždy jde o vhodnou kombinaci něko-
lika překážek. Tato kombinace je rozdílná u zmíněných dvou 
skupin trvanlivých výrobků, tj. tepelně opracovaných a fer-
mentovaných, oběma skupinám je společný výběr kvalitní 
suroviny a snížení aktivity vody přídavkem soli a sušením. 

V případě tepelně opracovaných salámů je významnou 
překážkou záhřev – je potřebná taková dávka tepla, aby 
významnou měrou snížila četnost přítomných vegetativních 
forem mikroorganismů. Spory tímto zákrokem prakticky 
nejsou zasaženy (mohou dokonce vyklíčit při pomalém chla-
zení), mohou přežít i některé odolné vegetativní formy. Jejich 
růstu je však zabráněno právě snížením aw. Současně jsou 
tyto salámy většinou i vyuzené, takže fungicidní složky kouře 
brání růstu plísní, existují však i tepelně opracované salámy 
s plísňovým pokryvem (pamětníci si možná vzpomenou na 
„imitaci“ z poloviny minulého století – viz výše).

Fermentované salámy jsou zdánlivě složitější, na 
počátku se ustavují ekologické rovnováhy mezi jednotlivými 
skupinami mikroorganismů. Je nutné, aby převládly ušlech-
tilé bakterie mléčného kvašení, které produkují kyselinu 
mléčnou (z přidaných sacharidů) a další metabolity. Dnes 
se procesu většinou pomáhá přídavkem startovacích kultur 
(obvykle kombinace bakterií mléčného kvašení a kataláza-
pozitivních zástupců čeledi Micrococcaceae). Snížení pH 
i zvýšená koncentrace mléčnanů brání růstu hnilobných bak-
terií. Specifi ckou překážkou jsou bakteriociny produkované 
ušlechtilou mikrofl órou; brání růstu některých grampozitiv-
ních bakterií.

Trvanlivé salámy jsou údržné prakticky nezávisle na tep-
lotě, problém činí naopak vlhkost a zejména kolísání relativní 
vlhkosti a teploty; připomeňme, že snížením teploty se zvy-
šuje relativní vlhkost vzduchu.

Minisalámky, podkovy a jiné výrobky menších kalibrů 
mívají nižší aktivitu vody. V případě výrobků s drůbežím 
masem (jde samozřejmě o krůtí svalovinu, nikoliv levný 
separát) bývá běžné dosáhnout aktivity vody 0,82 i nižší 
(Gareis 2010).

Trvanlivé salámy mají (aspoň ty kvalitní) téměř ne-
omezenou údržnost. Na salámech bývá s ohledem na legis-
lativu vyznačena „doba minimální trvanlivosti“, lze je tedy 
konzumovat i po této době, dokonce bývají lepší. Pro mnohé 
znalce platí, že čím je salám starší, tím je lepší. (Autor článku 
má archivovanou čtyři roky starou vysočinu, volně uloženou 
v místnosti, kterou při zvláštních příležitostech využívá jako 
zákusek k vínu.) Stářím salám získává na plné chuti a aro-
matu, podílí se na tom zejména metabolity halotolerantních 
mikroorganismů, ale i chemické děje, zejména hydrolýza 
a oxidace tuků. 

Hydrolýza tuků na glycerol a mastné kyseliny vytváří 
puchýře kapaliny, která případně stéká po povrchu. Nápadné 
to bývá na plísňových salámech, kde plísně svými enzymy 
k tomuto procesu přispívají.

V trvanlivých salámech je i oxidace do jisté míry pozi-
tivní (chuť „myšiny“), při vyšším stupni je však již pro mnohé 
nepříjemná v důsledku hořkých produktů oxidace (aldehydy, 
epoxidy…). Plísně oxidaci většinou zpomalují tím, že omezují 
přístup kyslíku do výrobku.

Plísně

Růst plísní na povrchu některých fermentovaných 
salámů je žádoucí, ovlivňuje jejich typický vzhled, chutnost 
i jejich technologické vlastnosti: zvyšuje pH, omezuje vysy-
chání, částečně brání oxidaci, mění vlastnosti tuků. Plísňové 

Trojhranný salám

Hydrolýza

f e r m e n t o v a n é  m a s n é  v ý r o b k y
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fermentované salámy malých kalibrů je dokonce možné 
vyrobit i bez dusitanů, aniž by byla negativně ovlivněna 
barva, aroma a stabilita salámů (Rödel 1992). Porost u těchto 
salámů by měl být bílý nebo šedobílý, nevhodné jsou porosty 
modrozelené, zelené nebo žluté. Používají se téměř výlučně 
penicilia, nejčastěji Penicillium nalgiovense, P. chrysogenum 
aj. (Leistner 1986).

Oproti uherskému salámu či italským plísňovým 
salámům je však u většiny našich fermentovaných salámů 
a zejména u tepelně opracovaných trvanlivých salámů (vyso-
čina, turistický, selský aj.) výskyt plísní považován za zcela 
nežádoucí a jde o důsledek chyby při výrobě či skladování. 
Dokonce i spory P. nalgiovense, které se v expedici či prodejně 
přenesou z plísňového salámu na sousední salám bez plísně 
a zde vyklíčí v plísňové kolonie, nebývají vítanou povrchovou 
úpravou. 

Růst plísní na povrchu masných výrobků není však jen 
záležitost estetická („vada krásy“), v řadě případů jde přímo 
o toxikologický problém, protože případně vyprodukované 
mykotoxiny pronikají do vnitřních vrstev salámu. Např. Peni-
cillium verrucosum, var. cyclopium přítomné často na mno-
hých potravinách a krmivech produkuje verucosin. Roste sice 
na povrchu, ale toxin může přecházet difusí do hloubky potra-
viny nebo může dojít ke kontaminaci plátků salámů při krájení 
(Scheuer 1995). Otření či okartáčování povrchu v takovém 
případě nepomůže, spíše naopak přispěje k rozšíření spor po 
prostoru a infi kování dalších výrobků.

Podmínkou pro to, aby plísně mohly růst na povrchu 
salámu, je přiměřeně nízká hodnota a

w
 a nepřítomnost fun-

gicidních složek z kouře v povrchových vrstvách. Znamená 
to, že salám, u něhož má být povrch porostlý plísní, nesmí 
být buď vůbec uzen (italské salámy), nebo jen lehce zauzen 
v počátečních fázích výroby a po vytěkání fungicidních látek 
během dlouhodobého zrání pak opět infikován sporami 
plísní (uherský salám). Pokud není na povrchu nízká akti-
vita vody, mohou se prosadit konkurenční kvasinky, které 
je třeba odstranit okartáčováním a teprve potom infi kovat 
plísněmi.

Naopak výrobky, u nichž povrchový pokryv plísní není 
žádoucí, musí být chráněny některými překážkami mikrobi-
álního růstu. Zejména jde o působení fungicidních či fungi-
statických složek z kouře v povrchových vrstvách a zejména 
dostatečně sníženou hodnotou aktivity vody (aw). Pro ome-
zení případného růstu plísní se používá povrchové ošetření 
fungicidními či fungistatickými prostředky, nejčastěji sor-
banem draselným, v posledních letech se osvědčily prostředky 
na bázi natamycinu (E-235) (Pipek et al. 2007). 

Obava z přítomnosti plísní a možných negativních 
důsledků mykotoxinů vedla k výrobě fermentovaných salámů 

zauzovaných, tedy bez plísňového povlaku. Tento pro někoho 
handicap chuti či vzhledu vedl k „falešnému pozlátku“, kdy 
se vytváří bílý povrch napodobující plísně. Buď se používají 
střeva čistě bílá, či potištěná obrázkem plísní, nebo se povrch 
pokryje nějakou bílou hmotou připomínající plísně, např. 
rýžovou moukou, mastkem, křídou... Absence chuti a vůně 
po produktech plísní se dohání extrakty a aromaty, které 
dojem plísně navozují. Jenže uherák to není, stejně jako sebe-
dokonalejším leštěním se z mosazného kroužku neudělá zlatý 
prsten.

Jak skladovat trvanlivé salámy?

Trvanlivé salámy se mají skladovat v suchu (aby nena-
vlhly a nedošlo k povrchovému růstu plísní) a temnu (aby se 
omezila oxidace tuků). Teplota většinou není rozhodující, 
je však jasné, že i ona ovlivňuje (zejména při vyšší aktivitě 
vody) průběh všech dějů, včetně mikrobiálních. Nebez-
pečné může být, pokud se salám uchovává v lednici; jednak 
zde může navlhnout, horší je však, že po vyjmutí z lednice se 
orosí a může se porušit stabilita zvýšením aktivity vody. Toto 
sice nehrozí u salámů vakuově balených či hermeticky uza-
vřených v modifi kované atmosféře. Je však k zamyšlení, jak 
vypadá vzhled takového salámu, který je nepochybně jiný než 
u tradičního dobrého výrobku v perforovaném celofánovém 
střevě. Na druhou stranu výrobek nebalený při skladování 
přirozeně vysychá, ztrácí na hmotnosti.

Závěrem...

Ať se mění technologie, složení a vzhled výrobků, hos-
podářské poměry či styl života, trvanlivé salámy stále nachá-
zejí své uplatnění na trhu, je o ně zájem, mají své poněkud 
výsadní postavení oproti jiným masným výrobkům (při-
nejmenším v tom, že je není nutné ukládat do chladničky). 
Stejně jako jiné zboží lze i trvanlivé salámy bez problému 
vyrobit v různých cenových relacích a v kvalitě tomu odpo-
vídající. Záleží jen a jen na zákazníkovi, zda si chce koupit 
levnou hmotu, která vydrží po nezbytně nutnou dobu pobytu 
„mimo civilizaci“, či zda je ochoten připlatit si za kvalitní 
výrobek, na kterém si pochutná. Nabízí se připomenout 
moudrost pocházející z jednoho alpského státu: „Život je 
krásný, ale je drahý; lze ho pořídit i levněji, ale pak už není 
tak krásný.“

Použitá literatura u autora článku

�

Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a  4
Tel.: 296 374 656, fax 296 374 658, e-mail: agral@agral.cz

�   Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění 
jejich názvů a zákonných textací pro označování etiket (obalů) 
pro potraviny. Dle zákona o potravinách a prováděcích vyhlášek 
v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

�    poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,
�    školení pracovníků z hygienického minima,
�   podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,
�    profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,

nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),
�    další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,
�    POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Ing. František Kruntorád, CSc.
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Salámy 
s bílou plísní 

z Kosteleckých 
uzenin

Fermentované masné výrobky s ušlechtilou plísní na povr-
chu se v Kosteleckých uzeninách a. s. vyrábí již přes 15 let 

a díky své kvalitě a nezaměnitelným vlastnostem zaujaly své 
místo nejen na českém trhu a staly se tradičními a vyhledáva-
nými produkty. Jde o suché fermentované salámy uherského 
typu, které mají vzhledem k obsahu probiotik (živé mikroorga-
nismy přidávané do potravin nebo do potravinových doplňků, 
které příznivě ovlivňují zdraví jejich konzumenta zlepšením 
rovnováhy jeho střevní mikrofl óry) i prebiotik (nestravitelné 
složky potravy podporující růst nebo aktivitu těchto prospěš-
ných mikroorganismů v tlustém střevě) pozitivní zdravotní 
význam. Z hlediska použitých biotechnologií jde o totožné mi-
kroorganismy mléčného kvašení a dochází k fermentaci.

Fermentace je anaerobní proces přeměny látek vyvolaný 
enzymy – fermenty. V případě našich salámů se jedná o mik-
robiální enzymy. Salámové dílo po naražení do střev obsahuje 
totiž celou řadu mikroorganismů. Jejich původem je jednak 
surovina použitá při produkci (maso či koření), hlavním 
zdrojem jsou však uměle přidávané kulturní mikroorganismy 
ze skupiny bakterií mléčného kvašení (hlavně rod Lactobacilus 
a Pedioccocus), tzv. startovací kultury, které se vmíchávají do 

díla. Tyto mikroorganismy jsou podobné mikroorganismům 
používaných při výrobě pravých jogurtů. Současně s těmito 
zárodky se přidává i malé množství cukru. Mikroorganismy 
fermentují tyto cukry na kyselinu mléčnou, která plní v díle 
řadu funkcí, především dílo okyseluje, čímž ovlivňuje jeho 
konzistenci, barvu, trvanlivost – zabrání přítomnosti jiných, 
zdravotně nevhodných bakterií – a aroma. Ovšem aroma je pří-
jemně ovlivňováno zejména ušlechtilými plísněmi z rodu Peni-
cillium, které jsou aplikovány na povrch naraženého výrobku. 
Jejich produkty způsobují typickou vůni těchto výrobků a tvoří 
bílý „prašný“ pokryv na obalu výrobku. Tato plíseň je jedlá 
a u některých speciálních výrobků, které neobsahují obal – 
střevo, se běžně konzumuje (obdobně jako plísňové sýry).

Než přejdeme k představení jednotlivých výrobků, tak se 
seznámíme s technologií jejich výroby. Jak už bylo zmíněno, 
zamíchá se vybraná a upravená surovina s kořením, starto-
vací kulturou a solí. Vymíchá se na požadovanou zrnitost a po 
naražení do střev (umělé, polopropustné – z přírodních by se 
do produktu mohla dostat kontaminace) se výrobky umisťují 
v klimatizovaných prostorách – komorách, kde při řízeném 
režimu (teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a rych-
lost proudění vzduchu) probíhá proces zrání. Jeho součástí 

Míchání a příprava díla – kutr

je i výše popsaná mikrobiální fermentace, odkud získala celá 
skupina těchto výjimečných produktů své jméno. Současně 
s fermentačním procesem probíhá i sušení výrobku. Teplota 
vzduchu i jeho relativní vlhkost jsou nastaveny tak, aby tyto 
procesy mohly optimálně probíhat. Salámy takto zrají cca
6 týdnů a ztrácí průměrně 35 % své původní hmotnosti. Proces 
fermentace je ukončen po spotřebování všech cukrů. Poté bak-
terie zanikají, protože klesne aktivita vody a nemají žádné cukry 
= výživu. Proces zrání salámů zahrnuje fermentaci i sušení. 
Jeho výsledkem je kvalitní trvanlivý produkt, který z hlediska 
hygieny potravin představuje stabilní bezpečný výrobek. 

Fermentované trvanlivé výrobky díky výše popsaným 
procesům nevyžadují uložení v lednici a mají dlouhou trvanli-
vost – některé až 4 měsíce. 

Mezi nejznámější a nejrozšířenější výrobky z této řady 
patří Křemešník a Kostelecký Uherák. To jsou také stá-
lice již více jak patnáctileté výroby, které si náležitě hýč-
káme a dáváme jim tu nejlepší péči při dodržování tradičních 
receptur a 6-ti týdenního zrání. 

Kostelecký Uherák je špičkový fermentovaný salám, 
který je vyroben z výběrového vepřového a hovězího masa. 

Zrací komora
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Typická masová chuť tohoto produktu je podtržena přírodní 
plísní a použitým kořením. 

Křemešník je vyroben pouze z vybrané suroviny vepřo-
vého masa. Nezaměnitelnou chuť podtrhuje přírodní plíseň 
a použité koření. Chuťově se blíží k oblíbenému Uheráku, 
avšak mnohem jemnější chuť z něj dělá skutečnou delikatesu. 

Zajímaví jsou i „mladší kolegové“ již zmiňovaných 
výrobků – Hermín a Hermín Premium. Oba tyto výrobky mají 
společné některé vlastnosti: osobitý netradiční tvar, nemají 
střevo, takže plíseň je aplikována přímo na jejich povrch, což 
příjemně ovlivňuje jejich chuť a dává jí nový rozměr, a v nepo-
slední řadě v nich naleznete aroma sýru. Oba výrobky mají 
společný způsob výroby, který je odlišný od salámů ve střevu. 
Technologie výroby je téměř ruční, od speciálního narážení 
(k docílení tvaru) přes ukládání na děrovaná síta, kde se Her-
míny zaočkují povrchovou plísní formou rozprašování, až po 
balení jednotlivých kusů ručně.

Klasický Hermín je trojúhelníkového tvaru a skvěle 
se vyjímá na obložených talířích, kde se nedá přehlédnout. 
Výrobek je doplněn příchutí sýru Camembert – českým Her-
melínem. Jedinečnost tohoto výrobku dokazuje i ocenění 

Zrací komora – Hermín

Zlatá Salima 2010, které tento výrobek získal na letošním 
Mezinárodním potravinářském veletrhu Salima.

Hermín Premium se tvarem velice podobá klasickému 
sýru s bílou plísní a je vhodný, pokud čekáte malou návštěvu 
nebo máte chuť na maličkost k vínu, ale se skutečným chu-
ťovým zážitkem.

Biouherák
Jeho výroba je obdobná jako u ostatních fermentovaných 

kosteleckých výrobků, ale k výrobě se používá bio vepřové 
a bio hovězí maso. Dále se přidává mořská sůl, speciální bio-
koření a ostatní aditiva, jako jsou startovací kultury, a násle-
duje aplikace ušlechtilé plísně na povrch – vše jsou pouze 
přírodní látky. Tento ojedinělý výrobek tedy neobsahuje žádné 
látky skupiny „E“, o kterých se tak často hovoří. To má samo-
zřejmě i negativní důsledek – například při krájení výrobek 
rychle ztrácí barvu a mírně zšedne – což není na závadu. Bio-
uherák získal v roce 2004 ocenění „Biopotravina roku“ a slaví 
úspěchy i na mezinárodních veletrzích.

Všechny zmiňované fermentované výrobky s ušlechtilou 
plísní na povrchu jsou přirozeně bezlepkové. 

Kostelecké uzeniny a. s.

�
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Krahulík a jeho 
fermentované 

výrobky

Akciová společnost Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí 
patří mezi podniky s velmi dlouhou tradicí, výroba uzenin 

byla v Krahulčí u Telče započata již v roce 1928. Už zaklada-
telé fi rmy vybrali objekt, který svým umístěním splňoval po-
žadavky pro výrobu trvanlivých, tehdy „sušených“ salámů. 
Přírodní sušárny byly závislé na vlhkosti a proudění vzduchu. 
To, že se nachází uprostřed ekologicky zachovalého kraje, 
oceňujeme až dnes.

Ačkoliv Krahulík proslul během své historie různými 
výrobky, fermentovaný program byl vždy a znovu akcentován 
většinou majitelů. Naposledy to bylo v roce 2005, kdy bylo 
uvedeno v život nové logo společnosti, jehož tvorba již pro-
bíhala s jasnou vizí maximálního soustředění se na trvanlivý 

sortiment. Současná podoba loga svým dynamickým zobra-
zením dravce jasně koresponduje s výrobky, jejichž hlavní 
charakteristikou je principiálně maso.

Lovecký salám, Poličan, Herkules a Paprikáš jsou 
základní stavební kameny celého sortimentu fermentova-
ných výrobků. Jejich „dlouhověkost“ s sebou nese maximum 
výhod. Ať už se jedná o technologickou propracovanost, či 
téměř 100% znalost zákazníků, jsou to druhy, o jejichž opod-
statnění se nediskutuje.

Zato adjustace je tématem pro diskuse číslo jedna. 
Jenom v základní nabídce společnosti jsou čtyři položky od 
každého zmíněného druhu, lišící se gramáží a balením. 

Vedle klasických tyčových velikostí, s nimiž se spotře-
bitelé setkávají v převážné většině v krájené podobě v obslu-
hovaných úsecích, jsou to pak tzv. poloviční gramáže, ty 
už zákazníci velmi často nakupují v celých kusech, a samo-
zřejmě spotřebitelské balení krájených výrobků. To je v našem 
podání v ochranné atmosféře, na pevném tácku s horní potiš-
těnou fólií, pohledovou a tzv. technickou etiketou. V základní 
nabídce se pak většinou jedná o nejprodávanější stogramové 
balíčky. V současné době připravujeme redesign etiket a prs-
týnků pro fermentované výrobky. Posun by měl refl ektovat 
především požadavky spotřebitelů na přehledné strukturo-
vané informace. Mimo jiné se na displeji těchto obalů objeví 
také informace o jejich bezlepkovosti. 

V krájené podobě nabízíme i vícedruhová balení, DUO 
Krahulík je kombinace Poličanu a Paprikáše, Salám v sýru 
a zeleném pepři je obalovaná lahůdka, využívaná především 
jako rychlá, pohotová a přitom originální možnost domácího 
občerstvení pro hosty.

V rámci fermentovaných výrobků mají své nezastu-
pitelné místo také klobásy. Gombasecká klobása je kla-
sika, kterou spotřebitelé velmi dobře znají a vyhledávají ji 

sortiment Současná podoba loga sv
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především jako jistotu pro studenou kuchyni. To se ostatně dá 
říct i o Dunajské klobáse a Chamburizo klobáse, která je naší 
variací na typickou maďarskou čabajku. Své místo na trhu 
si našel také Chamburizo salám, jehož užší průměr a menší 
gramáž, nabízíme ho ve 400gramové kalibrované podobě, jej 
učinili zajímavou alternativou klobásy. 

Do jisté míry podobné zaměření jako klobásy mají naše 
Party klobásky – ovšem s jedním podstatným rozdílem – není 
nutné dále je porcovat. Tento na první pohled drobný detail 
přidává Party klobáskám velkou hodnotu ve variabilitě jejich 
využití. Nabízíme je zabalené stejně jako krájené výrobky 
v ochranné atmosféře. 90gramové balení obsahuje sedm klo-
básek o průměru 13 mm a délce 13 cm. Možnost otevřít kde-
koliv a kdykoliv balíček a začít okamžitě konzumovat jemně 
pikantní svačinku dostává tento produkt do kategorie tzv. 
„požitkových“ potravin, ve které se ocitají společně s chipsy 
či čokoládovými tyčinkami. Pro českého spotřebitele je zatím 
jejich využití prioritně v rámci domácího občerstvení, nicmé-
ně zejména mladší generace již využívá i tuto variantu rych-
lého jídla, jehož rozhodující charakteristikou je skvělá chuť.

Skvělá chuť, vysoká kvalita suroviny a technologická 
čistota zpracování vystihují i další skupinu fermentovaných 
produktů značky Krahulík – pršutů. Pršut pečeně, krkovice 
i bok jsou celosvalové produkty vyráběné v ČR jedinečnou 
technologií: nástřik soli a kořenicího přípravku a zrání bez 
použití startovacích kultur podporují výjimečné, vysoce hod-
nocené senzorické vlastnosti. Obsah čistých svalových bíl-
kovin je vyšší než u syrového masa.

Pršut jako takový má původ ve středomořské kuchyni, 
která si pro své nesporné kvality získává u Čechů stále větší 
oblibu. Jednou z podstatných výhod těchto výrobků je silná 
koncentrovaná chuť, díky níž se konzumuje produkt ve 

velmi malém množství při velkém chuťovém efektu, což má 
nesporné dietetické dopady. Využívají se ve studené, ale i teplé 
kuchyni, kde se ovšem pouze prohřívají. 

Prodej pršutů se odehrává v největší míře v krájené 
podobě už proto, že z jejich podstaty je třeba krájet je na co 
nejtenčí plátky. Spotřebitelské balení v ochranné atmosféře je 
přizpůsobeno charakteru výrobků i svou nižší gramáží (75 g). 
Nicméně nabízíme i celé kusy pršutů, rádi je využívají někteří 
specializovaní obchodníci a cateringové společnosti.

Vývoj novinek na poli fermentovaných výrobků je tech-
nologicky, časově i fi nančně poměrně náročná činnost, které 
ideálně předchází co nejdůkladnější analýza spotřebitelského 
prostředí. Z výsledků takové analýzy vyšly i dvě novinky spo-
lečnosti Krahulík, uvedené na trh docela nedávno. Pro svůj 
atypický tvar dostaly jméno Bochánek. 

Jsou to z výrobního pohledu přelomové produkty, tvaro-
vané novými fermentačními procesy. Bochánek Budapešť je 
chuťově tradičnější z dvojice novinek, sází na oblibu maďarské 
papriky a reflektuje požadavky zákazníků na pikantnost. 
Bochánek Madrid disponuje aroma vlašských ořechů a je 
chuťově situován na jih Evropy. Stejně jako chuťové varianty 
je i inovativnost tvaru podložená očekáváním nakupujících. 

Spotřebitelé i obchodníci přijímají skvělé vlastnosti fer-
mentovaných, respektive tepelně neopracovaných výrobků 
jako samozřejmost. Bezvadná chuť, opravdu velmi dlouhá 
trvanlivost, vysoký podíl čistých svalových bílkovin – za tím 
vším stojí především stoprocentní kvalita vybrané vstupní 
suroviny, technologická propracovanost a přesnost. Každý 
jednotlivý krok výroby pak podléhá velmi přísné kontrole. My 
v Krahulčí jsme ovšem přesvědčeni, a trh nám to potvrzuje, že 
výsledek stojí za to. 

 Mirka Kvíčalová, Marketing manager    �
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Kroměřížské 
trvanlivé salámy

 

Masná výroba v Kroměříži má dlouholetou tradici, 
již v roce 1885 bylo založeno „Společenství řezníků 

a uzenářů v Kroměříži“. V roce 1945 byly fi rmy znárod-
něny a v roce 1949 vznikl Národní podnik masný průmysl 
Kroměříž, který spadal pod Jihomoravský masný průmy-
sl se sídlem v Brně. V té době závod vyráběl uzeniny a kon-
zervy, trvanlivé salámy se v Kroměříži začaly vyrábět až 
koncem 70. let. V roce 1992 vznikla privatizací společnost 
Masna Kroměříž a. s., která postupně ukončila výrobu 
uzenin i konzerv a specializovala se na výrobu trvanlivých 
salámů, které se v Kroměříži dařilo. V roce 2002 koupi-
la společnost fi nanční skupina J&T, která nově vzniklou 
značku KMOTR později začlenila do názvu společnosti. 
Během dalších let se společně s fi rmami Krahulík - MA-
SOZÁVOD Krahulčí, a. s., a Vysočina a. s. stala společnost
součástí Energetického a průmyslového holdingu. V sou-

časné době probíhá prodej skupině Agrofert Holding,
a. s.

Dnes je naše společnost KMOTR-Masna Kroměříž a. s.
jedním z největších výrobců trvanlivých salámů v České repub-
lice. A jelikož je výroba trvanlivých masných výrobků, zejména 
těch fermentovaných, velmi náročná na kvalitní a spolehlivé 
technologické vybavení, investovala naše společnost v letech 
2003 až 2009 nemalé částky právě do modernizace provozu. 
V průběhu těchto let jsme zrekonstruovali celý provoz, zakou-
pili nový kutr, narážku, několik zakuřovacích a zracích komor 
a vakuovou baličku. Ve skutečnosti jsme tedy zmodernizo-
vali celý technologický proces výroby trvanlivých výrobků tak, 
aby mícháním díla počínaje a zabalením fi nálního produktu 
konče bylo dosahováno u každého kroku co možná nejlep-
ších výsledků. A to jak s ohledem na kvalitu provedení daného 
technologického kroku, tak s ohledem na produktivitu práce 
a komfort zaměstnanců. Tyto nové technologie nám umožňují 
dosahovat maximální standardnosti výroby. 

Zákazníkům nabízíme široký sortiment fermentova-
ných výrobků. Již několik let je zákazníky nejžádanějším 
výrobkem Lovecký salám, který patří společně s Poličanem, 
Paprikášem a Herkulesem k tradičním českým výrobkům. 
Poličan byl první fermentovaný výrobek, který se v Kromě-
říži začal vyrábět. Druhý byl Herkules a následoval Paprikáš 
a Lovecký salám. Dnes každý z těchto výrobků vyrábíme 
s jiným dodavatelem ingrediencí, abychom zajistili jejich 
originalitu. Všechny tyto výrobky dodáváme zákazníkovi ve 
dvou velikostních variantách, jako celou tyč nebo jako půlený 
výrobek. Poličan a Paprikáš vyrábíme navíc ještě jako mini – 
250 g. Tento tradiční sortiment nabízíme i v krájené podobě, 
a jelikož obliba misek s krájeným zbožím neustále roste, 
rozšiřujeme neustále nabídku o další výrobky z novějšího 
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sortimentu. U krájeného zboží klademe velký důraz nejen na 
kvalitu, ale i na design obalů, a proto v tuto dobu uvádíme na 
trh nový design fólie, která zákazníkovi výrobek lépe specifi -
kuje a upozorní na jeho přednosti. 

Pro společnost Makro vyrábíme pod značkou Horeca 
Select Lovecký salám podle receptury z roku 1989, která 
neobsahuje startovací kulturu a fermentace probíhá jen díky 
přirozené přítomnosti potřebných mikroorganismů. Podle 
této původní receptury má Lovecký salám jen 35 % tuku a 21 %
čistých svalových bílkovin. Běžný Lovecký salám obsahuje
48 % tuku a 16 % čistých svalových bílkovin. 

Kromě těchto tradičních a známých výrobků nabízíme 
našim zákazníkům také výrobky s různými příchutěmi. Mezi 
nejoblíbenější příchutě patří česnek − Česnekový trvanlivý 
salám, zelený pepř – Saturn a černý drcený pepř − Král. 
V loňském roce jsme vyvinuli výrobky s dalšími příchutěmi, 
z nichž si velkou oblibu získal zejména salám s kapiovými 
fl oky − Klobása Mexiko a dále salám s ostrými papričkami 
Jalapenos − Pepé, který nabízíme zákazníkům v netradičním 
oválném tvaru.Tento netradiční tvar má i další novinka, trvan-
livý fermentovaný salám španělského typu Pikante, který má 
hrubou mozaiku a velmi pikantní paprikovou chuť. Další 
z novinek získala dokonce v letošním roce speciální ocenění 
vrchního ředitele Sekce potravinářské výroby − Úřadu pro 
potraviny Ministerstva zemědělství v soutěži Perla Zlínského 
kraje. Jedná se o Trvanlivý salám s dýňovými semínky, které 
na řezu vytváří velmi zajímavou mozaiku. Příznivcům biový-
robků nabízíme od konce roku 2008 také dva druhy trvanli-
vých salámů vyrobených z BIO surovin. Jedná se o výrobek 
Bio Vysočina a Bio Lovecký salám. Výroba biovýrobků je 
v naší společnosti striktně časově oddělena od ostatní výroby 
a celý proces je certifi kován společností ABCERT. 

Další speciální výrobkovou řadou jsou dárková balení. 
V roce 2004 jsme uvedli na trh dárkovou krabičku Kmotrův 
mix, který obsahuje čtyři druhy trvanlivých fermentova-
ných salámů Paprikáš, Poličan, Saturn a Česnekový trvan-
livý o celkové hmotnosti 900 g. V roce 2005 tento výrobek 
získal ocenění Obal roku. Od té doby se náš sortiment dár-
kového balení velmi rozšířil a každým rokem ho doplňujeme 
o nové varianty. Kombinujeme různé druhy trvanlivých fer-
mentovaných salámů a trvanlivých fermentovaných klobás. 
K balení používáme nejen papírové krabičky s elegantním 
designem, ale i proutěné koše, jejichž obsah doplňujeme 
navíc vínem nebo slivovicí. Firmám nabízíme i balení na 
zakázku. Nespornou výhodou dárkově balených trvanlivých 
fermentovaných salámů je jejich skladování při běžné poko-
jové teplotě. Zákazníci si na tento benefi t velmi rychle zvykli 
a se spoustou z nich spolupracujeme nejen v hlavní sezoně na 
závěr roku, ale i během roku celého. Z tohoto důvodu jsme 
vytvořili internetový obchod, který nabízí základní sortiment 
našeho dárkového balení. Například na Velikonoce jsme ho 
rozšířili o trvanlivý fermentovaný Pomlázkový salám, který 
měl jemnou mozaiku a příchuť paprikových fl oků. Největší 
předností tohoto výrobku však byla imitace pomlázky − salám 
ve dvojí velikosti − 40 cm nebo 80 cm, balený do perforované 
fólie a dozdobený zelenožlutými stuhami.

I v budoucnu chceme dodávat našim zákazníkům nové 
netradiční výrobky a využívat nejmodernějších technologií, 
které nám umožní udržovat u všech našich výrobků nejvyšší 
kvalitu. Chceme, aby i nadále byla pro všechny zákazníky 
značka KMOTR synonymem kvality a vynikající chuti. 

Jana Maršálková – manažerka marketingu,
MVDr. František Mikeš – výrobní ředitel

�
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FOSS řešení pro masný průmysl
Analýza kvality masa a masných výrobků

Kontakty: MILCOM servis a. s.,  www.milcom.cz

MVDr. Ivan Kadlec,   e -mail: kadlec@milcom.cz,  mob.: 603 556 515

Ing. Ondřej Borský, e-mail: borsky@milcom.cz, mob.: 734 418 117

FoodScan

MicroFoss

Kjeltec

FIAStar

MeatMaster

In-Iine výrobní řešení

Rychlá 
analytická 
řešení

Laboratorní řešení

Mikrobiologická řešení

�  Jatky

�  Bourárny a porcovny

�   Průmyslová výroba

masných produktů

Soxtec
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„Žijte krásně 
s výrobky

z MP Krásno!“

Sortiment zákaznicky oblíbených trvanlivých salámů a klo-
bás zaujímá v nabídce krásných uzenin své neopomenutel-

né místo. Naše „trvany“ se vyrábí dle tradičních osvědčených 
receptur při využití moderní technologie, tak aby zákazníka 
zaujaly svou chutí a samozřejmě byly zdravotně nezávadné. 
Při výrobě je použita výběrová surovina, všechny salámy či 
klobásy jsou lahodně zauzené a okořeněné přesně tak, jak si 
daný výrobek žádá.

Nabízíme širokou paletu chutí, tvarů i balení. A to jak 
celé balení (tyčky) do obslužných pultů, tak i u vybraných 
produktů krájené kalibrované nářezy. V nabídce trvanlivých 
uzenin jsou jak uzeniny fermentované, tak i tepelně opraco-
vané. 

Veškerý sortiment našich trvanlivých salámů a klobás je 
bezlepkový.

MP Krásno přináší na trh tyto výrobky:

Trvanlivé fermentované masné výrobky

Poličan
Znak: 043384
Balení: VBC – 0,7 kg
Trvanlivost: 60 dní

Poličan se zeleným pepřem 
Znak: 043317
Balení: VBC – 0,7 kg
Trvanlivost: 60 dní

Herkules
Znak: 043385
Balení: VBC – 1 kg
Trvanlivost: 60 dní

Paprikáš
Znak: 043395
Balení: VBC – 0,7 kg
Trvanlivost: 60 dní

Čabajkový salám
Znak: 043362
Balení: VBC – 0,7 kg
Trvanlivost: 60 dní

Lovecký salám
Znak: 043383
Balení: VBC – 0,5 kg
Trvanlivost: 60 dní

Budapešťská klobása
Znak: 043664
Balení: VBC – 1 kg
Trvanlivost: 35 dní

Čabajka Krásno
Znak: 043661
Balení: VBC – 1 kg
Trvanlivost: 35 dní

čan
k: 043384

85

395
C – 0,7 kg
t: 60 dní

kový salám
043362

salám
3383
BC 0 5 kg

á klobása
4

1 k

NOVINKA
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Trvanlivé tepelně opracované
masné výrobky

Vysočina
Znak: 043319
Balení: VBC – 0,8 kg
Trvanlivost: 28 dní

Vysočina Mini
Znak: 043320
Balení: VBC – 0,3 kg
Trvanlivost: 28 dní

Kavalír se sýrem 
Znak: 043316
Balení: 1,3 kg
Trvanlivost: 28 dní

Pálivý paprikový salám
Znak: 043363
Balení: VBC – 0,8 kg
Trvanlivost: 28 dní

Klobása Vysočina
Znak: 043307
Balení: VBC – 0,7 kg
Trvanlivost: 28 dní

dní

na

7 k

e sýrem
3316

Vysočina Mini

p p
masné výrobky

čina
k: 043319

Kalibrované
krájené výrobky

Vysočina
Znak: 043099
Balení: kalibrovaný výrobek 5 ks á 100 g
Trvanlivost: 28 dní

Poličan
Znak: 043098
Balení: kalibrovaný výrobek 5 ks á 100 g
Trvanlivost: 28 dní

Kavalír se sýrem

Tento výrobek je vyroben podle tradiční osvědčené 
receptury, inspirovaný Vysočinou a obohacený chutným 
sýrem Eidam, který vytváří na řezu výrobku zajímavou 
mozaiku. Kavalír se sýrem zákazníka zaujme svou jemnou 
pepřovitou chutí a vůní po zauzení. Můžeme ho používat 
jak pro studenou, tak pro teplou kuchyni. Tento výrobek je 
bezlepkový.

Vychutnejte si 
Kavalír se sýrem

v kombinaci 
se sýrovou omáčkou!

Ingredience: Kavalír se sýrem, eidam, tavený šunkový sýr, 
smetana, mléko, máslo

Postup přípravy: Kavalír se sýrem Krásno nakrájíme na kou-
síčky do misky. Přidáme strouhaný eidam a tavený šunkový sýr. 
Zamícháme, přidáme čtvrt smetany z kelímku. Promícháme, 
přidáme kolem 4 cm másla a necháme vařit na mírném ohni, 
při stálém míchání. Tuto chutnou omáčku podáváme například 
se špagetami.  �

Pálivý paprikový salám
Znak: 043363

NOVINKA
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Tam, kde se
narodil Poličan

 

Historie fi rmy Pejskar a spol., spol. s r. o., se začala psát 
v roce 1887, kdy bratři Pejskarové, Jan a František, zalo-

žili rodinnou fi rmu na výrobu uzenin. Po úspěšném počátku 
se bratři rozhodli postavit si na svou dobu velice moderní to-
várnu. A tak 30. července 1902 byla zahájena výroba v Uze-
nářské továrně bratří Pejskarů. V té době již měli oba brat-
ři 36 řeznických tovaryšů! Jejich živnost se úspěšně rozvíjela 
a jejich produkty bylo možné díky síti zástupců zakoupit po 
celé Evropě – např. v Praze, Brně, ve Vídni, v Budapešti, v Sa-
rajevu, v Dubrovníku, v Monte Carlu, v Kyjevě nebo v Rusku 
a Polsku.

Po znárodnění v roce 1948 se fi rma začlenila do n. p. 
MASNA. V roce 1953 se započala masivní přestavba pod-
niku za účelem se specializovat na trvanlivé masné výrobky. 
Obliba trvanlivých výrobků narůstala, a tak bylo v 70. letech 
rozhodnuto o dalším rozšíření závodu. Přestavovaly a rozši-
řovaly se zrací komory, od malých komor s dřevěnými stojany 
až po nové, klimatizované komory.

 V těchto letech vedl podnik v Polici Vendelín Kulich, 
jedna z dosud žijících řeznických osobností České republiky. 
Pod jeho vedením se zrodil Poličan, fermentovaný výrobek, 
který patří mezi absolutně nejoblíbenější trvany u nás. Po 
dlouhém testování a zkoušení se v listopadu 1978 začala zku-
šební výroba a už v červenci 1979 najela výroba Poličanu na 
plnou kapacitu. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mas-
ného průmyslu v Brně vznikaly další nové fermentované 

výrobky – Paprikáš, Herkules, které se rychle staly pevnou 
součástí výrobního sortimentu naší společnosti.

 V roce 2001 vstupuje do fi rmy Martin Deml. V roce 2002 
společnost prochází rozsáhlou modernizací, obnovou a dále 
se zvyšuje kapacita. Firma získává certifikaci HACCP, její 
výrobky dostávají ocenění národní značkou kvality KLASA. 
V listopadu 2008 získává společnost Pejskar a spol., spol. s r. 
o., certifi kát systémů BRC, IFS. 

 V současnosti fi rma vyrábí široký sortiment fermentova-
ných trvanlivých výrobků, tepelně opracovaných trvanlivých 
výrobků, ale i specialit a drobných masných výrobků. Prů-
měrný měsíční objem výroby je nyní cca 400–450 tun výrobků. 
Nosnými produkty jsou nadále klasické trvany jako Poličan, 
Herkules, Paprikáš, Lovecký a Polický uherák. Mezi vyhlá-
šené výrobky společnosti patří i Vysočina, Turistický a Pálivý 
paprikový salám. Tím, čím se ale společnost nejvýrazněji 
odlišuje od ostatních producentů trvanlivých výrobků v České 
republice, jsou kromě vysoké kvality produktů především 
výrobky Krajánek a Best, výrobky, které si oblíbili špičkoví 
sportovci, příznivci horolezeckých expedic a jiných extrém-
ních sportů pro jejich výbornou chuť, dlouhou trvanlivost, 
energetickou hodnotu a snadnou skladovatelnost. Zvláště Best 
je velkým příslibem do budoucna, na rok 2011 je plánována 
rozsáhlá reklamní kampaň za účasti úspěšných olympioniků 
a v jednání je i kapitálový vstup do výrobně-distribuční spo-
lečnosti v EU, která se zaměřuje na prodej specializovaných 
výrobků. To by mělo usnadnit vstup na vyspělé západní trhy.

Společnost v letošním roce plánuje rozsáhlou investici, 
která by měla být v Česku dosud neznámým, inovativním 
směrem ve výrobě fermentovaných trvanlivých výrobků. 
V návaznosti na tuto výrobu plánuje společnost upravit i pod-
mínky skladování trvanů, tak aby bylo možné zvýšit dobu 
trvanlivosti jednotlivých produktů a vyjít tak vstříc poža-
davkům svých obchodních partnerů. V letech 2012–2013 
bude provedena další investice do výrobních prostor a fi rma 
rozšíří výrobní kapacity na cca 600 t výroby. 

V současné době je výhradním distributorem výrobků 
firmy Pejskar a spol., spol. s r. o., firma Madegroup, a. s., 
která zajišťuje distribuci výrobků z logistických center v Praze 
a Olomouci do celé ČR.

Ve spolupráci s touto fi rmou se nyní buduje v samém 
centru Prahy, kousek od Pařížské ulice, špičkové řeznictví, 
kde je cílem nabídnout ve 12 m chladicích pultů pouze vysoce 
kvalitní výrobky a nejširší možný sortiment čerstvého masa, 
včetně masa telecího, jehněčího a skopového. Tento obchod 
by měl být jakousi vlajkovou lodí fi rmy a vizí do budoucna, 
jak přistupovat ke stále náročnějšímu zákazníkovi, jak ho
prostřednictvím široké nabídky vzdělávat a posouvat jeho 
možnosti v kulinářské oblasti.

V běžnějším segmentu prodeje nyní běží na území Prahy 
a v nejbližším okolí pilotní projekt samoobslužných prodejen, 
který by, v případě pozitivního vyhodnocení, měl umožnit 
v budoucnu v cca 100 pobočkách přístup ke kvalitním uze-
ninám zákazníkům na celém území ČR.  
 �
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V malebném jihočeském městě Písek, ležícím na břehu zla-
tonosné řeky Otavy, má tradice řeznického řemesla velmi 

hluboké kořeny. Toto řemeslo se zde dědí z generace na ge-
neraci. Možná právě proto byl v padesátých letech minulého 
století v Písku postaven podle nové koncepce první moderní 
masokombinát v tehdejší ČSSR. V jednom místě se nachá-
zí kompletní technologie zpracování masa od porážky přes 
skladování, bourání masa, výrobu masných výrobků až po je-
jich expedici. Podle tohoto konceptu byly později postaveny 
další masokombináty v Čechách i na Slovensku.

Novodobá historie podniku ZŘUD – MASOKOMBINÁT 
PÍSEK CZ, a. s., se píše od roku 1993, kdy masokombinát zpri-
vatizoval pan Václav Koranda a zahájil rozsáhlou rekonstrukci 
zdevastovaného podniku. Intenzivně se pracovalo na moder-
nizaci a rozšíření výrobních prostor. Velké fi nanční prostředky 
se investovaly do moderních progresivních technologií s cílem 
nejlepšího možného zhodnocení suroviny. Tento trend inten-
zivně trvá do dnešních dnů. Důkazem jsou nejenom investice 
z roku 1993, ale i z let 2009 až 2010 v řádu několika desítek 
milionů do kompletní modernizace technologie výroby trvan-
livých tepelně opracovaných a trvanlivých fermentovaných 
masných výrobků a specialit. Nejen při výběru strojního vyba-
vení, ale i při zavádění nových technologií provozu je znatelná 
spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v 
Praze. Spolupráce byla znatelná nejen v běžných technolo-
gických procesech, ale i v oblasti proudění vzduchu ve zracích 
komorách tak, aby docházelo ve všech prostorách k rovno-
měrnému vysušování salámů a klobás.

Trvanlivé fermentované masné výrobky – TFMV

Technologie výroby trvanlivých fermentovaných mas-
ných výrobků patří k nejsložitějším procesům v oblasti zpra-
cování masa. Úspěšné zvládnutí celého technologického 
procesu patří ke špičce řeznického řemesla. Je samozřejmé 
a všeobecně známo, že mezi základní pilíře výroby patří vý-
běr kvalitní suroviny, kutrování, narážení do obalu, fermen-
tace, zrání a balení fi nálního výrobku. Samostatnou kapitolou 
je výběr přídatných látek, startovací kultury a kořenicích 
směsí. Výsledkem musí být zdravotně nezávadný výrobek, 
který je chutný, vydrží skladování při pokojové teplotě více jak 
tři týdny a přitom v průběhu výroby nebyl tepelně opracován.

Jak je zajištěna bezpečnost TFMV?

V průběhu výrobního procesu trvanlivých fermentova-
ných masných výrobků vznikají překážky růstu nežádoucích 
mikroorganismů. Kombinací několika „bariér“, které samo-
statně na stabilizaci nestačí, se vytvoří systém překážek, který 
se nazývá „překážkový efekt“. Pořadí překážek podporující 
mikrobiologickou stabilitu fermentovaných salámů v prů-
běhu zrání a skladování (LEISTNER a kol., 1985): je hla-
dina dusitanu, redoxní potenciál (Eh) – důležitý fyzikálně 
chemický parametr, konkurenční mikrofl óra – bakterie mléč-
ného kvašení ze startovací kultury, pH výrobku – úroveň oky-
selení a aktivita vody. 

 Originální 
fermentované 

salámy s píseckou 
pečetí

www.mkpisek.cz

Lenka Kvaltýnová s čerstvým oceněním značkou kvality
KLASA  pro ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK, a. s., na Zemi
živitelce 2009 společně s prezidentem Václavem Klausem
a ministrem Jakubem Šebestou
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Originální fermentované
masné výrobky z Písku

Výběr fermentovaných výrobků na našich pultech 
je velmi pestrý. Mezi tradiční patří Poličan, Paprikáš, 
Lovecký salám, Herkules a Dunajská klobása. Velký důraz 
v píseckém masokombinátu je však kladen na vývoj a výrobu 
produktů s originální recepturou a registrovanou ochrannou 
známkou. Které to jsou?

Písečan – vlajková loď píseckých fermentů má tvar troj-
bokého hranolu, výraznou chuť po mase, paprice a česneku. 
Bílý povrch výrobku imituje plísňový pokryv. Písečan získal 
ocenění „Chutná hezky. Jihočesky“.

Orlík – na rozdíl od Písečanu se vyznačuje velmi jemnou 
decentní chutí. Spotřebitelé ocení kromě chuťových vlastností 
i praktické 250g balení s atraktivním designem. 

Tauro – tvarem připomíná Lovecký salám, ostrou chutí 
Španělské fermenty.

Dračí klobása – velice pikantní až ostřejší chuť, dalo 
by se říci zdařilý konkurent pověstných maďarských klobás. 
V současné době nejprodávanější ferment z Písku.

Otavská klobása – klasická fermentovaná klobása, 
která potěší nejen svým ušlechtilým vzhledem, ale také 
jemnou, decentní chutí. Právě pro svoji chuť se stala oblí-
benou rodinnou klobásou.

Tabulka:   Energetické hodnoty výrobků (prům. na 100 g)

Výrobek
TFMV                                                              

Bílkovina
%

Cukr 
% Tuk % Kcal KJ

Písečan 19,12 0,48 40,18 467 1935

Orlík 16,72 0 49,8 554 2288

Tauro 20,23 0 49,72 542 2240

Paprikáš 15,91 0 41,58 441 1823

Lovecký 
salám

17,79 0 50 529 2187

Dračí klobása 14,82 0 50 556 2294

Otavská 
klobása

16,93 0,91 46,12 499,1 2063,6

Dunajská 
klobása 

16,44 0 48,66 512 2116

Oceněné výrobky

Naše výrobky byly a jsou vysoce kvalitní. Je to znát 
v mnohočetných ocenění, kterými se můžeme zaslouženě 
pochlubit.

�   „Zlatý klas“ – ocenění soutěže mezinárodní výstavy 
Země živitelka, kterou každoročně vyhlašuje Minis-
terstvo zemědělství ČR. Všechny přihlášené výrobky se 
hodnotí přísnými kritérii. 

 2006 – Jemné párky MISTR
 2007 – Orlík
 2008 – Písecká vysočina
 2009 – Dunajská klobása

�    „Chutná hezky. Jihočesky“ – ocenění v regionální sou-
těži, kde se klade za cíl upozornit na kvalitní potraviny 
místních výrobců.

 2007 – Písečan
 2008 – Orlík
 2009 – Otavská klobása
 2010 – Dračí klobása

�   „Zlatá Salima“ – ocenění předané na největším mezi-
národním potravinářském veletrhu v Brně.

 1997 – Staročeská šunka
 2000 – Písecký zbrojnoš
 2004 – Hotová jídla omáčky a Písecká dršťková polévka
 2006 – Jazyková mozaika a Dračí klobása
 2008 – Prácheňská kýta

„KLASA“ – národní značkou kvality se 
pyšní 32 našich výrobků – Písečan, Dračí 
klobása, Tauro, Písecká dršťková polévka, 
Písecká jazyková mozaika, Otavská klo-
bása, Písecký gothajský salám, Lovecký 
salám, Dueto, Selský salám, Písecká vyso-
čina, Písecké trvanlivé cigáro, Šunkový 
salám, Písecký tygr, Písecká játrovka, 

Škvařené sádlo 250 g, Anglická krkovice, Drůbeží šunka 
standard, Párky debrecínské extra, Jemné párky MISTR, 
Uzené plněné sele, Klobása písecká, Sibiř, Anglický bok, 
Orlík, Prácheňská kýta, Tatarská klobása, Dunajská klo-
bása, Blanická klobása, Chalupářský bok, Zvíkovská klo-
bása, Pikant klobása.

MVDr. Radek Šůs, podnikový veterinární dozor

�

Chuť vítě
zí...
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O společnosti
BIVOJ a. s.

Společnost BIVOJ a. s. byla založena v roce 1995. Ve své 
činnosti navázala na dlouhou historii městských jatek 

a masného průmyslu v Opavě. Bivoj a. s. je výrobce a distri-
butor plného sortimentu masa a masných výrobků v kvalitě, 
která odráží téměř sto let tradice podniku. Tyto výrobky jsou 
připraveny podle tradičních a spolehlivých receptů a výrob-
ních postupů.

Tepelně neopracované masné výrobky

Charakteristika a technologické požadavky
Tepelně neopracované masné výrobky jsou výrobky 

z mělněného díla, do kterého může být vmíchávána vložka, 
nebo je jejich dílo tvořeno hrubě zrněnou vložkou s malým 
podílem spojky, určené k přímé spotřebě bez další úpravy.

Skladovací podmínky 
Tepelně neopracované masné výrobky se skladují a uvá-

dějí do oběhu při teplotě +5 oC.

Trvanlivé masné výrobky fermentované

Charakteristika a technologické požadavky
Trvanlivé výrobky fermentované jsou výrobky určené 

k přímé spotřebě, u kterých v průběhu fermentace, zrání, 
sušení a uzení za defi novaných podmínek došlo k prodlou-
žení minimální doby trvanlivosti 21 dní při teplotě skladování 
do +20 oC.

T l ě é é ý bk

www.bivoj.cz
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Co na srdci, to na jazyku

www.bivoj.cz

Skladovací podmínky
Trvanlivé masné výrobky se skladují zásadně v rozvě-

šeném stavu (výrobky se nesmí vzájemně dotýkat) při teplotě 
do +20 oC, relativní vlhkosti vzduchu do 75 % (max. 80 %) 
a proudění vzduchu min. 0,3 m/s. Při nedodržení skladova-
cích podmínek hrozí nebezpečí zaplísnění povrchu salámů!

Výroba tepelně neopracovaných výrobků 
Začala v 2. polovině 80. let a trvá do současnosti. Velké 

nároky na hygienu prostředí, práce, vyškolení pracovníků 
a manipulace s hotovými výrobky. 
Trvalá kontrola jakosti vstupních surovin
– vlastní laboratoř
– SVÚ Olomouc

Kontrola každé vyrobené šarže senzoricky a mikrobiolo-
gicky na SVÚ Olomouc dle platné legislativy. Po vyšetření na 
SVÚ Olomouc a sdělení výsledků rozborů je šarže uvolněná 
k expedování.

Seznam výrobků: Opavský čajový salám, čajovka, cibu-
lový metský salám.

Výroba tepelně neopracovaných
fermentovaných výrobků

Začátek výroby – začátek 90. let. Se sílící pozicí na trhu 
došlo k rozšíření kapacit na počátku roku 2000. Velké nároky 
na kvalifikaci výrobních pracovníků, pravidelné školení, 
dlouholeté zkušenosti s obsluhou zracích komor, pravidelné 
vyhodnocování ukazatelů důležitých při zrání, tzn. relativní 
vlhkosti, teploty a prodění. Velmi je důležité dodržování hygie-
nických pravidel při výrobě, zrání, balení a distribuci. Jsou 

použity startovací kultury, které vytvářejí příznivé prostředí 
pro probíhající biochemické procesy, především snížené pH, 
a tím k zamezení růstu patogenních mikroorganismů. Dále je 
sledována vodní aktivita aw, která také brání růstu nežádoucí 
mikrofl óry. Mikrobiologické vyšetření každé výrobní šarže 
provádí SVÚ Olomouc. Ostatní senzorické a fyzikálně-che-
mické vyšetření provádí vlastní laboratoř. 

Výroba bez konzervačních látek
Výroba obou skupin výrobků probíhá ve specifi ckých 

podmínkách, kde teplota kouře nepřesáhne 22 oC a RV nepře-
sáhne 77 %. K tomuto účelu jsou konstruovány udicí a zrací 
komory, kde je řízený proud hodnot RV a teploty v závislosti 
na dílu uzení a zrání. 

Obě skupiny výrobků jsou mikrobiologicky vyšetřovány 
na bakterie rodu Salmonella a Listerie monocytogenes. 

Veškerá výroba je pod trvalým veterinárním dozorem od 
příjmu surovin až po expedici hotových výrobků.

Základem kvalitní výroby tepelně neopracovaných fer-
mentovaných výrobků je výběr kvalitních surovin a jejich neu-
stálá kontrola.

Seznam výrobků

Poličan, Herkules, Opavský paprikáš, Bivoj, Kolumbus, 
Permoník, Lovecký salám, Zbojnický salám, Dunajská klo-
bása.

Výrobky Opavský čajový salám, Čajovka a Bivoj mohou 
používat značku KLASA. 

 �
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ZŘUD
– Masokombinát 

Polička, a. s. 

Díky postupné modernizaci výrobní technologie má fi rma 
kvalitní a široký sortiment masných výrobků. Pro jejich 

výrobu se používají pouze suroviny prvotřídní kvality. V širo-
kém nabídkovém sortimentu poličských uzenin si na své při-
jdou všichni zákazníci, neboť zde naleznou tradiční měkké, 
sekané a trvanlivé fermentované výrobky, stejně jako mnohé 
speciality.

V současné době přichází zvýšená poptávka na masné 
výrobky trvanlivé fermentované, neboť jejich výrobní vlast-
nosti zaručují kvalitu a spokojenost každého gurmána.

Do této skupiny vyráběné ve fi rmě ZŘUD – Masokom-
binát Polička, a. s., patří: Lovecký salám, Poličan poličský, 
Herkules, Paprikáš, Permoník, Rubín, Farmář, Dunajská klo-
bása a Karmen klobása.

Jsou expedovány jednak nebalené, ale i balené vakuově 
nebo v ochranné atmosféře. Tyto výrobky mají i různá prove-
dení hmotnosti a lze je dodávat i nakrájené.

Výrobnímu procesu je věnována maximální pozornost. 
Zrání probíhá ve specializovaných prostorách za přísného 
dodržování hygienických podmínek, řízení teplot a vlhkosti 
moderní technikou a v přesných intervalech technologicky 
stanoveným použitím studeného kouře.

� Herkules – kombinace startovací kultury a směsi koření 
zaručuje rychlou fermentaci a vysokou bezpečnost výrobku. 
Použité koření, které v sobě obsahuje přírodní antioxidanty, 
stabilizuje výrobek bez problému po celou dobu trvanlivosti. 
Výrobek v původní normě, čistě z masa a koření je při svém 
větším průměru v celém profi lu profermentován a chuťově 
stabilní.  Charakteristickým znakem je dílo s jemným zrnem, 
libové a tučné svaloviny a specifi cká jemná chuť.

� Poličan poličský – další z řady klasiky českého masného 
průmyslu. Výběrový trvanlivý fermentovaný masný výrobek 
vhodný pro studenou kuchyni v průměru 55 mm, kde se kom-
binace studeného kouře a použitého koření vhodně snoubí 
s jemnou kyselostí, která je příznačná fermentovaným 
výrobkům – patří k trvanlivým výrobkům.

� Paprikáš – výrobek s původní recepturou, kde je výrazné 
chuti a barvy dosaženo vysokým přídavkem papriky. Je kla-
sikou české studené kuchyně. Jemně pikantní, středně nazr-
něný a voňavý po kouři doplňuje trojici základních kulatých 
fermentů. Při použití speciálně opracovaného vepřového 
a hovězího masa, dusitanové soli, cukru a koření je dosaženo 
výrobku s vynikajícími parametry.robku s vynikajícími parametryrrobku s vynikajícími parametry.

Herkules kombinace startovací kultury a směsi kořen

oličan poličský – další z řady klasiky českého masného

� Lovecký salám – salám s typickým tvarem nářezu
a jasnou, relativně hrubou mozaikou, ve kterém se použité 
koření také léta nemění. Jedná se o trvanlivý výrobek, kde 
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� Dunajská klobása – fermentovaná klobása středně 
zrněného díla, která je okořeněna paprikou a chuť a vůně 
ovlivněna uzením studeného kouře. Klobása ve vepřo-
vých střevech, kde se jednotlivé nožky oddělují přetáčením. 
Vynikne jak na studené míse nakrájená na kolečka, tak na 
talíři v celé délce. Jako u všech ostatních fermentovaných 
výrobků je velkou předností dlouhá trvanlivost i za vyšších 
teplot až do 20 °C.

� Permoník – tenká tyčka o průměru 40 mm a jemná pep-
řová chuť je prvním výrobkem, který doplnil sortiment maso-
kombinátu ve fermentovaných salámech. Jemně zrněný 
salám, kde hmotnost 1 kusu 0,3 kg předurčuje ke koupi 
celého kusu i na krátké cesty. V salámu je použit větší podíl 
hovězího masa, čímž je samozřejmě dosaženo specifi ckého 
chuťového profi lu. Bakterie mléčného kvašení využité pro 
fermentaci v kombinaci se zracím procesem a následným 
uzením a sušením vytvářejí další z chuťových specialit pod-
niku.

plot až do 20 °C.plot až do 20 C.

� Rubín – pikantní fermentovaný salám v menším průměru 
je novinkou roku 2007. Ještě výraznější pikantnost než u pap-
rikáše předurčuje tento salám k doplnění slavnostních tabulí. 
Společně se salámem Farmář tvoří vzájemně se doplňující 
dvojici světlého a tmavého, pikantního a jemného salámu, kdy 
si každý spotřebitel může vybrat, co je mu příjemnější.

�  Farmář – protiváha salámu Rubínu, jemně zrněný salám 
s příchutí česneku. Z čistě vepřového masa. Minimálně 14denní 
výrobní proces, který je založen na rozvinutí mikroorganizmů 
mléčného kvašení, vytváří výrobek, který si obsahem zdraví pro-
spěšných kultur v ničem nezadá s výrobky mléčného průmyslu.

� Karmen klobása – vysoká kvalita tohoto výrobku a jeho 
nadstandardnost vyplývají z názvu výrobku. Mírně pikantní, 
hrubě zrněná klobása ve vepřovém střevě ve tvaru podkovy 
může být jistě chloubou našeho výrobního závodu. I tento 
výrobek je specifi cký svojí technologickou náročností, když 
od výroby díla po konečný výrobek musíme počítat s mini-
málně 20denním výrobním procesem. Na jeho konci však 
stojí výrobek, který by bylo hřích neochutnat. 

Ing. Petr Fíla, obchodní ředitel,
Ing. Josef Baláš, výrobní ředitel

 �

armen klobása – vysoká kvalita tohoto výrobku a jeh

ých kultur v ničem nezadá s výrobky mléčného prům
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rmář protiváha salámu Rubínu jemně zrněný salám
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se i použitím startovací kultury a specifického výrobního 
postupu, při kterém rychlá fermentace zajišťuje maximální 
mikrobiologickou a biochemickou bezpečnost finálního 
výrobku, dosahuje konečného specifického tvaru a chuti. 
Jemnými nuancemi v úpravě technologie v průběhu minu-
lých let bylo dosaženo výborné krájitelnosti a loupatelnosti 
Loveckého salámu.
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Kurkuma
Žlutooranžovou barvu 

kurkumy neboli žlu-
tého kořene potkáváme 
v zemi původu – v Indii na 
každém kroku: na žlutých 
oděvech buddhistických 
mnichů, na obarvených 
okrajích svatebních sárí 
nebo na zářících tečkách 
na čelech novorozenců, 
které mají přinést štěstí.

Historie

V učení ájurvédy platí za symbol blahobytu. Kurkuma 
přišla do Evropy relativně pozdě, pravděpodobně prostřed-
nictvím Benátčana Marca Pola. Ten ve své knize „Divy světa“ 
jako první Evropan podává zprávu o rostlině, která má plody 
podobné šafránu. Toto srovnání mělo v budoucnosti způsobit 
ještě mnohá nedorozumění. V mnoha kuchařských knihách 
se nachází chyba, kde je slovo šafrán přeloženo jako kurkuma. 
Následky jsou nepříjemné: obě rostliny barví sice podobně, 
chutnají ale úplně rozdílně.

Původ

Kurkuma je hlíznatý oddenek (rhizoma) rostliny z čeledi 
zázvorovitých rostlin, jejímž domovem je jižní Asie. Největším 
producentem kurkumy na světě je Indie.

Druhy

Rostlina kurkumy dosahuje výšky 2 až 2,5 metrů, má 
zelené listy podobné lilii a žluté nebo růžové květy. Pod zemí 
vyrůstají z hlavního oddenku četné hlíznaté zbytnělé vedlejší 
hlízy a boční kořeny. 

Sklizeň

Čerstvě sklizené oddenky se čistí, vaří a suší. Potom se 
odstraní vnější vrstvy a oddenky se semelou na zářivě žlutý 
prášek.

Kvalita

Nejlepší kvalita kurkumy se dodává z Alleppey a Mad-
rásu. Kurkuma z Alleppey obsahuje nejvyšší podíl éterických 
olejů a kurkumin (žlutá látka). Dobrá kvalita se rozpozná 
podle výrazné žlutooranžové barvy.

Použití

Ostré koření s mírně hořkým podtónem a odstínem 
zázvoru patří v první řadě do kuchyní severní Afriky, arab-
ských zemí, Indie a jihovýchodní Asie. Do Evropy našla kur-
kuma cestu přes kari a worcestrovou omáčku. Kurkuma se 
dobře hodí do pokrmů z rýže, do omáček a polévek a do kra-
jových specialit. Používá se také k barvení sýrů, margarínů 
a hořčice.

 �
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Libeček
Původně nemělo v němčině 

slovo „Lieb“ v názvu této by-
liny nic společného s významem 
slova „Liebe = láska“. Není to 
nic jiného než poněmčení slova 
„Ligusticum“, tedy „ligurský“. 
V antice a ve středověku byl to-
tiž libeček jednou z nejoblíbe-
nějších kořenicích bylin provin-
cie Ligurie v severní Itálii. Existuje také přístup k nalezení 
původu slova přes „Levisticum“, což znamenalo „z Ligu-
rie pocházející či rostoucí bylina“. Na to ale brzy všichni 
zapomněli. „Co se nazývá libeček, to musí mít i kouzelnou 
sílu lásky“, říkalo se. 

Historie

S klášterními zahradami mnichů přišel libeček (známý 
také jako Maggi koření) z jižní Evropy a pronikl postupně na 
sever. Ve středověkém lidovém myšlení hrál libeček velkou 
roli jako afrodiziakum: z jeho kořenů se vařily nápoje lásky, 
mladí muži si mysleli, že prostřednictvím byliny budou neo-
dolatelní, a mladé dívky žvýkaly libeček v naději, že se ještě 
v tom samém roce vdají. 

Původ

Libeček pochází pravděpodobně z Persie a pěstuje se 
nyní také ve střední a severní Evropě.

Druhy

Libeček dorůstá až do výšky 3 metrů v okoličnatou rost-
linu s velkými, tmavozelenými zpeřenými listy a rýhovanými 
dutými stonky. Obrovské okolíky se skládají z malých, ale 
atraktivních žlutých květů, ze kterých se tvoří v pozdním létě 
mnoho semen.

Sklizeň

Keři se daří ve stínu stejně jako na slunci. Jeho hluboko 
sahající kořeny potřebují čerstvou, na živiny bohatou pro-
pustnou půdu. Rostliny se mohou sklízet po celý rok, semena 
v pozdním létě.

Použití

Aroma libečku je mimořádně intenzivní, silně koře-
něné a připomíná celer. Libeček je koření posilující chuť. Při 
správném dávkování nebere pokrmům vlastní chuť, ale zvý-
razňuje ji. Hodí se ideálně do polévek a dušených pokrmů. 
Jeho kořeny a semena se používají spíše v přírodním léčitel-
ství a méně v kuchyni.

Zdraví

Vedle jalovce a petržele patří libeček ke kořením, která se 
tradičně používají jako odvodňující prostředky. Čaj z libečku 
podporuje pročištění organismu. 

�
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Soutěž
„Řeznická prodejna 
roku 2010“ uzavírá 

krajská kola

Do krajského kola třetího ročníku soutěže „Řeznická pro-
dejna roku 2010“ je přihlášeno již 39 řeznických prode-

jen. Pořadatelem projektu, který má ocenit vysoký standard 
služeb a kvalitu prodávaného zboží, je Český svaz zpracova-
telů masa (ČSZM) ve spolupráci se značkou kvality KLASA. 
Zúčastnit se mohou prodejny masa nebo masných výrob-
ků, které ve svém sortimentu nabízejí minimálně jeden druh 
masného výrobku s národní značkou kvality KLASA. Mezi 
hlavní hodnotící kritéria patří šíře a kvalita sortimentu,
plnění informačních povinností vůči konečnému spotřebi-
teli, úroveň obsluhujícího personálu, počet prodávaných 
výrobků se značkou KLASA nebo instalace reklamních 
materiálů KLASA. Hodnocení označené „Tajný zákazník“ 

bude probíhat, jak napovídá název, tajně. To tedy ve výsledku 
znamená, že pořadatel provádějící hodnocení není povinen 
provozovateli dopředu hlásit svůj příchod ani jej během své 
návštěvy konkrétního obchodu „odtajnit“. Navíc musí být 
pořadateli umožněno pořídit fotodokumentaci, jež může být 
použita pro potřeby soutěže. Absolutní vítěz pak získá certifi -
kát „Řeznická prodejna roku 2010“. 

Organizačně je soutěž rozdělena do dvou kol; krajského 
a celostátního. První z nich se odehraje v termínu 1. 6. 2010 až 
15. 7. 2010. Celostátní klání od 1. 8. 2010 do 1. 9. 2010, které 
bude zakončeno 5. 10. 2010 slavnostním vyhlášením vítěze 
v rámci společenského večera odborného semináře ČSZM 
v hotelu Grand Beroun. 

Crest Communications

�
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Miroslav Mahdalík
– životní jubileum

Dne 3. června 2010 oslavil pan Miroslav Mahdalík v plné 
práci a osobní svěžesti svoje 70. narozeniny. Miro-

slav Mahdalík je majitelem řeznicko/uzenářské společnosti 
VOMA, s. r. o., se sídlem v Uherském Brodě a v porevoluč-
ním období ji vybudoval od nuly. Navázal tím na rodinnou 
tradici svého otce Bohumila, který vlastnil řeznictví a uzenář-
ství v Bystřici pod Lopeníkem již v roce 1929, ale v roce 1950 
byla fi rma násilně zrušena. Pod taktovkou Miroslava Mahda-
líka patří dnes společnost VOMA, s. r. o., k vyhlášeným do-
davatelům výrobků z masa s vysokou jakostí a vynikajícími 
chuťovými vlastnostmi a je v tomto oboru „štikou“ v regio-
nu střední a východní Moravy. Masné výrobky se značkou 
VOMA jsou ceněny nejen místními spotřebiteli, ale i uznáva-
nými odborníky masného oboru v celé republice.

Jubilantovi přejeme mnoho spokojených zákazníků 
a neustálý elán a energii v dalším pracovním i osobním životě. 
K tomu přejeme hodně štěstí, dalších úspěchů a hlavně pevné 
zdraví. A ať mu společnost VOMA, s. r. o., neustále vzkvétá!

František Kruntorád a celá redakce

�

www.vomaub.cz

VOMA s. r. o.
Moravská 94

Tel.: 572 633 428
688 01 Uherský Brod

Další prodejny:
Močidla – Uherský Brod

Hradišťanka – Uherské Hradiště
TIS – Bojkovice
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Mlékárna Miltra
– s tradicí

do budoucnosti

Mléko, mléko, mléko. První, co ochutnáme na tomto svě-
tě. A i když pak z mateřského mléka přecházíme na růz-

né šťávičky, mixované zeleninky a ovoce, mléko mateřské jen 
nahradíme mlékem jiným. Ze všech darů, které kráva člo-
věku poskytuje, je právě mléko tím darem největším, který 
opravdu nejde ničím nahradit. Vždy zůstane, v nejrůzněj-
ších zpracováních a obměnách, nezbytnou součástí zdravé-
ho stravování. 

Pravdou je, že kravka byla vždy základem a jistotou 
i těch nejchudších hospodářství, ale samotná mléčná pro-
dukce nebyla v minulosti doceňována. Jak pro samotné země-
dělské usedlosti, tak pro spotřebitele. Ale tak, jako se ke konci 
19. století začala zemědělská výroba racionalizovat, začal se 
doceňovat i význam samotné mléčné produkce. A tak zhruba 
v 80. letech 19. století můžeme zaznamenat počátky družstev-
ního mlékárenství v Čechách i na Moravě. 

S trochou nadsázky můžeme říci, že jako existovalo 
obrození národní se svými buditeli, konec století 19. bychom 
mohli z hlediska mlékařství nazvat obrozením mléčným. 
Titul zemědělského obrozence by v tomto směru nepochybně 
patřil J. V. Pavelkovi. Muži, který na Moravě pořádal kurzy, na 
nichž propagoval myšlenku sdružování producentů mléka za 
účelem fi nančně efektivnějšího a jakostně vyzrálejšího zpra-
cování mlékárenských výrobků.

Bylo to právě jeho snažení, které stálo za vznikem prv-
ních mlékárenských družstev na Moravě a za faktem, že 
se tato družstva stala důležitým prvkem našeho mlékáren-
ství. Obrovský podíl na uvědomělém zpracovávání mléka 
pak měla Zemská mlékařská a sýrařská škola, založená 
roku 1902 v Kroměříži. Ale už dva roky před jejím vznikem, 
v květnu roku 1900, byla v tehdejším Městysu – dnes Měs-
tečku – Trnávka založena družstevní mlékárna. První velkou 
investicí bylo pořízení parního pohonu. Přes dlouhodobou 
krizi mlékárenství, která dorazila ze zákopů první světové 
války a pokračovala léty třicátými, vydobyli si lidé z Městečka 
Trnávka úctyhodnou pozici v celé mlékárenské oblasti Malé 
Hané. Jistě by se popsalo dost papíru popisem období během 
druhé světové války i doby plánovaného hospodařství na 
cestě k světlým, socialistickým zítřkům. Stačí však říci jediné: 
mlékárna v Městečku Trnávka přežila vše. 

Opět v květnu, ale už roku 1993, byla mlékárna priva-
tizována a světlo světa spatřila už Miltra. Roku 2008 do ní 
kapitálově vstoupila skupina Genoservis, která je nyní, díky 
vlastním chovům a farmám, jedním z hlavních dodavatelů 
kvalitního mléka. Což – ve spojení s letitými zkušenostmi 
mlékárenských odborníků Miltry, držícími krok s nejnověj-
šími trendy a poznatky – přináší samozřejmě úspěchy. 

Rok 1900
– mlékárna Rolnického mlékářského družstva

pro Trnávku a okolí
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Dnešní Miltra, se svým maskotem Myšákem, vsadila 
na poctivé a lahodné sýry bez konzervantů, které poznáte na 
první pohled. Jako jediný výrobce v ČR se totiž Miltra prezen-
tuje válcovým tvarem sýrů, které po nakrájení připomínají 
velké, zlaté dukáty, pravidelně cejchované Klasou.

V portfoliu výrobků Miltry s. r. o. najdete různé druhy 
eidamských polotvrdých sýrů přírodních, uzených, s příchutí 
bylinek nebo koření, v rozsahu tuku v sušině 30 % – 50 %. A je 
velmi důležité upozornit na to, že i tzv. třicítka z Miltry je voňavý 
a vláčný sýr. Což, pravda, nebývá samozřejmostí, protože není 
jednoduché v ménětučném sýru vláčnost a chutnost tučných 
výrobků zachovat. Své sýry Miltra distribuuje ve 12 druzích 

jako plátkové, dále jako kusové, porcované i strouhané. Zají-
mavou nabídkou od Myšáka je sýr z vysokodohřívané suro-
viny typu ,,Moravský bochník“, oblíbenou specialitou je sýr 
pařený – v přírodní i zauzené variantě, stejně jako sýr pikantní 
ementálové chuti, s tvorbou ok. Své místo si vydobyly i Polo-
oštěpky, tzv. Sýrové kokosy různých příchutí a sýr máslový.

Sýry jsou po vylisování a vysolení zabaleny do zracího 
obalu a zrají ve sklepích druhého provozu Miltry, v Moravské 
Třebové. Zde jsou také udírny a porcovací a balicí linky. Doba 
zrání je různá. Pohybuje se od třiceti do sto dvaceti dnů, pokud 
si zákazník nepřeje jinak. Pak je kusový sýr zvážen, opatřen 
etiketou a uložen v kartonové krabici, sýry určené k prodeji 
v naporcovaném balení jsou zabaleny v ochranné atmosféře.

Doplňkovým programem mlékárny je výroba nízko-
tučných tvarohů s obsahem sušiny 22 % a odtučněných tva-
rohů s obsahem sušiny 32 %, určených na další zpracování. 
Tvarohy jsou baleny po 10 kg a dodávány do nejrůznějších 
výroben. Například dost oblíbených moravských frgálů a sva-
tebních koláčků voní právě tvarohem z Miltry.

Vedlejším produktem při výrobě sýrů je sladká tekutá 
syrovátka o obsahu sušiny 5,2 %, která se fi ltruje a odtuční 
a následně, na membránové filtraci, zahustí na syrovátku 

Eidamský sýr s mexickým kořením Šuhaj – pařený sýr uzený

vým maskotem Myšákem, vsadila
bez konzervantů které poznáte na

jak
ma
vin
pa
em
ošt

ob
Tř
zrá
si 
eti

Rok 2010
– Mlékárna Miltra 
v Městečku Trnávka
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s obsahem sušiny 18 %. Takto upravená syrovátka se prodává 
sušárnám na sušení.

Vedlejším produktem při výrobě tvarohů je kyselá syro-
vátka, která se v celé produkci využívá jako krmný produkt.

Na co ovšem nelze v žádném případě zapomenout, to je 
opravdu zdravé pochutnání nejvyšší kvality pro děti, tvaro-
hový krém Miltráček. Vanilkový s jahodovou přísadou nebo 
ten, který s oblibou mlsají i maminky: Miltráček s čokolá-
dovou studánkou v lahodném přírodním krému. 

Miltra je jednou z nejstarších mlékáren v ČR a zároveň je 
dnes mlékárnou s nejmodernějším vybavením. Je pochopitelné 

a logické, že staví na tradici s moderním řízením, s využíváním 
stále nových a pokrokových technologií. 

Pouť každého produktu ovšem končí u zákazníka. Proto 
je v Miltře kladen důraz i na přístup k obchodu i ke konkrét-
nímu zákazníkovi. Konkurence je velká, zlepšovat se dá do 
nekonečna. Rozšiřování sortimentu, balení sýrů, jejich 
následná distribuce, zlepšení manipulace s nimi. Velká péče 
je věnována kontrole a doplňování zboží u samotných odbě-
ratelů a obchodních řetězců. 

Co nejkratší cestou se výrobky Miltry dostávají k zákaz-
níkům v 10 podnikových prodejnách v Čechách i na Moravě, 
kde se vedle mléčných výrobků Miltry prodávají i kvalitní uze-
niny z bratrského Moravanu. (Ve 14 prodejnách Moravanu 
jsou zase k dostání výrobky sesterské Miltry.) 

Pokud se podíváme na rozvoj mlékárenství v Čechách, 
těžko nacházíme jednoznačně příznivé období. To současné 
patří možná dokonce mezi ta nejtěžší. O to více si všichni 
z Miltry, spolu se všemi dodavateli základní suroviny, uvě-
domují to nejdůležitější. Že je třeba pracovat na tom, aby se 
myšák z Miltry stal mezi mlékaři lvem. 

Má-li si člověk vážit práce druhých, musí si nejprve 
vážit té své. A v Miltře si své práce váží. Váží si úspěchů, které 
vyrostly na poctivých základech někdejší malé parní mlékárny 
z přelomu 19. a 20. století. Úspěchů pracovitosti, myšlení, 
sledování moderních trendů a technologií a v neposlední řadě 
– lásky k řemeslu.

Dušica Zimová, MILTRA B s. r. o.

�

Artuš – přírodní sýr ementálského typu 
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Letní tipy 
Heinekenu

Česká republika 

Speciální piva pro 
unikátní příležitosti

Jedinečné třináctistupňo-
vé pivo neobvyklé červené 

barvy připravili sládci v bře-
zenském pivovaru. Speci-
fickou chuť, vůni a barvu 
získalo přídavkem několika 
druhů bylin. „Inspirace pro 
tento speciál pochází z po-
hanských tradic oslav let-
ního slunovratu. Vycházeli 
jsme z pozitivních zkušeností s ostatními speciálními pivy, 
jako je například úspěšné velikonoční Zelené pivo. Třinác-
tistupňový svatojánský speciál lidé letos poprvé ochutnali
24. června. Jejich pochvalné reakce nás utvrzují v rostoucí ob-
libě piv pro jedinečnou příležitost. Proto se již na konci srp-
na mohou těšit na Dožínkové pivo z krušovického pivovaru 
a v září na Svatováclavské pivo opět z našeho pivovaru ve Vel-
kém Březně,“ říká Petr Hauskrecht, vrchní sládek pivovarů 
Krásné a Velké Březno.

Krušovice s Desítkou,
Staročeským Malvazem a dalšími vylepšeními

V rámci kompletního vylepšení produktového portfolia 
uvádí v těchto dnech pivovar Krušovice na trh novou Desítku. 
Milovníci pěnivého moku ocení především její vyšší stupňo-
vitost, která, což není na českém pivním trhu běžné, pře-
sahuje deset stupňů (10,2°). K přípravě Desítky si pivovar 
přizval bývalého sládka Václava Klouba a o její chuti se radil 
s těmi, pro které je pivo určeno – se zákazníky a konzumenty. 
Pivovar přistoupil ke kvalitativním změnám i u dalších druhů 
piv ve své nabídce, Mušketýra a Ležáku. V Krušovicích také 
připravili nový třináctistupňový speciál nazvaný Staročeský 
Malvaz.

Nealkoholické pivo
pod samostatnou značkou Fríí

Pod značkou Fríí se právě 
nyní začíná prodávat nealko-
holické pivo výrazně podobné 
klasickému pivu. Je připraveno 
dekokčním postupem vaření, 
díky klasické metodě řízeného 
hlavního kvašení a dokvašování, 
při kterém jsou použity kvasinky 
běžně využívané pro výrobu kla-
sických piv, je dosaženo jemné 
a vyvážené chuti. Zavedením 
značky Fríí Heineken vychází 
vstříc spotřebitelům, kteří 
v testech upřednostňovali jed-
noznačně identifikovatelnou 
nealkoholickou pivní variantu. 
„Při našich průzkumech jsme 

zjistili, že řada spotřebitelů má problém u řady pivních značek 
odlišit jejich alkoholickou a nealkoholickou variantu. Proto 
jsme se rozhodli pro vytvoření svébytné a samostatné neal-
koholické značky piva,“ říká Martin Kašpar, Group Brand 
Manager společnosti Heineken Česká republika.

Léto ve znamení Maxilahví 

Více než 323 tisíc hek-
tolitrů piva ve speciálních 
plastových lahvích prodala 
společnost Heineken Česká 
republika za jediný rok od 
uvedení první Maxilahve na 
trh. Jako první na trh vstou-
pily s 1,5litrovou Maxilahví 
značky Zlatopramen 11° 
a Starobrno Tradiční loni 
v dubnu, v prosinci je pak 
následoval Velký Březňák 

v dosud největší pivní láhvi s obsahem dva litry. „Prodej 
piva v plastových lahvích na celém trhu zaznamenal v roce 
2009 růst o 45 procent v porovnání s rokem předchozím. 
Výrazný úspěch Maxilahví potvrdil, že nový moderní obal 
a větší obsah spotřebitelé jednoznačně přivítali,“ říká Jiří 
Imrýšek, marketingový ředitel společnosti Heineken Česká 
republika. 

Dá se tedy očekávat, že i v letošním létě budou pivní 
Maxilahve slavit úspěch u vody, na zahrádkách, večírcích, cha-
tách i chalupách. Značky Zlatopramen, Starobrno i Březňák 
jsou na sezonu připraveny, zakoupit je můžete v praktických 
balení po šesti kusech. Nově se v tomto unikátním obalu 

od července na pultech 
obchodů objeví také jede-
náctistupňové Starobrno 
Medium, vlajková loď sta-
robrněnského pivovaru.

Od dubna letošního 
roku jsou piva do tohoto 
typu obalů stáčena na lince 
v pivovaru Starobrno. Užijte 
si zábavu a léto s jedinými 
českými pivními Maxilah-
vemi!  �
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Tatra ví,
co do kávy patří

„Tatru prosím!“ říkávaly již naše babičky, když si 
chtěly dopřát opravdu jemnou kávu s pravým českým 
mlékem.

Nastartovat organismus a vykročit do nového dne šťast-
nou nohou je v mnoha domácnostech spojeno s rituá-

lem pití ranní kávy. Káva, to není jen nápoj, to je spousta 
krásných chvil, proud myšlenek, společné okamžiky a ra-
dost. S opravdovou péčí odborníků v Tatře vznikají již léta 
tradiční výrobky a nové výrobky, které kávě dodají nena-
hraditelnou jemnost a hebkost.

Pro milovníky tradiční kávy 
spolu s nenapodobitelnou chutí 

kondenzovaného mléka

Lahodné mléko či smetana
pro voňavou, hebkou kávu po celý den

Ideální na cesty, do zaměstnání,
do domácnosti… Tradice v novém,

to je Mléko a Smetana
do kávy Tatra Premium

sím!“ říkávaly již naše babičk

Pro přípravu extra husté pěny
do pravého cappuccina či café latte

Tatra
získala ocenění 

Mlékárenský 
výrobek roku 2010 

Inovované zahuštěné mléko v plechovce se stalo Mléká-
renským výrobkem roku 2010 v kategorii konzumní mléka 
a smetany. 

„Tatra Grand 9 % posunulo 
standard běžných potřeb zákaz-
níků o mnoho dopředu. Vyvinuli 
jsme totiž plechový obal, který 
vyniká svým snadným oteví-
ráním a zároveň zaručuje jed-
noduchou manipulaci s naším 
výrobkem. Samozřejmostí je 
vynikající chuť mléka podpořená 
hned několika certifikáty kva-
lity,“ vysvětluje hlavní výhody 
vítězného produktu výkonný 
ředitel Mlékárny Hlinsko Jiří 
Nikl.

Značka Tatra tak obhájila své nazastupitelné místo na 
poli zahuštěných mlék, které si v České republice buduje více 
než 50 let.

www.tatramleko.cz
�

uštěné mléko v plechov
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Značka Tatra tak obhájila
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Valtické vinné trhy 
– Wimbledon

mezi výstavami
Vyhrát WIMBLEDON, to je bezesporu sen každého 

tenisty světového formátu. Získat nejvyšší ocenění na 
VALTICKÝCH VINNÝCH TRZÍCH je zase snem každého 
vinaře světového formátu. Ministr zemědělství a dlouho-
letý předseda tzv. superkomise Ing. Jakub Šebesta k tomu 
v letošním roce dodal: „Valtické vinné trhy jsou nejen nej-
starší výstava u nás, ale jde i o výstavu nejprestižnější.“ 
A ptáte se proč?

Valtické vinné trhy jako nejstarší výstava v České republice 
a jedna z nejstarších výstav v bývalém Rakousku-Uhersku 

má i zajímavou historii, jejíž začátek se datuje již před rokem 
1850. Nejen historie, ale především vysoká odborná úroveň 
a prestiž jsou hlavní přednosti této výstavy světového formá-
tu. Přestože název „trhy“ se může zdát poněkud archaický, 
tento název má stále své opodstatnění. Původně šlo skuteč-
ně o trhy, kde se s vínem reálně obchodovalo, ochutnávalo se 
a sjednávaly se obchodní kontrakty na celý rok. 

Lichtenštejnové, jako jedni z hlavních organizátorů 
valtických vinných trhů, byli nejen bohatí, ale hlavně chytří. 
Věděli, že vína z oblasti Valtic a Mikulova jsou výjimečné kva-
lity a uměli je také patřičně prodat. Forma trhů byla v té době 
zřejmě nejlepší možnost, jak „nalákat“ bohaté kupce z Vídně, 
Prahy i jiných měst na dobrá vína a na jednom místě ve Valti-
cích na zámku jim vína představit. 

Obchodně-prezentační charakter valtických trhů roz-
hodně nezanikl ani dnes. Vždyť uspět na Valtických vinných 
trzích, získat zde jednu z medailí nebo dokonce šampióna, to 
je ta nejlepší známka toho, že víno půjde „na dračku“. U takto 
oceněného vína pak má vinař další starosti, a to, jak uspo-
kojit velkou poptávku svých nejdůležitějších klientů po takto 
vyznamenaném vínu.

Historie však není to jediné, co činí tuto výstavu 
VELIKOU a hodnou svého přirovnání k WIMBLEDONU.

Význam ocenění a úspěchu na Valtických vinných 
trzích vždy přesahoval hranice České republiky. Zájem 
o tuto výstavu mají vinaři jak ze střední Evropy, tak i z jiných
významných vinařských oblastí. Ocenění z Valtických vin-
ných trhů má svou hodnotu i pro vinaře např. z Rakouska,
Slovenska i Maďarska, kteří vína na tuzemský trh ani nedo-
dávají, ale medaile je pro ně vstupenkou mezi elitu i na 
jiných zahraničních trzích.

Mimořádně vydařený letošní ročník
Valtických vinných trhů

navíc proběhl i ve znamení rekordů
Přes nepříznivou předpověď počasí se letošního roč-

níku Valtických vinných trhů zúčastnilo rekordních
5 643 návštěvníků, což dokazuje zvyšující se zájem nejen o sa-
motnou výstavu, ale také o moravská vína a vinařskou kul-
turu. 

Další rekord přinesla dražba vín – šampionů minu-
lých let. Nejvýše bylo vydraženo víno Rulandské šedé 
ročník 1979, které se stalo Championem na 18. VVT v roce 

1985. Víno pochází z Vinných sklepů Valtice – CHÂTEAU
VALTICE a nový majitel, ředitel společnosti GUMOTEX 
Břeclav Jiří Kalužík, jej vydražil za rekordních 22 tisíc korun.

Součástí letošního ročníku Valtických vinných trhů byl 
také křest unikátní knihy o víně „Víno na zdraví“, kterou 
společně napsala dvojice zkušených kardiologů prof. MUDr. 
Milan Šamánek a doc. MUDr. Zuzana Urbanová. Unikátní 
publikace vědecky dokazuje známou vinařskou pravdu – pra-
videlná a střídmá konzumace vína prospívá lidskému zdraví.

A jaká vína obdržela letos medaile? Nejvyšší titul 
CHAMPION VVT 2010 získalo ve finálové konkurenci 
sedmnácti bílých vín Veltlínské zelené, ročník 2009, pozdní 
sběr, z Vinařství Josef Dufek se sídlem Svatobořice-Mis-
třín. Z třinácti finálových červených vín porotce nejvíce 
zaujal Merlot, ročník 2009, výběr z hroznů, z Vinařství 
Jaroslav Beneš se sídlem v Hruškách. Další významná oce-
nění najdete v přiloženém přehledu medailových vín nebo na 
stránkách www.vinnetrhy.cz. 

Celkově se pak na Valtických vinných trzích prezentovalo 
911 vín od 151 vinařů. Z více než 40 odrůd pak byla nejvíce 
zastoupena následující vína – Veltlínské zelené (celkem 56 
vín i díky vinařům z Rakouska), Sauvignon (33 vín), Ryzlink 
rýnský (33 vín) a Rulandské bílé (30 vín). Z červených odrůd 
pak Rulandské modré (30 vín) a Zweigeltrebe (22 vín). 

Valtických vinných trhů se každoročně účastní vína 

Kmotři jedinečné publikace o víně „Víno na zdraví“ Josef
Vozdecký (BOHEMIA SEKT), Jaroslav Machovec (Vinařský 
fond) a David Šťastný (Vinné sklepy Valtice) si připíjejí s autory 
prof. MUDr. Milanem Šamánkem a doc. MUDr. Zuzanou 
Urbanovou.

Vinařství Josef Dufek získalo pohár za nejlepší kolekci vín, 
Championa v bílých vínech a řadu dalších významných ocenění. 
Stalo se bezesporu nejúspěšnějším vinařstvím na letošních
Valtických vinných trzích.
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nejen z Evropy, ale např. i z Nového Zélandu či Jihoafrické 
republiky. 

Znalci tvrdí a vína to dokazují, že ročník 2009 bude 
výjimečný především na červená vína. Tak výjimečný, jako 
byl např. rok 2003. Věříme tedy, že tzv. „velká červená vína“ 
z roku 2009 na Valtické vinné trhy dorazí ještě v příštích roč-
nících. 

Valtické vinné trhy jsou organizovány tradičně ve spo-
lupráci se Střední vinařskou školou ve Valticích. I výchova 
mladých vinařů bezesporu patří k úspěšnému udržení 
vysoké úrovně moravského vinařství, a kde jinde by se měli 
mladí vinaři učit, jak má vypadat prestižní vinařská soutěž 
a výstava.

Vysoká kvalitativní úroveň vín, ale i lidový charakter 
vinných trhů a hlavně dobrá nálada, to jsou základní 
atributy, proč byste měli tuto výstavu i v roce 2011 určitě 
navštívit. Přijďte tedy i vy 6. a 7. 5. 2011 do zámecké jíz-
dárny ve Valticích ochutnat špičková vína těch vinařů, 
kteří se dostanou mezi elitu Valtických vinných trhů – 
WIMBLEDONU mezi výstavami. 

Mgr. David Šťastný,
Vinné sklepy Valtice, a. s.

Při tradiční dražbě Championů z minulých let padl v letošním 
roce rekord. Ředitel společnosti Gumotex Břeclav Jiří Kalužík 
(uprostřed) vydražil Rulandské šedé ročník 1979 z Vinných 
sklepů Valtice – Château Valtice, Championa Valtických vin-
ných trhů v roce 1985, za rekordních 22 000 korun! Vítězi 
gratuluje Antonín Šťastný, předseda společnosti Valtické 
vinné trhy (vlevo).  �

Pokus o překonání rekordu v řetězovém přiťuknutí moravským 
vínem; v loňském roce si přiťuklo 532 milovníků vína. Tento 
výkon, při kterém se vypilo 48 lahví medailového růžového 
vína Gracie rose, byl následně zapsán do České knihy rekordů. 
V letošním roce nebyl bohužel rekord překonán, oceněným 
vínem Gracie rose si přiťuklo „pouhých“ 497 milovníků vína.

VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA
POTRAVINÁŘSKÁ

přijímá uchazeče
pro školní rok 2010/2011

v oboru vyššího odborného studia:

POTRAVINÁŘSKÁ 
TECHNOLOGIE

se zaměřením
Technologie a hygiena potravin

denní forma studia

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

dále nabízíme studijní program 
bakalářského studia

CHEMIE A TECHNOLOGIE 
POTRAVIN

s profi lací
Technologie mléka a mléčných výrobků

realizovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
prezenční a kombinovaná forma studia

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

MLÉKÁRENSKÁ

vyhlašuje další kola přijímacího řízení 
k naplnění kapacity pro školní rok 

2010/2011 pro potravinářský obor 
zakončený maturitou:

TECHNOLOGIE
POTRAVIN

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

výjimečná šance pro zaměstnance 
potravinářských závodů na doplnění 
středoškolského vzdělání s maturitou
ve škole s více než stoletou tradicí!!!!

Bez konání přijímacích zkoušek!!!!

Pro odborníky z praxe nabízíme
také kurzy senzorické analýzy,
tematické semináře a školení.

Prohlídka školy, laboratoří a poloprovozu 
pro zájemce o studium

kdykoliv po telefonické domluvě.

Adresa školy: Štěchovice 1358, 767 54 Kroměříž
Tel., fax.: 573 334 936

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil,
e-mail: pospisil@vospaspsm.cz, tel.: 777 102 151

http://www.vospaspsm.cz



50
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

0
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e



51
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
1

0
m a r k e t i n g

„Chceme tvořit 
most mezi výrobci 
a zákazníky,“ říká 
společnost Ka° Ka°  CZ 

s. r. o., spolehlivý 
partner pro pekaře 

a cukráře

K rozhovoru jsme si pozvali pana Ing. Davida Kotr-
   bu, aby nás seznámil s novinkami a aktivitami fi rmy

KåKå CZ s. r. o.

Společnost KåKå CZ je všeobecně na trhu dobře známa jako 
dodavatel margarínů a tuků značky Favorit, co dalšího ale 
pekařům a cukrářům v Čechách můžete nabídnout ? 

Favorit je naší nosnou značkou, jak jste uvedl, ale kromě 
těchto produktů nabízíme plnohodnotné a kompletní port-
folio dalších surovin pro naše zákazníky. Patří do něj směsi 
pro pekaře a cukráře, droždí, čokolády, polevy, náplně, 
ovocné kompoty, džemy, fondán, marcipán, sušená mléka, 
šlehačky, ale i aromata a barviva a další produkty. Naše fi rma 
se zaměřuje především na dodávání kvalitních surovin s při-
danou hodnotou za odpovídající ceny. Samotný tento fakt 
ovšem v dnešním tržním prostředí zdaleka nestačí, proto jej 
doplňuje zákaznický servis na nejvyšší úrovni spolu s tech-
nologickou podporou nabízenou odběratelům jak ve vlastní 
testovací pekárně dodavatele, tak i přímo v provozovnách 
zákazníků. Společnost KåKå CZ s. r. o. věnuje také velkou 

pozornost tomu, aby poskytovala svým zákazníkům maxi-
mální komfort jak v procesu objednávání, tak následné dis-
tribuce zboží. Nabízí tedy ucelený balíček výrobků a na ně 
navázaných služeb.

Váš záběr je tedy široký, přesto je něco, na co v poslední době 
kladete větší důraz?

Není snadné vybrat jen jednu skupinu, kterou bychom 
mohli akcentovat, musíme být připraveni v celém portfoliu 
plnit požadavky zákazníků. V poslední době jsme ale navázali 
úzkou spolupráci s výrobcem ovocných náplní, kde doplňu-
jeme naše portfolio, tohoto výrobce zastupujeme na našem 
trhu exkluzivně. Další skupinou, kterou by bylo možno zmínit, 
jsou směsi a zlepšovadla, kde jsme letos zorganizovali několik 
akcí jak pro naše obchodní zástupce, tak i zákazníky.

O jaké akce se jednalo, máte na mysli klasické předvádění 
výrobků zákazníkům?

Ne tak docela. Naší snahou je, aby obdobné aktivity byly 
pro jejich účastníky co největším přínosem. Samotné před-
vedení fi nálních produktů je jistě důležité, ale je to jen jedna 
část prezentace výhod směsí. Jelikož jsme si vědomi toho, že 
hlavně naši zástupci musí dokonale znát vlastnosti a mož-
nosti těchto směsí, tak jsme se rozhodli provést školení pro 
naše technology a obchodní zástupce, které vedli naši kole-
gové z vývojového centra výrobce těchto surovin. Navíc jsme 
ještě zorganizovali speciální dvoudenní trénink našich tech-
nologů od doyena českých cukrářů, pana Vinklera. Pro mě 
osobně bylo velmi zajímavé pozorovat při práci dvě různé 
generace cukrářů a pekařů. Pan Vinkler svou erudicí a mno-
haletou zkušeností, podpořenou neustálým sledováním 
nových trendů, otevřel našim mladým technologům nové 
obzory a dal mnoho neocenitelných tipů pro práci s těmito 
moderními surovinami.

Zástupci společnosti KåKå na semináři ve fi rmě Credin
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O vzdělávání a trénink svých zaměstnanců se tedy staráte, 
a co zákazníci?

Samozřejmě na ně nemůžeme zapomenout, výše zmí-
něná školení pro naše zaměstnance směřovala mimo jiné 
k podpoře naší akce pro zákazníky – výjezdního semináře do 
výrobního závodu společnosti Credin, který proběhl ve dnech 
12.–13. května. Zorganizovat tuto návštěvu nám umožnil náš 
nadstandardní vztah s výrobcem směsí, kdy jsme chtěli ukázat 
našim zákazníkům, jak se směsi a zlepšovadla vyrábějí a také 
jakým způsobem je lze zpracovávat. Náplní tedy nebylo jen 
předvedení výroby směsí a fi nálních výrobků z nich, ale také 
technologie a strojní vybavení vhodné pro práci s těmito suro-
vinami. Jelikož chceme tvořit most mezi výrobci a zákazníky, 
tak takovéto příležitosti vnímáme jako velmi vhodnou mož-
nost, jak nabídnout našim partnerům nové směry a zefektiv-
nění stávající produkce.

Zákazníci KåKå CZ s. r. o. při předvádění výrobků společnosti 
Credin

Vycházka po historické Wroclawi zaujala krásnými místy.

Kromě vlastního semináře bylo na programu i něco dalšího?
Samozřejmě, že jsme nemohli opominout ani společen-

skou část takovéhoto setkání, strávili jsme velice příjemný 
společný večer spolu se zástupci výrobce nad vynikajícími spe-
cialitami polské kuchyně. Druhý den jsme naším autobusem 
přejeli do historického města Wroclawi a prohlídku jeho krás 
spojili s návštěvou polských prodejen pekařských a cukrář-
ských výrobků. Podle ohlasů našich zákazníků bylo pro ně 
velmi zajímavé vidět, jak v sousední zemi probíhá prodej, jak 
jsou vybaveny obchody a jaké výrobky se v nich prodávají.

To zní opravdu zajímavě, přeji i do budoucna více takto úspěš-
ných seminářů.

Děkuji, záleží jen na našich zákaznících, zda se podob-
ných akcí budou chtít s námi zúčastňovat.

Děkujeme za rozhovor. Redakce  �
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Nejstarší vinařství
Lednicko-valtického areálu
Vinné sklepy Valtice, a. s.

Když se řekne Valtice a vinařství, každému, kdo alespoň tro-
chu rozumí vínu, se určitě vybaví nejstarší tradiční a vy-

soce prestižní vinařství Česka i Československa – společnost 
Vinné sklepy Valtice. Toto vinařství však bylo postaveno mno-
hem dříve a stálo u zrodu vinařství ve Valticích. Vinařství bylo 
postaveno po vzoru francouzského vinařského dominia typu
„CHÂTEAU“. Svým charakterem, zaměřením i velikostí vy-
budoval jeden z nejvýznamnějších evropských šlechtických 
rodů, Lichtenštejnové, unikátní vinařský celek evropského 
formátu.

Stalo se tak na začátku 15. sto-
letí, když Lichtenštejnové poznali, 
že na jižní Moravě jsou vynikající 
podmínky pro pěstování révy vin-
né a výrobu vína. Znovuvzkříšení 
a sjednocení vinařského dominia 
ve světově nezanedbatelný fungu-
jící celek se podařilo společnosti 
Vinné sklepy Valtice na domácích 
i světových výstavách vín.

Její víno značky CHÂTEAU 
VALTICE se tak stalo synonymem 
pro nejkvalitnější vína nejen v Če-
chách, ale i ve světě. O tom svědčí 
pravidelná významná ocenění kva-
lity na prestižních výstavách vín.

Vinné sklepy Valtice, a. s.
 tel.: +420 519 361 311

www.vsvaltice.cz 

Mgr. David Šťastný,
ředitel společnosti 
Vinné sklepy Valtice
a pokračovatel několikáté 
generace „Šťastných“ 
vinařů

www.alima.cz

Vydavatelství
potravinářských periodik 

 AGRAL s. r. o.
je tady pro Vás již 15 let.

www.agral.cz
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Veletrh
IFFA 2010 

Ve dnech 8. až 13. května 2010 se uskutečnil ve Frank-
furtu nad Mohanem veletrh IFFA 2010. Že jde o po-

travinářskou světovou událost, je obecně známo. To do-
kumentoval i letošní ročník veletrhu IFFA nejen svým 
rozsahem, ale zejména obsahem. Rozvoj techniky a tech-
nologie při zpracování masa a výrobě výrobků z něj je ne-
ustálým trendem, a ten byl na této velmi prestižní scéně 
opravdu zřetelný. Nejen pokud se jedná o porážky a těž-
kou techniku, ale zejména rozvoj výrobkový, hygieny ve 
výrobním procesu a výrobků samých, ale i hygieny práce. 
Novým a velmi atraktivním prvkem při výrobě je robotiza-
ce řady činností v masné výrobě. Zájem odborné veřejnos-
ti je nasnadě. A bylo to vidět nejen na počtu vystavovatelů 
i návštěvníků, zejména pak na zájmu budoucích odběra-
telů nových technologií a techniky pro masnou výrobu. 

Opravdu bylo na veletrhu IFFA 2010 co obdivovat. I samo 
veletržní prostředí, které je ve Frankfurtu na vysoké úrovni, 
by mělo být inspirací pro tuzemské veletržní pořadatele. Naše 
společnosti, které se prezentovaly na tomto veletrhu v rámci 
svých „matek“, měly také velmi důstojnou obchodní účast. 
Vybrané z nich mají svoji prezentaci na dalších stránkách. 

Redakce F.  K.

�

www.zrud.cz

Chuť vítě
zí...
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Společnost
 Multivac na IFFA

2010 – inovace
ve všech oblastech 

balení

Ing. VÁCLAV KNĚZ,
obchodní ředitel,

MULTIVAC VERPACKUNGMASCHINEN
Česká republika s. r. o.

Výroba potravin je jednou z nejdůležitějších oblastí lidské 
činnosti, neboť zajišťuje základní potřebu člověka. Samo-

zřejmě, že se jedná o celý komplex procesů od prvovýroby zá-
kladních surovin přes technologické zpracování až po logistiku 
hotových výrobků ke spotřebiteli. Součástí je též velmi nároč-
ná fáze zajištění všech kvalitativních parametrů potraviny pro 
spotřebitele do doby konzumace, a tou je odpovídající způsob 
zabalení. Zde se jedná o kombinaci systému balení a obalu ve 
vztahu k dané potravině a nárokům na její uchování.

Společnost Multivac plní vedoucí úlohu nejen v tech-
nické inovaci balicí techniky, ale také ve vývoji nových sys-
témů s ohledem na požadavky zákazníků. Současně také 
pružně reaguje na nové trendy v balení potravin. Tyto trendy 
zrcadlí nároky a požadavky společnosti, které se mění spolu 
s její tváří. Stále se zvyšuje počet „single“ domácností či neú-
plných rodin, vztahy na dálku, stěhování se z velkých měst, 
dojíždění do práce, migrace větších skupin obyvatel s jinými 
nároky na skladbu a původ potravin, stále větší důraz na 
zdravou výživu, to vše ovlivňuje způsoby balení.

Trend č. 1
Balení jako jeden z hlavních faktorů

trvanlivosti
Výchozí bod, který určuje možnosti balení, je samotný 

produkt. Ten má bez újmy přestát dopravu do obchodu ve sku-
pinovém balení, naskladnění a v chladicím regálu přitáhnout 

zájem zákazníka svojí čerstvostí a atraktivností a současně 
mít co nejdelší trvanlivost. Splní-li výrobek všechny tyto pod-
mínky, je garantováno, že fi nanční prostředky nebyly vyna-
loženy při výrobě těchto výrobků zbytečně. Správné balení je 
důležité i pro dostatečnou trvanlivost, kdy nemusí být použito 
„tolik“ konzervačních prostředků. Nároky jsou kladeny také 
na ekonomiku balení, tzn. jsou využívány stále slabší fólie, 
recyklovatelné monofólie, biologicky odbouratelné fólie nebo 
fólie z již použitého materiálu. Právě kvalitní stroje značky 
Multivac jsou vhodné pro použití těchto fólií.

Trend č. 2
Moderní koncepty – stroje pro inovované fólie

Jak již bylo řečeno, způsob balení určuje produkt sám. 
Trvanlivost a atraktivní vzhled výrobku je základem úspěchu 
u spotřebitele. Nejen na to se však musí výrobce orientovat. 
Jsou zde ještě další kritéria pro moderní obal – možnost 
recyklace použitých obalů, omezení odpadů, určitý komfort 
pro spotřebitele (znovuuzavíratelné balení, možnost přímého 
ohřevu v mikrovlnné troubě) a kupní síla trhu.

Pouze dokonalými, to znamená úplnými a flexibilně 
vytvořenými koncepty se dá dosáhnout variace různých sys-
témů a použití široké nabídky obalových fólií. Jako příkladu 
využití hlubokotažných zařízení Multivac řady R by mohly 
sloužit dva systémy. Prvním je vakuové skinové balení – 
Darfresh, kde vrchní fólie dokonale a naprosto těsně obalí 
výrobek, tzv. efekt druhé „kůže“, a tím zajistí optimální 
trvanlivost a současně velmi atraktivní prezentaci výrobku. 
Druhým systémem je tzn. Form Shrink, který pracuje 
s následně teplem smrštitelnou fólií. Výhodou je ekonomika 
provozu a optimální trvanlivost výrobku. V obou případech 
použité fólie od společnosti Sealed Air, resp. Krehalon kladou 
nejvyšší nároky na technické řešení při tvarování, svařování 
a řezání. 
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Flexibilita zařízení fi rmy Multivac umožňuje mimo jiné 
zákazníkům balení širokého sortimentu výrobků na jednom 
stroji snadnou výměnou forem, odpovídajících typu a roz-
měru výrobku a použité fólie. Technické řešení výměny forem 
je pro obsluhu snadné a velmi rychlé.

Trend č. 3
Balení jako náhrada nádobí

Šíře nabídky sahá od balení, které je možné přímo ohřát 
v troubě nebo mikrovlnce, až po různá balení s možností 
snadného otevírání nebo znovuuzavírání balíčků. Vedle toho 
jsou balení, která se dají použít i jako nádobí pro servírování 
výrobků jako např. Serve Box od Multivacu. Tento typ obalu 
je používán zejména pro balení nářezu uzenin a je koncipován 
tak, že i po vícenásobném otevření a uzavření je jako nový. Při 
vývoji Serve Boxu postupoval Multivac nestandardně, nejen 
co se tyká vzhledu a funkčnosti balení, ale také jeho výroby na 
hlubokotažné baličce. Ačkoliv je transparentní víčko stejně 
jako spodní vanička z technického pohledu tvarováno „hlu-
bokotažně“, jedná se o proces „pozitivního“ formování, což 
znamená, že k tomuto účelu vyvinutá balička R535 je v tomto 
případě „vysokotažná“.

Trend č. 4
Plná automatizace masozpracujících

balicích linek
Ruční zacházení s potravinami při balicím procesu 

s sebou přináší určitá hygienická rizika. Proto se vytvořila 
tendence balicí proces plně automatizovat. Problém je ovšem 
při vkládání tvarově nestabilních výrobků jako např. steaky, 
těsto na pizzu nebo losos, pro které není použitelný žádný 
z běžně používaných „drapáků“, neboť nesmí dojít k poško-
zení a tím ke znehodnocení výrobku. Multivac vyvinul zcela 
speciální „drapák“, který takovéto výrobky šetrně a jemně 
nabere a automaticky vloží do balicího stroje. Tím je vlastně 
poprvé umožněno tento proces plně automatizovat.

Trend č. 5
Detekce cizích těles a dohledatelnost

Různé zákonné předpisy a opatření nařizují, aby v lin-
kách na balení masa a masných výrobků byla zařízení pro 
detekci cizích předmětů. Z tohoto pohledu mají nejlepší 
rozlišovací schopnosti přístroje na bázi rentgenu. Dalším 
požadavkem je dohledatelnost – tzn. do linky jsou zařazena 
zařízení pro kontrolu. 

Trend č. 6
Hygienický design
a integrované CIP systémy

Nejen u balení čerstvého masa a masných výrobků je 
nezbytná maximální hygiena. Mimo jiné i na ni se orientoval 
Multivac při vývoji nové generace balicích strojů. Technická 
řešení umožnila dosáhnout maximálních hygienických stan-
dardů např. tím, že uzavřela nebo přímo odstranila duté pro-
story a zabránila hromadění tekutin ve stroji. Tím mohou 
být tyto stroje kompletně čištěny, aniž by musely být roze-
bírány. Integrovaný čisticí systém CIP omezuje ruční mytí 
na minimum, snižuje spotřebu vody a čisticích prostředků 
a zaručuje dokonalou sanitaci. Čisticí cykly jsou optimálně 
plánovatelné a jsou kompletně a s možností zpětné kontroly 
dokumentovány.

Trend č. 7
Označovací
a etiketovací systémy

Označovací a etiketovací systémy mohou být plně 
integrovány do balicí linky a mají důležitou úlohu nejen 
při identifi kaci zboží, ale i při dokumentaci celého balicího 
procesu. O hladký průběh výroby se stará např. funkce „ne 
výrobek, ne etiketa“, kterou dceřiná společnost MR Etiket-
tiertechnik zabudovala do svých zařízení, jako např. příčné 
etiketovačky MR 625. Tím je zajištěno, že etiketou jsou 
opatřena pouze dobře naplněná balení. Také u etiketovaček 
hraje hygienický design velmi důležitou roli. Dobrým pří-
kladem je nově vyvinutá etiketovačka Xbelt od MR. Kon-
strukční řešení – pohyblivý kabelový systém, odstranění 
vzduchového kanálu, kdy proudícím vzduchem dochází 
k turbulenci prachu – umožňují snazší a dokonalejší
čištění.

Trend č. 8
Grafické ovládací panely

Plné automatizování balicích linek u zpracovatelů vede 
k nasazení většího počtu komponentů a modulů. Optimální 
je centrální přístup k různým funkcím, což ale vyžaduje 
vysoké nároky na ovládání a součinnost jednotlivých kompo-
nentů mezi sebou. S ovládacím panelem Multivac HM 2.0 byl 
vyvinut systém, kterým se navzdory své složitosti dá jedno-
duše ovládat celá linka.
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Společnost Multivac představila na letošním 
ročníku IFFA velmi úspěšně celou řadu novinek 

ze všech oblastí své nabídky
MULTIVAC R275 CD – systém 
LipFORM a Darfresh Bloom

Kompletně automatizovaná linka na balení steaků sys-
témem Darfresh s využítím MAP technologie. Systém je 
založen na balení do tří fólií, kdy se ze spodní fólie formují 
misky, na které jsou automaticky, speciálně vyvinutým vklá-
dacím zařízením ukládány jednotlivé porce, skinovou fólií se 
vakuově zabalí a následně se miska uzavře třetí vrchní fólií.

Systém optimálně kombinuje vakuové balení s balením 
pod MAP, to znamená, že jednak dává výrobku maximální 
trvanlivost a atraktivní vzhled tím, že maso si dlouhodobě 
udržuje čerstvý vzhled bez změny barvy, a současně díky těsně 
přiložené skinové fólii nedochází k uvolňování šťávy. Systém 
LipFORM formuje spodní fólii do tvaru a vzhledu misky, která 
odpovídá používaným hotovým miskám. Výhodou těchto tzv. 
„misek z role“ není jen jejich výroba přímo ve stroji a tím 
významné zjednodušení logistiky obalů a snížení nákladů, 
ale též kapacita výroby a kvalita balení. 

MULTIVAC e-concept
Jedná se o studii hlubo-

kotažné baličky s cílem snížení 
energetické náročnosti. Vývoj 
počítá s náhradou všech pneu-
maticky ovládaných dílů díly na 
elektrický pohon. Výsledkem je 
celková úspora energie o 20 %. 
Užitím inovovaných postupů pro 
formování a svařování není nutný 
přívod tlakového vzduchu a vody. 
Předností pro uživatele tedy není 
jen výrazná úspora energie, ale i fl exibilita stroje v rámci pra-
covního prostoru, neboť je potřeba přívodu pouze el. energie. 
Naši vývojoví pracovníci jsou přesvědčeni, že této technologii 
patří budoucnost a že se nechá využít i u vysokovýkonných 
balicích zařízení od společnosti Multivac.

Etiketovací systémy nové generace – Xbelt
Někdo by si snad mohl myslet, že v oblasti etiketovací 

techniky již bylo objeveno vše.
Že tomu tak není, dokládá nový systém Xbelt, který pre-

zentuje pojmy jako hygienický design, pohodlná obsluha, 
bezpečnost a technická novinka. Etiketovací systémy tvoří 
nedílnou součást balicích linek a získávají stále více na 
významu.

Příčné etiketovací stroje jsou používány již desítky let. 
Společnost MR Etikettiertechnik vylepšila v posledních
35 letech mnohé detaily, aniž by pozměnila konstrukční prin-
cipy. Vylepšení se týkala zejména rychlosti, která má v balicím 
procesu významnou roli.

Velkou inovací, která představuje etiketovací řešení nové 
generace, je patentovaný systém Xbelt. Ten pracuje s příčným 
dopravním pásem, na který jsou prozatímně přeneseny eti-
kety, ty jsou poté předány na vkládací pás a za posunu fólie 
jsou v jednom kroku aplikovány v celém formátu. Díky této 
konstrukci již nejsou potřeba ventilátory a větrací kanál. U kla-
sické příčné etiketovačky jsou totiž používány větrací kanály 
k dočasnému držení etiket, než jsou aplikována na fólii. Tyto 
větrací kanály tvoří velké množství vířivého vzduchu a tím 
dochází k pohybu prachu a také jsou špatně čistitelné. Proto 
byla zapotřebí inovace nejen v oblasti rychlosti, ale právě 
v hygieně. Dávkovač etiket je u tohoto nového systému pevně 
připevněn k balicímu stroji a nepohybuje se tak tam a zpět. 

Současné době je systém Xbelt využíván pouze pro 
horní etiketování, na použití pro spodní etiketování se inten-
zivně pracuje. Vývoj u MR se dotýká ale také stávajících příč-
ných etiketovacích zařízení – např. patentovaná funkce „ne 
výrobek, ne etiketa“, kterou nabízí model MR600.

MULTIVAC B610 – premiéra pro vysokovýkonnou 
komorovou baličku s dopravníkem

Balička B610 je vlajkovou lodí komorových baliček 
Multivac. Tento model nabízí nejvyšší komfort pro balení při 
maximálním ohledu na hygienický design a široké fl exibilitě 
balených výrobků, typů sáčků a jejich rozměrů. Technickými 
parametry se tato balička stává velice atraktivní: 
–  velikost komory a délka svařovacích lišt 1 500 mm umož-

ňuje balit celé bochníky sýrů nebo velké kusy masa, vzdále-
nost mezi lištami je 800 mm

–  kapacita je až 2,5 taktů za minutu
–  automatické nastavení výšky svařitelných lišt umožňuje 

fl exibilitu balených výrobků
–  krokový vstupní dopravník umožňuje obsluhu pouze jedné 

osoby
Pro balení výrobků do smrštitelných sáčků lze baličku 

doplnit o automatický smršťovací tunel, resp. osušovací 
tunel, a tím vytvořit ucelenou automatickou linku s velkým 
výkonem.

MULTIVAC T800 – trayssealer nové generace
pro použití balicího konceptu Cryovac Mirabella

Uvedením modelu Multivac T800 určuje naše společ-
nost nová měřítka nejen na výkon a kvalitu, ale také na hygie-

ý 
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nický aspekt. Díky němu se také významně zjednodušuje čis-
ticí proces a také zvyšuje produktivitu balení. Výkon až do 
90 bal. za minutu posouvá toto zařízení do nejvyšší kate-
gorie. Díky nasazení moderní řídicí techniky je dosaženo 
maximální jistoty balení. Rychlost a pohyb držících lišt
jsou dokonale nastavitelné ve vztahu k typu misky a baleného 
výrobku.

Jedinečný je též hygienický design, který se řídí přísnými 

hygienickými předpisy, jako např. DIN EN 1672, ISO 14159 
nebo také US norma NSF/ANS/3-A. Tyto předpisy poža-
dují mimo jiné možnost čištění na mikrobiologickou úroveň, 
snadnou přístupnost dohledu, údržby a čištění, konstrukční 
opatření proti hromadění tekutin. U nové generace Treysea-
lerů – sem patří i menší model T700 – jsou tyto požadavky 
důsledně dodržovány.

V letošním roce byla u těchto modelů certifikována 
možnost uplatnění balicího konceptu Cryovac Mirabella 
pro balení čerstvého masa. Výhodou tohoto systému – při 
použití speciální fólie, která umožňuje kontakt fólie s povr-
chem masa – je snížení výšky používaných misek, a tím sní-
žení nákladů na obalový materiál a současně na přepravní 
náklady. Další výhodou, a to pro obchodní řetězce, je úspora 
místa v chladicích boxech. Veškeré tyto výhody jsou „způ-
sobeny“ použitím speciální fólie od společnosti Sealed Air 
– Cryovac, která díky svému složení umožňuje kontakt 
s povrchem masa bez změny barvy. Maso zůstává čerstvé 
s delší dobou trvanlivosti, balíček má lepší vzhled a je pro 
zákazníka atraktivnější.

Závěr

Letošní ročník veletrhu IFFA byl pro společnost Mul-
tivac velmi úspěšný. Kompletně nový stánek o ploše 1 000 m2

navštívilo více než 2 000 zákazníků z celého světa, kteří oce-
nili technický vývoj a důraz kladený společností na řešení 
jejich potřeb a požadavků. Technická úroveň představených 
novinek jen potvrdila vedoucí místo společnosti Multivac 
v obalové technice.

 �

DODÁVÁME:
� Hlubokotažné baličky do fl exibilní nebo tvrdé folie
� Darfresh systém
� FormSrink systém
� Lipform systém
� Traysealery – baličky využívající hotové misky

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Parkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy tel.: +420 261 260 516, fax: +420 261 260 518, e-mail: vaclav.knez@cz.multivac.cam

DODÁVÁME:
� Hlubokotažné baličky do flexibilní nebo tvrdé folie

Zabezpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů pro potravinářský,
farmaceutický, medicínský a non-food průmysl

� Robotická centra – plně automatické balicí linky
� Zařízení pro kontrolu kvality balení
 – vyřazovací váhy
 – metaldetektory
 – rentgenové detektory
 – detektory těsnosti balení

� Vakuové komorové baličky
� Narážky společnosti RISCO
� Obalové materiály – folie, sáčky
� Originální náhradní díly
� Servisní činnost
� Poradenskou činnost

Zabezpečujeme dodávky balicích zař
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Usilujeme
o větší spokojenost 

našich zákazníků

Není to tak dávno, co skončil mezinárodní veletrh IFFA 
2010 ve Frankfurtu. I když se ozývaly skeptické hla-

sy, zda za stávající ekonomické situace je účast účelná, je 
třeba konstatovat, že jsme rozhodnutí vedení koncernu 
SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK účastnit se, při-
vítali. IFFA byla nejen příležitostí k setkání s našimi zá-
kazníky, příležitostí vyměnit si názory, ale také příležitos-
tí k setkání s našimi obchodními partnery – dodavateli. 
Měli jsme možnost seznámit se s novinkami v jejich na-
bídce a je třeba říci, že jsme se setkali s některými nápady, 
které – jak se domníváme – budou zajímat i naše zákazní-
ky. Obracím-li se k našim zákazníkům – ať už stávajícím 
nebo potencionálním, jsou následující řádky jen letmým 
pohledem na zajímavosti, které byly z našeho pohledu na 
veletrhu k vidění. O bližší informace se se všemi zájemci 
rádi podělíme. Rádi se proto s Vámi osobně setkáme, pro-
tože to považuji za nejlepší způsob, jak si vyjasnit všechny 
otázky. 

Jednou ze základních komodit v naší obchodní činnosti 
je koření, jeho směsi a aditiva. Je všeobecně známo, že naším 
základním dodavatelem je fi rma Wiberg, s níž se nám spolu-
práce dlouhodobě osvědčuje. Přesto – především pro zpest-
ření či doplnění nabídky – jsme navázali spolupráci s několika 
dalšími specializovanými fi rmami, jejichž produkty a techno-
logické postupy jsou natolik zajímavé, že považuji za vhodné 
alespoň v krátkosti o nich informovat naši zákaznickou veřej-
nost. Jednou z těchto fi rem, která je naším novým obchodním 
partnerem, je holandská fi rma DPS/ Dutch Protein&services. 
Tato fi rma má široký výrobní program, z něhož nás zaujala 
pestrá nabídka obalových směsí a především nová technologie 
jejich použití. Zdá se, že jsme v zajetí našich standardních 
postupů při obalování nejrůznějších produktů ve strou-
hance – technologie uvedené fi rmy je skutečně průlomem 
a otvírá řadu nových možností v rozvoji výroby těchto pro-
duktů. Výsledky a nabídka této fi rmy je výsledkem intenzivní 

vývojové činnosti a výsledky tomu napovídají. Firma zdůraz-
ňuje, že materiály, do nichž výrobky obaluje, jsou vhodné pro 
použití u masa, drůbeží maso nevyjímaje, u ryb či zeleniny a je 
použitelná celá škála chutí.

Druhou fi rmou, o jejíž nabídce bych se chtěl zmínit, je 
německá fi rma STAR-MIX Meat Technology GmbH. Z její 
nabídky jsou zajímavé BIO startovací kultury, ochranné pro-
dukty a postupy zrychlující fermentaci salámů – které podle 
zásady, že čas jsou peníze – šetří náklady na výrobu. Firma 
na přání zákazníků vyrobí i zcela individuální směsi koření 
a zdůrazňuje mimořádnou péči o výběr vstupních surovin pro 
svoje produkty a vynikající kontrolu jakosti. 

A do třetice: abychom vybočili z oblasti zpracování 
masa a výroby masných výrobků, chci se zmínit o fi rmě IBEN 
Mikro Stop Lebensmittelzusatzstoffe. Ta se specializuje na 
přípravky vhodné pro fi rmy, které se zabývají zpracováním 
ryb a výrobou rybích specialit. Firma nabízí přídatné látky, 
které podle přání výrobce zvýší údržnost jeho výrobků a zlepší 
technologii zpracování rybího masa. Jen jako příklad – spe-
ciální přípravek zlevní a především zrychlí zrání matjesů se 
zárukou zachování kvality. Nechtěli by z nabídky této fi rmy 
vyzkoušet něco i naši rybáři?

To, co jsem uvedl, je jen upozorněním na některé novin-
ky, ovšem možnosti fi rem, o nichž jsem se zmínil a s nimiž 
navazujeme spolupráci, je daleko širší a nic nestojí v cestě je 
využít. Zapadá to do naší koncepce nabídnout zákazníkům 
kromě sortimentu, který běžně dodáváme, i speciality umož-
ňující rozšíření palety výrobků, nebo dokonce vytvoření 
nového výrobku, který by svého výrobce na trhu výrazně 
reprezentoval a charakterizoval.

Druhou významnou prodejní komoditou naší fi rmy je 
prodej strojů a zařízení pro potravinářskou výrobu – a to nejen 
masnou. Zde jsme přijali zásadu, že budeme spoléhat na naše 
tradiční dodavatele, kteří patří nepochybně k evropské špičce, 
a se spoluprací s nimi máme již dlouhodobé zkušenosti. Na 
veletrhu IFFA byla u těchto našich partnerů k vidění celá řada 
zajímavých novinek. Na některé bych zde rád upozornil.

Tak třeba náš tradiční obchodní partner – fi rma REX 
Technologie – nabízí vazačky špekáčků – ať už automatickou 
AB60 nebo poloautomatickou AB38SR, která je vhodná pro 
napojení na narážky fi rmy REX řady RVF 5 a 7. Za pozornost 
stojí i průmyslová narážka RVF 911 v úpravě s odsáváním 
vzduchu z díla přímo v násypce nad lopatkovým rotorem, 
které je určeno hlavně pro výrobky s vložkou do cca 2 cm 
a jemnou spojkou (např. Mortadela a podobné druhy výrobků 
s vložkou). Na narážkách REX lze po úpravě SW využít 
automatické jednoklipsovačky pro kalibry do 45–48 mm
jako zařízení dvojsponovací. Zajímavá je i nová pístová 
narážka s obsahem 30 l, typ RKF 130 s dávkováním a přetá-
čením střev. 

U fi rmy HOLAC zaujala nová fl exibilní plátkovačka na 
uzeniny a maso, jejíž ovládání umožňuje vytvářet skupiny, 
či přesněji dávky plátků a to s jejich stejnou nebo i rozdílnou 
tloušťkou. Inovovaná poloautomatická víceúčelová kráječka 
CUBIXX 120 vychází z předchozích modelů a poskytuje 
možnost kombinace s odváděcím pásem nakrájené suroviny. 
Nejen pro mlékárenský průmysl je zajímavý víceúčelový stroj 
CHEESIXX, určený ke krájení a strouhání především tvrdých 
sýrů. Tento stroj má zdokonalený a zesílený pohon a rozmě-
rově je to jeden z nejmenších strojů na krájení sýra, což zvy-
šuje jeho využitelnost i v menších prostorách. 

Firma PEBÖCK předvedla spirálovou myčku a sušičku 
přepravek (s typovým označením E1, E2, E3) s výkonem až 
3 000 ks/hod., jejíž výraznou předností je malý požadavek na 
zastavenou plochu a proti předchozím typům i nižší spotřeba 
energie a mycích prostředků. 

Richard Schiller, jednatel NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.
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Firma LASKA nás zaujala úhlovou řezačkou mražených 
bloků masa s průměrem hlavy 300 mm s typovým označením 
LASKA SuperGrinder WW 300 v kombinaci s dopravním 
pásem FB 6020K a integrovaným detektorem kovů. Nový 
průběžný kutr s označením LASKA NanoCutter FZ 225 pro 
jemné mělnění je dalším zajímavým výrobkem. Nepochybnou 
novinkou je i „LASKA InLine analyzátor“ pro průběžnou 
analýzu tuku, bílkovin a vody nejen pro čerstvé, ale i mražené 
maso přímo na řezačce. O výhodnosti této novinky zřejmě 
nebude pochyb.

Z nabídky fi rmy Inject Star vzbudila naši pozornost linka 
na výrobu emulze pro nástřik FIF (maso do masa) s nastři-
kovačkou BI-183 MM, a pak zejména malá řemeslná nastři-
kovačka MM-26 s třinácti dvojjehlami, která se může stát 
vyhledávaným a oblíbeným technologickým vybavením pro 
menší výrobce. Bez zájmu bychom neměli minout ani nastři-
kovačky BI-72-F a BI-102-F pro nástřik rybích fi letů – tedy 
další pomocník pro výrobce rybích specialit. 

Firma SEALPAC, se kterou intenzivně spolupracujeme 
a která je známým výrobcem spolehlivých balicích strojů pro 
balení jak do misek, tak do hlubokotažných fólií, předsta-
vila na veletrhu zajímavé novinky. Jednou z nich je postup 
označovaný výrobcem jako „SAEALPAC ShrinkStyle“, tj. 
balení do smršťovací fólie, kdy standardní produkty stejně 
jako produkty náročných tvarů a forem jsou zabaleny tak, že 
obal – jak uvádí výrobce – se stává jejich druhou pokožkou. 
To platí téměř doslova např. u touto metodou balených kuřat, 
kdy je stoprocentně splněna zásada, že obal prodává. Druhou 
novinkou je optimalizované balení masa při samoobslužném 
prodeji pro speciální kulinářské využití v závěsných balíčcích. 
Maso je baleno do dvoudílných vakuových obalů a šťáva, která 
se při zrání masa uvolňuje, je svedena do druhé – oddělené – 
části obalu, kterou spotřebitel nevidí. V této části je umístěn 
savý materiál, takže výrobek je v době upotřebitelnosti skla-
dován v „suchém“ prostředí a jeho optický vzhled není ničím 
narušen. Třetí novinkou je „EasyPeelPoint“ – pomocník 

spotřebitele při otvírání obalů, použitelný jak u obalů z hlu-
bokotažné fólie, tak u misek. Každému z nás se jistě občas 
stane, že při otvírání obalu zápasí s oddělením krycí fólie od 
spodní části obalu. Ta se nakonec uvolní v tu nejnevhodnější 
dobu a obsah – nebo jeho část – končí tam, kde si to rozhodně 
nepřejeme. Uvedená novinka tento problém úspěšně řeší. Jde 
o prohlubeň – jakýsi „důlek“– v rozích obalu, po jehož zmáčk-
nutí se krycí fólie snadno a vcelku oddělí. Výrobci stejně jako 
obchodníci a spotřebitelé tohoto „pomocníka“ jistě ocení.

SUPERVAC předvedl ve své expozici řadu průběžných 
komorových vakuových baliček s pásem (typy GK 852B až GK 
863 B) pro balení do vakuových sáčků v kombinaci se smrš-
ťovacím tankem a osušovacím tunelem. Jak jsem již v úvodu 
uvedl, samozřejmě nejde o vyčerpávající výčet všeho, co mne 
na veletrhu zaujalo, ale spíš jen o upozornění na některé 
novinky a zajímavosti, které produkují naši dodavatelé. Toto 
upozornění by mělo být pro naše současné i potenciální 
zákazníky impulzem pro kontakt s námi. Rádi a ochotně Vám 
já i moji spolupracovníci sdělíme všechny podrobnosti nejen 
o uvedených strojích a zařízeních, o kořeních a přídatných 
látkách, ale i o dalším sortimentu, který naše fi rma nabízí. 
Jsem přesvědčen, že osobní kontakty odborníků mohou vést 
k otevření perspektiv vzájemně výhodné obchodní spolu-
práce. Chci Vás tímto ujistit, že právě tomu budu věnovat své 
schopnosti a síly.

Závěrem bych Vás chtěl informovat, že ke dni 30. června 
2010 ukončí pan Ing. Jan Švejnoha působení jako jednatel 
fi rmy NORBERT SCHALLER, spol. s r. o. Rád bych mu za 
jeho dlouholeté řízení fi rmy poděkoval jménem celého pra-
covního kolektivu. Na pozitivní stránky jeho působení bych 
chtěl navázat. S mnoha našimi zákazníky se znám osobně 
z dřívější doby, s řadou jsem měl možnost setkat se na vele-
trhu IFFA a s ostatními se těším na setkání při obchodních 
jednáních. 

 Richard Schiller,  jednatel
 NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.  �
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Tři nové výrobky – dvě ocenění v soutěži Mlékárenský výrobek rokuýrobky dvě ocenění v soutěži Mlékárenský výrobek roku

Tavený sýr obalený směsí koření,
s nivou nebo se šunkou

ýr obalený směs

Tavený sýrový řez obalený směsí koření                Tavený sýrový řez s nivou                        Tavený sýrový řez se šunkou

� Tavené sýrové řezy jsou v České republice vyrobeny poprvé a jsou uváděny na trh jako špičkový tavený sýr.
�  Základem je tavená sýrová hmota, vyrobená z kvalitních surovin,

která je doplněna ochucovací složkou. Sušina 48 %, tuk v sušině 55 %
� Výrobek je opatřen kvalitní etiketou a zobrazený výrobek na obalu odpovídá skutečnosti.
�  Hmotnost výrobku je zvolena pro jednorázovou konzumaci a tomu je zvolena i krabička,

ve které je výrobek zabalen. 
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Plnotučné mléko v 0,5 l balení v PURE PAK 

obalu se širokým uzávěrem a prodlouženou 

trvanlivostí je jediným produktem tohoto 

charakteru a v tomto balení na trhu. Široký 

uzávěr umožňuje lepší manipulaci při spotře-

bě seniorům a malým dětem. Naše fi lozofi e 

spočívá v rozšíření spotřeby čerstvého mléka 

v papírovém obalu na trhu.  Věříme, že spotře-

bitel si zakoupí toto mléko na svačinu a zvýší 

tím spotřebu mléka v ČR. Je to chutný a zdra-

vý doplněk svačiny i pro naše děti. Naším cí-

lem je proniknout s tímto výrobkem i do škol.

Ocenění Mlékárenský výrobek roku 2010
v kategorii konzumního mléka a smetany

přebírá Ing. Zdeněk Košek,
ředitel Moravia Lacto a. s.

www.moravialacto.cz

SVAČINOVÉ MLÉKO
S PRODLOUŽENOU TRVANLIVOSTÍ

MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2010
– HLAVNÍ CENA MÉDIÍ
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Kam směřuje trh
se sýry?

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
předseda, Českomoravský svaz mlékárenský

Světový trh

V posledních dvou letech došlo na světovém trhu sýrů k po-
měrně významným změnám zapříčiněnými probíhající 

globální hospodářskou krizí. Ta významně ovlivnila chování 
spotřebitelů a současně měla přímý dopad na výrobce a pro-
dejce těchto produktů s vysokou přidanou hodnotou. 

V průmyslové výrobě sýrů pokračoval v roce 2008 sice 
celkový růst (+1,1 %), nicméně již sníženou měrou oproti 
předchozímu období (v r. 2005 představovala meziroční míra 
růstu dokonce 4,3 %). Nejvýznamnějšími výrobci sýrů zůstá-
vají i nadále Evropa a USA. V obou těchto oblastech se výroba 
zvýšila v uvedeném roce o 1 % a trend v loňském roce byl při-
bližně stejný (graf 1).

Ve Spojených státech amerických je současnou nejvý-
znamnější hnací silou výroby rostoucí poptávka ze sektoru 
rychlého občerstvení „fast-food“ a také z tzv. „průmyslu 
pizzy“, v případě Evropské unie se v posledním období zase 
výrazněji zvyšuje poptávka po sýrech jako surovinových 
ingrediencích pro další průmyslové potravinářské zpraco-
vání.  Ve všech maloobchodních systémech však utrpěl odbyt 
sýrů důsledkem extrémně zvýšených cen z let 2007–2008, 
které byly vyvolány celou řadou vnějších faktorů, např. ome-
zení dodávek z klíčových produkčních oblastí, dopady kli-
matických změn a sucha na jižní polokouli, ale také zvyšující 
se výroba plodin pro bioenergetiku. Zvyšování cen v těchto 
konjunkturálních letech podpořila rovněž čilá poptávka po 
sýrech v rozvojových zemích, a to jak z důvodů jejich ros-
toucí spotřeby, tak s ohledem na populační růst. Sílící tlak 
na vyšší dodávky a rostoucí poptávka tak vyšroubovaly ceny 
na extremní úroveň a zdálo se, že doba levných mléčných 
potravin nenávratně skončila. 

Následný krach na finančních trzích v USA z konce 
roku 2008, který se poté přenesl do zbytku světa a postupně 

Graf 1
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zachvátil i celkovou světovou ekonomiku, však tuto konjunk-
turu na dlouhou dobu ukončil. Spotřebitelé si velmi rychle 
uvědomili důsledky hospodářských potíží a omezili výrazně 
své celkové výdaje. Růst spotřeby sýrů zpomalil, někde se 
zastavil či dokonce snížil. V nákupech došlo k výraznému 
omezení zájmu o značkové výrobky, výrobky s nejvyšší 
přidanou hodnotou a naopak začaly získávat na významu 
privátní obchodní značky, často výrazně levnější. Novým 
fenoménem se staly různé náhražkové produkty, a to vět-
šinou analogy s rostlinnými tuky. 

Samozřejmě je možné vypozorovat rozdílné spotře-
bitelské chování a vývojové trendy v různých zemích. Ve 
vyspělém sýrařském světě (Evropa, Severní Amerika, Aus-
trálie) se tento pokles spotřeby sýrů projevil nejen v malo-
obchodě, ale rovněž v gastronomii. Utrpěl především prodej 
„luxusnějších“ výrobků a specialit. Vzhledem k tomu, že je 
zde sýr naštěstí vnímán jako základní součást zdravé výživy, 
přesunul se zájem o něj právě do segmentu levnějších pri-
vátních značek, ale také do úsporných, často větších forem 
„rodinného“ balení. Tím zde spotřeba sýrů neklesla tak 
dramaticky jako u některých jiných skupin potravin, včetně 
mléčných.

Na rozvojových trzích byl očekávaný pokles spotřeby 
zase zbrzděn jinými faktory. V Číně tento pokles zpomalilo 
např. odeznělé období pořádání a průběh letních olym-
pijských her doprovázených „westernizací“ společnosti, 
a v Jižní Koreji, v Saudské Arábii, v Brazílii a v Alžírsku se 
naopak spotřeba sýrů v tomto období zvýšila. Hlavní globální 
hráči v sýrařství byli v období krize ovlivněni na jedné straně 
rostoucími obraty, na druhé straně však nízkou výrobní renta-
bilitou způsobenou vysokými nákladovými vstupy. Důsledky 
těchto ekonomických vlivů se projevily např. ve snížení gra-
máží balení při zachování jejich původní ceny s cílem zamas-
kovat potřebu cenového nárůstu. S cílem opětovného získání 
spotřebitele se začaly rozšiřovat různé typy prodejních a pro-
močních akcí, např. typu „kup si jedno či dvě balení a získej 

další balení gratis“. V zájmu zvýšení efektivity a snížení výrob-
ních (především fixních) nákladů pokračoval také proces 
koncentrace a vytváření strategických spojení. V posledních 
letech tak došlo k další konsolidaci významných společností 
na sýrovém trhu, ať už to jsou skupiny FrieslandCampina, 
Lactalis, Fonterra, Bongrain či další.

Od čtvrtého čtvrtletí loňského roku dopady hospodářské 
krize postupně odeznívají a sýrařství se vrací ke svému růstu. 
Ten je umožněn opětovným růstem poptávky, slabým oživo-
váním cenových hladin, ale také zvyšující se profi tabilitou. 
Další dlouhodobější vývoj v sektoru je nicméně velmi obtížné 
predikovat. Určitě se dá tvrdit, že se výraznější růst projeví 
zejména v rozvojových zemích, např. v Jižní Americe, na 
Středním východě či v zemích Asie. S ohledem na teplé pod-
nebí se v těchto oblastech očekává ale spíše nárůst výroby, 
resp. spotřeby tavených sýrů. Ve vyspělých zemích světa 
musíme však i nadále počítat spíše s dalším posilováním 
privátních značek, které jsou a v budoucnu ještě více budou 
nabízeny i v několika kvalitativních úrovních, a budou tak 
ještě více konkurovat tradičním značkovým producentům. 
Věřme, že se to nebude týkat výrobků s chráněným ozna-
čením, kdy není možné jakkoliv slevovat z jejich tradičních 
chráněných výrobních postupů, a tedy že si tyto výrobky 
zachovají stále tu nejvyšší přidanou hodnotu oprávněně 
doceňovanou spotřebiteli.

Jaké jsou některé inovační trendy
�  Pohodlí, resp. „convenience“ – vyšší podíl předbalených, 

plátkovaných, strouhaných a jinak předupravených sýrů. 
Cíl: rozmanitost nabídky, co se týká balení, gramáže, zra-
losti apod.

�  Návrat k tučnějším alternativám; spotřebitelé si opět uvě-
domují, že „tuk“ je nositelem chuti a že „light“ móda tak 
trochu odeznívá.

�  Nové netradiční chuti – v případě ochucených variant 
sýrů je zájem o ochutnání zcela nových chuťových vjemů 
– např. brusinky, japonský křen „wasabi“, fíky, koření 

Graf 2
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ze středomořské kuchyně apod., včetně tzv. etnických 
potravin.

�  Nárůst v segmentu čerstvých a termizovaných sýrů a širší 
využití sýra při přípravě salátů.

�  Vyšší výživová hodnota výrobků – např. sýry s probiotic-
kými kulturami; sýry připravené jako funkční potravina; 
sýry se sníženým obsahem soli.

�  Spotřebitelé budou nalézat také nové uplatnění sýrů 
v kuchyni – např. kombinaci sýra s jinou nemléčnou 
složkou; sýr se stane více předmětem „zábavy“ či lépe 
řečeno nového životního stylu. Tato skutečnost by mohla 
podnítit nové inovační aktivity.

Česká republika

Trh se sýry v České republice podléhá obdobným zákoni-
tostem jako v okolních zemích. Přestože spotřeba sýrů u nás 
dlouhodobě roste, zaznamenala domácí výroba po roce 2004 
výrazný pokles. Ten byl způsoben otevřením domácího trhu 
všem zemím Evropské unie a následným velmi rychle ros-
toucím nárůstem dovozů, zejména pak z Německa a z Polska. 
Podíl dovozů na celkové spotřebě dosáhl již 40 %, a je určitě 
škoda, že se to netýká pouze sýrových specialit, které se u nás 
nevyrábějí, ale především běžných sýrařských komodit jako 
např. eidamských sýrů, tavených sýrů či konzumních tvarohů. 
Na této skutečnosti se jednak projevila příslušnost vedoucích 
maloobchodních řetězců ke svým „domovským“ zemím, ale 
určitě také lepší rentabilita některých zahraničních dodava-
telů v porovnání s „ekonomicky slabší“ českou konkurencí. Je 
určitě potěšitelné, že se zmíněný výrobní pokles v uplynulém 
roce zastavil a skončil v případě přírodních sýrů na stejné úrovni 
jako EU-27, tedy již jenom na minimálním propadu -0,3 %.
Nárůst dovozů do České republiky od našich sousedů však 
i nadále pokračoval a meziročně se zvýšil o 17,9 % (graf 2).

Dopady globální krize se v žádném případě nevyhnuly 
ani České republice, a jakkoliv můžeme hodnotit objem výroby 
vcelku kladně, už to samé není možné říci o její ekonomice. 
Obchodní ceny sýrů se u nás loni meziročně dramaticky sní-
žily, např. v případě Eidamské cihly 45 % t. v suš. to bylo o 16 %
a v případě Eidamské cihly 30 % t. v suš. dokonce o 22 %.

V měsíci prosinci 2009 představovalo meziroční snížení 
už jenom 3–6 %, nicméně na rentabilní výrobu to stále
nestačí.

Naštěstí krize neměla dopad měla krize také na cel-
kovou výši naší spotřeby sýrů a tvarohů, která se meziročně 
v předběžném odhadu zvýšila o 0,4 kg na celkových přibližně 
16,7 kg na osobu a rok. To, co bylo výše uvedeno o součas-
ných obchodních či inovačních trendech na světovém trhu, 
platí zcela podobně i o českém prostředí. Typický je tedy 
i u nás trend nárůstu podílu maloobchodních značek, změn 
typů balení, odklonu odběratelů a samotných spotřebitelů 
od drahých specialit a příklon ke „všedním“ a levným potra-
vinám, ale také poměrně často k alternativním náhražkovým 
výrobkům. Čeští výrobci sýrů se stejně jako jejich zahraniční 
kolegové potýkají na jedné straně s problematikou vývoje cen 
mléka a tlakem zemědělců volajícím po jejich zvýšení, a na 
straně druhé s konkurencí v silném a vzájemně si konkuru-
jícím maloobchodě a opačným tlakem obchodníků požadu-
jícím snižování obchodních cen. Rizikovým faktorem jsou 
jistě také některé administrativní záležitosti a dokonce i nové 
legislativní procesy, kdy např. v případě uvažovaného zave-
dení nutričních profi lů jsou sýry zatím poměrně diskrimino-
vány. A to už ani nemluvím o působení „rádoby“ odborníků 
na výživu a některých lobbistů, kteří se snaží o vytvoření nega-
tivního pohledu na některé potraviny, sýry z toho nevyjímaje.

Budoucnost výroby a konzumace sýrů přesto vidím jed-
noznačně optimisticky. Po překonání doznívající krize v mlé-
kárenství se vývoj postupně navrátí do „normálních kolejí“ 
a výroba sýrů jako mlékárenských výrobků s nejvyšší přidanou 
hodnotou, a to jak z pohledu výživy (vždyť se de facto jedná 
o koncentrát mléka), ale také z pohledu obchodního a marke-
tingového, bude pokračovat ve svém nedávném růstu. Samo-
zřejmě se toto týká také spotřeby, neboť se sýry stanou ještě 
významnější výrobkovou skupinou z pohledu moderního 
životního stylu. Napomoci těmto trendům budou však muset 
jednak samotní výrobci, ale také celá naše společnost. Určitá 
krize totiž dlouhodobě přetrvává rovněž ve vlastní komuni-
kaci se spotřebiteli, a tudíž bude potřebné v daleko větší míře 
vysvětlovat, zdůvodňovat a popularizovat tvrzení, že sýr je 
opravdu naprosto jedinečnou potravinou. Zamyslete se nad 
tím i vy a přispějte tak k jeho budoucímu pozitivnímu vývoji. 

�

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.,
a Bureau Veritas Certifi cation Czech Republic, s. r. o., 
tímto oznamují, že začátkem května 2010 došlo za 
účelem zefektivnění, zprůhlednění a zjednodušení vni-
trokoncernových obchodních, řídících, fi nančních, pla-
tebních a majetkových vztahů ke sloučení obou spo-
lečností v souladu s § 2 písm. a) ve spojení s § 61 a ná-
sl. zákona o přeměnách. Fúzí sloučením přešlo jmění 
a všechna práva a povinnosti na nástupnickou společ-
nost. Inspekční i certifi kační orgán tedy pokračují ve 
své činnosti pod jedinou a jednotnou vlajkou:

BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC,

spol. s r. o.
IČ: 261 65 007

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1/1589,
PSČ 140 02

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 76078,
tel.: 210 088 267

www.bureauveritas.cz

BUREAU VERITAS je přední mezinárodní korporací, kte-
rá poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygie-
ny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního pro-
střední a společenské odpovědnosti.  Tradice společnosti 
sahá do roku 1828, kdy byla v belgických Antverpách zalo-
žena její první kancelář zaměřená na služby pro lodní prů-
mysl. Od té doby je posláním BUREAU VERITAS hodnotit, 
kontrolovat, certifi kovat a dohlížet podle mezinárodních, 
vlastních nebo oborových standardů na projekty, výrob-
ky a systémy.

Globální síť BUREAU VERITAS dnes tvoří 900 kanceláří 
a laboratoří ve 140 zemích světa. Přes 39 tisíc zaměstnanců
BUREAU VERITAS pak poskytuje služby více než 370 tisí-
cům klientů. Díky mezinárodní síti BUREAU VERITAS je 

možné pro klienty v České republice využít znalosti a zku-
šenosti také zahraničních auditorů, inspektorů a dalších ex-
pertů. V roce 2009 dosáhl obrat společnosti 2,650 miliar-
dy eur.

Na území České republiky je BUREAU VERITAS zastoupe-
na již více než 100 let a zaměstnává více než 100 profesio-
nálů. Mezi hlavní služby, které BUREAU VERITAS v České re-
publice poskytuje, patří:
�  certifi kace managementu a výrobková certifi kace, 
� služby v oblasti lodního průmyslu, 
� technické inspekce v průmyslu, 
� kontrolní služby pro fi nanční sektor, 
� kontrolní činnosti ve stavebnictví,
�  inspekce potravin a zemědělských komodit,
� testování a laboratorní analýzy,
�  periodické kontrolní služby provozovaných zařízení,
� školení a vzdělávání.

www.bureauveritas.cz

Kontakty:
Ing. Jakub Kejval

fi nanční ředitel a zástupce generálního ředitele
Tel.: 210 088 214

jakub.kejval@cz.bureauveritas.com

David Šíma
Marketing Specialist

Tel.: 210 088 224
david.sima@cz.bureauveritas.com
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Dietní systém 
neboli léčebná 

výživa 
v nemocničních 

zařízeních

MARIÁN BUČKO, nutriční terapeut,
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Proč jsem se rozhodl napsat článek právě na téma „dietní 
systém“? Odpověď je jednoduchá, samozřejmě ne proto, 

že to je moje pravá ruka v zaměstnání, ani ne proto, že to je 
moje profese, nýbrž proto, že si myslím a jsem přesvědčený, 
že to je vhodné téma a problematika, která by se jednou za 
čas měla publikovat. Poslední dobou se čím dál více potká-
vám s lidmi, ať už z blízkého okolí, z kruhu přátel, ale hlavně 
s pacienty, kteří když slyší slovo „dieta“, vidím, že vůbec ne-
chápou význam tohoto slova. Někteří se zaleknou, jiní jsou 
zase dezinformovaní a jejich představa o tzv. dietě je různá… 
Málokteří vědí a jsou dostatečně informováni o tom, že v ne-
mocnicích, lázních, léčebnách, ale i v dalších ústavech, kde 
se dietní systém používá, je každá strava, ba dokonce i racio-
nální strava (normální) označována právě slovem „dieta“. 

Co to tedy dieta znamená? Dieta, jako všechno, co nevy-
mysleli již staří Egypťané, pochází od starých Řeků. Již Hip-
pokrates bere dietu jako zvláštní způsob výživy, kdy po delší 
dobu nebo trvale konzumujeme potraviny podléhající urči-
tému výběru. Klíčem tohoto výběru mohou být podmínky 
léčebného procesu (např. po žloutence), nebo také, jak určitě 
všichni znáte, dosažení pevně stanoveného cíle, kterým vět-
šinou bývá zhubnutí. Dieta je tedy významnou součástí léčby, 
měla by tedy mít léčebné účinky. Je to tedy strava, která je 
z léčebných důvodů upravena také z důvodu šetření nemocí 
zasaženého orgánu. Dietu pacientovi indikuje (předepíše) 
lékař po stanovení diagnózy. Myslím si, že jsem význam 
slova „dieta“ vysvětlil dostatečně, a že všichni poté, co si pře-
čtou můj článek, budou vědět, že „dieta“ není jen náhrada 
výloh při služební cestě, i když se tento termín pro tento druh 
peněžního vyrovnání také používá. 

Dostáváme se k dietnímu systému. Českoslo-
venský dietní systém byl vytvořen v roce 1952–1954 a po 

publikování v Praze roku 1955 (Doberský a kolektiv, Nový 
dietní systém pro nemocnice) a v Bratislavě roku 1958 
(Bučko a kolektiv, Diétné stravovanie v nemocnicích) se stal 
normou, dle níž se připravovala léčebná výživa ve všech čes-
kých a slovenských nemocnicích. Za deset let (v roce 1968) 
bylo v Praze publikováno jeho druhé, přepracované a rozší-
řené vydání (Doberský a spol.), jehož platnost trvala dvanáct 
let. Koncem období byla potřeba inovace systému, zvláště 
vzhledem k celospolečenskému kardiovaskulárnímu pro-
gramu, novým poznatkům o metabolismu bílkovin a lipidů 
i pro nové výsledky mezinárodního i vlastního výzkumu 
v oboru výživy a dietetiky. Nutně se musely projevit i nové 
mezinárodní jednotky (SI) platné tehdy i pro ČSSR, od roku 
1980. Dietetiky se týkalo hlavně nové vyjádření energetické 
hodnoty potravin v kilojoulech (kJ) místo dřívějších kiloka-
lorií (kcal). Pro praktickou potřebu zhruba platí, že 1 kcal = 
4,2 kJ.   

Jaké tedy jsou zásady léčebné výživy? Výživu musíme 
přizpůsobit zdravotnímu stavu člověka, zabezpečit správný 
výběr surovin vhodných pro dietní stravu. Musíme také 
dbát na její správné složení, které má pokrýt energetickou 
potřebu lidského organismu a zároveň zajistit přísun všech 
potřebných živin, dodržovat správnou technologii přípravy 
stravy, která má šetřit nemocný orgán. V neposlední řadě 
se staráme o správnou aplikaci léčebné výživy. Také je důle-
žité zabezpečit dozor nad podáváním, sledovat efekt a také 
dodržovat kulturu stravování. Nemělo by se zapomínat na to, 
že správně připravená léčebná strava plní svůj cíl jen tehdy, 
když se správně aplikuje. 

Základy léčebné výživy: léčebná výživa je základ dob-
rého zdraví, prevence i léčení nemocí. Zjistilo se, že mezi 
výživou a hojením ran, popálenin, vzniku vředů trávicího 
traktu a odolnost proti infekčním nemocím, jako i mezi 
výživou a jaterními nemocemi či arteriosklerózou, je velmi 
úzký a vzájemný vztah. To mi připomíná slova mé paní pro-
fesorky, která nám často říkávala, cituji: „Pamatujte si, že 
v lidském těle všechno se vším souvisí.“ Představuji Vám tedy 
dietní systém. Nemocničních diet je mnoho a lépe než lékaři 
se v nich orientují a vyznají zdravotní sestry. Každá nemoc-
niční dieta má své číselné označení, svůj název a je charak-
teristická svým složením nebo konzistencí. Dietní systém je 
složen ze základních diet, speciálních diet a ze standardizo-
vaných dietních postupů. Základní diety značíme čísly od 
nuly do čtrnácti.

�  Dieta č. 0 (tekutá) – má široké indikace, většinou se pře-
depisuje na kratší čas, ojediněle se ale podává i delší dobu. 
Nejčastěji se podává v prvních dnech po operaci ústní 
dutiny, po tonzilektomii (odstranění krčních mandlí), 
nemoci hltanu a jícnu a všude tam, kde je ztížené poly-
kání.

�  Dieta č. 1 (kašovitá) – podává se při akutním stadiu vře-
dové choroby žaludku a dvanáctníku. Dále po poúrazo-
vých změnách v dutině ústní, při poleptání jícnu, stenóze 
(zúžení) jícnu, karcinomu jícnu. Základem diety je nena-
dýmavá strava, která je vždy uvedena do formy kašovité 
z důvodu neschopnosti kousat – chybění chrupu.

�  Dieta č. 2 (šetřící) – podává se při funkční žaludeční dys-
pepsii, chronické gastritidě, vředové chorobě žaludku 
a dvanáctníku, při chronických chorobách jater, zánětu 
tlustého střeva v klidovém období bez průjmu, vleklé pan-
kreatitidě a v pozdějším stadiu po IM (infarkt myokardu). 
Strava by měla být připravena doměkka, bez nestravitel-
ných zbytků a bez tvrdých kůrek.
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�  Dieta č. 3 (racionální) – podává se pacientům, u kterých 
není potřeba žádného dietního omezení, to znamená, že 
jsou schopni přijímat normální stravu. Jde většinou o paci-
enty s ortopedickým, plicním, nosním, ušním a psychiat-
rickým onemocněním a tam, kde není léčen trávicí trakt 
nebo léčena metabolická funkce organismu.

�  Dieta č. 4 (s omezením tuků) – podává se pacientům, 
u kterých odeznívá akutní stadium onemocnění slinivky 
břišní a při onemocnění jater, žlučníku a rekonvalescenci 
žloutenky. Dieta je plnohodnotná, lehce stravitelná, dlou-
hodobě uživatelná, má snížený obsah tuku, proto má také 
mírně protisklerotický charakter. Obsahuje 55 g tuku. 

�  Dieta č. 5 (bezezbytková) – podává se pacientům při 
akutním střevním kataru, při chronickém střevním 
kataru, při vleklém zánětu tlustého střeva – v období zhor-
šení potíží, ulcerózní kolitidě a Crohnově nemoci. Dieta je 
plnohodnotná, nenadýmavá, je zde velmi omezený výběr 
ovoce a zeleniny, čili snížen vitamin C, který podáváme 
medikamentózně.

�  Dieta č. 6 (nízkobílkovinová) – podává se pacientům při 
onemocnění ledvin. Základem diety je snížit příjem bíl-
kovin na polovinu běžné dávky, přibližně 0,75 g na 1 kg
váhy tělesné hmotnosti. Strava je neslaná, proto se snažíme 
zastírat neslanou chuť pokrmů vhodnou technologickou 
přípravou – opékáním, zapékáním, občas i smažením, 
vhodná jsou také sladká hlavní jídla, kde pacientům 
nechybí chuť ,,slaného“, nepodáváme ale moučníky.

�  Dieta č. 7 (nízkocholesterolová) – (dieta již není v dietním 
systému od roku 2008). Přesto, že již v dietním systému 
není, mnoho nemocnic ji doposud používá. Podává se 
pacientům při hyperlipoproteinémii, při ateroskleróze, při 
angině pectoris, po infarktu myokardu v pozdějším stadiu, 
po mozkové cévní příhodě. Podstatou je pravidelný příjem 
stravy, která zamezí nárazovému jednostrannému přejí-
dání v okamžiku, kdy člověk pociťuje hlad. Při technolo-
gické přípravě nepoužíváme smažení, olej dáváme až do 
hotových pokrmů, již je zbytečně nevystavujeme tepel-
nému zahřívání. Takto používaný olej má potom ochranný 
účinek na cévy. Obsah tuku je 60 g, je důležité také zvýšit 
obsah vlákniny.

�  Dieta č. 8 (redukční) – podává se pacientům, kteří trpí 
obezitou. Ze stravy se vyloučí potraviny, které obsahují 
volné koncentrované cukry (cukr, med, čokoláda…), ome-
zují se dávky potravin, které obsahují ve formě polysacha-
ridů – škrob (mouka, knedlíky, ovesné vločky, krupice…). 
Dále se vylučují ze stravy volné tuky a omezují se potra-
viny, které obsahují tzv. skryté tuky. Hlavní jídlo se podává 
bez polévky z důvodu, že polévky podporují chuť k jídlu 
a představují zvýšení denního množství energie.

�  Dieta č. 9 (diabetická) – podává se pacientům s one-
mocněním diabetes mellitus (cukrovka). Strava má 
být plnohodnotná, pestrá. Mělo by být dodrženo 
správné časové rozložení mezi jednotlivými chody 
jídel. U pacienta se omezují dávky potravin, které 
obsahují složené cukry (škrob, mouka…), vylučují se 
potraviny, které obsahují sacharidy (med, džem, čoko-
láda…) a koncentrovaný cukr. Tato dieta je základním 
léčebným prostředkem a je určena k trvalému užívání.
Dbá se také na odvažování pečiva, příkrmů i některých 
druhů ovoce a zeleniny. Důležité je rozdělit jídlo do pěti 

až šesti dávek denně, abychom zabezpečili rovnoměrný 
příjem sacharidů. U obézních diabetiků ve vyšším věku 
má vést k redukci váhy omezení množství sacharidů. 
Velice důležitá je tzv. druhá večeře u diabetiků na inzu-
línoterapii. 

�  Dieta č. 10 (neslaná) – podává se pacientům při choro-
bách srdce a cév v období dekompenzace (při srdečným 
selhání). Dále všude tam, kde dochází k zadržování tekutin 
v těle, např. v těhotenství, tvoří-li se otoky (těhotenská ges-
tóza), při nefrotickém syndromu a při hypertenzi (vysoký 
krevní tlak). V této dietě je zakázáno používat a zařazovat 
veškeré potraviny a pokrmy, při jejichž výrobě byla pou-
žita sůl (uzeniny, konzervy, šunka…). Neslanou chuť se 
snažíme zastírat vhodným kořením. Strava je lehce stravi-
telná, nenadýmavá, chutná.

�  Dieta č. 11 (výživná) – podává se pacientům s oslabenou 
imunitou, při malnutrici, po infekčních chorobách, po 
ozařování a všude tam, kde je potřeba zvýšit váhu paci-
enta. Strava se podává šestkrát za den, podáváme i druhou 
večeři, která se skládá jen z lehčího studeného jídla. Hlavní 
zásadou je, že množství sacharidových pokrmů nijak 
nezvedáme, abychom předešli případnému nežádoucímu 
přejídání. Potraviny ale zařazujeme do jídelníčku častěji, 
hlavně se snažíme zvýšit dávku bílkovin, proto do jídel-
níčku zahrnujeme potraviny jako maso, mléko a mléčné 
výrobky.

�  Dieta č. 12 (batolecí) – podává se dětem do tří let věku. 
Zařazujeme více sladkých pokrmů ve formě sladkých kaší, 
jogurtů, smetánků. Maso se podává namleté. Dieta je v šet-
řící úpravě (neostré, nedráždivé).

�  Dieta č. 13 (strava větších dětí) – podává se dětem do 
patnácti let věku. Jídlo musí být pestré, chutné a s dosta-
tečným množstvím Ca (vápník), z důvodu růstu a vývoje 
zařazujeme mléčné svačiny v podobě tvarohových krémů 
a mléčných pamlsků. Dbáme také na dostatečný přísun 
ovoce a zeleniny (vitamin C).

�  Dieta č. 14 (výběrová) – podává se pacientům v těž-
kých stavech, kdy pacient trpí nechutenstvím a netoleruje 
základní dietu. Pacient si jídlo vybírá sám, dle toho, na co 
má chuť. Předepisuje se také pacientům s potravinovou 
alergií, kde je výběr omezený a je potřeba individualizace 
jídelního lístku.

Speciální diety

�  Dieta Warfarinová – podává se pacientům, kteří užívají 
lék Warfarin na snížení krevní srážlivosti jako prevenci 
žilní embolie. Léčba po první žilní trombóze trvá zpra-
vidla tři až šest měsíců, v ostatních případech déle, někdy 
je celoživotní. Průběh trombózy dietou ovlivnit nelze, je 
však nutno se vyvarovat jídel a potravin s vysokým množ-
stvím vitaminu K (zelená listová zelenina).

�  Dieta č. 4S (s přísným omezením tuků) – podává se 
pacientům s akutním zánětem žlučníku a slinivky břišní. 
Je to sacharidová dieta, ze stravy je úplně vyloučen volný 
tuk. Povolené potraviny by měly obsahovat co nejméně 
vázaného neboli skrytého tuku. Dieta není plnohodnotná, 
proto ji nelze podávat dlouhodobě, podává se většinou tři, 
maximálně čtyři dny.
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�  Dieta KVM – je to vyšetřovací dieta na obsah kyseliny 
vanilmandlové, podává se asi 3 dny, přísné omezení ovoce 
a zeleniny, ovocných šťáv a aromatizovaných moučníků.

Standardizované dietní postupy

�  Dieta OK (okultní krvácení) – je to vyšetřovací dieta, 
kdy se vyšetřuje okultní, tzv. skryté krvácení do zažívacího 
traktu. Podává se po dobu tří dnů, ze stravy jsou vylou-
čeny potraviny s obsahem železa a chlorofylu (mohly by 
zkreslit výsledky vyšetření). Lidově se také nazývá „bílá 
dieta“. Zakázané je maso a zelenina s obsahem železa 
a chlorofylu.

�  Dieta bezlepková – podává se pacientům s onemocněním 
tenkého střeva (celiakální sprue). Hlavní zásadou léčby je 
dodržování dlouhodobé bezlepkové diety. Je nutné vyloučit 
ze stravy potraviny, které obsahují lepek. Ten je hlavní sou-
částí zrn obilovin – pšenice, ječmene, žita a ovsa. Dietní 
opatření není většinou nutné, ale výběr potravin je velice 
přísný.

�  Dieta při intoleranci laktózy – podává se při všech sta-
vech, u kterých je podezření na nedostatek enzymu lak-
tázy. Jedné se o stavy vrozené, které se projevují těžkým 
průjmem po mléku. V lehčích případech stačí vyloučit ze 
stravy mléko a podávat mléko bezlaktózové, při těžších 
případech se vylučují i mléčné výrobky. Vápník je nutné 
dodávat medikamentózně, hlavně v období kojení, růstu 
a těhotenství.

�  Dieta R3 – R10 – předepisované po resekci žaludku, je to 
přísná dieta, hlavní zásadou je postupné zatěžování trávi-
cího traktu, porce se podávají menší.

�  Dieta pankreatická – podává se obvykle po akutním 
zánětu slinivky břišní. Je rozdělena do čtyř stadií.

–  1. stadium – nic per os (ústně), nasazena je parenterální 
výživa.

–  2. stadium – přechod bývá po třech dnech prvního stadia, 
podává se čaj, hlenové (obilninové) polévky.

–  3. stadium – přechod bývá dvanáctý až patnáctý den po 
akutním stavu, podává se jemná bramborová kaše, těsto-
viny, lisovaná mrkev, suché mleté maso, veka.

–  4. stadium – většinou třetí týden od hladovky, přechází se 
na dietu s omezením tuků.

Co dodat na závěr? Doufám, že jsem dostatečně před-
stavil širokou škálu nemocniční stravy, a věřím, že když 
budete hodnotit jakoukoliv stravu podávanou v nemocnici, 
budete vědět, že ať už to je strava někdy málo výrazná, mixo-
vaná, neslaná nebo dokonce chudá, není to proto, že někdo 
neumí vařit nebo proto, že ten, který sestavoval jídelní lístek, 
nemá fantazii, nápady a inspiraci, nýbrž proto, že už víte, že 
ta strava je z nějakého důvodu upravena, má omezený výběr 
potravin a je v takové podobě z důvodu léčebného…

 „Tvá výživa
ať je tvým lékem“

�
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www.orrero.cz
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Italské parmazány 
z Litovle

Tento rok sýrárna ORRERO a. s. oslaví 15 let od své-
ho založení. Sýrárna byla založena doktorkou Marií 

Martinů, Češkou žijící v Itálii v Modeně, která šla za svým 
snem začít na Hané s výrobou sýru podobnému sýru Par-
miggiano Reggiano. Vedle ní stáli od začátku její čeští spo-
lečníci, odborníci v zemědělské oblasti a italský obchodní 
partner. Všichni jsou dosud akcionáři společnosti. 

Sýrárna rozjela výrobu sýru typu „Parmezan“ v listo-
padu 1996 dle zpracovatelských postupů výroby italských 
sýrů grana. Zpracovávala denně cirka 6 000 l mléka a byla 
vyprojektována tak, aby ji bylo možno postupně rozšiřovat. 
Po osvojení nejzákladnějších postupů výroby se produkce 
postupně zvyšovala na zpracování 13 000 l denně v roce 1999 
a stále si udržovala charakter řemeslné výroby typický pro 
sýrárny na Parmiggiano Reggiano. 

V roce 2000, čelíc výrazným změnám na trhu a s vý-
hledem vstupu České republiky do EU, Orrero pocítila 
potřebu zařadit jinou rychlost. 

Po prostudování italského trhu sýrárna Orrero shle-
dala skupinu Brazzale jako ideálního partnera do budoucna 
a navrhla jí partnerství. Byla tak zpečetěna dohoda Joint Ven-
ture, která umožnila sýrárně opustit rozměr řemeslné výroby 
a stát se významným sýrářským závodem na zpracování ital-
ských sýrů mimo hranice poloostrova. 

Skupina Brazzale patří již více než sedm generací stejno-
jmenné rodině. Nachází se v podhůří Alp na severu Itálie a je 
italským lídrem ve výrobě másla a sýru Grana Padano. Dále je 
domácím styčným bodem v excelentním zpracování pařených 
sýrů (Provolone) a sýru Asiago. Mezinárodní orientace sku-
piny Brazzale, která vlastní závody i v Jižní Americe, usnad-
nila úspěch této operace. Díky této dohodě Orrero započala 
svůj mohutný rozvoj, který vedl až k dnešní zpracovatelské 
kapacitě 300 000 l denně.  

V roce 2003 na mezinárodním veletrhu ANUGA 
v Kolíně sýrárna Orrero představila trhu nový standard svého 
produktu, který se přiblížil jeho urozeným italským konku-
rentům a byl oděn do elegantní livreje. Vzniká Gran Moravia, 
jméno vybrané jako připomínka velké historie regionu a také, 
aby s absolutní zřejmostí označovalo původ výrobku. 

Gran Moravia se šíří do celého světa prostřednictvím 
obchodního oddělení Brazzale, i přestože neustálé posilování 
české koruny vývozům neprospívá. 

Hlavním produktem Orrera je Gran Moravia, ale sýrárna 
vyrábí i sýřeninu, polotovar k výrobě dalších typů tradičních 
italských sýrů. Vedlejší produkty při zpracování sýrů jsou 
máslo a syrovátka zahuštěná prostřednictvím moderního 
zařízení osmoza. 

Záběr do kotle při výrobě parmazánu Formování parmazánu

Ing. Augustin Gec, předseda představenstva ORRERO a. s.
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Původní počet 6 zaměstnanců sýrárny dnes přesahuje 
115 lidí. 

Hlavní surovina – mléko – je nakupováno ze zeměděl-
ských farem z Moravy a v několika případech z východních 
Čech. Mléko je vyráběno v souladu s pravidly na výživu skotu 
definovanými Orrerem na základě technologických poža-
davků na produkt, který musí absolvovat zrání trvající až 16 
a více měsíců. Je to mléko vysoké kvality s vysokým obsahem 
bílkovin, pro sýrárnu důležitých. Část mléka je svážena od 
dodavatelů z horských oblastí a tato vysoce ceněná surovina 
je poté používána k výrobě speciálních produktů. 

Po letech výběru Orrero představilo na veletrhu Cibus 
v Parmě, který se konal na začátku minulého měsíce května, 
velkou novinku „výrobní mléčný řetězec ekologicky trvale 
udržitelného hospodaření Gran Moravia“. Díky této inova-
tivní volbě byla určena pravidla, kterými se budou muset řídit 
dodavatelské zemědělské podniky, aby mohly dodávat mléko 
na výrobu Gran Moravie. Na základě tohoto nařízení poměr 
mezi počtem kusů chovaného dobytka a obhospodařovanou 
půdou má být 4,5 ha na jednu dojnici a dobytek musí být 
chován dle nejmodernějších kritérií komfortu zvířat. Sýr Gran 
Moravia se tak stává prvním sýrem na trhu vyrobeným v sys-
tému „ekologicky trvale udržitelného hospodaření“. Novinka 
byla okamžitě přijata s velkým zájmem na italském i meziná-
rodním trhu, neboť vychází vstříc ekologickému povědomí 
dnešního spotřebitele.

Výroba sýrů v závodě Orrero probíhá v režimu speciální 
systematické kontroly metodou kontrolních bodů (HACCP) 
a udržuje systém řízení jakosti podle ČSN ISO 9001. Sýrárna 
Orrero je jediným výrobcem tohoto typu italského sýra v České 
republice a stala se největším jeho výrobcem na světě. 

Pátrali jsme také v historických pramenech, zda se někdy 
v minulosti podobný sýr na Moravě nevyráběl, zda neexistuje 
tradice, na kterou bychom mohli navázat. Zdá se, že Morava 
nebyla v minulosti kolébkou vlastních typů a druhů sýrů, které 
by se udržely až do dnešní doby. Sýrařství zaváděli na šlech-
tických velkostatcích „švajcaři“ pocházející z alpských oblastí 
rakouského císařství. Ti zaváděli výrobu sýrů švýcarských.

S velkostatky a jejich sýrařením je spojena i jediná jedno-
značná zmínka o výrobě parmazánu.

Na panství v Jaroslavicích baron Braun spolu s tyrol-
ským dobytkem přivedl pravděpodobně i sýraře, který zavedl 
výrobu sýrů parmazán a straccino, jak to dokládají zmínky 
v dobovém tisku. Zmiňovaný baron Braun byl ve skutečnosti 
vídeňský bankéř Peter, šlechtic Braun, který koupil panství 
v Jaroslavicích roku 1801, ale již v roce 1808 je prodal a je 
otázkou, zda zmínka v tisku z roku 1810 je nepřesná, nebo 
zda se tradice výroby parmazánu udržovala i po změně maji-
tele panství. 

Gran Moravia je tvrdý, přírodní sýr se zrnitou struk-
turou. Je to polotučný sýr bez tvorby ok v těstě s dlouhou 
dobou zrání, kterou získává svoji typickou chuť, konzistenci 
vzhled a složení. Patří mezi nejlepší sýrové speciality s nejná-
ročnější výrobou a s nejdelší dobou zrání. 

Výrobní postup tohoto druhu sýrů není žádným chrá-
něným tajemstvím. Zpracovává se výhradně čerstvé mléko ze 
dvou dojení. Z toho důvodu pracuje sýrárna 365 dní v roce, 
stejně jako stáje našich dodavatelů. Čerstvé mléko svážené 
v průběhu dne se navečer napouští do otevřených van, kde do 
rána přirozeným způsobem odstává smetana. Odstáté mléko 
se před sýřením termizuje. Sýří se v malých měděných kotlích 
o obsahu 1 000 l přidáním zákysu a syřidla.

Vzniklá sýřenina se nejprve ručně nahrubo nakrájí 
spinem (český název pro tento nástroj snad ani neexistuje), 
potom mechanickou harfou na velikost rýžového zrna. 
Nakrájená sýřenina se za stálého míchání dohřívá. Násle-
duje sedimentace sýrového zrna u dna kónického kotle, kde 
se zrno spojí do bloku sýřeniny. Ta je po vytažení z kotle roz-
dělena na dva díly-bochníky po cca 38 kg. Každý bochník 
je v plachetce uložen v plastové formě. Do večera se každý 
bochník několikrát obrací a vyměňuje se plachetka. Navečer 
se místo plachetky do formy vloží vložka, která do obvodu 
bochníku vylisuje ozdobný reliéf, který je pro každý druh 
tohoto sýru typický. Na druhý den se bochníky přemístí do 
kovových forem, které jim dají soudečkový tvar. Následuje 
solení v bazénech s nasyceným solným roztokem v prané 
a odstřeďované mořské soli. Po 15 dnech se bochníky vytahují 
ze solné lázně, uloží do regálů k okapání a osušení před ulo-
žením do zracího skladu. Ve zracím skladu je třeba sýr každý 
týden otáčet a čistit za pomoci automatických čisticích strojů. 
Sklady sýrárny Orrero mají kapacitu pouze 24 000 míst, při 

Ing. Augustin Gec ve zracím sklepě sýrů Gran Moravia

Formování pařeného sýra Provolone Porcování suroviny sýra Provolone
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naší dnešní výrobě skladujeme sýr jen do stáří cca 2,5 měsíců. 
V tomto stáří se sýr převáží do volných skladů v Itálii, kde 
dozrává až do požadovaného stáří 10, 12 a více měsíců dle 
požadavku objednatele. U naší fi rmy Brazzale se sýr rovněž 
finalizuje do různých druhů balení – výseče 100 g, 500 g,
4,5 kg, kostičky sýru a strouhaný sýr v balení s ochrannou 
atmosférou různé gramáže. 

Naše sýrárna je klasickou italskou manufakturou 
s poměrně velký podílem lidské práce a tradičním řemeslným 
přístupem k výrobě. Výroba je kontrolována italskými speci-
alisty po celém technologickém postupu, včetně zásahů do 
výroby mléka u našich dodavatelů. Z hlediska lidské výživy 
patří tento typ sýru mezi velmi kvalitní a dieteticky příznivé 
potraviny. Obsahuje 30 % bílkovin, víc než kterýkoliv jiný sýr. 
Pro srovnání – 100 g sýru odpovídá obsahem bílkovin 180 g 
hovězího masa, nebo 190 g masa vepřového. Obsah tuku se 
pohybuje kolem 30 %. Má velký podíl vápníku a fosforu. Gran 
Moravia má rovněž významný podíl důležitých vitaminů (A, 
B1, B2, B6, B12) a minerálních solí.

Gran Moravia se používá jako stolní sýr nebo jako pří-
sada k dochucení různých pokrmů. Mladší sýr (5–7 měsíců) 
je oblíbenou pochoutkou na stůl, podává se často v kombinaci 
s ovocem, např. hruškami. Vyzrálý sýr (9–18) měsíců má při 
přípravě pokrmů velmi široké spektrum použití, a to díky své 
jedinečné chuti a vůni. Čerstvý, strouhaný sýr Gran Moravia 
je vynikající k dochucování polévek, sype se na pokrmy z těs-
tovin a na mnohé další pokrmy.

Ve skupině vyrábíme také sýry Verena a Provolone.  
Verena je náš název pro sýr asiago. Je to sýr z dohřívané 

sýřeniny, lisovaný. Sýrová hmota je mírně elastická, s malými 
oky. Obsah tuku u lisované verze tohoto sýru je až 45 %. Pro-
dává se ve stáří 2–5 měsíců, případně déle. Mladší sýr, vhodný 
jako stolní. Má mírně oříškovou příchuť, v procesu zrání se 
stává chuť pikantnější, výraznější.

Provolone je pařený, hnětený sýr. Vyrábí se ve variantě 
dolce (sladký) a piccante. Sýřenina se v průběhu zpracování 
speciálním způsobem krájí, do výrobníku se přidává podíl při-
hřáté syrovátky. Po odkapání a lisování na drenážním stole 
se nechává sýřenina prokysat. Následuje hnětení, paření 
a formování do požadovaného tvaru. Po vychlazení se solí 
a nechává dozrát. Dozrává do stáří kolem 3 měsíců, kdy se 
vyznačuje jemnou zrnitou strukturou.

Sýr Gran Moravia je zahraničním příbuzným známých 
italských sýrů Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Grana 
Trentina. Jsou vyráběny, jak jejich názvy napovídají, v růz-
ných regionech severní Itálie.

Náš sýr vyráběný podobným způsobem na Hané 
– regionu Moravy, jsme pokřtili vlastním jménem Gran 
Moravia. Pod tímto názvem jej prodáváme doma i ve světě.

Ochranná známka Gran Moravia je přihlášena ve všech 
státech Evropské unie a v řadě dalších, pro náš export důleži-
tých státech světa.

Podobně je ošetřena ochranná známka Verena pro náš 
nový sýr, vyráběný zatím převážně pro italský trh. Sýr Gran 
Moravia se z 96 % exportuje do zemí EU, do Kanady, USA, 
Austrálie a řady dalších zemí světa. Export našich sýrů 
představuje čtvrtinu celkového exportu přírodních, tvrdých 
sýrů z České republiky. Zbývající 4 % představuje tuzemský 
prodej. Doma prodáme ročně asi 140 tun sýru Gran Moravia 
v podobě porcí 100–150 g, výsečí o hmotnosti cca 500 g,
4,5 kg, dále strouhaného sýru v obalech s ochrannou atmo-
sférou o hmotnosti 60, 100 a 1 000 g, ale také celé bochníky 
o hmotnosti 35 kg.  Sýr Gran Moravia se dnes dostane téměř 
ve všech supermarketech. Velký objem zboží dodáváme do 
restaurací, pizzerií.

Mléko, které zpracováváme, se vyrábí v oblastech 
s nízkým zatížením dobytka na plochu zemědělské půdy, 
s nízkými škodlivými vzdušnými emisemi, s omezeným pou-
žíváním chemikálií ve výrobě krmiv pro dojnice. Tyto skuteč-
nosti prokazujeme laboratorními testy, které vychází velmi 
příznivě ve srovnání s konkurenčními sýrařskými produkty. 
Poptávka po Gran Moravii stoupá. Snažíme se tedy najít nové 
výrobce kvalitního mléka, abychom zvýšili výrobu. 

Italští sýraři ze závodu ORRERO věnují veškeré své úsilí 
tomu, aby se sýr Gran Moravia, díky svým vynikajícím vlast-
nostem, stal zajímavým i v kuchyních světových, evropských 
i českých.

Je pro ně velkou poctou, že sýr Provolone dolce a Pro-
volone piccante získal na letošní oslavě Světového dne mléka 
v Břevnovském klášteře cenu ve své kategorii přírodních 
sýrů.

Orrero a. s.
 

�

Provolone dolce – mlékárenský výrobek roku 2010 – 1. místo Provolone piccante – mlékárenský výrobek roku 2010 – 2. místo

Orrero a. s.

�
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Jihočeský jogurt ve skle – malina
získal ocenění „Mlékárenský výrobek roku 2010“,
obsadil 1. místo v kategorii jogurty
a získal 2. místo v soutěži
„CHUTNÁ HEZKY Jihočesky“ 
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Ing. František Havel 
– mlékárenský 

ekonom a sedlák 
s citem umělce

     

Prvorozenému synovi Františku Havlovi (9. září 1935) byla 
životní role jednoznačně dána. Hospodařit na 10 hekta-

rech kamenitých polí Vysočiny v obci Úsobí mezi Humpol-
cem a Jihlavou bez veškeré mechanizace, s jedním koněm byl 
jeho úděl daný do kolébky. A k němu výchova otce – vedení 
k tvrdé a usilovné práci Františka i jeho dvou mladších sester. 

Dnes to s odstupem životní moudrosti a zkušeností hodnotí 
František jako dobrou školu, která se hodí pro jakékoliv za-
městnání. Přání rodičů bylo poskytnout mu pro roli budoucí-
ho hospodáře vzdělání na zemědělské škole. Znamenalo však 
zvýšení pracovních nároků na ostatní členy rodiny. Zejména 
obě sestry doplatily na Františkova studia zvýšenou zátěží při 
pomoci rodičům. V základní škole zaujal svým projevem uči-
tele kreslení, takže rodičům navrhoval vydat se touto cestou. 
To samozřejmě nepřipadalo v úvahu. K možnosti se nějak 
výtvarně projevit se dostal až nyní v důchodovém věku. Ze-
mědělské vzdělání začalo v učňovském středisku tehdejších 
státních statků v Lukavci u Pacova, specializovaném na chov 
a výkrm prasat. Nastartované zemědělské vzdělání pokra-
čovalo přes střední a vysokou zemědělskou školu. V té době 
se zcela změnila situace rodiny Havlů v Úsobí v důsledku

Malebná chalupa rodiny Havlových

 Ing. František Havel s manželkou Jitkou
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probíhající kolektivizace zemědělství. Celostátním formám 
tlaku i místním kolektivizátorům, což byli většinou bezzem-
ci, odolávali místní zemědělci až do roku 1957. Tlaku extrém-
ního zvyšování povinných dodávek odolával Františkův otec 
maximálním úsilím celé rodiny, omezováním své spotřeby 
a vysokou úrovní svých znalostí hospodaření v podmínkách 
Vysočiny. Když už bylo jasné, že přijde nějaký exemplární 
trest, navrhli tři místní hospodáři, spolu s otcem Havlem, při-
pojení svých hospodářství do místní farmy státních statků. Ty 
v té době vykazovaly, na rozdíl od okolních JZD, dobré výsled-
ky a byly dobře odborně vedené. Místní kolektivizátoři tento 
návrh nechtěli akceptovat, a tak už jako student 2. ročníku 
Vysoké školy zemědělské v Praze sjednal František na Minis-
terstvu zemědělství schůzku na toto téma. Té se pak s otcem 
a dalšími dvěma hospodáři zúčastnil. A právě tato aktivita vý-
razně přispěla ke změně v dalším směřování jeho profesní-
ho života. Návrh byl nakonec akceptován a půda Františkova 
otce přešla bez náhrady do rukou státu. Pro něj to pak zname-
nalo, že po studiu bude jeho další zaměstnání určeno umís-
těnkou kamkoliv, nikoliv do místního JZD, jak bylo zvykem. 
Není nezajímavé poznamenat v těchto souvislostech, že otec 
Františka a řada místních hospodářů, opravdových sedláků, 
byli propagátory a realizátory družstevní myšlenky. Založili 
družstevní lihovar, který ideálně vyhovoval jejich potřebám 
při zpracování jejich produkce brambor, zprostředkováním 
prodeje sadbových brambor a obstarávání prostředků tech-
nického zázemí a surovin. Tento typ družstevnictví, dodnes 
ve světě s úspěchem realizovaný a rozvíjený, byl kolektivi-
zací a zestátněním zlikvidován. Kuriózní a nepochopitelné 
dodnes je, že náhrady družstevníků po roce 1989 nebyly za-
hrnuty do restitučního zákona, takže někdejší družstevníci 
nejenže „ostrouhali“, ale i tyto majetky většinou dále nepro-
vozují ku škodě celé společnosti svoji činnost. 

Další profesní cesta Františka Havla se odvíjela dle 
hesla: „všechno je jinak“. V roce 1960 absolvoval Vysokou 
školu zemědělskou v Praze, a to bez jediné opravné zkoušky. 
V témže roce se oženil a narodila se mu první dcera Jitka 
(druhá dcera Martina o 4 roky poději). Chvíli se živil jako 
kantor na Zemědělské mistrovské škole v Dubu u Vodňan, 
ale naléhavě hledal místo s bytem. Rodina však byla v Praze 
a každotýdenní dojíždění z Vodňan do Prahy k rodině man-
želky jej donutilo hledat jakékoliv zaměstnání s možností 
bydlet. Následovalo přestěhování rodiny k rodičům do Úsobí, 
a to na základě slibu ředitele Výzkumného ústavu brambo-
rářského v Havlíčkově Brodě, že Františkovi obstará místo 
a byt. V tomto ústavu totiž pracoval na diplomce o techno-
logii pěstování brambor. Vojáci v Havlíčkově Brodě však měli 
na byty přednost, takže pátrání po zaměstnání s bydlením 

pro rodinu pokračovalo. Manželka byla zklamaná. Přála si, 
aby František vyšlechtil největší bramboru na světě, za kterou 
dostane Nobelovu cenu. Následovalo však úspěšné získání 
podnájmu v Praze a to byl jeho mlékárenský začátek. To bylo 
v roce 1962, kdy nastoupil do Výzkumného ústavu mléká-
renského, kde v té době zakládali ekonomické oddělení a on 
byl s podmínkou věnovat se mlékárenské ekonomice přijat. 
Nouze naučila Dalibora housti. Start byl v novém zaměstnání 
opravdu ostrý. Prvním úkolem, který v té době požadovalo 
Ministerstvo zemědělství, bylo uplatnění lineárního progra-
mování v dopravě mléka. Tyto postupy byly vytvořeny a apli-
kovány ve vojenské strategii s cílem maximalizace účinku 
nasazení souboru všech zbraní. Začínalo se s čistým stolem. 
Naštěstí k problému již existovala dostupná literatura.

V nově ustaveném ekonomickém oddělení a v ekono-
mické sféře ústavu zůstal Ing. František Havel prakticky 
až do konce svého působení v této organizaci v roce 1997. 
V letech 1981–1997 ve funkci zástupce ředitele ústavu 
a v krátkých intervalech činnosti až do roku 2005. Sám říká 
a hodnotí: „Při zpětném pohledu si uvědomuji, jaké jsem měl 
štěstí, když jsem v roce 1962 vzal poprvé za kliku Výzkum-
ného ústavu mlékárenského v Jindřišské ulici.“ Prožil tam 
šťastnou etapu svého profesního života v prostředí báječ-
ných spolupracovníků a šéfů. Práci v kolektivu, kde vládne 
vzájemná důvěra, vždy upřednostnil před lepšími fi nančními 
nabídkami jinde. V tomto ohledu se považuje za docela sta-
romódního, ale ono je to přitom velmi sympatické a k němu 
to neodmyslitelně patří. 

Svojí ekonomické profesi a vedoucí práci v ústavu se 
věnoval po dobu 35 let plně a dalších 8 let částečně. V té 
době řídili ústav: Ing. Bohumil Sties, CSc., Dr. Jan Písecký, 
Dr. Miloš Teplý, doc. Ing. Miroslav Dědek, DrSc., Ing. 
Oldřich Obermaier, Ing. Jan Drbohlav, CSc. Za ředitele Ing. 
Oldřicha Obermaiera začal vykonávat funkci zástupce ředi-
tele ústavu, ve které působil až do konce aktivní služby. Pod 
jeho vedením získal neocenitelné zkušenosti. Bohatá spo-
lupráce s tuzemskými výzkumnými ústavy nastartovaná 
ředitelem docentem Dědkem byla po roce 1989, za vedení 
ing. Obermaiera a ing. Drbohlava, rozšířena i na zahra-
niční výzkumné ústavy a na Mezinárodní mlékařskou fede-
raci (IDF). V letech 1952–1994 vykonával výzkumný ústav 
funkci sekretariátu Československého národního komitétu 
IDF. Členství v IDF v době totality pomohlo udržet kon-
takty s mlékaři v dalších členských zemích, a to na západě 
i východě. Funkce generálního ředitele mlékárenského prů-
myslu MVDr. Jiřího Gabriela v řídících složkách IDF v Bru-
selu maximálně pro ústav využíval ředitel Ing. Oldřich 
Obermaier, takže i v dobách totality se řada mlékárenských 
výzkumníků účastnila vědeckých konferencí IDF po celém 

Při práci se dřevem...

Jedna z jeho prvních mozaiek...
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světě. Mohla tak udržovat odborné kontakty s mlékařsky 
vyspělými zeměmi. 

Ing. František Havel také působil ve funkci vedoucího 
komise pro ekonomiku a marketing Mezinárodní mlékařské 
federace (IDF), a to v Národním komitétu. To znamenalo, 
mimo jiné, povinnost shromaždovat a zasílat do Bruselu 
soubor statistických údajů o výrobě mléčných výrobků a jejich 
spotřebě u nás. Data jsou součástí mezinárodní statistické 
ročenky IDF. Ing. František Havel je členem České akademie 
zemědělských věd, v komisi potravinářské technologie. 
V letošním roce se mu dostalo na plenárním zasedání České 
akademie zemědělských věd vysokého ocenění udělením stří-
brné medaile za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu 
v agrárním sektoru. Účast ve Vědecké radě Výzkumného 
ústavu mlékárenského a v oponentní komisi mu dává příle-
žitost sledovat úspěšnou činnost jeho bývalého pracoviště 
a jeho respektované místo v potravinářském výzkumu.

Nyní si velmi cení zvláště toho, že jeho spolupracov-
níci se za ním stále vracejí a rádi jej navštěvují na chalupě 
v Úsobí. Zde převážnou část roku se svojí ženou Jitkou 
žije, pracuje, relaxuje a hlavně tvoří. Zahradu, dům, skulp-
tury a také skvělé stejky na zahradním krbu. Zaujetí ruční 
prací, nejlépe spojenou s nějakou tvůrčí myšlenkou, spo-
juje se svým sedláckým původem a nenaplněnými tvůrčími 
ambicemi z mládí. Jeho nejbližší jsou dle něj z jeho neustá-
lého nasazení občas nešťastní, ale všemožně mu pomáhají, 
zejména pak od manželky má plnou podporu. Naplnit tyto 
ambice se dařilo v nejnáročnějším koníčku: stavbou, resp. 
přestavbou chalupy svépomocí, tzn. se svou rodinou. Na této 
stavbě se realizoval po dobu 18 let o víkendech a dovolených. 
Chuť vytvořit něco dle vlastních představ byla, ale zkušenosti 
žádné. Potřebné znalosti čerpal pouze v odborné literatuře. 
Šlo o koníčka s adrenalinovými prvky. Začal s návrhem pro-
jektu, který byl projektantem akceptován, a skončil kolaudací 
v roce 1998. Ing. František Havel je přesvědčen, že fyzická 
práce o víkendech je dobrou kompenzací náročné duševní 
práce během týdne. Odstraňuje stres a pomáhá udržet 
kondici do vyššího věku a všem tuto formu námahy a úsilí 
velmi doporučuje. A k tomu dodává: „Řadu neduhů lze léčit 
fyzickou prací, pokud ji děláte se zaujetím.“ Velká zahrada 
a historické nářadí na obdělávání půdy po jeho otci byly příliš 
velkou výzvou, které nešlo odolat. Tažnou sílu obstaral doma 
postavený traktor. Z nostalgie na zahradě pěstoval brambory 
s výrobními náklady třikrát vyššími, než byla cena v obchodě. 
Tento koníček byl násilně ukončen – kdy byl na hlavu poražen 
malými kovaříky, resp. jejich larvami – drátovci. V tom 
nerovném souboji mu nepomohli ani jeho zkušení spolužáci 
z vysoké školy specializovaní na boj proti škůdcům brambor. 
Na rodné hroudě nyní asistuje u koníčka jeho manželky Jitky 

...a další dílo

Se svými vnuky Tomášem, Martinem, Janou a Matoušem 

při pěstování květin. Traktor však stále nachází využití při 
těžbě dřeva ve vlastním lese, pro potřeby vytápění. Chladná 
a větrná Vysočina si žádá ročně cca dvacet kubíků palivového 
dřeva v chalupě. Se dřevem a na poli stále pracuje rád a vede 
k tomu úspěšně i nejmladší potomky – své čtyři vnuky, nyní 
již studenty středních a vysokých škol.

Poslední dlouhá zima s vysokým sněhem neumožnila 
pracovat v lese. Nečinnost ve vytopené chalupě jej přivedla 
k pokusům oživit dávnou touhu po tvorbě. Pokouší se vytvořit 
obrazy pomocí mozaiky. První byla kopie části mozaikové 
výzdoby stropu sloupové síně stavitele Gaudího v Barce-
loně. Zaujaly jej i známé mozaiky rakouského malíře Gus-
tava Klimta. Další nápady má inženýr Havel připravené, ale 
realizovat je bude možné, asi až přijde opět tuhá zima nebo 
dlouhé deštivé počasí.

Pana Ing. Františka Havla jsem poznal v roce 1977. 
Tehdy jsem končil Provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy 
zemědělské v Praze-Suchdole a moje diplomová práce na téma 
„Navrhněte svozný rajon syrového kravského mléka pro mlé-
kárnu Laktos Praha – závod Kyje“ (tehdy ještě budovaná nová 
mlékárna – v provozu od r. 1979). Výzkumný ústav mléká-
renský a jeho ekonomický útvar v čele s panem Ing. Františkem 
Havlem v té době již řešil tento problém a já byl velmi vlídně 
a odborně otevřeně k projektu připuštěn. Diplomku jsem na 
tomto ústavu nejen napsal, ale i následně úspěšně obhájil. 
Velký podíl na tom měl pan inženýr Havel. Jeho skromnost 
a přitom hluboká znalost mlékárenské ekonomiky, ale i lid-
skost byla již tehdy obdivuhodná, nikdy jsem od něj necítil, že 
jsem „kandrdas“ a ekonomický začátečník. Již tenkrát jsem 
jej obdivoval a od té doby k němu vzhlížím s nesmírnou úctou 
a obdivem. Ing. František Kruntorád, CSc.

�
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Vycházejí
každé dva měsíce 

www.agral.cz

�  List vychází pravidelně od roku 1992 a slouží celému oboru masného průmyslu, 
jejich dodavatelům a obchodu s masem a masnými výrobky. Také službám pro obor 
a všem dalším podnikatelským oblastem, které se zpracováním masa souvisejí.

�  Rozhodujícími odběrateli jsou podniky masného průmyslu, ale i další menší zpra-
covatelské fi rmy, včetně malých živnostenských provozoven, jichž je u nás poměrně 
vysoký počet. 

�  Řeznicko/uzenářské noviny nabízejí vedle odborných článků i zábavnou část. Již 
tradičně je v listu zastoupena i společenská rubrika, která pamatuje na významná 
jubilea jak osob, tak i významných skutečností v oboru zpracovatelů masa.
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List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů v po-

travinářském průmyslu, obchodu s potravinářskými výrobky, 

potravinářskými surovinami, potravinářskou technikou 

a technologiemi, obalovými a dalšími materiálovými vstupy 

do výroby potravin a službami pro potravinářský průmysl. 

Odebírají jej také poslanci Parlamentu ČR a senátoři Senátu 

ČR, naše distribuce zajišťuje také dodávky listu orgánům 

státní správy, především Ministerstvu zemědělství ČR, 

Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu zdravot-

nictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR. Významnou 

čtenářskou obcí jsou pracovníci obchodních řetězců a dalších 

odběratelů a prodejců potravinářských výrobků, kteří využí-

vají informace v listu pro marketingové účely. Část výtisků je 

odebírána odbornými školami (učiliště, střední školy, vyšší 

odborné školy, vysoké školy a univerzity), které v mnoha 

případech využívají náš list jako učební pomůcku.

Řada výtisků je adresována na Slovensko. Máme své čtenáře 

i v zahraničí, např. naše krajany v USA a Austrálii.

Potravinářský
zpravodaj
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�   Návrhy začlenění potravinářských výrobků 
a správné zatřídění jejich názvů a zákonných 
textací pro označování etiket (obalů) 
pro potraviny. Dle zákona o potravinách 
a prováděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE
SOUČASNÝCH ETIKET,

návazně na realizované legislativní změny.

�    poradenství v oblasti zákonů o obalech
a odpadech,

�    školení pracovníků z hygienického minima,
�   podnikatelské záměry, studie a projekty výroby

potravin,
�    profesní uplatnění v potravinářském průmyslu,

nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),
�    další potravinářské služby dle specifických potřeb 

zákazníka,
�    POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Ing. František Kruntorád, CSc.
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fermented salamis in Europe

MVDr. JOSEF KAMENÍK, CSc.,

MVDr. JAN BUDIG, CSc.
History and current production of non-perishable meat 
products in the individual European countries.

16
Non-perishable salamis

Prof. Ing. PETR PIPEK, CSc.,

University of Chemical Engineering in Prague

History of non-perishable salamis in Europe, modern 
production in the Czech Republic. Production 

procedures of our most popular products.

38
Curcuma, lovage

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK, 

spol. s r. o., WIBERG GmbH

Another part of the serial about spices.

55
The company Multivac at IFFA 2010
– innovation in all areas of packing

Ing. VÁCLAV KNĚZ,

MULTIVAC VERPACKUNGMASCHINEN 

ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.

New equipment and machinery for meat processing.

59
We aim at a better satisfaction of our customers
RICHARD SCHILLER, NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.

Information and observations from the IFFA 1010 
Trade Fair, novelties in the fi eld of equipment and 

technologies for meat processing industry.

63
Where is the cheese market heading for?

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Czech-Moravian Dairy Union

Situation of domestic as well as foreign cheese market.

67
Dietetic system or curative nutrition in medical 

treatment facilities
MARIÁN BUČKO, NsP Česká Lípa

Principles of curative nutrition including
a presentation of hospital diets.

71
Italian spread products from Litovel

ORRERO a. s.

Reportage from the company ORRERO a. s., 
specialized in production of Italian cheese.

75
Ing. František Havel – a dairy economist and farmer 

with a sense of art
Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.,

AGRAL s. r. o.

Another part of the serial
„Hobbies of Food Specialists“
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