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Když pochopíme, odkud naše jídlo pochází, jak bylo vyrobeno a kým, 
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v každodenním rozhodování.  
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1. SOUČASNÁ LEGISLATIVA POUŽÍVÁNÍ VYSOCE PRŮMYSLOVĚ 
ZPRACOVANÝCH POTRAVIN NEZAKAZUJE ANI NEOMEZUJE 

Současná legislativa nijak konkrétně nedefinuje kvalitu potravin či jejich požadované složení.
Vzhledem k této naprosté volnosti je do školních jídelen možné odebírat jakékoli potraviny.
To je i jeden z důvodů, proč se kvalita podávané stravy ve školních jídelnách různí. Záleží
tak na zodpovědnosti a míře nutriční gramotnosti vedoucí/ho školní jídelny a jejího/jeho
týmu, kteří jsou zodpovědní za nákup surovin a přípravu pokrmů. 

2. NEDOSTATEK FINANCÍ NA NÁKUP POTRAVIN
V současné době sice došlo k navýšení finančních limitů na nákup potravin, řada jídelen se
však bojí jít až na maximální možnou cenu v rámci povoleného limitu. Při inflaci a vývoji cen
potravin na trhu se však blíží doba, kdy ani současné zvýšené limity nebudou stačit. Velice
negativní jev je, že vysoce průmyslově zpracované potraviny svou cenou velice dobře kon-
kurují a mohou být i levnější než příprava pokrmů od základů. Vysoce průmyslově zpraco-
vané potraviny popsané v této metodice však nejsou žádnou náhradou základních potravin,
nenahrazují maso či zeleninu, které se na talířích musí objevovat v požadovaném množství,
a jsou jakousi ingrediencí navíc, která je při dostatečných kulinářských dovednostech na-
prosto postradatelná.

26 % dotazovaných školních jídelen používá do vývarových polévek dostatečné
množství zeleniny, přesto 76 % z nich dochucuje vývary dehydratované výrobky.
Problém je tedy v kulinářské technice a použitých surovinách. 
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1. PROČ ŠKOLNÍ JÍDELNY POUŽÍVAJÍ VYSOCE 
PRŮMYSLOVĚ ZPRACOVANÉ POTRAVINY

Z dotazníkového šetření o polévkách v rámci školního stravování,
které vzniklo v rámci projektu Zdravá školní jídelna a účastnilo se

ho 626 školních jídelen, vyplynulo:

skolaˇ

80 % z dotázaných 
používá ochucovací 

dehydratované 
výrobky.

75 % dotazovaných 

školních jídelen solí 
tzv. od oka 

a z nich 82 % ještě 

používá k dochucení 
dehydratované

výrobky. 

Tyto výrobky do pokrmů používá i 72 %
jídelen mateřských škol (176 z 245), které
se průzkumu zúčastnily. To znamená, že
jimi jsou ochucovány nebo z nich připra-
vovány pokrmy pro děti již od 2–3 let
věku. 
Nejvíce jsou dehydratované instantní vý-
robky používány na přípravu vývarů a ze-
leninových polévek. Některé školní
jídelny uvedly, že dehydratované výrobky
používají do všech polévek.

Tyto školní jídelny nemají obsah soli přidané
do pokrmu pod kontrolou.
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6. NESPRÁVNĚ UCHOPENÝ HACCP (systém kritických bodů)
Každý, kdo se při své pracovní činnosti zabývá výrobou, zpracováním, distribucí a uchová-
ním surovin a potravin, setkává se průběžně se systémem HACCP. 
HACCP je prevencí, která pomáhá zajistit bezpečnost potravin (nikoli jejich jakost) vyrobe-
ných pokrmů. Je to tedy postup sledování bezpečnosti celého výrobního procesu. Cílem je
přesně popsat možná nebezpečí (rizika) v procesu vedoucím od suroviny až po spotřebitele.
Rizika mohou být biologická, fyzikální či chemická. V bodech, které si školní jídelna určí jako
rizikové, je potřeba stanovit, co bude kontrolováno (sledováno, zaznamenáváno), aby k ri-
ziku nedošlo (většinou se jedná o kontrolu teploty, času atp.). V kontextu této publikace je
třeba zdůraznit tzv. nebezpečnou zónu, což je teplota/teplotní rozmezí, ve kterém mohou
přežívat a růst mikroorganismy přenášené potravinami. Jedná se o teplotu od 5 do 60 °C.
Pod a nad uvedenou hodnotou se růst bakterií zpomaluje nebo se zcela zastaví. Svou roli
hraje i čas, ve kterém mohou mikroorganismy při vhodných podmínkách přežívat a množit
se. V podstatě zde platí, že čím déle je pokrm nebo potravina v nebezpečné teplotě, tím
větší je riziko, že se v něm začnou množit mikroorganismy. Bezpečná doba je do 2 hodin,
ale může se lišit. Rozhodně platí, že čím kratší dobu je potravina či pokrm v nebezpečné
zóně, tím lépe.      

HACCP je povinností každé školní jídelny. Celý systém je však potřeba chápat jako ochranu
pro školní jídelny, nikoli jako administrativní přítěž. Každá školní jídelna je jiná, liší se prostory,
kapacitou přístrojového vybavení, organizací provozu, nakupuje jiné suroviny. Pro zajištění
maximální bezpečnosti, a tedy i ochrany samotné školní jídelny, je potřeba mít HACCP
přesně uzpůsobený vlastnímu provozu. 

Někdy se setkáváme právě s tím, že jiný způsob organizace práce a maximální využití čer-
stvých surovin, které jsou následně rozpracovány jako pokrmy či polotovary, je spojeno 
s nutností přepracovat HACCP. Nepochopení systému HACCP, ostych ze složitosti, nejistota
ve správném nastavení či nedostatek financí k zaplacení profesionální firmy, která HACCP
nastaví, je překážkou. Jídelny pak častěji sahají raději po využití VPZP.

7. MARKETING FIREM – GREENWASHING
Cílem každého obchodníka je prodat co nejvíce svých výrobků. Tomuto cíli odpovídá zvo-
lený marketing. Jeho směr je uzpůsoben požadavkům zákazníka (trh reaguje na to, co zá-
kazníci chtějí – máme to do jisté míry ve svých rukou). Všeobecný tlak na zodpovědnost
vůči životnímu prostředí a citlivost spotřebitelů k tomuto tématu se promítá i do marketingo-

3. NEDOSTATEK PRACOVNÍCH SIL
Nedostatek personálu v gastronomii obecně je velice aktuální téma. Vzhledem k nízkému
platovému ohodnocení zaměstnanců ve školních jídelnách oproti restauračnímu systému,
nízké motivaci a nízké prestiži tohoto zaměstnání se na místo kuchaře dostávají lidé, kteří 
s gastronomií a s velkokapacitním vařením nemají dostatek zkušeností. Mnozí přenášejí své
návyky a zvyklosti z domácího vaření do provozů, přebírají zaběhlé postupy a nedokáží
provoz efektivně zorganizovat. 
Mnohde dlouhodobě personál chybí zcela a jednou z možností, jak zajistit nabídku pokrmů,
je využití takovýchto pohotových potravin. Lepším řešením by bylo podpoření dlouhodobého
vzdělávání personálu školních jídelen nejen v kulinářských technikách, ale i v efektivní orga-
nizaci práce, využívání moderních varných technologií apod. Nabyté dovednosti přenesené
do praxe je pak potřeba i finančně odměnit.

4. NEZNALOST VAŘIT TO OD ZÁKLADU
Vzhledem k výše popsané situaci se na pozice kuchařů dostávají lidé, kteří nemají odborné
gastronomické vzdělání, ani v gastronomii dříve nepracovali. Vaření mají třeba pouze jako
koníček. To by nikterak nevadilo, kdyby fungovalo systematické a efektivní dovzdělávání,
protože vařit pro rodinu je jiné než vařit ve velkokapacitních přístrojích pro velké množství
strávníků. V rámci školního stravování kuchaři využijí cca 20 kulinářských technik, které na
sebe do jisté míry navazují.

5. ŠPATNÁ ORGANIZACE PRÁCE
Školní jídelny již dnes bývají velice často dobře vybaveny technikou. Často však nejsou 
z různých důvodů využívány všechny funkce přístrojů, které by usnadnily, zefektivnily či urych-
lily práci (například noční vaření). Personál často po ukončeném výdeji neprovádí přípravu
potravin na další den. Může to být z důvodů nedostačující chladicí techniky, ale spíše je to
z důvodu neznalosti či mýtů, které možnost této logické přípravy popírají. Ve školních jídel-
nách se setkáváme i s tím, že je navařeno v brzkých dopoledních hodinách (třeba kvůli
stravě pro seniory nebo vývozům) a tyto pokrmy jsou pak udržovány při výdejové teplotě
dlouho až do poslední hodiny výdeje. Pokud jsou k přípravě pokrmů použity i potraviny 
s přídatnými látkami, které zvýrazňují chuť a vůni, jejich vlastnosti v průběhu takto dlouhého
výdeje velice zintenzivní. Poslední strávníci tak mohou mít pokrmy velmi slané.



Vytvořme prostředí, 
v němž mají všechny děti přístup k jídlu, které si vychutnají a které je dobré

pro ně, dobré pro ty, kdo potraviny pěstují, a dobré pro planetu.
Jídlo má být:

DOBRÉ – kvalitní, chutné a zdravé
ČISTÉ – výroba, která nezatěžuje životní prostředí

FÉROVÉ – dostupné ceny pro spotřebitele a spravedlivé podmínky a platby 
pro výrobce

vých praktik. Cestou, která není úplně férová, je tzv. greenwashing. To je marketing, který
využívá dezinformací za účelem prezentování environmentálně zodpovědného veřejného
obrazu sama sebe. Je to nástroj k přesvědčování veřejnosti, že produkty, cíle a zásady dané
společnosti jsou šetrné k životnímu prostředí. Informace bývají podávány jednoduchým, sro-
zumitelným způsobem, ale právě jejich zjednodušení zakryje realitu, že problematika není
tak jednoduchá, jasná a přehledná. Greenwashing nepracuje s informacemi transparentně
a pravdivě. 
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2. ZDRAVÉ PRO ČLOVĚKA = ZDRAVÉ PRO PLANETU

Z dostupných dat víme, že téměř polovina
všech úmrtí v Česku je způsobena následky
nezdravého životního stylu. To znamená špat-
nými stravovacími návyky, kouřením, pitím al-
koholu a malou pohybovou aktivitou.  Čtvrtina
obyvatel, kteří umírají, umírá na následky špat-
ných stravovacích návyků. Jedním z měřítek
toho, jaké stravovací návyky u nás máme, je
výskyt nadváhy a obezity. V tomto směru jsme
mezi rekordmany v Evropě. Obezita u nás
stoupá každým rokem už dlouhých 15 let. 
V současné době má nadváhu více jak polo-
vina naší dospělé populace (obézních je 
20 %) a děti příliš nezaostávají. S obezitou
jde ruku v ruce výskyt cukrovky, onemocnění
srdce a cév (infarkt, mrtvice) či různých nádo-
rových onemocnění.  

VLIV NA PLANETU 
Těchto 42 tun potravin pro 1 člověka se musí vypěstovat a vyrobit. Produkce potravin je

velká zátěž pro ekosystém naší planety – ať už se jedná o spotřebu vody, produkci sklení-

kových plynů, odlesňování krajiny anebo narušení rozmanitosti druhů živočichů a rostlin.

Díky rozrůstající se ploše zemědělské půdy pro ně totiž mizí jejich přirozená stanoviště. Pro-

dukce potravin tvoří poměrně velkou část emisí skleníkových plynů. Proto je prioritou vyrábět

a konzumovat potraviny, které budou odpovídat nárokům našeho těla, ale budou přitom re-

spektovat potřeby naší planety.

VLIV STRAVY NA ZDRAVÍ 
Těchto 42 tun potravin projde naším trávicím
traktem, kde jsou rozloženy na „jednotlivé sta-
vební kameny“ a látky, které jsou dále naším
tělem zpracovávány. Potraviny obsahují nejen
celou řadu potřebných živin, ale mohou obsa-
hovat i další různorodé látky.  
Je tedy pochopitelné, že kvalita našeho každo-
denního jídelníčku ovlivňuje významným způso-
bem naše zdraví a životní pohodu. Nejde přitom
jen o nutriční hodnotu potravin, ale i jejich slo-
žení. Protože všechny komponenty, které potra-
viny obsahují, projdou naším tělem, a zanechají
tak potenciálně svou stopu. 

Za svůj život člověk zkonzumuje v průměru 42 tun 
potravin (to je jako bychom snědli 16 indických slonů).

Zdraví máme z velké míry ve
svých rukou. Stále máme mož-

nost vybírat si kvalitní potraviny
a připravovat si z nich vyvá-
žené pokrmy. Morální povin-
ností nás dospělých je pak

takovou kvalitní stravu poskyto-
vat dětem. Tato povinnost je

nejen na rodinách samotných,
ale i na školním stravování,

které je službou rodinám ško-
lou povinných dětí. Stát by měl
mít zájem na tom, aby obyva-
telé byli zdraví a co nejdéle

produktivní. Z hlediska stravo-
vání máme co zlepšovat. 

42 t

42 t

Špatně složená strava je spjata s rizikem
rozvoje celé řady chronických onemoc-
nění, od diabetu druhého typu, přes sr-
dečně-cévní choroby až po některé
druhy nádorových onemocnění. I proto
by měla být kvalita a složení našeho jí-
delníčku naší prioritou a u dětí, jejichž
organismy jsou na vnější vlivy ještě citli-
vější, to platí obzvláště. 
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60,3%

32,6%

32,7%

ČR 27%
EU 18%

z toho obézních

žen v ČR
s nadváhou

Pomyslné stupně vítězů v nadváze 

a obezitě dospělých mezi evropskými
státy. 

1. místo Česká republika, 

2. místo Malta, 3. místo, Velká Británie
(WHO 2008)

44 % dospělých konzumuje méně než jeden kus ovoce za den, 50 % dospělých 
jí méně než jednu porci zeleniny denně. Dle doporučení bychom měli jíst 5 porcí 

zeleniny nebo ovoce za den.

72,3%
mužů v ČR 
s nadváhou z toho obézních

Rizikové 
stravovací 

návyky

ČR 20%
EU 17%

ČR 7%
EU 6% ČR 4%

EU 3%

Tabák

Alkohol
Nízká pohybová aktivita

600 g
doporučené denní monžství 

ovoce a zeleniny

realita ČR denně
419 g

Vysokého krevního tlaku
– riziko vzniku srdečního 
infarktu či mozkové mrtvice
Zvýšeného vylučování 
vápníku močí – u žen po 
menopauze se urychluje 
proces odbourávání vápníku 
z kostí a vzniká osteoporóza
Rozvoje karcinomu 
žaludku

skutečná 
spotřeba v ČR je

než doporučená

doporučená 
spotřeba na 1 den
zarovnaná kávová lžička

nadbytek 
je spojen s rizikem

Spotřeba 
soli v ČR

3x vyšší
15

Rizikové chování významně 

přispívá k úmrtnosti



Na vzniku nadváhy a obezity se nejvíce podílí nízká pohybová aktivita v kombinaci s ener-

geticky bohatou stravou, ve které nechybí nasycené mastné kyseliny, cukry či přemíra soli.

Právě tyto tři živiny bývají velice častou součástí potravin, které jsou typické pro západní

způsob stravování. Říkáme jim vysoce průmyslově zpracované potraviny (VPZP). Jsou velmi

populární, jelikož mají atraktivní chuť, jsou většinou trvanlivé a jejich kuchyňská příprava ne-

zabere moc času (např. hotové pokrmy, předpřipravené burgery, čokoládové tyčinky, in-

stantní potraviny, dochucovadla). Společnosti, které tyto potraviny produkují, také investují

nemalé prostředky do jejich reklamy. A bohužel je zde v současné době jedno obrovské ri-

ziko – některé tyto potraviny jsou levnější než příprava pokrmů ze základních potravin.

Dá se předpokládat, že v současné době, kdy roste inflace a zvyšují se životní náklady,

bude řada rodin hledat úspory i v nákupu levnějších potravin. Školní stravování je jistou for-

mou sociální služby pro všechny rodiny, protože rodiče platí pouze část z celkové ceny

stravy. A mělo by být zaručeno, že alespoň toto jídlo bude připraveno ze základních, co

nejméně průmyslově upravených potravin.

Změnit životní styl obyvatel

bude pro Českou republiku nej-

větší výzvou následujících let.

Téměř polovina úmrtí v roce

2019 souvisela se špatnou vý-

živou, kouřením a konzumací

alkoholu. Počty obézních do-

spělých v ČR jsou jedny z nej-

vyšších v EU (v roce 2019) 

a s největší pravděpodobností

bude jejich počet v následují-

cích letech stoupat. Klíčovým

úkolem pro období 2021–

2030 musí být posílení veřej-

ného zdraví, prevence 

a sledování účinku preventiv-

ních intervencí. 

Předpokládaná 

délka dožití je v ČR 2,3 roky

pod průměrem EU. 

Zásadní vliv na vznik obezity

má špatná výživa. Více než

polovina dotázaných dospě-

lých uvádí, že nekonzumuje

ovoce či alespoň jednu porci

zeleniny denně (v roce 2019).

Průměrná spotřeba soli v ČR je

3× vyšší, než doporučuje

WHO (5 g/den).  A téměř 40

% dotázaných není dostatečně

fyzicky aktivních.

Vybrané závěry zprávy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
o zdraví české populace
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3. CO BYCHOM MĚLI MÍT 
VE SVÉM JÍDELNÍČKU POD KONTROLOU

CUKRY
Cukry jsou jednou ze skupin sacharidů. Od
ostatních sacharidů se odlišují sladkou chutí 
a velmi jednoduchým složením, díky kterému
se rychle vstřebávají ze střeva do krve. Proto
se po jejich konzumaci prudce zvyšuje hladina
krevního cukru. Organismus cukry ze stravy
paradoxně skoro nepotřebuje, protože je 
v rámci trávení dokáže získat z ostatních, mno-
hem složitějších sacharidů. 

Na cukry je přirozeně bohaté

ovoce; to však obsahuje vlák-

ninu, která vyvolává pocit na-

sycení a vstřebávání cukrů

zpomaluje. Cukry se ale do

velkého množství potravin při-

dávají během výroby. Na-

jdeme je i tam, kde bychom je

nečekali. V těchto potravinách

je doprovodné vlákniny méně,

pokud vůbec, a konzumujeme

tak cukry čistě jako zdroj kon-

centrované energie.

SŮL
Vysoce průmyslově zpracované potraviny jsou typické vyšším obsahem soli. Vý-
robci ji přidávají jednak pro zvýšení zvýraznění chuti, jednak proto, že v řadě vy-
soce průmyslově zpracovaných potravin slouží jako konzervant. S chuťovou
atraktivitou je to však relativní, protože vnímání slané chuti je ovlivněno dlouho-
dobým návykem na míru solení. Budeme-li již od dětství solit velmi mírně, nebu-
deme pak příliš slané potraviny vnímat příjemně. Na slanou chuť se však velice
lehce dá navyknout a vnímání jemnějších, méně výrazných chutí je potlačeno.
Strava bohatá na slané potraviny a pokrmy je u citlivých jedinců spojována s vy-
sokým krevním tlakem.

Tuky jsou nejkoncentrovanější formou energie a nedají se nahradit jinou složkou potravin.
Na rozdíl od bílkovin a vlákniny však vyvolávají nejmenší pocit okamžité sytosti, což může
být problém u těch, kteří konzumují často a rádi velké množství tučných potravin.
Tuky dodávají pokrmům jemnost, zvýrazňují chuť a lahodnost, proto mají na našich talířích
významnou a nenahraditelnou pozici. Je však potřeba dbát na jejich přiměřenou porci 
a zejména kvalitu. Kvalita tuků je dána strukturou mastných kyselin, ze kterých se tuky sklá-
dají. Lze si je představit jako řetízky kuliček (uhlíků). Jednotlivé kuličky jsou spolu spojeny
buď jedním provázkem (vazbou), nebo dvěma (dvojitou vazbou).
Podle těchto řetízků (mastných kyselin) dělíme tuky na nasycené (jednoduchá vazba) a ne-
nasycené (dvojitá vazba), případně transmastné kyseliny. Nenasycené mastné kyseliny jsou
pro naše zdraví prospěšné a měli bychom je upřednostňovat, nasycené bychom se zase
měli snažit omezit.
Nasycené mastné kyseliny se vyskytují v živočišných potravinách (vyjma rybího tuku) 
a ve větším množství v několika málo potravinách rostlinného původu – kokosový, palmový
a palmojádrový tuk. Nadměrný přívod nasycených mastných kyselin může přispívat ke zvý-
šené hladině cholesterolu v krvi a ke zvýšenému riziku nemocí srdce a cév. 

TRANSMASTNÉ KYSELINY
Přirozeně se v malých množstvích vyskytují v mase a mléce. Do naší stravy se dostávají ne-
vhodnou úpravou tuků při vysokých teplotách, dále při deodoraci rostlinných olejů (proces
při rafinaci, kdy dochází k odstranění látek, které způsobují nežádoucí chuť a vůni olejů)
nebo během výroby potravin. Zdrojem transmastných kyselin mohou být všechny potraviny,
které obsahují částečně ztužený rostlinný tuk, což zjistíme ze složení výrobku.. Transmastné
kyseliny mají vyšší vliv na vznik kardiovaskulárních onemocnění než nasycené mastné 
kyseliny.

NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY 
V lidském organismu zastávají tuky celou řadu nenahraditelných funkcí a ovlivňují řadu pro-
cesů probíhajících v těle. Rozpouštějí se v nich vitaminy rozpustné v tucích, jsou součástí bu-
něčných membrán, tvoří se z nich některé hormony, chrání orgány před nárazy a pomáhají
udržovat konstantní teplotu těla.

složení výrobku
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4. CO JSOU 
VYSOCE PRŮMYSLOVĚ ZPRACOVANÉ POTRAVINY

Co je to vlastně zpracování potravin? Je to jakákoli úprava, která změní jejich původní
charakter. Ano, může se jednat o oprání, oškrábání, namletí, naporcování, ale také o mno-
hem složitější techniky, které charakter potraviny změní do velké míry nebo z různých su-
rovin seskládají potraviny nové. 

Naprosto přesně popsat, co jsou vysoce průmyslově zpracované potraviny, je oříšek. Za-
čněme tedy tím, které potraviny to nejsou.

NEZPRACOVANÉ NEBO MINIMÁLNĚ PRŮMYSLOVĚ 
ZPRACOVANÉ POTRAVINY 
To jsou potraviny, které můžeme jíst bez jakékoli úpravy (např. čerstvé ovoce a zelenina,
ořechy nebo voda), případně takové, které jsou upraveny jen tak, aby vůbec byly použi-
telné či se daly nějak uskladnit. Takovými úpravami rozumíme např. odstranění nepoživa-
telných částí (např. skořápky), sušení, drcení, mletí, strouhání, krájení, porcování, tepelná
úprava (u masa, vajec či luštěnin), pasteraci (např. mléko), mražení, balení apod. – zkrátka
metody, které do potravin nepřidávají žádné další složky, jako např. tuk, cukr, sůl aj.

ZPRACOVANÉ POTRAVINY
Takovými potravinami rozumíme potraviny, které prošly výraznější chemickou nebo fyzikální
úpravu (třeba lisování, odstředění), případně do nich byla přidány tzv. „zpracovaná ku-
linářské surovina“         , jako je sůl, cukr, oleje. Do této skupiny patří například jogurty,
sýry, pečivo…

VYSOCE PRŮMYSLOVĚ ZPRACOVANÉ POTRAVINY
VPZP vznikají kombinací mnoha jiných potravin a složek (vč. přídatných látek). Jsou vlastně
takovou „skládačkou“ (bujóny, dehydratované výrobky jako vývary a bujóny, šťávy pod
maso, masné výrobky, cukrovinky, slazené nápoje – soft drinky, zmrzlina, fastfood…). Aby
získaly atraktivní vlastnosti (chuť, barvu, aroma, konzistenci), přidávají se do nich ingredi-
ence, které byly získány z jiných potravin (škrob, syrovátka, částečně ztužené tuky, cukry,
barviva, kvasnicový extrakt, hydrolyzáty bílkovin, aromatické složky atd.).
Ne všechny VPZP ale obsahují problematické živiny. Některé VPZP ani nemusí obsahovat
dlouhé seznamy přídatných látek, ale mezi VPZP je řadíme zejména proto, že byly vyro-
beny technologickými postupy, které nejsou v domácích podmínkách běžné. Případně
mohou být VPZP vyrobeny ze surovin, které se získaly z jiných potravin speciálními tech-
nologiemi, které bychom v domácím prostředí rovněž nezvládli.

ZÁKLADNÍ 
A MINIMÁLNĚ 
PRŮMYSLOVĚ 
ZPRACOVANÉ 
POTRAVINY

VYSOCE PRŮMYSLOVĚ ZPRACOVANÉ POTRAVINY

Obiloviny     Mouka

Pšeničný škrob
Sůl

Chléb
Pšeničná mouka, žitná mouka,
voda, pšeničný škrob, jedlá sůl,
kmín, droždí nebo žitný kvásek.

Balený croissant s kakaovou náplní (trvanlivost 48 dní)
Pšeničná mouka, rostlinné oleje (palmový, slunečnicový, bavlníkový, řepkový), cukr, stabilizátor:

mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukózo-fruktózový sirup, pekařské droždí, jedlá sůl, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: vanilin, konzervant: propionan vápenatý 0,1 %.

Kakaová náplň 23 %: palmový olej, glukózový sirup, cukr, kakao se sníženým obsahem 
tuku 7 %, sušené odstředěné mléko, alkohol 1,0 %, emulgátor: estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami, aroma: vanilin, želírující látka: alginan sodný, konzervant: sorban draselný 0,1 %.

1 2 3

4

1

3

4

2
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Jednoduchým klíčem 

k rozeznání takto vy-

soce průmyslově zpra-

covaných potravin je

otázka, zda byste

přesně takovou potra-

vinu (alespoň teore-

ticky) zvládli připravit

doma. Pokud ne, je

velmi pravděpodobné,

že se jedná o vysoce

průmyslově zpracovaný

produkt. A právě takové

bychom měli jíst co 

nejméně, nebo lépe 

– vůbec. 

1. SKUPINA
Nezpracované 
a minimálně 
zpracované 
potraviny

+

=

2. SKUPINA
Zpracované 
kulinářské 
suroviny

3. SKUPINA
Zpracované 
potraviny

4. SKUPINA
Vysoce průmyslově

zpracované 
potraviny

VPZP jsou vyrobeny celou řadou průmyslových
procesů k nimž se využívá sofistikovaných vyba-
vení a technologií (s běžným vybavením doma
je vyrobit nezvládneme). Díky těmto procesům
je možné z různých potravin získávat jednotlivé
jejich složky, aby se ty následně mohly použít
při výrobě vysoce průmyslově zpracovaných 

potravin.
Ve vysoce průmyslově zpracovaných potravinách
jsou tak zkombinovány přísady jako sůl, cukr,

oleje, ale i izolované látky jako např. proteinové
izoláty, kasein, laktóza, lepek, vysoce fruktó-

zový kukuřičný sirup, maltodextrin apod.
Výsledkem jsou vzhledově atraktivní, barevné,

voňavé, cenově dostupné, trvanlivé, vysoce
chutné výrobky 
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Příklady základních a minimálně zpracovaných potravin a VPZP

olivový olej extra panenský                                                margarín

ovesné vločky                                                                    extrudované křupky, pufované chlebíčky, 
                                                                                        snídaňové cereálie

bílý jogurt, neochucený tvaroh                                           ochucený jogurt

chléb, běžné pečivo                                                            croissant s nugátovou náplní

ryby                                                                                  rybí prsty, krabí tyčinky

maso                                                                                 masné výrobky

luštěniny                                                                           rostlinné náhrady masa

sýr                                                                                    rostlinné náhrady sýrů

zelenina                                                                            kečup

ořechy a semena natural                                                    ořechy v karamelu, wasabi hmotě apod., 
                                                                                        semena v čokoládových polevách, 
                                                                                        ořechové pomazánky s cukrem

čaje (černý, zelený, ovocný, bylinný)                                   instantní čaje granulované v prášku, 
                                                                                        nápoje typu ice tea

brambory                                                                          bramborová kaše v prášku

ostatní                                                                               dehydratované výrobky jako polévky, omáčky, bujóny, 
                                                                                        vývary, šťávy, základy pokrmů, směsi pro přípravu 
                                                                                        hotového pokrmu, přísady do polévek, instantní nudle

                                                                                        ochucovadla (sypké, tekuté směsi, pasty)

                                                                                        balené sladké nebo slané pochutiny, zmrzlina, čokoláda, 
                                                                                        cukrovinky, cereální a energetické tyčinky, chipsy…

                                                                                        nápoje sycené CO2, energetické nápoje, slazené mléčné, 
                                                                                        slazené ovocné a slazené kakaové nápoje, nápoje 
                                                                                        s náhradními sladidly

Dříve potravinářský průmysl k prodloužení trvanlivosti potravin využíval jednoduché che-
mické (kyselina citrónová), fyzikální (sterilace, pasterace, UHT (ošetření vysokou teplotou))
či biologické (mléčné kvašení) procesy. S rozvojem technologií zaznamenáváme rozmach
dalších důmyslných procesů a s nimi i zaplavení trhu vysoce průmyslově zpracovanými po-
travinami. Technologický vývoj však je a vždy bude rychlejší než výzkum dopadů konzumace
těchto potravin pro zdraví.

Základní, minimálně průmyslově 
zpracované, zpracované potraviny

Vysoce průmyslově zpracované 
potraviny
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5. VLIV VYSOCE PRŮMYSLOVĚ ZPRACOVANÝCH 
POTRAVIN NA ZDRAVÍ

I v České republice velmi zdomácněl zá-
padní styl stravování. Ten je typický tím, že
se nahrazují nezpracované potraviny nebo
minimálně průmyslově zpracované potra-
viny těmi vysoce průmyslově zpracovanými. 

Tento klasický západní styl stravování však
prorůstá i do rozvojového světa. Díky globa-
lizaci konzumují obyvatelé těchto zemí více
VPZP. A i tam, kde dříve bojovali s podvýži-
vou, zaznamenáváme nyní růst nadváhy,
obezity a s nimi souvisejících nemocí. Právě
i praktická zkušenost z rozvojového světa
byla důkazem toho, že přechod na západní
styl stravování, spojený s konzumací VPZP 
(s velkým množstvím aditivních látek, soli,
cukrů a nasycených mastných kyselin) se po-
dílí na vzniku celé řady chronických nein-
fekčních (civilizačních) onemocnění.

I přes snahy edukovat personál školních jí-
delen se stále díky své „praktičnosti“ tyto po-
traviny objevují ve školních jídelnách, a tedy
na talířích našich dětí. Rádi bychom i touto
metodikou, argumenty a konkrétními návody
přispěli k tomu, aby strava určená dětem
byla připravována co nejvíce z nezpracova-
ných nebo minimálně průmyslově zpracova-
ných potravin, a pomohla rozvíjet jejich
zdraví a zdravé stravovacích návyky. 4.

VPZP jsou bohaté i na energii.

Lidé s nadváhou či obézní

mají méně pohybové aktivity

a energetickou nálož z těchto

potravin nejsou schopni efek-

tivně využít.

Během posledních desetiletí 

získaly VPZP velkou popularitu.

Zejména pro svoji chuťovou atrak-

tivitu, masivní marketing, ale také

snadný způsob přípravy ke konzu-

maci, který mnoha lidem „šetří

čas“. VPZP se jednoduše dají po-

psat jako potraviny s dlouhou 

trvanlivostí, nenáročné na sklado-

vání a pohodlné k rychlému po-

užití. Bohužel se v dnešní době

stávají levnějšími než potraviny mi-

nimálně nebo vůbec průmyslově

nezpracované.

Chuťové preference a celkově po-
travinové chování lze velice dobře
ovlivnit prostředím, ve kterém se
pohybujeme. Toto pravidlo ještě

více platí pro děti, které si své ná-
vyky a preference teprve vytvářejí,
učí se tomu, jak vypadá „správné
jídlo“, i tomu, co jim chutná a ne-
chutná. Právě jejich citlivosti na

vnější vlivy využívá i potravinářský
průmysl, který na děti a prostředí,

ve kterém se setkávají s jídlem
(včetně jídelen), cílí svou reklamou.
Stejná strategie ale může být vy-
užita ve prospěch zdraví. Tím, že
vytvoříme zdravé školní nutriční

prostředí, dětem umožníme tréno-
vat své chuťové preference na

správných potravinách, s dobrou
nutriční hodnotou a co nejjedno-

dušším složením. Zkrátka – umož-
níme jim naučit se, jak má jídlo

„správně chutnat“.

KONZUMACE 
VYSOCE PRŮMYSLOVĚ 

ZPRACOVANÝCH POTRAVIN 
ŠKODÍ HNED ČTYŘIKRÁT 

1.
Řada vysoce průmyslově zpracovaných potravin

obsahuje kromě jiného i vyšší množství nasyce-

ných mastných kyselin. Ty ovlivní buňky v těle

tak, že nedokáží vychytat cholesterol z krve.

Ten se poté ukládá v cévách, na jejich stěnách

tvoří pláty, které zužují jejich průsvit (vnitřní

průměr). V konečném důsledku mohou cévu

ucpat. Cévy s aterosklerotickými pláty jsou rov-

něž křehčí a náchylnější k prasknutí. 

3.
VPZP v jídelníčku nahrazují jiné nu-tričně mnohem hodnotnější potra-viny (jako tučné mořské ryby,ořechy, syrová zelenina či ovoce, ce-lozrnné potraviny), na ty pak ne-zbude místo. Právě ony jsou všakpro naše zdraví důležité.

2.
Kromě nasycených mastných kyselin

obsahují VPZP často vyšší množství

soli (sodíku) či cukru. Tyto živiny jsou

součástí mnoha základních potravin

a v omezené míře tělu neuškodí. 

V případě zvýšeného příjmu ale

mohou našemu tělu prokazatelně

ublížit. Cukr a sůl se může para-

doxně vyskytovat v potravinách, kde

bychom je nečekali (např. přidaný

cukr ve „slaných“ instantních polév-

kách, sůl v ice cofee…).  Jejich bez-

pečné množství, tak můžeme snadno

a nenápadně překročit. I proto je dů-

ležité preferovat nezpracované potra-

viny, u kterých máme nad složením

mnohem větší kontrolu. 

zdravé školní 
prostředí
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BEZPEČNÉ, ALE JEN DO JISTÉ MÍRY 
Kromě ne zrovna ideálního složení živin mohou VPZP
obsahovat i řadu přídatných látek. Ty se přidávají do
potravin, aby zlepšily jejich trvanlivost, chuť, vůni,
barvu, texturu či jim zkrátka dodaly jiné vlastnosti,
které by potravina sama bez nich neměla. 
Každá přídatná látka musí být schválena odbornými
orgány, a pokud je prokázáno, že je bezpečná, je jí
přiděleno písmeno E a číselný kód. Do potravin by
se pak neměly přidávat jiné než tyto schválené látky.
Potraviny, které obsahují pouze schválené látky, by
tudíž měly být bezpečné.  
S VPZP je to ale přeci jen o něco složitější. Do vysoce
průmyslově zpracovaných potravin se mnohdy nepři-
dává jen jedna aditivní látka, je jich většinou více,
někdy i 5, 6, 7… Každá jednotlivě je sice prokaza-
telně bezpečná, ale dohromady spolu se mohou 
v těle chovat jinak. Změnu chování mohou způsobit
nejen vnější vlivy, jako teplota, vzduch nebo kyselost
prostředí, ale i samotná chemická kombinace látek.
Může se pak stát, že jejich efekt se sčítá nebo do-
konce násobí. Této vzájemné reakci se pak říká „kok-
tejlový efekt”. Bohužel, v současné době není možné
popsat a sledovat všechny tyto vzájemné reakce, 
a i proto hodnocení různých “koktejlů” není prová-
děno.

Krásné přirovnání koktejlového efektu přinesla ne-
dávno provedená studie dánského zdravotního insti-
tutu – „z malých potůčků vzniká velká řeka“.  Poeticky
tak popisuje nebezpečí synergie mnoha malých
množství aditivních látek. Jejich spolupůsobení může
mít v konečném důsledku velký vliv na zdraví. 
Tento pěkný popis ilustruje, proč i malá množství, na
něž se někdy odkazují ve svých argumentech školní
jídelny, mohou být zrádná a nejsou tak vhodná pro
dětské pokrmy. 

Vliv dlouhodobé konzu-

mace některých látek na

naše zdraví je možné posu-

zovat až v čase. Teprve no-

vější studie tak přináší
informace, které mohou
být důležité z hlediska 

posuzování bezpečnosti

potravin a mohou změnit

i náš pohled na to, co jíst.

Příkladem jsou třeba umělá

sladidla, která někdy bý-

vají přidávána do nápojo-

vých koncentrátů, nápojů,

mléčných výrobků, cukrovi-

nek atp. Nejnovější studie,

publikovaná na podzim to-

hoto roku, ukázala na spo-

jitost vyšší konzumace
sladidel s onemocněním

srdce a cév (např. infarkt či

mozkové mrtvice). Přestože

se jedná o první takto vel-

kou práci, není mechanis-

mus, jakým sladidla mohou

na naše tělo působit, ještě

zcela známý (spekuluje se

třeba i o vlivu na střevní mi-

krobiotu (mikroorganismy)

nebo metabolismus cukru 

v organismu). Takovéto stu-

die však ukazují, jak moc
nás ještě vliv různých

běžně používaných přida-

ných látek může překvapit. 

Tabulka: Rozdíl mezi nutriční hodnotou základních nebo minimálně průmyslově zpracovaných potravin a VPZP

Zajímavost
Nová francouzská studie se pokoušela zmapovat, jakým přídatným látkám jsou vystaveni
různí spotřebitelé – podle toho, které potraviny nakupují a konzumují. Každá skupina potra-
vin typicky obsahuje jinou směs aditiv. Výjimkou jsou konzumenti základních potravin, pro-
tože ty neobsahují prakticky žádná aditiva.

                                            Porce               Energie               Cukry              Tuky              Sůl              Počet 
                                                                                                                                                           ingrediencí

Kuřecí prsní plátek                 100 g              106 kcal             0 g                 2 g                0,1 g           1

Kuřecí stripsy                         100 g              193 kcal             1 g                 8.2 g             1,7 g           21

Jablko                                   100 g              52 kcal               10,9 g             0.4 g             0 g             1

Jablečná přesnídávka             100 g              78 kcal               15,6 g             0,1 g              0,05 g        6

Ovesná kaše s jablkem,         100 g              92 kcal               5,2 g              2 g                0,2 g          4
vlastní příprava

Instantní ovesná kaše            100 g              392 kcal             28,4 g            7,5 g             0,88 g        13
s jablky

Potraviny s obsahem různých aditiv (přídatných látek) a jejich směsí jsou na trhu velmi časté.
V Evropě je v současné době schváleno, a tudíž možno do potravin přidávat, více než 330
aditiv. 
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Spotřebitelé konzumující sušenky a sladkosti
Konzumují:                lecitin (E322), mono a diglyceridy mastných kyselin (E471), uhličitany sodné (E500), 

                                 difosforečnany (E450), uhličitan amonný (E503), glycerol (E422), sorbitol (E420)

Spotřebitelé konzumující vývary a hotové pokrmy
Konzumují:                modifikované škroby (E14xx), glutaman sodný (E621), askorbylpalmitát (E304), 

                                 butylhydroxyanisol (E320), propionan vápenatý (E282), 

Spotřebitelé konzumující mléčné dezerty, snídaňové cereálie a pečivo
Konzumují:                karagenan (E407), kyselina mléčná (E270), polyfosforečnany (E452), annatto (E160b), 

                                 hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu (E1442)

Spotřebitelé konzumující hotové omáčky a zpracované masné produkty
Konzumují:                dusitan sodný (E250), erythorban sodný (E316), trifosforečnany (E451), 

                                 kyselina karmínová (E120), kyselina citronová (E330), xanthan (E415), sorban draselný 

                                 (E202), guma guar (E412), disiřičitan draselný (E224)

Spotřebitelé konzumující slazené a uměle slazené limonády
Konzumují:                acesulfam K (E950), aspartam (E951), sukralóza (E955), steviol – glykosidy (E960), 

                                 pektiny (E440), karoteny (E160a), citronany sodné (E331), askorban sodný (E301), 

                                 paprikový extrakt (E160c), amoniak sulfitový karamel (E150d), kurkumin (E100), 

                                 dusičnan draselný (E252), kyselina fosforečná (E338), lutein (E161b), benzoan sodný 

                                 (E211), mono a diglyceridy mastných kyselin (E471), benzoan draselný (E212)

Spotřebitelé konzumující především základní potraviny
Konzumují:                naprosté minimum aditivních látek

Při nákupu 
se podívejte na složení potravin a odpovězte si na otázku: 

„Dokázal/a bych doma nebo ve školní jídelně z běžně dostupných surovin 
a s běžným vybavením takovou potravinu vyrobit?“ 

Pokud ne, pak je to s největší pravděpodobností 
vysoce průmyslově zpracovaná potravina.
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6. JAK VZNIKÁ A JAK SE DÁ OVLIVNIT 
POTRAVNÍ CHOVÁNÍ

Školní jídelny 
jsou důležitým článkem na cestě ke zdraví nových generací. Tím, že školní 

jídelny seznámí děti s rozmanitostí chutí potravin a rozdílností kultur, 
pomohou dětem k tomu, aby dělaly lepší rozhodnutí ohledně své stravy.

Většinu věcí, které nejsou reflexem, se člověk musí v dět-
ství naučit. Nejinak to je s návykem na chutě, vůně 
a různé konzistence potravin. Přibližně v 6 měsících po
narození dítě vstupuje do své gastronomicky největší ex-
perimentální fáze. Vůně a chutě, které jako kojenec znalo
prostřednictvím mateřského mléka nyní ochutnává v in-
tenzivní podobě přímo skrze potraviny (děti, které dostá-
valy umělou kojeneckou výživu to mají trochu
komplikovanější – chuť a vůně těchto výrobků je stále
stejná). Je to období plné výzev nejen pro dítě samotné,
ale i pro rodiče, protože to pro ně bývá mnohdy trénin-
kem trpělivosti.
Platí však pravidlo, že potraviny, které dětem opakovaně
nabízíme, s největší pravděpodobností přijmou a budou
je nejen konzumovat, ale jejich chuť si i oblíbí. Toho však
využívají i potravinářské firmy, které k tomu navíc použí-
vají velmi sofistikované marketingové metody. Velice
lehce se pak stane, že si děti navyknou na potraviny,
které by do jejich jídelníčků patřit neměly. Naopak ro-
diče nemají obvykle čas být natolik vynalézaví, aby po-
traviny, které by děti měly jíst, každodenně nabízeli
podobně atraktivně. 
Pravidelným přídavkem těchto vysoce průmyslově zpra-
covaných výrobků do stravy dětí je jim nabízena kombi-
nace různých přídatných látek, které se v pokrmech
vařených ze základních surovin nevyskytují. Děti jsou tím
navíc většinou navykány na vyšší slanost pokrmů, což je
v naší republice obzvlášť velký problém. 
Podle řady průzkumů děti v ČR jedí až o 400-600 %
více soli, než by měly.

Proč je toto potřeba zmi-

ňovat ve spojitosti s vy-

soce průmyslově

zpracovanými potravi-

nami? Protože obsahují

většinou cukr nebo sůl 

a jsou tučné, což s sebou

nese i lahodnost. V pří-

padě dehydratovaných

výrobků, o kterých bude

dále řeč v této metodice,

se jedná o stále podob-

nou chuť, která se při-

dává do pokrmů. Citlivý

dětský jazyk si na tyto

chutě navykne a také je
rozpozná. 
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Češi patří mezi rekordmany ve spotřebě
různých „kostek“, bujónů, dehydratova-
ných výrobků sloužících k ochucení či "in-
stantních polévek" či pytlíkových polévek.
O tom, jakou oblibu tyto výrobky u nás
mají, svědčí i velice široká nabídka těchto
a jim podobných vysoce průmyslově
zpracovaných potravin. 
Jaké výrobky jsou nejčastěji nabízeny do
školních jídelen? Jaké mají složení? Jak
se liší od pokrmů připravených od zá-
kladu?*

VÝVARY 
Jen od největších dodavatelů a výrobců
jsme zmapovali cca 76 různých dehydra-
tovaných výrobků. Jedná se o různé
druhy výrobků s názvem - hovězí, ma-
sový, slepičí, drůbeží, zeleninový, hou-
bový, česnekový, uzený vývar, hovězí 
a čirý bujón.  

7. VYSOCE PRŮMYSLOVĚ ZPRACOVANÉ POTRAVINY    
DODÁVANÉ DO ŠKOLNÍCH JÍDELEN

Suroviny, po nichž je výrobek pojmenován (např. hovězí vývar, slepičí bujón…), jako je ho-
vězí maso, slepičí maso, drůbeží maso či například zelenina, jsou v těchto výrobcích za-
stoupeny v minimálním množství (nula až jednotky procent z obsahu výrobku).
Některé produkty rovněž obsahují bílkoviny z pšenice nebo maltodextrin, což je škrob
získávaný v Evropě nejčastěji z pšenice, tudíž takové výrobky nejsou vhodné pro osoby 
s celiakií či alergií na pšeničnou bílkovinu. 
Pro zvýraznění barvy jsou použita barviva – některá přírodní (směs karotenů), jiná vyrobená
karamelizací s přidáním alkalických látek či minerálních kyselin (amoniakový karamel).

*Další vysoce průmyslově zpracované potraviny typu rybích prstů, předpřipravených pokrmů
z ryb či masa, slazených mléčných výrobků či různých sušenek, oplatků, müsli tyčinek, které
se ve školním stravování využívají, se budeme věnovat v dalších publikacích a videích.
Rozdíl mezi složením vysoce průmyslově zpracovaného hovězího vývaru a hovězího vývaru
připraveného ze základních minimálně průmyslově zpracovaných surovin.

1.
Tyto výrobky se sklá-

dají převážně ze soli,
ta v mnoha případech
tvoří až polovinu ob-

sahu výrobku. 

2.
Další zastoupené složky v těchto vývarech

a bujónech jsou látky zvýrazňující chuť

a vůni, většinou ve formě glutamanu sod-

ného. Mohou být ale i ve formě dalších

látek (například kvasničný extrakt). Ty je

nutno přidat z toho důvodu, že ve vý-

robku nejsou suroviny, které by ochutily 

a ovoněly pokrm přirozeně, případně že

výrobek obsahuje suroviny, jejichž chuť

velmi nevýrazná. Ze spotřebitelských

testů vyplynulo, že výrobky, které tyto

látky neobsahovaly nebo jich obsahovaly

mnohem menší množství, byly chuťově

málo atraktivní. Což dokládá, jakou ob-

rovskou roli tyto látky mají tam, kde je

základních surovin málo nebo jsou změ-

něny jejich vlastnosti (např. vysušením).

Ve výrobcích je ve většině případů přítomen palmový tuk
či částečně ztužený palmový olej. Tento tuk obsahuje 

vysoké množství nasycených mastných kyselin. Jejich častá 
a zvýšená konzumace má vliv na vznik srdečně cévních one-
mocnění. Nahrazení těchto tuků řepkový olejem, který má

mnohem lepší nutriční hodnotu, je vzácné. 

Obecně se dá shrnout:

3.

35



Vysoce průmyslově zpracované výrobky se mohou skládat i z více jak 10 různých ingredi-
encí, některé z nich ani není možné zakoupit v běžných obchodech s potravinami. Na vývar
od základu však bezpečně vše koupíte v potravinách.
Na potraviny se nemůžeme dívat jen z hlediska výčtu surovin, ze kterých se skládají. Potra-
viny a ingredience, ze kterých se tyto výrobky skládají, se někde vypěstují, sklidí, vysuší,
hydrolyzují, extrahují nebo laboratorně vyrobí a poté se dováží z různých končin do továrny
(potravinářského podniku), kde se z nich míchají a balí směsi. Ty jsou pak opět rozváženy
do obchodů nebo rovnou ke spotřebiteli. Ovšem tyto procesy se na ekologickou stopu pře-
počítávají velmi obtížně. Naopak pokrmy uvařené od základů spoustu těchto průmyslových
„meziprocesů“ nezahrnují.

Vývar je základním nástrojem kuchaře. Neslouží pouze k přípravě polévek, ale pro své chu-
ťové a aromatické vlastnosti se používá při přípravě omáček, rizota, pilafu, při vaření kuskusu,
bulguru, ale také luštěnin. Je proto velmi důležité, aby nebyl slaný a aby měl kuchař neome-
zenou možnost ovlivnit chuť pokrmů, k jejichž přípravě vývar používá.

Výhody vývarů připravených od základů ze základních surovin 
1.   Vývary připravené ze základních surovin mají velice jednoduché složení a přirozeně chuťově atraktivní 

      vlastnosti, které jsou u vysoce průmyslově zpracovaných výrobků dosaženy právě přidáním barviv, aromat, 

      ochucovadel, zahušťovadel apod.

2.   Do vývarů, které slouží k přípravě omáček, rizot či vaření luštěninových pokrmů se nepoužívá sůl. To je jejich 

      obrovskou výhodou, protože kuchař může velice snadno slanost pokrmů ovlivnit. 

3.   Barva vývarů pochází z přirozených pigmentů zeleniny či může být ovlivněna karamelizací zeleniny, masa 

      a kostí přirozenou cestou opékáním.  

4.   Takto připravené vývary jsou bezlepkové. 

5.   Chuť vývarů může být variabilní i podle poměru surovin, které se do nich dají.

6.   Tučnost vývarů lze ovlivnit odstraněním tuku z povrchu.

Složení 
dehydratovanáho vývaru vývaru

1.     Jedlá sůl s jódem 

2.     Maltodextrin

3.     E 621 – glutaman sodný 

4.     E 634 – 5’ribonukleotidy sodné 

5.     Bramborový škrob 

6.     Aroma 

7.     Kvasničný extrakt 

8.     Palmový tuk

9.     Cibule 

10.   Restovaná cibule

11.    Směs koření 

12.   Extrakt z hovězího masa 0,2 % 

13.   E 150d – amoniak – sulfitový karamel

14.   Celerové semeno

Složení 
vývaru ze základních potravin

1     Hovězí kosti s klouby a masem

2.     Cibule

3.     Celer řapíkatý

4.     Mrkev

5.     Rajčatový protlak

6.     Bobkový list, tymián, pepř

7.     Řepkový olej
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Výživová hodnota vývarů
Nedělejme si iluze, že čiré vývary jsou plné živin, že svým složením léčí neduhy – to je
mýtus, kterému nutriční hodnota čirých vývarů vůbec neodpovídá. Ale tento „placebo efekt“
vlastně funguje – při nemoci se cítíme po vývaru hned lépe. Možná je to prostým doplněním
tekutin.
To, co je na vývarech nutričně zajímavé, je až to, co se z nich nakonec připraví (viz obrázek
výše) – například polévka, která obsahuje větší množství zeleniny (tzn. i více vlákniny, sa-
charidů, vitaminů a minerálních látek), trochu bílkoviny z masa, luštěnin nebo vajec, případně
celozrnné obiloviny – ovesné vločky, celozrnné těstoviny.
Samotný čirý vývar dle našich analýz není bohatý na živiny, ale je zcela nepostradatelný
pro své chuťové vlastnosti. 

100 g výrobku                                                      Hovězí vývar*                   Kuřecí vývar*              Rybí vývar*

Energie                                                                 33 kJ                                19 kJ                           38 kJ

Bílkoviny                                                               1,241 g                             0,508 g                       1,806 g

Tuky                                                                     0,311 g                             0,253 g                       0,149 g

Z toho nasycené mastné kyseliny                           0,01 g                               0,001 g                       0,002 g

Sacharidy                                                              0,036 g                            0,031 g                       0,097 g

Z toho cukry                                                          0                                      0                                 0

Sůl                                                                        0,083 g                            0,081 g                       0,110 g

Na co vše slouží základní neochucený vývar

* Všechny vývary byly připraveny dle standardního receptu a bez přídavku soli. 

Vývary připravované od základů obsahují cca 0,31–15,61 mg vápníku na 100 g. Záleží na druhu vývaru, ale například

i jeho délce varu. Dospělý člověk denně potřebuje cca 1000 mg vápníku. Množství obsažené ve vývarech je tudíž 

zanedbatelné.

Příprava pokrmů

ZÁKLADNÍ VÝVAR – stock
Neochucený vývar z masa a kostí. Zelenina a koření se přidávají až na poslední hodinu či dvě
vaření vývaru. Opékáním masa a restováním zeleniny před vařením samotného vývaru docí-

líme následně jeho tmavé barvy.  

CONSOMMÉ
Je silný a pročištěný
vývar. K vývaru se

přidává mleté maso,
jemně krájená 

zelenina a vaječný
bílek. Provářením se

rovněž redukuje.

DRUHÁK
Po uvaření vývaru se kosti zalijí
ještě jednou čistou vodou. Znovu

se připraví vývar, tzv. druhák. 
Ten se pak používá například na 
přípravu výrazných omáček, jako
je například hovězí guláš. Je lepší
guláš zalít druhákem než vodou.

DEMI GLACE 
Připravuje se z omáčky nazývané Sauce Espagnole (španělská omáčka). Ta vznikne orestováním
odřezků z masa, zeleniny, rajčatového protlaku. Vše se zalije vývarem, vínem, přidají se byliny 

a posléze se zahustí tmavou jíškou. Sauce Espagnole se scedí, následně smíchá se stejným množ-
stvím vývaru a svaří na polovinu. Demi-glace tedy obsahuje lepek, ale díky zahuštění jíškou má

lepší výtěžnost.

BUJÓN – broth
Ochucená polévka. Připra-

vuje se pouze z masa, 
případně ze základního
vývaru, který se zesílí 

přidáním dalšího masa.
Zelenina se vkládá až na
poslední hodinu tažení.

GLACE 
Vznikne redukováním hotového tmavého vývaru do sirupové konzistence. Při procesu sváření se vy-
paří cca 90 % vody. Z 10 litrů vývaru nám tedy zbude cca 1 litr glace. Glace má sirupovitou konzis-

tenci a mahagonovou barvu.

Luštěniny
Kuskus
Bulgur
Ze základního vývaru vychází
Polévky

VELOUTÉ
Typ základní omáčky, která vzniká ze
světlé jíšky, která se ředí vývarem. Ve-
louté lze nakonec zjemnit například

smetanou nebo žloutky.

JUS
Je výpek z masa, který se v pekáči nebo pánvi zalije

vývarem (nebo alkoholem). Redukováním se ná-
sledně promění ve šťávu k masu. Zahuštěná verze 

se nazývá GRAVY.
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ŠŤÁVY K MASU
Šťáva k masu neboli jus se tradičně vyrábí tak, že se výpek z masa zalije vývarem a mírně
zredukuje pro hustší konzistenci. Může se rovněž zahustit, pak vzniká gravy. K masu lze
podávat i velouté, což je světlá jíška zředěná vývarem a provařená.
Z tohoto popisu je patrné jednoduché složení pocházející ze základních surovin.
dehydratované šťávy k masu mají mnohem komplikovanější složení – aditivní látky slouží
k tomu, aby napodobily konzistenci a senzorické vlastnosti šťáv k masu proto, že nejsou
vyrobeny z masa.

Složení dehydratovaného výrobku

ŠTÁVA K MASU (DLE VÝROBCE)
Šťáva k masu neboli jus se tradičně vyrábí tak, že se výpek z masa zalije vývarem a mírně
zredukuje pro hustší konzistenci. Může se rovněž zahustit, pak vzniká gravy. K masu lze
podávat i velouté, což je světlá jíška zředěná vývarem a provařená.

Srovnání složení dehydratovaných výrobků a pokrmů vařených od základu

BEŠAMELOVÁ OMÁČKA (DEHYDRATOVANÝ VÝROBEK) SLOŽENÍ DLE VÝROBCE
Sušené mléko, tuková báze (glukóza, kokosový olej, laktóza), máslová jíška (pšeničná mouka,
máslo), škrob, jedlá sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, sušená cibule, zahuš-
ťovadlo xanthan, koření.

BEŠAMEL PŘIPRAVOVANÝ OD ZÁKLADU
Mléko polotučné, mouka pšeničná hladká (nebo brambory v případě bezlepkové varianty),
řepkový olej nebo máslo, cibule, hřebíček, muškátový oříšek.

HNĚDÁ OMÁČKA (DEHYDRATOVANÝ VÝROBEK) SLOŽENÍ DLE VÝROBCE
Jíška (pšeničná mouka, palmový tuk), pšeničná mouka, škrob, jedlá sůl, kvasničný extrakt,
látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný, barviva (E150c, paprikový extrakt), sušená
zelenina (cibule, celer, rajčatový protlak), syrovátka, sušené mléko, maltodextrin, sušený só-
jový hydrolyzát, sušená sójová omáčka, mrkvový extrakt, směs koření, palmový tuk, aromata.

VELOUTÉ PŘIPRAVENÉ OD ZÁKLADU
Vývar od základu (pouze čirá tekutina – vývar však byl připraven z kloubních kostí, mrkve,
řapíkatého celeru, cibule, bobkového listu, pepře a tymiánu), mouka pšeničná hladká, rost-
linný olej nebo máslo.

Zvládat základní techniky přípravy omáček se lze jednoduše naučit a tréninkem zdokona-
lovat. Je potřeba znát všechna problematická místa v postupu, kde se může cokoli pokazit,
a vědět, jak tomu správným postupem zabránit. Na výsledku je to opravdu znát. Výběrem
surovin lze u omáček připravených od základu zlepšit výživovou hodnotu (například použi-
tím kvalitních tuků). Omáčku typu bešamel lze zase vyrobit bez lepku pro celiaky či z rostli-
nných nápojů při alergii na bílkovinu kravského mléka. 

Potravinářské firmy nabízí
výrobky, z nichž vznikne

dokonale hladká omáčka,
která je atraktivně dochu-
cena. Opět se však často
jedná o kombinaci aditiv-
ních látek a většího množ-

ství soli s přidáním
nasycených tuků ve formě
kokosového nebo palmo-

vého tuku. U omáček typu
houbová či z lišek je po-

užito mizivé množství suro-
vin, dle kterých je nazvaná.

OMÁČKY
Omáčky jsou u nás velmi tradičním a u dětí velice
oblíbeným pokrmem, který bývá na jídelních líst-
cích každý týden. Zdálo by se, že připravit omáčku
je jednoduchá disciplína, ale opak je pravdou. Ku-
chař, který dokonale ovládá techniku omáček, je
v kuchyni jedním z nejvíce oceňovaných a respek-
tovaných kolegů. Má zpravidla nejvytříbenější 
chuťové buňky, protože omáčky se připravují z růz-
ných druhů bylinek, koření a přísad, které musí roz-
poznat a výborně vyvážit a dosáhnout při tom
dokonalé konzistence samotné omáčky.
Při přípravě omáčky je možné udělat řadu chyb 
a výsledek tak nemusí být takový, jaký očekáváme.
Například může být omáčka moc hustá nebo vý-
razně zhoustnout při výdeji. Případně může být
omáčka nedostatečně provařená, což má za ná-
sledek moučnou chuť. Může mít hrudky, či se srazit
apod. Možná i proto se na trhu uchytila celá řada
instantních omáček, k jejichž přípravě žádné kuli-
nářské vzdělání není potřeba. 
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Použití bešamelu 
je všestranné. Je snadný a jeho precizní zvládnutí vám otevře dveře 

ke spoustě sezónních variací polévek a omáček, které děti budou milovat!
Školní jídelnu vyzdobte sezónním kalendářem.

JÍŠKY
Jíška tradičně využívaná pro přípravu omáček, šťáv k masu či do polévek má velice jedno-
duché složení. Své vlastnosti získává správně provedenou kulinářskou technikou.  Délkou
přípravy získává jíška typickou barvu – světlou či tmavou a s ní i dané vlastnosti. Každá se
proto hodí k přípravě jiných pokrmů. 
Příprava jíšky není nijak náročná na ingredience a za dodržení hygienických zásad ji lze
uchovat jako rozpracovaný polotovar a následně ji využívat do dalších pokrmů. Tak může
suplovat pohotovost instantních jíšek, což je asi teoreticky jejich jediná výhoda.
I přes jednoduchost výroby klasické jíšky se ve školních jídelnách zabydlely instantní jíšky.
Zejména jako pohotová pomoc v situaci, kdy je třeba hotovou omáčku rychle zahustit. Jako
jejich základní součástí jsou však většinou opět použity nekvalitní tuky, jako 

Složení dehydratovaného výrobku

TMAVÁ JÍŠKA (DLE VÝROBCE)
Pšeničná mouka, plně ztužený palmový plně ztužený palmový olej, barvivo: amoniakový ka-
ramel; karamel, maltodextrin.
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Jednou z cest, jak zamezit používání výše zmíněných vysoce průmyslově zpracovaných po-
travin je správně popsat možnost výroby polotovarů a rozpracovaných pokrmů. Takto po-
stupovat mohou nejen restaurace, ale i školní jídelny. Je zapotřebí chápat a respektovat
pravidla, která zaručí, že je vše prováděno bezpečně. Tato pravidla jsme se snažili popsat
srozumitelně a provedeme vás jimi krok po kroku.

„Chci ve školní jídelně do zásoby vyrobit polotovar, rozpracovaný pokrm – vývar,
jíška, bešamel“

8. ZCHLAZOVÁNÍ A MRAŽENÍ POLOTOVARŮ 
A ROZPRACOVANÝCH POKRMŮ 
– KROK ZA KROKEM 

Pokud chci zchlazovat a zmrazovat, musím to dělat cíleně (vařím daný poloto-
var proto, abych ho zchladil a zmrazil). Nikoli, že vařím z vývaru polévku 

a ta mi zbude, tak ji zchladím či zmrazím. Celý proces musím proto naplánovat
tak, aby byl co nejrychlejší a kontinuální. Není možné takto využívat nedojedené

a nespotřebované zbytky.

Vím, že polotovarem se rozumí kuchyňsky upravená potravina určená pouze 
k tepelnému zpracování (například vývar, který dále použiji při výrobě dalších po-
krmů, nebo maso, které nakrájím a naporcuji do menších balení a zmrazím) a roz-

pracovaným pokrmem se rozumí kuchyňsky opracovaná potravina ve všech
fázích přípravy a výroby určená k další kuchyňské úpravě před konzumací v tep-
lém nebo studeném stavu. Platí pravidlo, že polotovary a rozpracované pokrmy,

které vyrobím, musí být při skladování vhodným způsobem označeny datem vý-
roby, datem spotřeby a názvem, aby bylo patrné, o jaký výrobek se jedná
(např. vepřová plec, kuřecí vývar tmavý, bešamel bezlepkový s bramborem…).

Rozhodnu se, na co
budu výrobek dále po-
užívat a zvážím, zda

stačí výrobek uchová-
vat v chladu – led-
nice (po kratší dobu)
nebo je potřeba ho

mrazit (a docílit delší
doby spotřeby).

Zvážím, jaké množství potřebuji, na jaké
množství mám přístrojovou kapacitu 

a dostatečné skladovací prostory. Také
zvážím, v jakých nádobách a po jakém

množství budu výrobek zamrazovat, abych
mohl/a využít pouze potřebné porce. Pokud
bych totiž jednou výrobek rozmrazil/a, již
ho podruhé zmrazit nemohu, i kdybych ho

celý nevyužil/a!

Promyslím celý postup výroby polotovaru nebo rozpracovaného pokrmu 
a vše zapíšu do systému HACCP. To znamená, že identifikuji všechna možná 
rizika v celém procesu výroby tohoto výrobku. Situace (okamžik), která se může
stát rizikovou, je kritický bod. V těch popíšu, co budu sledovat, hlídat a zazname-
návat, abych vzniku rizika zamezil/a (například sleduji teplotu, kontroluji dobu

spotřeby, hlídám čas…). Každý provoz je specifický a má HACCP na míru, jen tak
je možné v daném konkrétním provozu ošetřit bezpečnost.

Jeden z kritických bodů je rychlost zchlazování, dodržování teplot a délka doby
spotřeby, jakou tím docílím.

Vždy mám na paměti, že klíčové je se při chlazení co nejrychleji dostat přes
ZÓNU NEBEZPEČÍ,  která je mezi 60 °C a 5 °C. Právě v ní je totiž riziko 

pomnožení nežádoucích mikroorganismů.

4544



Ať už jsem výrobek zchladil/a či zmrazil/a, musím i dále kontrolovat 
skladovací teploty a vést o tom záznam (jak si stanovím v HACCP).

VOLÍM ZCHLAZENÍ
LEDNICE

MÁM ŠOKER
Vývar (jíšku, bešamel…) uvařím a ihned
po dovaření začnu chladit. Musím vý-
robek zchladit na 4 °C a nesmí mi
to trvat déle než 90 minut. Proto po-
třebuji šoker. Pak mám dvě možnosti: 
—› Výrobek, který dosáhl za poža-

dovanou dobu 4 °C skladuji při této
teplotě po dobu maximálně 24

hodin. 
—› Výrobek ještě trochu zchladím – na
2 °C (při této teplotě dále skladuji)

a mohu ho použít po dobu 72 hodin
(tato doba platí pro vývar, u bešamelu
a dalších omáček se doporučuje takto
uchovávat pouze 48 hodin) a to v led-
nici. Tyto výrobky musí být skladovány 

v jiné lednici než suroviny (vejce, syrové
maso apod.).

V každém případě však výrobek ozna-
čím datem výroby, datem spotřeby

a názvem výrobku.

NEMÁM ŠOKER
Vývar (jíšku, bešamel…) uvařím,

dám chladit a sleduji teplotu. 
Když teplota poklesne na 
60 °C (v celém výrobku) 

začínám sledovat a zazname-
návat čas. 

Mám právě maximálně 120
minut na to, abych výrobek

zchladil na 10 °C.
Pak výrobek uchovávám ve 
4 °C po dobu maximálně 

24 hodin. Jelikož zchlazování
probíhalo delší dobu a ne šo-

kově, nemohu výrobek skladovat
déle, ani pokud by byl sklado-

ván při teplotě 2 °C. 
Opět jsem povinen výrobek

označit datem výroby, spo-
třeby a názvem výrobku.

VOLÍM ZMRAZENÍ
MRAŽÁK

RYCHLÁ VARIANTA 
- MÁM ŠOKER

Výrobek po uvaření umístím do
nádob, ve kterých budu chladit a ná-

sledně uchovávat (plním tedy do
obalů). V nich může výrobek chlad-

nout na teplotu 70 °C. 
Od této teploty se mi počítá čas 

a musím intenzivně chladit, abych
za 120 minut výrobek zmrazil na
-18 °C. Při takové teplotě uchová-

vám.

V tomto případě platí, že jsem povi-
nen výrobek označit datem výroby,

spotřeby a názvem výrobku.

POMALEJŠÍ VARIANTA
Mrazím předtím zchlazený 

výrobek 
Zmrazování tedy předchází
chlazení na minimálně 10°C
(mohu využít šoker, nebo ne). 

Takto zchlazený výrobek za-
mrazuji na teplotu -18 °C.

Musím to zvládnout do 
60-90 minut. 

Dále skladuji při teplotě mini-
málně -18 °C. 

Výrobek musím označit datem
výroby, spotřeby a názvem 

výrobku.

Obě tyto cesty chlazení mi umožní výrobek dále zmrazit.

V HACCP mám zaznamenáno také to, jak následně správně a bezpečně rozmra-
zuji a jaké senzorické vlastnosti výrobku po rozmrazení sleduji a hodnotím jako

bezpečné (nebezpečné).  

Nejlépe je zmrazit tyto potraviny po menších množstvích – dosáhne se tak rychleji
požadované teploty. Rychlejším zmrazení vznikají v potravině menší krystalky,

které tolik nenaruší strukturu potraviny. Po šetrném rozmrazení si takto zmrazená
potravina zachová dobré senzorické vlastnosti. 
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Druh                             Doba dozrávání a sklizně            Doba skladování
OVOCE

Angrešt                                     Červen–srpen                                                  Neskladuje se

Broskve                                    Červenec–říjen                                                Neskladuje se

Hrušky2)                                   Červenec–říjen                                                Do května

Jablka2)                                    Červenec–říjen                                                Po celý rok

Jahody                                     Květen–září                                                     Neskladuje se

Meruňky                                  Červenec–srpen                                               Neskladuje se

Třešně                                      Červen–červenec                                              Neskladuje se

Višně                                        Červen–srpen                                                  Neskladuje se

Švestky                                     Červenec–říjen                                                Do prosince

Rybíz                                        Červenec–srpen                                               Neskladuje se

Maliny, ostružiny                      Červenec–září                                                  Neskladuje se

ZELENINA

Brokolice                                  Červen–říjen                                                    Do konce listopadu

Celer1)                                      Červenec–listopad                                            Do konce května

Cibule1)                                    Duben–září                                                     Po celý rok

Česnek1)                                   Červen–červenec                                             Po celý rok

Tykve/dýně Hokkaidó               Srpen–říjen                                                     Do konce roku, max. do ledna

Fazolové lusky                          Červen–září                                                     Neskladuje se

Hrách                                       Červen–srpen                                                  Neskladuje se

Chřest                                       Duben–červen                                                 Neskladuje se

Kapusta hlávková1)                   Červen–listopad                                               Do března

Kapusta růžičková1)                   Září–březen                                                    Do dubna

Kedlubny                                  Květen–listopad                                               Skladuje se pouze odrůda Gigant

Květák                                      Červenec–listopad                                            Max. 10 dní

Meloun                                     Září                                                                 Září–říjen

Mrkev1)                                     Červen–září                                                     Po celý rok

Okurky                                     Červen–září                                                     Max. 1 týden

9. SEZÓNNÍ KALENDÁŘ Paprika                                    Červenec–říjen                                                Neskladuje se

Petržel1)                                    Červenec–říjen                                                Do května

Pórek1)                                     Červen–listopad                                               Po celý rok

Rajčata                                     Po celý rok                                                      Skleníky – sklizeň celoročně

Ředkev1)                                   Srpen–říjen                                                     Do ledna

Ředkvičky                                 Duben–listopad                                               Neskladují se

Červená řepa1)                          Červen–říjen                                                    Do května, od června nová sklizeň

Saláty                                      Květen–říjen                                                    Neskladuje se

Zelí hlávkové1)                          Červenec–listopad                                            Do dubna

Zelí pekingské1)                        Září–říjen                                                        Do března 

1) Produkty jsou skladovány – sklady chlazené, sklady s řízenou atmosférou (CA) 
2) Produkty jsou skladovány – ULO sklady (Ultra Low Oxygen), sklady s řízenou atmosférou (CA)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, Ekologická poradna Veronica

Zelenina je řazena do ročního období podle obvykle doby sklizně. Takže např. v zimě je velmi málo čerstvých druhů,

ale zase můžeme sehnat spoustu skladované zeleniny. 

Tento kalendář slouží jen pro základní orientaci. Doby sklizně a skladování se liší podle oblasti, klimatických podmínek,

počasí a odrůdy, ale také podle způsobu pěstování. 
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10. RECEPTY LOSOS, ZELENINOVÝ COUS COUS 
(nebo OPÉKANÁ POLENTA), BYLINKOVÝ 
BEŠAMEL ZAHUŠTĚNÝ BRAMBOROU

LOSOS

Losos s kůží                 2110 g

Olej řepkový                 100 g

Sůl                                  10 g

Pracovní postup: 
1. Multifunkční pánev nastavíme na pečení
a na teplotu 160°C a necháme ji rozehřát.

2. Do rozehřáté pánve dáme řepkový olej,
který také necháme rozehřát. 

3. Do rozpáleného oleje vložíme lososa
kůží dolů a necháme opékat, dokud není
kůže opečená dozlatova, cca 6 minut. 

4. Lososa otočíme, teplotu snížíme na
120°C a lososa necháme opékat dalších
cca 5 minut. 

5. Lososa necháme na mřížce odpočinout
3–5 minut a servírujeme s libovolnou přílo-
hou. 

Počet dospělých porcí 10 

Velikost dospělé porce po uvaření 186 g
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COUS COUS VAŘENÝ VE VÝVARU
Celkové množství 710 g

Velikost porce 140 g

Počet dospělých porcí 5

Cous-cous                    211 g

Olej řepkový                 30 g

Cibule                         200 g

Česnek                          20 g

Kuřecí vývar                390 g

Sůl                                  2 g

Olej olivový                   10 g

Pracovní postup: 
1. Multifunkční pánev nastavíme na opékání 
a teplotu na 180°C a necháme rozehřát.

2. Do pánve nalijeme řepkový olej a také ne-
cháme rozehřát. 

3. Do rozehřátého oleje přidáme cibuli a ne-
cháme restovat bez barvy, cca 5 minut. 

4. Přidáme česnek a necháme také restovat bez
barvy, další 2 minuty. 

5. Vše zalijeme kuřecím vývarem, který přive-
deme k varu a okamžitě vypneme. 

6. Do horkého vývaru přidáme cous-cous, pro-
mícháme, přiklopíme a dáme mimo sporák od-
počívat alespoň 15 minut. 

7. Hotový cous-cous provzdušníme vidličkou 
a přidáme olivový olej. 

8. Servírujeme horký. 

COUS COUS SE ZELENINOU Celkové množství 1024 g
Velikost porce 145 g

Počet dospělých porcí 7 

Cous-cous vařený         710 g

Paprika žlutá              100 g

Paprika zelená            100 g

Paprika červená          100 g

Rajče                          100 g

Koriandr čerstvý            20 g

Olej řepkový                 20 g

Pracovní postup: 
1.Multifunkční pánev nastavíme na opékání 
a teplotu na 180°C a necháme ji rozehřát.

2. Do pánve dáme rostlinný olej a také ho ne-
cháme rozehřát. 

3. Do rozehřátého oleje dáme opékat papriku
nakrájenou na malé kostičky 0,5 x 0,5 cm, opé-
káme dozlatova

4. K opečené paprice přidáme rajče nakrájené
na kostičky a krátce také opečeme. 

5. Do opečené zeleniny přidáme uvařený stu-
dený cous-cous, dobře promícháme a krátce vše
společně opečeme, cous-cous by měl být pro-
hřátý. 

6. Dochutíme solí a koriandrem nasekaným na-
jemno. 

7. Servírujeme horké.
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OPEČENÁ POLENTA Celkové množství 1780 g

Velikost porce 125 g

Počet dospělých porcí 14 

Máslo                           70 g

Cibule                         100 g

Česnek syrový               25 g

Mléko polotučné      1750 ml

Sůl                                10 g

Parmazán nebo 
Gran Moravia 
(extra tvrdý sýr typu 
parmazán)                    75 g

Pepř bílý                         1 g

Polenta                       200 g

Pracovní postup: 
1. Multifunkční pánev nastavíme na opékání 
a teplotu na 150°C a do pánve vložíme máslo,
které necháme rozpustit. 

2. Na rozpuštěném másle necháme zpěnit ci-
buli, bez barvy, to bude trvat asi 5 minut, pak
přidáme česnek a ten také necháme jen bez
barvy zpěnit. 

3. Teplotu snížíme na 90°C a do cibulového zá-
kladu nalijeme mléko, promícháme a přidáme
polentu (kukuřičnou mouku) a důkladně promí-
cháme, aby nevznikly hrudky. 

4. Vaříme při nízké teplotě za pravidelného mí-
chání cca 50 minut. 

5. 5 minut před koncem vaření přidáme parma-
zán a důkladně promícháme, dochutíme solí 
a bílým pepřem.

6. Hotovou krémovou polentu dáme do misek
vymazaných máslem a necháme ztuhnout a dů-
kladně vychladnout v lednici. 

7. Ze ztuhlé polenty nakrájíme čtverečky o veli-
kosti 125 g

8. Indukci (plyn…) nastavíme na střední intenzitu, 5 z 8 a necháme rozehřát
teflonovou pánev (na jiné pánvi se bude přichytávat). 

9. Do rozehřáté pánve nalijeme rostlinný olej, stačí malé množství, který
také necháme rozehřát

10. Do rozehřátého oleje vkládáme ztuhlou polentu, nejdříve opečeme
vrchní stranu, která má ztuhlý povrch a opečeme dozlatova, cca 4 minuty

11. Polentu otočíme a opečeme také z druhé strany, to už bude trvat kratší
dobu, cca 2 minuty. 

12. Servírujeme teplé. 
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BEŠAMEL ZAHUŠTĚNÝ BRAMBOROU

Olej řepkový                  200 ml

Brambora moučná         2000 g

Mléko polotučné          8500 ml

Cibule žlutá                     850 g

Hřebíček celý                       4 g

Muškátový oříšek                1 g

Bobkový list                         1 g

Sůl                                    30 g

Pracovní postup: 
1. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno.
2. Oloupané a nakrájené brambory dáme vařit
do konvektomatu v děrované gastronádobě.
3. Konvektomat nastavíme na vaření v páře,
teplotu páry na 95°C, intenzitu páry na vysoké
nastavení a čas na 50 minut.
4. Multifunkční pánev nastavíme na opékání 
a teplotu nastavíme na 140°C 
5. Do pánve přidáme rostlinný olej a necháme
ho zahřát
6. Do zahřátého rostlinného oleje přidáme na-
jemno nakrájenou cibuli společně s hřebíčkem
a necháme zpěnit po dobu 2 minut, cibule by
neměla získat žádnou barvu. 
7. Do zpěněné cibule nalijeme celé množství
mléka 
8. Multifunkční pánev necháme nastavenou na
opékání a teplotu nastavíme na 90°C a čas na
60 minut. 
9. Ochucené mléko necháme vařit po celou
dobu při 90°C a občas promícháme. 
10. Když je ochucené mléko hotové, přidáme
muškátový oříšek a sůl a vše důkladně promí-
cháme. 
11. Na závěr scedíme, aby v mléce nezůstala
cibule a hřebíček. 
12. Uvařené brambory mezitím vyndáme z kon-
vektomatu a lehce je rozmačkáme. 
13. Takto rozmačkané brambory přidáme do
ochuceného mléka a vše rozmixujeme. 
14. Výsledná konzistence by měla být krémová
a hladká. 
15. Hotový bešamel zchladíme a skladujeme
při max. 4°C. 

BYLINKOVÝ BEŠAMEL 

Rostlinný olej (řepkový)  200 ml

Brambora moučná         2000 g

Mléko polotučné          8500 ml

Cibule žlutá                     850 g

Hřebíček celý                       4 g

Muškátový oříšek                1 g

Bobkový list                         1 g

Sůl                                    30 g

Plocholistá petržel            100 g

Kopr                                100 g

Tymián                            100 g

Pracovní postup: 
1. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno.
2. Oloupané a nakrájené brambory dáme vařit do
konvektomatu v děrované gastronádobě.
3. Konvektomat nastavíme na vaření v páře, teplotu
páry na 95°C, intenzitu páry na vysoké nastavení
a čas na 50 minut.
4. Multifunkční pánev nastavíme na opékání a tep-
lotu nastavíme na 140°C 
5. Do pánve přidáme rostlinný olej a necháme ho
zahřát
6. Do zahřátého rostlinného oleje přidáme najemno
nakrájenou cibuli společně s hřebíčkem a necháme
zpěnit po dobu 2 minut, cibule by neměla získat
žádnou barvu. 
7. Do zpěněné cibule nalijeme celé množství mléka. 
8. Multifunkční pánev necháme nastavenou na 
opékání a teplotu nastavíme na 90°C a čas na 
60 minut. 
9. Ochucené mléko necháme vařit po celou dobu
při 90°C a občas promícháme. 
10. Když je ochucené mléko hotové, přidáme mu-
škátový oříšek a sůl a vše důkladně promícháme. 
11. Na závěr scedíme, aby v mléce nezůstala cibule
a hřebíček. 
12. Uvařené brambory mezitím vyndáme z konvek-
tomatu a lehce je rozmačkáme. 
13. Takto rozmačkané brambory přidáme do ochu-
ceného mléka a vše rozmixujeme. 
14. Do hotového bešamelu přidáme bylinky, plo-
cholistou petržel, kopr a tymián nakrájené najemno
a promícháme. 
15. Výsledná konzistence by měla být krémová 
a hladká. 
16. Hotový bešamel zchladíme a skladujeme při
max. 4°C. 

Norma na 10 litrůNorma na 10 litrů
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ŠPENÁTOVÝ KRÉM Z BEŠAMELU 
– mražený špenát

Bešamel zahuštěný bramborou           

10 000 ml

Špenát krájený Bonduelle                   

1000 g

Česnek konfitovaný                            

190 g

Pracovní postup: 

1. Do multifunkční pánve nalijeme, nebo 
v ní necháme hotový základní bešamel 
a nastavíme ji na opékání, teplotu na 90°C
a čas na 10 minut. 

2. Ve chvíli, kdy je bešamel zahřátý na
90°C, přidáme čerstvý špenát a konfito-
vaný česnek a necháme povařit maximálně
5 minut, při delším vaření by špenát začal
šednout. 

3. Když je bešamel se špenátem opět za-
hřátý na 90°C, teplotu pánve přepneme na
70°C a polévku důkladně rozmixujeme ty-
čovým mixérem. 

4. V případě, že chceme mít polévku hlad-
kou, můžeme ji postupně mixovat v kuchyň-
ském mixéru s vyššími otáčkami. 

5. Hotovou polévku udržujeme při teplotě
70°C a rovnou servírujeme. 

Norma na 10 litrů

ŠPENÁTOVÝ KRÉM Z BEŠAMELU 
– čerstvý špenát

Bešamel zahuštěný bramborou           

10 000 ml

Špenát baby čerstvý                            

900 g

Česnek konfitovaný                            

240 g

Pracovní postup: 

1. Do multifunkční pánve nalijeme, nebo 
v ní necháme hotový základní bešamel 
a nastavíme ji na opékání, teplotu na 90°C
a čas na 10 minut. 

2. Ve chvíli, kdy je bešamel zahřátý na
90°C, přidáme čerstvý špenát a konfito-
vaný česnek a necháme povařit maximálně
5 minut, při delším vaření by špenát začal
šednout. 

3. Když je bešamel se špenátem opět za-
hřátý na 90°C, teplotu pánve přepneme na
70°C a polévku důkladně rozmixujeme ty-
čovým mixérem. 

4. V případě, že chceme mít polévku hlad-
kou, můžeme ji postupně mixovat v kuchyň-
ském mixéru s vyššími otáčkami. 

5. Hotovou polévku udržujeme při teplotě
70°C a rovnou servírujeme. 

Norma na 10 litrů

58



6160 59

BOLOŇSKÉ RAGÚ Z ČOČKY A ŽAMPIONŮ

Cibule                         150 g

Celer řapíkatý               75 g

Mrkev                           75 g

Česnek                          20 g

Čočka beluga vařená   900 g

Žampiony hnědé 
– hlavy                       100 g

Rajčata 
San Marzano             1200 g

Rajčatové pyré              70 g

Víno červené             200 ml

Vývar zeleninový     2000 ml

Olej řepkový               60 ml

Sůl                                12 g

Pracovní postup: 
1. Multifunkční pánev nastavíme na opékání 
a teplotu na 150°C a do pánve vložíme máslo,
které necháme rozpustit. 

2. Na rozpuštěném másle necháme zpěnit ci-
buli, bez barvy, to bude trvat asi 5 minut, pak
přidáme česnek a ten také necháme jen bez
barvy zpěnit. 

3. Teplotu snížíme na 90°C a do cibulového zá-
kladu nalijeme mléko, promícháme a přidáme
polentu (kukuřičnou mouku) a důkladně promí-
cháme, aby nevznikly hrudky. 

4. Vaříme při nízké teplotě za pravidelného mí-
chání cca 50 minut. 

5. 5 minut před koncem vaření přidáme parma-
zán a důkladně promícháme, dochutíme solí 
a bílým pepřem.

6. Hotovou krémovou polentu dáme do misek
vymazaných máslem a necháme ztuhnout a dů-
kladně vychladnout v lednici. 

7. Ze ztuhlé polenty nakrájíme čtverečky o veli-
kosti 125 g

8. Indukci (plyn…) nastavíme na střední intenzitu, 5 z 8 a necháme rozehřát
teflonovou pánev (na jiné pánvi se bude přichytávat). 

9. Do rozehřáté pánve nalijeme rostlinný olej, stačí malé množství, který také
necháme rozehřát

10. Do rozehřátého oleje vkládáme ztuhlou polentu, nejdříve opečeme
vrchní stranu, která má ztuhlý povrch a opečeme dozlatova, cca 4 minuty

11. Polentu otočíme a opečeme také z druhé strany, to už bude trvat kratší
dobu, cca 2 minuty. 

12. Servírujeme teplé. 

Počet dospělých porcí 16 

1 dospělá porce 200 g
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RYBÍ KARBANÁTEK Z LOSOSA A PRAŽMY, 
CELEROVÉ PYRÉ

Losos bez kůže            380 g

Pražma bez kůže        280 g

Šalotka                         50 g

Jogurt řecký                  80 g

Panko strouhanka         30 g

Estragon čerstvý            10 g

Koriandr čerstvý            15 g

Kopr čerstvý                  10 g

Limetová šťáva              15 g

Sůl                                  6 g

TROJOBAL                            

Mouka hladká                6 g

Vejce                             30 g

Panko strouhanka         42 g

Olej řepkový              150 ml

Pracovní postup: 
1. Konvektomat nastavíme na páru, střední inten-
zita, teplota 80°C a necháme předehřát.

2. Lososa vcelku a pražmu vcelku vaříme na
páře 5 minut, ryba bude stále medium a šťav-
natá

3. Uvařenou rybu smícháme se všemi ingredien-
cemi (kromě trojobalu) a necháme odpočinout
v lednici, alespoň 1 hodinu. 

4. Z hotové směsi vytvarujeme, pomocí vykrajo-
vátka, rybí karbanátky, které klademe na plech
s pečícím papírem. 

5. Hotové a vytvarované karbanátky necháme
odpočinout v lednici, opět alespoň 1 hodinu,
aby se zatáhly. 

6. Hotové karbanátky obalíme v trojobalu a ne-
cháme odpočinout 15 minut na mřížce. 

7. Indukci (plyn…) nastavíme na střední intenzitu
(5 z 8) a necháme rozehřát pánev. 

8. Do pánve nalijeme rostlinný olej, který také
necháme rozehřát. 

9. Do rozpáleného oleje postupně dáváme oba-
lené karbanátky a opékáme z obou stran dozla-
tova. 

10. Usmažené karbanátky necháme odpočinout
na mřížce a servírujeme horké. 

Celkové množství                     870 gVelikost porce                          145 gPočet dospělých porcí              6

CELEROVÉ PYRÉ

Celer                           950 g

Řepkový olej               660 g

Brambory varný
typ C                           210 g

Česnek konfitovaný 
(6 stroužků)                 26 g

Cibule                          95 g

Smetana 33%             100 g

Vývar celerový             300 g

Sůl                                  4 g

Pracovní postup: 
1. Multifunkční pánev nastavíme na opékání 
a předehřejeme na 180° C.

2. Do multifunkční pánve nalijeme řepkový olej.

3. Do rozpáleného oleje vložíme celer nakrá-
jený na kostičky a restujeme 8 minut dozlatova.

4. Konvektomat nastavíme na páru, intenzita na
plno (4 kapky) a vaříme v něm brambory 
50 minut, nebo dle velikosti.

5. Opečený celer, uvařené brambory, cibuli
opečenou dozlatova, smetanu a celerový vývar
ze slupek smícháme a rozmixujeme do hladka. 

Celkové množství                     1050 g

Velikost dospělé porce            100 g

Počet dospělých porcí              10
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KRÉM Z OPEČENÉHO CELERU

Celer kořenový          4000 g

Cibule žlutá                500 g

Brambora moučná     1000 g

Rostlinný olej            500 ml

Česnek 
– konfitovaný              190 g

Sůl                                50 g

Voda                    10 000 ml

Pracovní postup: 
1. Celer oloupeme a nakrájíme na kostky 
2 x 2 cm. 

2. Oloupané a nakrájené brambory dáme vařit
do konvektomatu v děrované gastronádobě.

3. Konvektomat nastavíme na vaření v páře, tep-
lotu páry na 95°C, intenzitu páry na vysoké na-
stavení a čas na 50 minut.

4. Multifunkční pánev nastavíme na opékání,
teplotu nastavíme na 180°C, přilijeme dosta-
tečné množství rostlinného oleje, aby půlka
kostky celeru byla ponořená a necháme zahřát. 

5. Do zahřátého oleje dáme opékat celer nakrá-
jený na kostky.  

6. Celer promícháváme, aby se opékal rovno-
měrně dokud nezíská zlatavou barvu, to bude
trvat 10 minut. 

7. Ve chvíli, kdy je celer opečený dozlatova, vy-
pneme pánev a slijeme přebytečný olej a celer
necháme v pánvi. 

8. Do multifunkční pánve nalijeme 10 litrů vody
a přidáme cibuli opečenou dozlatova. 

9. Multifunkční pánev nastavíme na vaření, teplotu na 95°C, čas na 
45 minut a polévku necháme vařit

10. Mezitím vyndáme brambory z konvektomatu a připravíme si je na za-
huštění polévky. 

11. Ve chvíli, kdy je celerová polévka uvařená, teplotu nastavíme na 70°C
a přidáme vařené brambory. 

12. Na závěr polévku dobře rozmixujeme tyčovým mixérem přímo v multi-
funkční pánvi a dochutíme solí. 

13. V případě, že chceme mít polévku hladkou, můžeme ji postupně mixovat
v kuchyňském mixéru s vyššími otáčkami. 

14. Konzistence polévky by měla být krémová a hladká. 

Celkové množství                     10 litrů

Velikost dospělé porce            200 ml

Počet dospělých porcí              50

Další recepty a pracovní postupy formou video návodů najdete na portálu 
Kulinářské umění.
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