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MODERNÍ JÍDELNA
1. noviny pro velkokapacitní kuchyně & jídelny ve školách, školkách a domovech seniorů  catering  firemní stravování
MEZINÁRODNÍ ANKETA:
Jak vypadají školní jídelny
ve světě?

PAVEL VEDRAL:
Setkávám se s tím, že se jídelny bojí moderní úpravy jídel

Že jsou školní jídelny v Česku a na Slovensku unikátní, dokazuje i naše rozsáhlá anketa mezi českými přáteli a čtenáři žijícími
v zahraničí, ale i samotnými cizinci.

Pro děti jde vařit i bez práškování nebo
polotovarů. Je o tom přesvědčený i kuchařský mistr Pavel Vedral, který dělá
poradenství pro školní jídelny.

strana 12

LEMONAPE
nápoj, který myslí
na zdraví a prevenci školáků
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STRAVOVÁNÍ V JÍDELNÁCH
nemusí být nutně
nezdravá nuda
Úroveň stravování ve školních i jiných
jídelnách se v posledních letech v Česku
výrazně změnila. Dílem i díky zájmu
odborné a laické veřejnosti.
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Nové trendy přinášejí
do jídelen svěží vítr

Vývařovna, kde se jídla bez chuti podávají jako
na běžícím páse? Kdepak, to je zažité klišé o školních
jídelnách, které už dávno není pravda. České školní
jídelny slaví 70 let a ve světě jsou unikátem. Stále je
však co zlepšovat – jsou správnou cestou, ale nesmí
usnout na vavřínech.
„Před 70 lety skončila druhá světová válka a otevřel se problém
podvyživených dětí,“ vysvětluje
Jitka Krmíčková z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
„Stát proto podpořil zakládání
školních jídelen, aby se mladší generace dostala k potřebné
výživě.“ Ve srovnání s poválečným obdobím se dne již nehledí
pouze na to, jak děti nasytit, ale
také se sledují výživové hodnoty potravin. Jídelny často plní
i výchovnou funkci, kdy se malí
strávníci učí jíst pokrmy, se kte-

rými se doma nesetkají. „Dnes je
takovým příkladem třeba rajská
omáčka, kterou děti často ochutnají až ve školní kantýně,“ doplňuje Jitka Krmíčková.
Made in Czechoslovakia
Školní jídelny tak, jak je známe
v České republice, nemají ve světě, kromě sousedního Slovenska,
obdobu. Provoz jídelen je u nás
regulován legislativou. Každá
školní jídelna musí vařit pro své
strávníky na základě předepsaného spotřebního koše, jehož ob-

sah se průběžně mění. Spotřební
koš určuje, jaké potraviny z několika kategorií musí školní jídelna
za jeden měsíc svým strávníkům
připravit. „V posledních letech se
rozšířil hlavně o ryby, zeleninu
a luštěniny, aby splňoval zásady
současné zdravé výživy pro děti.
Proto můžeme říct, že školní jídelny vaří zdravě,“ dodává Alena
Strosserová, odbornice na výživu
a školní stravování.
Experti se před pár lety v Praze
na konferenci, kterou spolupořádal řetězec Makro, shodli na tom,
že právě v problematice spotřebního koše mají jídelny ještě rezervy, protože 2 % školních jídelen
spotřební koš nesledují. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví proto na toto téma připravily
metodické školení pro zástupce
školních jídelen.

Stravování pro děti se liší
„Dnes je gastronomie obecně
velmi populární a úroveň je stále lepší a lepší. Jako kdyby lidi
po letech stereotypních jídelníčků a jídel neurčité kvality konečně objevili kouzlo jednoduchosti,
čerstvých surovin, tradičních
i moderních postupů,“ nevidí
to tak černě Filip Sajler, Chef &
CEO ve společnosti Perfect Canteen & Perfect Catering, specializující se na fast fine restaurace, moderní firemní stravování
a prémiový catering.
Odbornice na výživu Kateřina
Cajthamlová říká, že stravování dětí a dospělých se velmi liší
a dětský organismus potřebuje
ke svému správnému vývoji jinou
skladbu základních živin.
Inspirující čtení přeje
Petr Holeček, šéfredaktor

»

V problematice
spotřebního
koše mají jídelny
ještě rezervy,
protože 2 %
školních jídelen
spotřební koš
nesledují.
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Naše náplasti
jsou unikátní
v tom, že
neprosakují
a výborně drží
i při namočení.

FOTO: CHYTRÉ LEKARNIČKY

Lékárničky nejen do školních kuchyní a jídelen
Je důležité, aby personál školy v kuchyni, ale i malí
strávníci byli v případě nutnosti co nejrychleji ošetřeni
a zkrátili dobu rekonvalescence. Díky unikátnímu návodu formou obrázků je jakákoliv aplikace přípravku nebo
částí lékárničky od firmy Chytré lékárničky CZ vhodná
jak pro cizince, tak jakéhokoliv zaměstnance v provozu
a odpadá tak stres s používáním a správné aplikace. Jak
funguje tento systém švédské značky Cederroth, vysvětluje pro speciál Moderní jídelny obchodní zástupkyně
firmy Lenka Sedláčková.
Čím jsou vaše lékárničky zajímavé a proč jsou chytré?
Začala bych tou chytrostí, neboť
s tím právě souvisí zajímavost.
Tyto lékárničky v sobě skýtají spoustu důležitých aspektů.
Když je dáte dohromady, vždy
dojdu ke stejnému závěru, že
jsou hlavně chytré… Jsou velmi dobře viditelné svou zelenou
barvou, takže i uživatelé, kteří
nejsou zasvěceni do umístění lékárničky, hned uvidí, kde se nachází. Dále je velmi rychle aplikovatelná, to znamená, že každý
produkt má v lékárničce své místo a při otevření nebo u lékárničky na zdi hned pod průhledným
krytem vidíte, kde se právě daný
produkt, který k ošetření potře-

bujete, nachází. Každá náplň
je označená obrázkem, který je
zároveň obrázkovým návodem
k použití, takže by jej měl umět
použít i ten, kdo zrovna nemá
zdravotní praxi v malíku. Když
produkt použijete, vidíte číslo
artiklu, podle kterého je možné
opět náplň objednat a doplnit.
Takže poskytujete ještě další
služby kromě prodeje lékárniček?
Ano, samozřejmě. Lékárničky
doplňujeme na základě objednávky a všem zákazníkům hlídáme expirace produktů. Ta je celkem dlouhá (4 roky), takže není
nutné produkty měnit například
každý rok a stresovat se tím, že

když přijde kontrola z vedení
nebo auditu BOZP, že by provozovnu popotahovali za prošlé
a nedokonalé vybavení.
Teď se nabízí otázka, jak je to
právě s legislativou a kontrolou tohoto vybavení?
No, to je trošku oříšek... Narozdíl
od silničního provozu, kde obsah
lékárničky stanovuje vyhláška
ministerstva dopravy, není obsah firemní lékárničky přímo
stanoven. Vybavení lékárniček se
řídí pouze nepřímými instrukcemi platné podle zákoníku práce
a dalších předpisů BOZP, které
uvádějí, že zaměstnavatel má
povinnost zajistit, aby pracoviště byla vybavena, v rozsahu
dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím závodní
preventivní péči, prostředky pro
poskytnutí první pomoci a pro
přivolání zdravotnické záchranné služby. Takže není jasně dáno,
co má lékárnička obsahovat, ale
je nutné poskytnout první pomoc
na své provozovně či pracovišti.
Tímto ale zaměstnavatel, pokud
si nezajistí dostatečnou výbavu
pro první pomoc, riskuje spoustu
negativních dopadů. Dle našich

zkušeností, většina zaměstnavatelů ať ve státním sektoru tak
v soukromém se snaží předcházet problémům a zajistit ideální
vybavení pro zásah v případě
úrazu na pracovišti.
Naše lékárnička právě umožní
rychlou aplikaci a péči, což může
ovlivnit rychlou léčbu a krátkou
rekonvalescenci pro návrat zaměstnance do pracovního procesu.
Chápu, že nějaké vybavení
je tedy potřeba také podle
velikosti provozovny a počtu
zaměstnanců. Nabízíte tedy
více druhů lékárniček?
Ano, máme k dispozici lékárničky od nejmenšího a základního
vybavení, například kapsičky
na školní výlety, menší kufříky
pro kanceláře či hotelové recepce
až po velké kufry do výroby či nástěnné stanice první pomoci, kde
je už obsah bohatší a právě přizpůsobený větším provozovnám
a jejich potřebám v případě poranění - první pomoc, pořezání,
popálení, pohmoždění, výplach
očí a podobně.
Více informací o produktech:
www.chytrelekarnicky.cz

Projekt Sekce veřejného stravování
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
přichází s novým projektem, jehož hlavním posláním je vzdělávat kuchaře a šéfkuchaře z oblasti veřejného stravování.
Určený je hlavně pro předškolní
a školní stravování, menzy, nemocnice, domovy pro zdravotně
postižené, domovy pro seniory a lázeňství a zaměstnanecké
stravování. Projekt spočívá v za-

jištění speciálních tříhodinových
kurzů ve všech krajích celé České
republiky v průběhu celého roku.

Více informací naleznete na www.akc.cz

Každý účastník obdrží kromě
absolventského certifikátu a rozšířeného obzoru také daný recept
s fotografií a veškeré materiály,
které byly součástí kurzů.Předsedou Sekce veřejného stravování
byl jmenován Zdeněk Hladík,
manažer kulinářských projektů.

FOTO: AKC
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Být šetrní ke zdraví strávníků, potravinám
i životnímu prostředí, to je oč tu běží
Snem každého dobrého kuchaře, který nad svou prací
přemýšlí a dělá jí s chutí, je spokojený a nasycený
strávník. V případě školní jídelny do této skupiny jedlíků
spadají hlavně malé děti a dorost, kteří jsou v dnešní
době dost postiženi fenoménem fastfoodů a jejich
jazýčky jsou značně vybíravé. Pokud kuchyně uspěje
u těchto náročných má vyhráno. Vždyť žáček, který si
jde po třetí přidat, je nejlepší odměnou.

A

co proto udělat? Jednou z variant je zaměřit
se na rozšíření jídelního
lístku o pokrmy připravené trochu jinak. Technologie,
jako konvektomaty, jsou nejlepším výchozím bodem k úspěchu.
Tato v dnešní době již běžně používaná multifunkční zařízení
jsou v mnoha případech využívána bohužel jen omezeným způsobem. Přičemž tyto stroje nabízejí mnoho zajímavých a hlavně
opravdu užitečných funkcí.
Firma Retigo se při odborných
školeních a seminářích na tyto
funkce zaměřuje a snaží se všem
zainteresovaným
kuchařům

a kuchařkám předat své zkušenosti, tipy a triky, jak a kdy tyto
funkce použití.
Mezi velmi zajímavé funkce určitě patří Vaření/pečení přes
noc s použitím nízké teploty.
V podstatě nejde o nic složitého
a výsledek vás a vaše strávníky
může jenom příjemně překvapit. Funkce se používá hlavně
pro úpravu velkých kusů mas
(vepřové, hovězí, drůbeží). Maso
touto úpravou neztrácí svou přirozenou šťavnatost a chuť. Krásou této přípravy je ale také to, že
jste schopni ušetřit na nákladech
za spotřebu elektrické energie
díky nočním tarifům, za spotře-

bu vody díky regulované vlhkosti
a dosáhnout i neuvěřitelné výtěžnosti masa (až 80%). Samozřejmostí je úspora času, jelikož ráno
při příchodu do práce máte maso
připravené a můžete se soustředit na další práci. Všechny tyto
faktory vás mohou posunout
o trochu dál. Vyšší výtěžnost
umožní dávat větší porce. Šetrná
teplená úprava párou a horkým
vzduchem zajistí chutné, zdraví prospěšné a šťavnaté maso.
A úspora času a nákladů na energie vám uvolní ruce i peněženku
pro přípravu příloh či dezertů.
Někoho by napadlo: „A co na to
hygiena?“ Odpověď je snadná.
Pokud dodržíte správný postup
přípravy, nemusíte se ničeho

»

Šetrná teplená
úprava párou
a horkým
vzduchem zajistí
chutné, zdraví
prospěšné
a šťavnaté maso.
FOTO: RETIGO

obávat. Standardy HACCP tuto
přípravu připouštějí a je využívaná po celém světě.

Firma RETIGO pořádá každý měsíc na různých místech semináře,
kde se tyto úpravy a postupy může naučit každý, kdo projeví zájem.
Semináře jsou zdarma, pouze na základě předchozí registrace buď
telefonicky na +420 734 751 061, nebo emailem kuchar@retigo.cz
a nebo elektronicky na http://www.retigo.cz/prezentace-a-skoleni.
V případě zájmu o individuální školení, volejte nebo pište na výše
uvedené kontakty. Rádi vás navštívíme.
INZERCE

ZVEME VÁS
NA INTECO 2018
Mezinárodní veletrh zařízení pro obchod,
hotely a veřejné stravování

27. 2.–2. 3. 2018
Výstaviště Brno | Hala V
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Nejlepší školní oběd
vaří v Petrohradě
Zdraví na talíři, které chutná,
takové bylo téma loňského, již
osmého ročníku soutěže o Nejlepší školní oběd 2017. Ve finále
soutěže, které se uskutečnilo
v MAKRO Akademii v pražských Stodůlkách, bojovalo
10 týmů z celé České republiky.
Vítězné menu připravil kuchařský tým Mateřské a základní
školy Petrohrad, Černčice. Stříbro si odnesla jídelna Základní
školy Český Brod, Žitomírská,
na třetím místě se umístily
kuchařky ze Základní školy Mánesova Otrokovice.
TEXT: PETR HOLEČEK

P

orotu i žáky základních škol
okouzlila vítězná škola z Petrohradu s menu složeným z jarní
zeleninové polévky s bramborem, hovězích závitků s řapíkatým celerem a mrkví a tvarohovým dezertem
s borůvkami bez mouky. Druhé místo
obsadila Základní škola Český Brod,
Žitomírská s krémovou polévkou
z pečeného celeru, krůtím závitkem
se špenátem a lučinou, staročeským
bramborovým pyré a salátem s mrkví
a bio sezamovou emulzí. Jako dezert
podávala škola špaldové řezy z červené
řepy a ořechy. Bronzový pohár převzala Základní škola Mánesova Otrokovice, která soutěžila s krémovou polévkou z pečeného květáku se sójovou
smetanou, pečeným lososem Gorbuša
s opraženými mandlovými lupínky
a bulgurem, quinou a grilovanou zeleninou, lehkým salátem z polníčku
a jogurtovým dezertem z červené řepy
s banánem a chia semínky.
„Předložená soutěžní menu byla pestrá, moderní a velmi chutná. V pokrmech byly zařazeny netradiční potraviny vhodně zkombinované s klasickými

Ve finálovém klání se utkaly
následující školní jídelny
(v abecedním pořadí):
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mateřská škola Jaroměř,
Knappova
MŠ Matěchova, Praha 4,
Halasova 1069
Střední odborná škola a Stření
odborné učiliště, Polička, Čs.
Armády
Základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Plzeň
Mohylová
Základní škola a Mateřská škola
Velké Svatoňovice, okres Trutnov
Základní škola Český Brod,
Žitomírská
Základní škola Mánesova
Otrokovice
ZŠ a MŠ Leskovec, okres Vsetín
ZŠ a MŠ Petrohrad, Černčice
ZŠ a MŠ Velký Beranov u Jihlavy

surovinami. Kuchařské týmy předvedly velmi profesionální práci a nyní
nás čeká náročný úkol naučit jíst tyto
pokrmy děti v jídelnách,“ hodnotí finálové kolo Alena Strosserová, hlavní
organizátorka soutěže.
Dvě hodiny na dvacet porcí
Každý soutěžní tým tvořili vedoucí
dané školní jídelny a jeden až dva pracovníci provozu. Na přípravu 20 porcí
měly týmy dvě hodiny. Všechna přihlášená menu musela splňovat normou
stanovený limit 34 korun za polévku,
hlavní jídlo a dezert. Důležitým kritériem byly také přísné nutriční nároky.
Aby se menu mohlo přihlásit do soutěže, muselo se nacházet na pravidelném
jídelním lístku školní jídelny a patřit
mezi oblíbené pokrmy malých strávníků. V prvním korespondenčním kole
hodnotila zaslané obědy odborná porota. Posuzovala vhodnost použitých
surovin a jejich vyváženost, nutriční
hodnoty, technologický postup přípravy a samozřejmě i chuť a barevnou
lákavost pokrmů. „Soutěžící dnes
předvedli obdivuhodný výkon, pro-

tože připravit celé menu za 34 korun
a splnit veškeré požadavky na školní
oběd není vůbec jednoduché. Některé z dnešních pokrmů by se mohly
podávat i v restauracích. Na obědech
bylo znát, že se jídelny snaží pracovat
s kvalitními a čerstvými surovinami,“
sdělil Petr Stádník, člen poroty a šéfkuchař Makro ČR, který má zkušenosti z několika michelinských restaurací.
„Jídelny by obecně měly začít používat
méně soli, cukru a mouky a vařit více
s obilovinami nebo luštěninami. Soutěžní týmy jsou důkazem, že se jim to
daří čím dál více.“
Tříchodové menu finálových týmů
hodnotili odborníci na výživu a stravování, zástupce Asociace kuchařů
a cukrářů, zástupce generálního partnera velkoobchodu a medií. Hodnotili
nejen odborníci, důležitými porotci
byli také malí strávníci, pro které jsou
obědy určeny v první řadě.
Zájem o kvalitu
Rostoucí trend zájmu o čerstvé a sezónní suroviny potvrzuje i velkoob-
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chodní síť MAKRO ČR, kde
nakupuje velká část českých
školních jídelen. „Mezi našimi
zákazníky z řad školních kantýn
jsou stále oblíbenější méně tradiční a trendy suroviny.
Samozřejmostí se stává příprava zeleninových pyré a nebojí se
například ani řepy. Mezi nejpopulárnější ryby patří treska nebo

sumeček africký,“ uvádí Stádník.
„Kvalita každé kuchyně se odvíjí
od toho, jaké ingredience používá. Bohužel je stále oblíbená
i konzervovaná zelenina, která
kuchařům usnadňuje přípravu.
Na příkladu soutěžních obědů
je vidět, že čerstvé suroviny jsou
vždy lepší a ani školní jídelny se
jim už nevyhýbají,“ uzavírá.

Nejlepší školní jídelny
a jejich menu:
1. místo: ZŠ a MŠ Petrohrad, Černčice
Polévka
Polévka jarní zeleninová
s bramborem
Hlavní jídlo
Hovězí závitky s řapíkatým
celerem a mrkví
Dezert
Tvarohový dezert s borůvkami
(lesní ovocná směs) bez mouky

Polévka
Krémová polévka z pečeného
celeru
Hlavní jídlo
Krůtí závitek se špenátem a lučinou, staročeské bramborové
pyré, salát s mrkví a bio sezamovou emulzí
Dezert
Špaldové řezy z červené řepy a
ořechy
3. místo: Základní škola Mánesova, Otrokovice

Nejlepší polévka
Základní škola Mánesova
Otrokovice
Polévka krémová z pečeného
květáku se sójovou smetanou

Konference o školním stravování v Makro Akademii v říjnu 2017
představila aktuální trendy v gastronomii upravené pro dětské
strávníky. Skládala se z bloku přednášek výživových specialistů i odborníků na školní stravování a z praktických workshopů
s odborníky z gastronomie. Konferenci spolupořádala Asociace
školních jídelen České republiky.
Stravování ve školách je jedním
z nejdůležitějších faktorů, které
rozhodují, jaké návyky a vztah
k jídlu si děti vytvoří. Přední odborníci na výživu v rámci konference o školním stravování
předali účastníkům, kterými
byli především vedoucí školních
jídelen, kuchaři a kuchařky, své
poznatky a zkušenosti z praxe.
Zástupci školních jídelen se tak
seznámili se současnými trendy
ve výživě i se zpracováním surovin a moderními kuchyňskými
technologiemi.

»

2. místo: Základní škola Český Brod, Žitomírská

Polévka
Polévka krémová z pečeného
květáku se sojovou smetanou
Hlavní jídlo
Pečený losos ,,Gorbuša“ s opraženými mandlovými lupínky,
bulgur s quinoou a grilovanou
zeleninou
Salát
Lehký salát z polníčku
Dezert
Jogurtový dezert z červené řepy
s banánem a chia semínky

Trendy pro dětské strávníky »

Stravování ve školách je
jedním z nejdůležitějších
faktorů, které rozhodují, jaké
návyky a vztah k jídlu si děti
vytvoří.
„Kvalitní školní stravování je
základním pilířem pro zlepšení stravování celé společnosti.
My věříme, že aktivitami, jako
je právě tato konference S chutí
do světa výživy, pomůžeme zlepšit stravování nejen ve školách,“
komentuje význam konference
Miroslav Formánek, specialista
na školní stravování společnosti
Makro.
První část konference byla věnována přednáškám. Ty zaštítili
odborníci Státního zdravotního
ústavu, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, Jihočeské
Univerzity a Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřili se na důležitost jednotlivých složek potravy, využití sezónních a lokálních
produktů či výživová omezení
projevující se u dětí včetně tipů,
jak s nimi pracovat. Odborníci
ze Státního zdravotního ústavu
vysvětlili, jak správně a jednoduše sestavit jídelníček na každý
den tak, aby obsahoval dostatek

všech potřebných živin. Použili
k tomu jednoduchý model Pyramidy výživy pro děti. Probíralo
se i téma vztahu médií ke školnímu stravování a výzkumu, který
ukázal na skutečné problémy
ve školním stravování, jako je
vyšší spotřeba soli, nižší obsah
nenasycených mastných kyselin
apod.
Následně účastníci aplikovali
znalosti z přednášek v praktickém workshopu. Pod vedením
kuchařů z Makro Akademie připravili moderní pokrmy vhodné pro školní stravování, které
splňovaly výživové zásady. Především dostatečné množství
čerstvé zeleniny či ovoce, minimum soli či přidaných cukrů.
Na dochucení účastníci použili
bylinky a čerstvě připravená bylinková pesta. Pokrmy byly z větší části bezlepkové, aby mohly
být servírovány i dětem s celiakií.
Účastníci během dne uvařili tři
kompletní školní menu složená z polévky, hlavního chodu
a dezertu. Součástí workshopu
byla také možnost individuální
konzultace praktických otázek
týkajících se provozu školních
jídelen.
„Asociace školních jídelen ČR
byla založena s cílem propojit zajímavými a odbornými projekty
školní jídelny v České republice
a pozitivně propagovat význam
školního stravování. Tento cíl bychom rádi dále rozvinuli v oblasti
zvyšování nutriční gramotnosti
pracovníků školních jídelen. Systematickým zvyšováním znalostí
a praktických dovedností personálu školních jídelen v oblasti
výživy tak přispíváme k plnění
národní strategie Zdraví 2020.
Konference S chutí do světa výživy tento cíl naplňuje,“ doplňuje
Michal Malát, šéf AŠJČR.

Nejlepší hlavní jídlo
Základní škola a Mateřská škola
Velké Svatoňovice

Nejlepší dezert
ZŠ a MŠ Petrohrad,
Černčice

Rybí sekaná s bylinkami
v pórkovém kabátku, smetanová
polentová kaše zdobená klíčky
Salát z míchaných salátů a rajčátek

Tvarohový dezert s borůvkami
(lesní ovocná směs) bez mouky

Předložená soutěžní menu byla
pestrá, moderní
a velmi chutná.
V pokrmech byly
zařazeny netradiční potraviny
vhodně zkombinované s klasickými surovinami. Kuchařské
týmy předvedly
velmi profesionální práci
FOTO: MAKRO AKADEMIE

»

Tříchodové
menu finálových
týmů hodnotili
odborníci na výživu a stravování, zástupce
Asociace kuchařů a cukrářů,
zástupce generálního partnera
velkoobchodu
a medií.
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Stravování v jídelnách
nemusí být nezdravá nuda
Úroveň stravování ve školních i jiných jídelnách se v posledních
letech v Česku výrazně změnila. Dílem i díky zájmu odborné
a laické veřejnosti, která dává odborníkům, jež pro ni připravují
pokrmy, nové impulsy, podněty a inspirace. Skutečně to vypadá,
že lidé začínají přemýšlet nad tím, co jí a jak to působí na jejich
těla. Skvělé je, že tento trend se týká i nejmladší části
populace – dětí.
TEXT: KATEŘINA LUKÁŠOVÁ

V

Česku funguje systém školního stravování, v němž mají
děti k dispozici teplé kompletní polední stravování. Podle
slov výkonného ředitele Asociace školních jídelen ČR, Karla Jahody, to není
úplně obvyklé (podobný systém stravování nalezneme snad jen na Slovensku). V některých školách je na výběr
ze dvou až tří jídel. Jídlo si obvykle volí
dítě předem přes internet. Petra Schäferová ze společnosti Fitkouč.cz, odbornice na fitness a výživu, tvrdí, že rodič by měl rozhodně mít poradní hlas.
„Z mého pohledu je to tak, že pokud
má dítě v poledne jakékoliv teplé jídlo uvařené ze základních surovin, tak
je to vždy lepší než nic nebo něco, co
si dítě samo zakoupí za přidělené kapesné,“ říká k tomu a dodává: „I dobře
uvařená česká klasika je pro dítě lepší
než mražená pizza, fast food z mekáče
nebo párek v rohlíku.“
Úroveň stravování v Česku stoupá
„Dnes je gastronomie obecně velmi
populární a úroveň je stále lepší a lepší. Jako kdyby lidi po letech stereotypních jídelníčků a jídel neurčité kvality,

»
I dobře uvařená česká
klasika je pro dítě lepší
než mražená pizza, fast
food z mekáče nebo párek
v rohlíku.
konečně objevili kouzlo jednoduchosti, čerstvých surovin, tradičních i moderních postupů. Pro čerstvé ingredience chodí na farmářské trhy, mají své
oblíbené dodavatele pečiva, zeleniny,
vajíček, sýrů…,“ říká Filip Sajler, Chef
& CEO ve společnosti Perfect Canteen
& Perfect Catering, specializující se
na fast fine restaurace, moderní firemní stravování a prémiový catering. Jedná se o 17 restaurací v Praze a Středních Čechách a také o cateringovou
divizi. Ze své pozice se aktivně podílí
na vedení společnosti a určuje směr
jejího dalšího rozvoje. „Chtějí zkrátka jíst dobře a pochutnat si u toho.
Zatímco o víkendech vaří doma nebo
navštěvují dobré restaurace, v pracovním týdnu není času nazbyt. Ani
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Stvořený
českou
PRO ČESKOU KLASIKUpro
STVOŘENÝ!
Až 3x rychlejší časy úprav vaření klasiku!
a dušení.
(Pro svou multifunkčnost obrovsky p
praktický
raktick ý a nezničitelný.)
nezničiteln
ný.))

Až 3x rychlejší časy úprav vaření a dušení.
Pro svou multifunkčnost obrovsky praktický a nezničitelný.
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Školní jídelna by
měla být součástí uceleného systému výchovy
dětí a ukazovat
dětem i pokrmy
ne zcela běžné
a učit je tak větší
pestrosti a rozmanitosti při
výběru potravin.
FOTO: MAKRO

ve všední den pak nechtějí dělat
žádné kompromisy. My v Perfect Canteen ten trend vítáme
a snažíme se být prvními mezi
firemními restauracemi, které
se vydaly stejným směrem,“ dodává. Velkým pozitivem je podle
něj i výrazné zlepšení v přístupu
zaměstnavatelů. Ti se začali více
starat o zdraví svých zaměstnanců, což přineslo pozitivní efekt
i do oboru gastronomie.
Jinak na tom nejsou
ani školní jídelny
Podle Karla Jahody se tento
vzestupný trend týká i školního
stravování. Dílem i vlivem toho,
že ve školních kuchyních pracují
skutečně fundovaní pracovníci.
Těch bychom si podle něj měli
vážit a naučit se je patřičně ocenit. Jinak hrozí situace, že v dohledné době nebude mít, kdo
vařit a schopné vedoucí školních
jídelen a kuchařky pohltí soukromý sektor. Tato práce je totiž
fyzicky velmi náročná, ale špatně
finančně ohodnocená. „Už dnes
je um sehnat kvalitní kuchařku.
Obory kuchař-číšník nejsou naplněny jako před dvaceti lety, což
se projeví v dlouhodobém horizontu. Je třeba mít na paměti, že

práce kuchaře je velice náročná
a vyžaduje plné nasazení,“ říká
Karel Jahoda.

„Vážím si všech ředitelů,
kteří se příkladně starají
o školní stravování v jejich
škole a usilují o to, aby byla
školní jídelna výkladní
skříní jejich školy.“
Karel Jahoda

Základem je odpovědný
ředitel a fundovaný personál
Jaký je tedy recept na kvalitní
školní stravování? „Každá školní
jídelna má svou vedoucí a škola
svého ředitele, a ti by měli reflektovat potřeby strávníků, případně širší veřejnosti, která se
o školní stravování zajímá,“ říká
Karel Jahoda. V převážné většině
případů tomu tak je. „Je to o individuálním přístupu každého,
kdo v systému školního stravování působí.“ Veřejnost ale mnohdy netuší, jak komplexní problematika školního stravování je.
„Lidé pak kritizují bez hlubších
znalostí, pouze na základě popisu pokrmů v jídelním lístku. Aniž
by tušili, jak pokrm chutná. To
není správný přístup,“ vysvětluje
Jahoda.
Podle toho tedy lze říci, že základem dobré školní jídelny je dobrý ředitel, který se stará o školní
stravování, projevuje zájem,
podporuje své podřízené v jejich
práci, upřednostňuje přípravu
jídel z čerstvých surovin, hodnotí kvalitu potravin a stravuje se

v jídelně spolu s žáky. Jednoduše
jde příkladem. „Vážím si všech
ředitelů, kteří se příkladně starají
o školní stravování v jejich škole
a usilují o to, aby byla školní jídelna výkladní skříní jejich školy.
Chtěl bych se dočkat toho, aby
kvalita školní jídelny byla jedním
z důvodů, proč rodiče danou školu zvolí pro své dítě,“ říká Jahoda. Zuzana Mojžíšková z Asociace školních jídelen a Alexandra
Košťálová ze Státního zdravotního ústavu potvrzují, že trojkombinací vedoucí k všestrannému
úspěchu a spokojenosti je vzdělaný personál - edukovaný a informovaný strávník - motivující
pedagog a vedení školy.
Normy nesvazují,
ale pomáhají
Zdeňka Pajovičová pracuje jako
vedoucí školní jídelny při SOŠ
Frýdek-Místek již deset let. Jídelna vaří nejen pro studenty
a zaměstnance školy, ale také pro
„cizí“ strávníky, a dokonce vyváží dvouchodové menu i do místní
stavební firmy. Zdeňka Pajovičová potvrzuje, že úroveň stravování ve školních jídelnách se v posledních letech výrazně změnila.
Podle jejího názoru i dílem vlivu

médií a častých připomínek, jak
špatně a nezdravě se ve školních
jídelnách vaří. Domnívá se, že
to nikdy nebylo až tak zlé. „Vždy
bylo nutné dodržovat spotřební koš, který ke konci měsíce
musel být naplněn. Zavádění normalizovaných alergenů,
nutričních doporučení, častých
kontrol a proškolování pracovníků v dnešní době zaručuje to, že
strava je vyvážená, zdravá, a to
ve většině školních jídelen,“ říká
k tomu. S normami, jimž školní
stravování podléhá, má Zdeňka
Pajovičová dobrou zkušenost.
Dle jejích slov je má uložené
v počítačovém programu, kde
s nimi pracuje. Tvrdí, že nesvazují, ale naopak pomáhají.
Podle iniciativy „Skutečně zdravá škola“ ale normy, které jídelnám určují, co, jak a v jakém
množství mají dětem připravovat, v mnohém neodpovídají
moderním stravovacím požadavkům. „Dle školní inspekce není
neobvyklé, že někdy až 6,5 %
jídelen nedodržuje tyto výživové
normy. Děti dostaly méně mléka, luštěnin, ovoce a ryb, než
nařizují tabulky, naopak u cukru
a tuků se normy překročily,“ říká
k tomu Karolína Smutná, výživová a fitness poradkyně z Prahy.
Děti dělají to, co vidí doma
Mohou za to ale jídelny? „Škol-

ní jídelna by měla být součástí uceleného systému výchovy
dětí a ukazovat dětem i pokrmy
ne zcela běžné a učit je tak větší pestrosti a rozmanitosti při
výběru potravin,“ říká Karel
Jahoda. Stravovací návyky dětí
ale výrazně ovlivňuje převážně
domácí prostředí, tedy zejména
rodiče. A co mají pracovníci jídelen dělat, když vidí, že děti nejsou
na zdravá jídla a méně obvyklé
suroviny z domova zvyklé a pokrmy vracejí? Karolína Smutná
v tom vidí zásadní problém. „Pokud jsou děti zvyklé ráno místo
snídaně na rychlovku v podobě
cereálií, které jsou plné cukru
nebo jen na tyčinku do ruky,
místo svačin dostanou drobné,
které nahází do automatů, pijí
sladké nápoje a nemají zaběhnutý výživový model, že na oběd má
být teplé jídlo, složené z polévky
a hlavního jídla, že v jídelníčku se běžně vyskytuje zelenina,
ovoce nebo luštěniny, bude jim
těžko chutnat jídlo ve školních
jídelnách. I kdyby se daná škola
snažila sebevíc a dávala jim třeba
na výběr s několika variant obědů,“ říká.

„Jídelníček sestavuji sama. Vycházím z nutričního doporučení,
oblíbenosti jídel v naší kuchyni a akčních nabídek potravin
od dodavatelů. Inspiraci hledám
také na různých internetových
webech, či v tematické literatuře a časopisech. Dále využívám
mých vynormovaných receptur z počítačového programu,
ve kterém pracuji a v neposlední
řadě sleduji finanční bilanci, která má na sestavování jídelníčků
velký vliv. Občas se také podívám, jak se vaří v jiných školních
jídelnách.“
Filip Sajler, Chef & CEO
ve společnosti Perfect Canteen & Perfect Catering
„Je to práce celého týmu, našich
šéfkuchařů, creative chefa a také

Co je nového
v Perfect Canteen?
»

Hledáme producenty – tradiční
i netradiční
rodinné společnosti s maloobjemovou produkcí
– kteří dokážou
dodávat suroviny i výrobky
v nadstandardní
kvalitě a méně
obvyklém sortimentu.
FOTO: FILIP SAJLER

Nové projekty, nová naděje
Naštěstí se stále se zvyšujícím
trendem zdravého života a racionálního stravování roste i zájem
o to, co jí samotní rodiče a co

Jak se dělá
jídelníček?
Zdeňka Pajovičová, vedoucí
školní jídelny při SOŠ Frýdek
-Místek
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přání našich klientů. Máme několik základních pravidel a zákonitostí, těch se držíme, stále pracujeme na zlepšení a celkovém,
rozvoji produktu. Základem jsou
čerstvost suroviny, autentičnost
přípravy, pestrost ve skladbě,
nutriční vyváženost a důraz
na sezónní produkty.
Rád cestuji, a hledám inspiraci všude. Navíc v téhle krabičce
(poklepe na iPhone, pozn. red.)
je všechno, když víte, kde hledat… A není problém sednout
do auta nebo do letadla a jet se
podívat a zažít, jak se vaří v nějaké trendy restauraci kdekoliv ve světě. Inspirace je všude,
můžu se podívat na vás a třeba
mě napadne nějaký nový impuls.
Nejde totiž až tak o tu samotnou
surovinu, vaření vychází z různých impulzů a moře inspirace
je bezbřehé. Ať je člověk chudý
nebo bohatý, je to jedno, největší dar je uchopit a vidět inspiraci
kolem sebe.“

Odpovídá Filip Sajler,
Chef & CEO ve společnosti
Perfect Canteen & Perfect
Catering
„V posledních dvou letech jsme
spolu s našimi zákazníky znovu
objevili starobylé obiloviny a pestrou varietu luštěnin. Propagují
se méně tradiční řezy masa. Experimentuje se s fermentací, kvašením… My rozhodně nechceme
ztratit kontakt s pokrokem a zdá
se, že to spolu s námi baví i naše
zákazníky.“
„Naším nejnovějším tématem
je spolupráce s malými českými
firmami. Hledáme producenty
– tradiční i netradiční rodinné
společnosti s maloobjemovou
produkcí – kteří dokážou dodávat suroviny i výrobky v nadstandardní kvalitě a méně obvyklém
sortimentu. Vybíráme si firmy,
za kterými stojí konkrétní lidé.
Firmy, které ctí stejné hodnoty
jako my a mají příjemnou firemní kulturu. Chceme, aby všichni

naši drobní dodavatelé měli tvář.
Příběh, který stojí za to sdílet
s našimi strávníky třeba v každém jídle nebo nápoji. Preferujeme lokální produkci všude, kde
je to smysluplné, ale už pro nás
není tak důležité, jestli jablíčka rostou v české kotlině a olivy
na Sicílii.“
„V našich dvanácti restauracích
připravujeme denně několik tisíc
obědů. Nemůžeme proto u malých výrobců nakupovat vše, ale
vybrali jsme si prémiový sortiment, který naši zákazníci jinde
nenajdou. Překvapilo by vás,
co všechno se u nás vyrábí a že
za výbornými delikatesami nemusíme vždycky jezdit do světa.
Věřím, že ani za dobrým jídlem
už není třeba jezdit daleko. Stačí zajít do některé z firemních
restaurací Perfect Canteen a pochopíte, že často i z běžné „závodky“ může být pěkná restaurace s příjemným a profesionálním
personálem, kde se nemusíte
obávat o své zdraví a kam se budete rádi vracet.“
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Aktuální trendy v gastronomii jsou stále více o jednoduchosti, čistotě, autentičnosti a zodpovědnosti
k životnímu prostředí.
dávají svým dětem. Najdeme
tak projekty jako „Zdravá školní
jídelna“ nebo třeba sympatický
projekt „Zdravá sváča“. Ty se
starají, aby děti jedly nutričně
vyvážené jídlo, které nejen hezky vypadá, ale i chutná. „I když
je to pouze malý krůček vpřed,
tak nám takové projekty dávají
naději, že naše děti nebudou jíst
jen blafy nebo UHO omáčky. Že
se nebudou vyhýbat školním jídelnám a místo toho volit bagety
z automatu. Dávají nám naději,
že naše děti do sebe dostanou
zdravé a chutné jídlo a vytvoří
si tak vhodné základy stravování do budoucna,“ říká Karolína
Smutná. Podobný názor má
i další odbornice na výživu, Radka Pamětická. „Naštěstí se stále
šíří i u nás osvěta, co je skutečně
tělu prospěšné a pro školkové,
školní a firemní stravování vzniká řada nových projektů,“ říká
k tomu.
Pestrá strava
bez zbytečné chemie
Jednou z takových iniciativ je
i celostátní projekt Pestrá strava
bez zbytečné chemie, který vznikl
pod taktovkou výkonné ředitelky
Ivany Častvajové Bednářové. Ten
funguje již čtvrtým rokem a za tu
dobu se do něj zapojilo více než
240 škol. Počátkem září začal dokonce fungovat i na Slovensku.
Jeho cílem je zařadit do školních
jídelen, kantýn a bufetů zdravé
pokrmy a potraviny a změnit
stravovací návyky dětí. Generálním partnerem pro školní rok
2017/2018 se stala společnost
Makro Cash & Carry, dalšími
partnery je Jaroměřická mlékárna, Asociace školních jídelen ČR
a iniciativa www.nemoccukru.cz.
Projekt je postaven na základě
spolupráce školních jídelen s výživovými poradci a nutričními terapeuty. Ti zde poskytují odborné
poradenství týkající se zdravého
stravování a správného výběru
potravin. Velmi oblíbené jsou tzv.
projektové dny, kdy si sami žáci
základních škol mohou vyzkoušet a naučit, jak připravit zdravou
a nutričně vyváženou svačinu.
Akce je zakončena ochutnávkou
a výběrem výherce, jehož svačina
bude zahrnuta do nabídky školní jídelny či kantýny. „Snažíme
se tímto naučit děti a rodiče vytvářet vlastní nutričně hodnotná
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jídla,“ vysvětluje Ivana Bednářová Častvajová a dodává: „Rodiče
tak mají jedinečnou možnost
vidět a ochutnat zdravé svačiny,
které nejenom dobře vypadají,
jsou ale i chutné a levné“.
Poslední léta se nesou ve znamení významných změn
Významné změny zaznamenává i Karel Jahoda. „Například Asociace školních jídelen,
ve které působím, se snaží svými
workshopy a semináři významně
působit v tomto segmentu.“ Jedná se třeba o přípravu druhé fáze
workshopu španělské kuchyně,
která se naplno rozběhne v lednu
příštího roku. „Souběžně s tím
připravujeme společně se Státním zdravotním ústavem a Makro Akademií v Praze jednodenní
semináře na aktuální témata. Pro
velký úspěch budeme reprízovat
dvoudenní konferenci „S chutí
do světa výživy“, kde se o odbornou část prvního dne postarají
dámy ze Státního zdravotního
ústavu a druhý den odvede opět
svou profesionální práci tým
šéfkuchařů Makro Akademie.
V předstihu pracujeme na pokračování úspěšného projektu „Den
mezinárodní kuchyně v českých
školních jídelnách“. V mezičase
budeme provádět přednáškovou a edukační činnost v rámci
„Krajských center sdílení dobré
praxe“, které se Asociace snaží
zakládat v každém kraji,“ vyjmenovává další aktivity výkonný ředitel Asociace jídelen ČR.
Trendy v gastronomii
ovlivňují podobu jídelníčku
Aktuální trendy v gastronomii
jsou stále více o jednoduchosti,
čistotě, autentičnosti a zodpovědnosti k životnímu prostředí.
„Nezapomněl bych také na společenskou zodpovědnost, přestože ta obsah talíře neovlivní.
Tím směrem jdeme i my v Perfect
Canteen,“ říká Filip Sajler. Podle
něj celosvětově nejvíce ceněné
restaurace nikdy nešetří při nákupu surovin. Pečlivě vyhledávají lokální zdroje a při přípravě pokrmů se často vrací k původním
recepturám. Neznamená to však,
že by nedošlo k žádnému vývoji.
Návrat ke kořenům je v tomto
smyslu jen symbolický. „Nové
technologie nám totiž dávají nástroje, jak chuť jídel přirozeným
způsobem maximálně posunout
a využít jejich potenciál. Díky
nim také dokážeme v jídle zachovat nutričně ceněné látky. Čas
přípravy i teploty při vaření se
výrazně zkrátily a snížily a jídlo
tak zůstává v perfektní kondici,“
vysvětluje Sajler.

»

Společné
stravování
ve školních
jídelnách, tak
jak ho známe
u nás, opravdu
není běžné.“
FOTO: MAKRO

Česko vs. zahraničí:
Jak si stojíme,
co se stravování týče?
Zdeňka Pajovičová, vedoucí
školní jídelny při SOŠ Frýdek
-Místek
„Stav stravování ve školních jídelnách u nás i v zahraničí (státy
EU) je dle mého názoru komplexně dobrý. Především pak
u nás v ohledu zdravého stravování. Tento druh stravování prošel v uplynulých cca deseti letech
značnou revitalizací a modernizací. Suroviny jsou mnohem
kvalitnější ve velkém sortimentu
a dostupnější než kdy dříve. To
samé platí i o úrovni vybavenosti
jídelen. Mírným problémem jsou
v tomto ohledu pouze finance,
aby si studenti či cizí strávník
mohli stravování dovolit.“
Karel Jahoda, Výkonný ředitel Asociace školních jídelen
ČR
„Srovnatelný systém je na Slovensku, kde se však vaří podle
schválených receptur. V jiných
státech nemají většinou celoplošně zavedený systém, buď
funguje v každém regionu nebo
kantonu rozdílně, nebo jsou děti
vybaveny obědem z domova,
což bývá většinou studená forma oběda a poté společně doma
večeří teplé jídlo. Společné stra-

vování ve školních jídelnách,
tak jak ho známe u nás, opravdu
není běžné.“
Filip Sajler, Chef & CEO
ve společnosti Perfect Canteen & Perfect Catering
„Jsem rád, že se to i v našem
segmentu služeb konečně dalo
do pohybu a dostáváme prostor
pro vyšší gastronomii. Začínáme
se přibližovat úrovni denních/
obědových restaurací, které jsem
zvyklý vídat ve světě. Zákazníci
jsou ochotní si za kvalitu připlatit, a to je zásadní změna. Očekávají ale od nás bohatý sortiment a lákavou sezónní nabídku.
Zvykli si, že se je snažíme pořád
překvapovat. Zařazujeme nové
zajímavé suroviny a moderní
způsoby přípravy. Nepouštíme
se do žádných divokých experimentů, ale inovacím se nebráníme v duchu přirozeného vývoje
gastronomie postaveného na tradičních a ověřených základech.
Myslím, že i trend v podobě fast
fine bister nebo restaurací, kde
jsou restaurace více samoobslužné, nám pomáhá nabízet pestřejší a bohatší menu. V roce 2018
otevřeme další tři restaurace fast
fine.“

LEMONAPE
Nápoj, který myslí
na zdraví a prevenci
školáků

NOVÁ GENERACE
OVOCNÝCH NÁPOJŮ

Najít vhodného dodavatele nápojů pro strávníky v rámci
účelového stravování může být velkým oříškem. Nabídka
nápojů je sice veliká, ale…! Když už není překážkou cena,
vstupují do role umělá sladidla nebo nevzhledná konzistence
nápoje. Společnost Kerská limonádovna přichází s moderním
ovocným nápojem Lemonape, který je bez chemie a navíc
zdraví prospěšný. Požádali jsme Ing. Martina Boušu,
spolumajitele společnosti, aby nám produkt představil.

Nabízíte i jiné chuťové varianty?
Ano, u ovocného nápoje LemonApe KID máme příchutě pomeranč,
černý rybíz, malina, jahoda a višeň,
u klasického LemonApe dokonce 13
chuťových variant, z nichž zaujme
třeba chilli, skořice, zázvor nebo
badyán.
Dnešní mládež má sklony k obezitě. Je potřeba hlídat cukry
i v nápojích. Jak doslazujete
vaše produkty?
Přírodními extrakty z ovoce, které
nejsou na bázi cukrů, ale bílkovin.
Konkrétně se jedná o extrakty z afrického ovoce Kamfete a asijského
Mnichova ovoce, které se v místech
výskytu konzumují již po staletí.
Díky jejich použití namísto řepného cukru se dostáváme s obsahem
cukrů na hodnotu 0,75 g ve 100 ml
nápoje, což je již nápoj v kategorii
DIA. A stále se jedná o nápoj s vyso-

kým obsahem ovoce, který je navíc
doplněn o zdraví prospěšné výtažky
z kurkumy a černého pepře.
Jaká je tedy kalorická náročnost
vašeho nápoje?
Protože citronová šťáva, na níž jsou
založeny všechny naše nápoje, je
bez cukru, a také díky použití zmíněných extraktů z Kamfete a Mnichova ovoce, je energetický obsah
koncentrátu LemonApe pouhých 42
kcal, přičemž mnohé 100% ovocné
koncentráty dosahují běžně hodnot
přes 300 kcal na 100 ml nápoje.

Jen

cukru

Na bázi super potravin 0,75g
Detoxikační účinky
Pro aktivní život bez chemie

Jídelny musí hospodařit s velmi
omezeným rozpočtem. Nabízíte
variantu i pro školní a závodní
stravovaní?
Vzhledem k tomu, že se jedná v drtivé většině o příspěvkové organizace,
nabízíme jídelnám speciální ceny,
1 litr našeho nápoje po naředění
v místě spotřeby vychází na 8,70 Kč
bez DPH, což je vzhledem ke kvalitě nápoje a jeho parametrům velmi
příznivá cena.
Jakým způsobem je Lemonape
na trhu distribuována?
Naše ovocné nápoje dodáváme vždy
ve formě koncentrátu, jak už bylo
zmíněno v úvodu, myslíme rovněž
na uhlíkovou stopu naší činnosti.
Koncentrát je v bag in boxech (bib)
o objemu 3, 5 a 10 litrů. Rád bych
vysvětlil, proč nepoužíváme kanystry, ale biby - obsah kanystrů musí
být konzervován benzoáty a sorbáty,
bib je plněn asepticky a při otevření
do něho neproniká vzduch, který je
zdrojem mikroorganizmů. Bib je
mnohem hygieničtější.
Jaké jsou dodací termíny?
Zboží běžně expedujeme do 3 pracovních dnů od objednání, zasíláme
jej poštou či provádíme rozvoz vlastními auty.
JARKA CHUDÁ

INZERCE

Limonáda
Lemonape je
vyráběna ze
zralých citronů. Prozradíte nám jejich
původ?
Citrony nakupujeme na Sicílii
přímo
od
majitele
sadů. Čerstvé
ovoce, sklizené
v plné zralosti,
se šetrně vylisuje a ze šťávy s dužninou se odpaří
nadbytečná voda. K tomu dochází
ve vakuu za teploty 40 °C, aby se
vyšší teplotou neničili zdraví prospěšné látky. Děláme to proto, že
myslíme na uhlíkovou stopu a minimalizujeme kamionovou dopravu.
Do Kerska se veze mnohem menší
objem, než kdybychom vozili celé
citrony, navíc ještě utržené před
svojí plnou zralostí.
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LemonApe KID
0,75g cukrů
8% ovocné šťávy
14,3kJ/3,4kcal
Kerská limonádovna s.r.o.
Kersko 736, 28912 Hradištko
tel.: 777 681 019, e-mail: tomas.bousa@lemonape.cz

www.lemonape.cz
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VELKÁ MEZINÁRODNÍ ANKETA

Jak vypadá školní
stravování ve světě
Že jsou školní jídelny v Česku a na Slovensku unikátní, dokazuje i naše rozsáhlá anketa mezi českými přáteli
a čtenáři žijícími v zahraničí, ale i samotnými cizinci. Mnozí z nich posílají děti do tamních školek a škol, takže jejich
informace lze brát za více než adekvátní a aktuální. Zcela se liší například školní stravování ve Skandinávských
zemích, kde jsou přísně zakázány sladkosti, jiné je to také v Anglii, kde jsou zase svačiny po celý den k dispozici
zdarma. V Německu panují přísná pravidla, co si děti smí a nesmí do školy brát za svačiny a školní jídelny tam moc
nefungují. Asi nejblíže jsou provozům, jak je znají děti v Česku, ve Francii. Rodiče tu platí za obědy podle toho,
kolik vydělávají a děti mají několik chodů. A v Indii? Tam je jídlo ve školách zdarma, což má děti donutit
k tomu, aby tam vůbec dorazily.
TEXT: PETR HOLEČEK

BOSNA
Ve škole jsme měli něco jako kuchyň, kde bychom mohli koupit
jídlo a pití, ale museli jsme se vrátit do učebny a jíst. Většina z nás
si přinesla jídlo z domova, bylo
to zdravější a bezpečnější, protože kuchaři někdy měli zvláštní
rozkazy a děti občas dostaly otravu, protože jídlo bylo zastaralé
atd. Ve veřejné škole nemáme
mensy nebo oběd v ceně. Neznáme žádnou veřejnou školu, která
by vám dala oběd. Ale často jsou
v blízkosti škol pekárny, takže
jdete na rychlé občerstvení.
Studenti University
of Sarajevo

Nevím, jak je v to v místních školách na Balkáně, ale mezinárodní školy mají jídelnu, nicméně
naprosto neregulovanou, takže
hranolky nebo hotdog není výjimkou. Rodiče také platí plnou
cenu, což odpovídá jídlu v restauraci. V obou školách, kam
naše děti chodí, si tedy tak třetina až polovina dětí nosí obědy
z domu, které si mohou ohřát.
Lenka Kašičková

NORSKO
Ve školce mají teplé jídlo jen
dvakrát týdně a to z polotovaru
– rybí prsty s kaší, rajskou polév-

ku. Jinak je normální, že děti dostanou k obědu chleba s paštikou
nebo sýrem. K pití mléko nebo
vodu. Ovoce. O narozeninách
ve školce se nesmí nosit sladkosti. Jen ovoce a zelenina. Dort se
nesmí přinést. Takže z té jejich
plané stravy usuzuju, že kolem
17 hodiny mají děti hlad jako
vlci. Jedí naposledy ve 14. hodin.
Školka je do 17 hodin.
Petra Sveinsson,
14 let v Norsku

FRANCIE
Funguje zde princip samoobslužného bufetu s teplým výdejem.
Předkrm (salát, vejce, polévka),
dezert (vždy ovoce, vždy jogurt
plus nějaká sladkost - dort, koláč, pěna), teplé jídlo výběr ze
dvou, lze libovolně kombinovat
(řízek a brambor či ryba a hrášek). Cena za oběd je 7,50 euro.
Barbora Vránová

Ve Francii jsou školní jídelny
(velká kuchyně, kde se vaří
a odkud se rozváží připravené
jídlo do školek a škol), občas
jsou hranolky a burger, ale
většinou obsahují docela rozumné jídlo, včetně zeleniny
a ovoce. Na rozdíl
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od Česka je nikdo do jídla nenutí,
díky bohu za to. My platíme asi
5,80 euro za oběd.
Eva Chemin

Ve Francii je jídlo jedno z nejdůležitějších témat obecně. Baví
se o něm neustále a samozřejmě i co jedí jejich děti ve škole.
Vím, že na některých školách
se pořádaly rodičovské komise,
které chodily do jídelny kontrolovat kvalitu a taky pestrost
a rozmanitost. Nevím, jestli je
kantýna úplně na každé škole,
ale řekl bych, že ano, i když se
třeba jídlo dováží odjinud. Každopádně je to plnohodnotný
oběd, tak jak si ho představují
Francouzi, tedy předkrm, hlavní
chod, salát, dezert, sýr... A pije se
voda. Pařížská radnice teď taky
hodně podporuje a sponzoruje,
aby potraviny byly v bio kvalitě
a od lokálních farem. Cena je odstupňovaná podle toho, do jaké
příjmové kategorie rodina patří. Ceny za oběd pak můžou být
od pár desítek centů
až po třeba 10 euro
za je-

den oběd. Stejný princip tu platí i pro různé kroužky a aktivity
po škole. V mezinárodní škole je
to dost podobné, akorát je tam
možnost volby, děti si můžou nosit svůj oběd z domova, nebo si
zaplatit kantýnu (která je velice
drahá, jídlo + dozor vyjde na cca
4500 euro za školní rok). Ale co
se týče kvality, tak je to podobné
jako v té výše zmíněné francouzské škole.

z dietologického pohledu přijde
nesmyslné. V mezinárodní škole
to problém není, tam mají čas
na svačinu dvakrát denně, můžou si nosit, co chtějí a škola jen
důrazně doporučuje, aby svačina
byla zdravá a výživná. Děti, které
byly diabetici, například musely
pravidelně ze zdravotních důvodů nosit potvrzení od lékaře, které pak ještě schvalovala školní
komise.
Jan Bartoš

Ještě mé napadla jedna zvláštnost související se stravováním,
která nám na začátku naopak
dost vadila - neexistuje tu institut svačiny. Před několika lety
to zrušili s tím, že děti si povětšinou stejně nosí chipsy a kolu
nebo podobné sajrajty a protože
jsme ve Francii, kde je vše řízeno direktivně a centrálně, tak
prostě ministerstvo rozhodlo
a na všech školách je svačina zakázaná. Opravdu zakázaná, dítě,
které si nějakou svačinu vytáhlo, mělo z toho problém, sebrali
mu ji. Naše holka zpočátku tajně hlodala jablíčko na záchodě
spolu s pár dalšími vzbouřenci,
ale pak si zvykla a prostě se ráno
pořádně nasnídala a vydržela
do oběda. Ale do dneška mi to

NĚMECKO
Státní školy v Hesensku nemají jídelny! Co si smí děti nosit
ke svačině, rodičům diktují, pokud podle nich je něco nevhodného, tak to dítěti seberou a pošlou
zpět domů. Nechtěla jsem určité
věci akceptovat, ale syn se tolik
bál nosit ovocný jogurt k svačině, že jsem protest kvůli němu
vzdala. Školky si většinou vozí
odněkud catering. Polévky? Co
to je? To děti nemají. Abych našla i nějaké plus, tak v naší školce
bylo fajn, že jim během dne krájeli ovoce a zeleninu na zobání.
Stalo se nám, že nám škola poslala domů plastovou krabičku
se vzkazem, že takto má vypadat
svačina. Možná tady na západě

mají voňavější prací prášky, nutelu a salámy, ale važte si vašich
škol a školek u nás doma na východě! Do školky je problém se
dostat a když se to podaří, platíte
400 euro měsíčně.
Sabina Quast

My jsme v okolí Stuttgartu. Mám
zkušenosti jen se školkou. Žádné
jídelny tu nejsou. Když školka
nabízí teplé obědy, tak jim je vozí
cateringová firma. Záleží na každé školce, jestli teplé obědy chce
nabízet nebo ne. Není nikde napsané, že musí. Dítě, které nemá
teplý oběd, má svačinu z domova. Dopolední svačinku si děti
taky nosí z domova.
Daniela Steinerová

Ve Frankfurtu ve školce obědy
mají, nevaří se na místě, ale dováží. Řeší se hodně strava pro
muslimské děti. Ale rozhodně
vládne přísná svačinová kontrola. Sýr maximálně 30 % tuku,
chléb jen celozrnný, jen dietní
šunka, atd. Pokud byste poslali
dítě třeba s bábovkou, budete
pozváni na kobereček. Jestli mu
předtím vychovatelky svačinu seberou a sní, to nevím.

»
Ve Francii je jídlo jedno z nejdůležitějších
témat obecně. Baví se o něm neustále
a samozřejmě i co jedí jejich děti
ve škole. Na některých školách se
pořádaly rodičovské komise, které
chodily do jídelny kontrolovat
kvalitu a taky pestrost
a rozmanitost.

Barbora Mocová

»

Ve školce mají
teplé jídlo jen
dvakrát týdně
a to z polotovaru – rybí prsty
s kaší, rajskou
polévku. Jinak
je normální, že
děti dostanou
k obědu chleba
s paštikou nebo
sýrem. K pití
mléko nebo
vodu. Ovoce.
(Norsko)
FOTO: SHUTTERSTOCK
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toviny. Každého půlroku může
rodič přijít na oběd, aby otestoval, jak děti jedí.
Andrea B.

My jsme měli úžasnou jídelnu
ve státní školce, která byla dotovaná německou organizací
AWO, platili jsme za jídlo 20 eur
měsíčně a bylo v tom celodenní
menu plus denně čerstvé ovoce.
Němci si hodně dávají záležet
na kvalitě jídla a surovin, takže já
jsem synovi jídelníček dost záviděla, byla to moderní mezinárodní kuchyně – takže jídla jako bulgur, špagety, ale třeba i falafelové
kuličky se salátem. Snídalo se
hodně mussli. K pití byla jen čerstvá voda s mátou nebo ředěný
džus. Ke svačině měly děti vždy
domácí chleba s máslem a ovoce.
Musím říct, že mě fascinovalo, že
tématem pro Němce bylo i třeba
z našeho pohledu taková malichernost jako používání rajského
protlaku – zda bio nebo nebio…
Pak pro mě byl šok, když malému v první třídě v česku naservírovali buřtguláš a k pití byla jen
sladká hnusná oranžová šťáva.
Kuchařky mi řekly, že „vodu si
přeci může natočit na záchodě, že teče z kohoutku“. Trochu
kulturní šok, ale je to relativní –
v Německu jsem měla na školku
štěstí a tady v česku zase dost
smůlu na školu.
Veronika Jonášová

AUSTRÁLIE
Rodiče jsou zodpovědní za jídlo
pro dítě. Jídelny neexistují, jen
kantýny - bufety. Obvyklé jsou
lunchboxy s jídlem od rodičů.
Škola je cca od devíti do tří hodin už od malička. Škola může
hlídat stravu dítěte a taky může
psát dopis rodičům, že jídlo není
dost zdravé. Hlavní jídlo je večeře doma. Každá škola to je trochu
jiná, některé jsou soukromé, takže lze mít i hromadné stravování.
Filip Koubek

INDIE
Indie je rozvíjející se země s velkou chudobou. Jídlo zdarma
ve škole bylo uvedeno poprvé
na světě v jižním indickém státě Tamilnadu. Nyní se prakticky praktikuje ve všech částech
Indie, aby přilákaly více dětí
do školy a také jim poskytly jedno
slušné jídlo denně. Většina vládních škol nyní poskytuje zdarma
oběd všem studentům. To je uvařeno ve škole samotné a skládá se
ze základního regionálního pokrmu podle regionu. Jedná se o rýži
v jižní Indii a nekvašený chléb
Roti z pšeničné mouky ve střední a severní Indii. V soukromých
školách si děti samozřejmě přinášejí jídla z domova.
Sandheepa

IRSKO
Žiju v Irské republice, v rurální
oblasti, mám dvě děti. V Irsku
ve školkách a na základních
školách jídelny neexistují (až
na určitě výjimky, kdy si konkrétní škola zřídí školní stravování, na základě nějakých grantů či pokud seženou sponzora).
Na střední škole tuším, že je kantýna, ale co si tak všímám, děcka
spíše dostávají peníze a chodí si
obědy kupovat do města (bagety
a různé nesmysly od stánku).
Jana Machálková

ANGLIE
V Anglii školka (do 4 let) obědy
neposkytuje - děti si nosí sendviče z domova. Svačiny (ovoce,
toast s máslem, sušenky) a pitný
režim (voda, mléko) mají zdarma. Od 4 let škola má školní
jídelnu - u nás s dvoutýdenním
menu, ve kterém se navíc tři jídla
opakují, takže mají každý týden:
párky, masový koláč, pizzu, a co

dva týdny: cheese flan (sladký
pokrm) a rybu. Kamarádka má
ale třeba menu měsíční a o něco
pestřejší. Obědy mají první tři
roky školy zdarma, pak za 1,75
libry (základka) a 2,05 libry
(střední). Zdarma mají vedle
svačiny i první rok mléko, to si
pak dál mohou předplácet (asi
17 liber za půl roku). Takhle
u nás v Leicestru.
Běla Fuková

KANADA
Kanada se liší provincie od provincie a i město od města. Takže
bohatší si víceméně nosí vlastní
oběd i svačinu. Dřív měli jednou
týdne teplé jídlo z kantýny typu
pizza nebo hotdog, což samozřejmě není nutričně vyvážené
a proto už se to dneska nedělá...
děti to milovaly! V chudších čtvrtích mají děti v kantýně snídani
a oběd zdarma (částečně jídlo
platí stát a částečně škola- bohatší školy pořádají pro chudší fundraising), k snídani mají jogurt
a ovoce. Střední vrstva si může
snídani nebo oběd případně dokoupit. No a v USA jsem dětem
vždycky dělala oběd, ale měly
možnost si asi za 3 dolary koupit
oběd a za 1,5 dolaru i snídani.
Caroline B.

ITÁLIE
Musíte se zaregistrovat do městského školního systému (35 euro
ročně) a pak má dítě oběd za 5
euro na den (dva chody, ovoce
a desert), na výběr je normální
oběd, vegetariánský i veganský.
Ale jídlo je jen jedno, není volba
ze dvou. Je to catering. Školka
nemá kuchyni. Na internetu je
vyvěšený jídelníček na měsíc dopředu, a pokud dítě něco nejí, tak
dostane jen suchou rýži nebo těs-

HOLANDSKO
Na základních školách (do 12
let) nebývá nic, rodiče dělají dětem studené jídlo s sebou (většinou) dle regulí daných školou
(pití voda, jídlo obložený chléb,
ovoce, žádný cukr atd.), na středních školách bývají kantýny
s omezenou (a nic moc) nabídkou (pytlíková polévka, obložený
chléb, tousty), ale za přijatelné
ceny (1,5 eur šálek polévky atd.),
takže i tam rodičové připravují
jídlo s sebou, na obranu musím
poznamenat, že studený oběd
na bázi obloženého chleba je
standard všude, večeře se ji standardně teplá. Dost škol dává dětem ovoce zdarma.
Daniël Hagen

MALTA
Školní obědy na Maltě nemáme,
rodiče připravují oběd doma,
obvykle sendviče a děti je berou
do školy. Nicméně na základních vládních školách ve věku
4 - 10 poskytují mléko a ovoce.
Církevní školy a soukromé školy
mají jídelnu, kde si můžete zakoupit občerstvení. Jaké jídlo je
poskytováno, závisí na tom, kdo
vaří v jídelně, většinou je to však
hrozné.
Tereza M.

ŠVÝCARSKO
V jeslích, které jsou výhradně
soukromé, jsou většinou obědy
pro děti připraveny (většinou
dovážka od nějakého dodavatele). Alternativou jsou tagesmutter, které jsou takové chůvy
hlídající skupinky dětí (částečně
dotované městem a částečně
je platí rodiče). Ty dětem vaří
oběd, když jsou u nich přes oběd
- a za to se platí extra. Když jdou
děti do státní školky (od 4 let),
na obědy chodí domů po školce,
Je asi myslím do 12 / 13. Ve škole potom zase chodí domů nebo
zase k tagesmutter (tam můžou
chodit jen na obědy - platí se speciálně).
Myslím, že většinou škola může
zajistit nějaké stravování (v budově nebo poblíž), ale většinou
kvalita nic moc, a cena docela
vysoká. Pro informaci, školky
a školy jsou tady vždycky v okruhu myslím 15 minut chůze pro
děti. Takže to mají domů vždycky
blízko (pokud nechodí do soukromé školy - ale tam je to stravování asi úplně jiné).
Lukáš Futera

»

Zcela se liší
například školní
stravování
ve Skandinávských zemích,
kde jsou přísně zakázány
sladkosti, jiné je
to také v Anglii,
kde jsou zase
svačiny po celý
den k dispozici
zdarma.
FOTO: SAMPHOTO
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Pitný režim v jídelnách
Dodržování pitného režimu je důležité nejen v létě, ale
po celý rok. Připravené nápoje z koncentrátů představují
snadné a ekonomické řešení pro jídelny, menzy,
restaurace nebo catering, jak pro větší počet lidí zajistit
dostatek nápojů po celý den.

náročnější požadavky a spolu
s postmixem spolehlivě obstojí
při větším odběru.

Postmixy – výrobníky
limonád
Postmix funguje na principu
míchání koncentrovaného sirupu se sodou. K samotnému
smíchání dochází až v závěrečné fázi, což zaručuje čerstvost
a chuťovou stabilitu nápoje
v neomezeném množství. Stroje mohou rychle a jednoduše
připravit řadu lahodných limonád a nápojů najednou.

Přehled vitamínů v koncentrátech Bonapi

Osvěžující pomeranč,
lahodná brusinka nebo třeba
ledový čaj
Nápojové koncentráty BONAPI
se vyrábí v České republice v široké nabídce příchutí, na které
si jen vzpomenete. Mezi nejoblíbenější patří pomeranč, malinovka, hroznové víno nebo
Cola. Nápojové koncentráty
BONAPI jsou vyrobeny z těch

nejkvalitnějších surovin a obsahují vitamín C.
Nápoje BONAPI jsou bohaté
na vitamíny a minerály, koncentráty se vyrábí na základě
parametrů podle doporučení
Státního zdravotního ústavu.
Díky postmixům a nápojům
z koncentrátů zaženete žízeň
nejen během horkých letních
dní. Mineralizovaný nápoj plný
vitamínů pomáhá dodržovat
pitný režim, uspokojí ty nej-

Zařízení na výrobu ochranného
nápoje BONAPI je tak ideální

volbou jak pro jídelny, menzy,
restaurace, tak i všechny další
provozy a nárazové akce, kde
se dá očekávat velký odběr
a požadavky na kvalitu, rychlost
a jednoduchost.

Vitamíny

Obsah / 100 ml

% RHP*

Vitamín C

12,0 mg

15

Vitamín B1 (Thiamin)

2, 002 mg

15

Riboflavin

0,21 mg

15

Niacin

2,4 mg

15

Vitamin B6

0,21 mg

15

Kyselina listová

30 μg

15

Vitamin B12

0,375 μg

15

Biotin

7,5 μg

15

Kyselina pantothenová

0,9 mg

15

Minerální látky

Obsah / litr

% RHP*

Vápník Ca2+

48,36 mg

6,04

Hořčík Mg2+

24,48 mg

6,53

Draslík K

1,25 mg

0,06

Chloridy CI-

1,14 mg

+

»

Nápoje BONAPI
jsou bohaté
na vitamíny
a minerály,
koncentráty se
vyrábí na základě parametrů
podle doporučení Státního
zdravotního
ústavu.
FOTO: SAMPHOTO

RHP* - Referenční
hodnota příjmu

INZERCE

Vyberte si z nabídky
osvědčených post-mixů CESK
Bezplatná ochutnávka limonád na provozovně
Jarní 1058/44i, Brno - Maloměřice

Prodej nebo pronájem výrobníků (nové i repasované)
Široký výběr chutí a typů nápojových koncentrátů
Rozvoz koncentrátů po celé ČR

www.cesk.cz
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»

Některé jídelny
jsou vybaveny
naprosto luxusně. Ve většině
případů se, bohužel, setkávám
s tím, že nemají
konvektomat
a mají hodně
staré vybavení.
FOTO: ARCHIV PAVLA
VEDRALA

Pro děti jde vařit i bez práškování nebo polotovarů. Je o tom
přesvědčený i kuchařský mistr
Pavel Vedral, který navštěvuje
školní jídelny a dává cenné
rady a tipy, jak pro děti vařit
zdravě a bez umělých přísad.
„Smysl, proč tohle dělám, je
jednoduchý. Jsem vyučený kuchař a vaření miluju už odmala.
A mám malého syna, pro kterého se i doma snažíme vařit
z čerstvých surovin. Učíme ho
novým chutím a to si myslím,
že je správně. Nechtěl bych,
aby mi jedlo bujóny v prášku
a polotovary. Nepoužívám je.
Uvařit s nimi je přitom i dražší,“
říká v rozhovoru.
TEXT: PETR HOLEČEK

Pavel Vedral:
SETKÁVÁM SE S TÍM, ŽE SE JÍDELNY
BOJÍ MODERNÍ ÚPRAVY JÍDEL
Objíždíte školy a školky a radíte v kuchyních, jak dětem
vařit zdravě. Jak jsou vaše
rady přijímány?
Tím, že jsem obchodní zástupce
Firmy Bidfood Česká republika,
tak mám na starost spoustu školních jídelen v Libereckém kraji.
Snažím se jim nabídnout spolupráci s firmou a hlavně možnost,
že přijedu osobně za nimi a uvaříme jídlo pro děti. Záleží, pod
čím si představujete „zdravě“.
Důležité je plnit spotřební koš

a hlavně cenu, do které se musíme vejít. Určitě si některé rady
vezmou k srdci a používají je.
Každá školní jídelna je specifická
a má jiné vybavení a vše na místě
vytvoříme na míru.
Co je největším nešvarem kuchařů a kuchařek ve školních
jídelnách?
No, stávalo se mi, že si často
ulehčovali práci. Určitě, když
připravují vývar dětem, jsou hotoví za půl hodiny. Nasypou kon-

»
Odpověď paní kuchařky byla skvělá. Prý je
naučená, že polévka má
bublat až v 9 hodin a že
mám dost času.
venienci, přidají zeleninu a mají
hotovo. Problém může být, že
občas vařím v jiném hrnci, než
jsou zvyklí. Dokonce v jedné
školce jsem vařil polévku a chtěl

jsem jí zavařit. Pustil jsem si
varnu na plno. Po chvíli jsem se
přišel podívat a varna byla ztlumená. Takhle se to opakovalo asi
třikrát dokola. Ozval jsem se, co
se děje. Odpověď paní kuchařky
byla skvělá. Prý je naučená, že
polévka má bublat až v 9 hodin
a že mám dost času. Když se
tam na ně přijedu podívat, tak se
tomu zasmějeme.
Existuje nějaký zvyk, kterého
se nechtějí vzdát?

Tím, že jsem obchodní
zástupce Firmy Bidfood
Česká republika, tak mám
na starost spoustu školních
jídelen v Libereckém kraji.
Snažím se jim nabídnout
spolupráci s firmou a hlavně možnost, že přijedu
osobně za nimi a uvaříme jídlo pro děti. Záleží,
pod čím si představujete
„zdravě“. Důležité je plnit
spotřební koš a hlavně
cenu, do které se musíme
vejít. Určitě si některé rady
vezmou k srdci a používají
je. Každá školní jídelna je
specifická a má jiné vybavení a vše na místě vytvoříme na míru.

Určitě se s tím setkávám. Jsou
třeba naučené dělat základy
na polévku v hrnci a pak teprve
to přelévají do kotlů. Dokonce se
taky stává, že nechtějí přijmout
nový styl jídel jako technologickou úpravu. Mají strach, že by
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jim třeba vyhořela do rána kuchyň. Například noční úpravu
masa, která se připravuje v konvektomatu. Přesto, že jim vysvětlím, že lednice a mrazáky mají
taky puštěné přes noc. Stejně to
občas nedopadne a volíme jinou
alternativu. Určitě novou věcí,
na kterou si museli zvyknout,
byly naše výrobky sous-vide. Je
to určitě pro některé školy ulehčení a ušetření peněz. Mají ale
možnost více se věnovat příloze,
aby jídlo vypadalo jinak a mohli
si s ním více pohrát.
Bojujete proti polotovarům
a jídle v prášku, přitom některé jídelny tvrdí, že se bez nich
neobejdou, kde je pravda?
Tohle je složitá otázka. Podle
toho, jak každý bere, co je vlastně polotovar. Nejsem úplný zastánce, aby si ulehčovali práci.
Jídlo jde připravit už od základu
na výbornou, ale i já musím občas použít některé vývary, abych
vyzdvihnul chuť jídla. Já si ale
vyberu náš vývar, který prodáváme, protože neobsahuje palmový
tuk, glutamát, je bez lepku, umělých barviv, ochucovadel a konzervantů. Výhodou je, že je to výrobek do školních jídelen. Určitě
bych raději, kdyby si vařili vývar
z kloubů a kostí, ale to se bohužel
úplně nedá časově stihnout.
Jak správně nasadit cenovou
politiku, jak se vejít do mantinelů částky vyhrazené na jeden oběd?
Tohle je ve školních jídelnách
hodně složitá záležitost. Hodně
záleží kolik jídel a druhů vaříte.
Přesto se to dá vymyslet, tak aby

Vzpomínka ze základní
školy Vratislavice
Na podzim 2017 přijeli obchodní
zástupci firmy Bidfood, pánové
Pavel Vedral a Richard Král, kteří
společně s kuchařkami připravovali oběd pro strávníky ZŠ.
Menu se skládalo z řecké polévky
a pomalu pečené loupané hovězí
pleci se špenátem a bramborovými špalíky a těstovinového salátu
s krabími tyčkami a zeleninou.
Maso, připravované šetrnou
metodou sous-vide, bylo zdravější a méně finančně nákladné.
Kuchařky uvítaly možnost naučit
se nový způsob přípravy pokrmů.
Pánové kuchaři obdivovali zručnost kuchařek a ocenili jejich
náročnou práci. Podíleli se i na výdeji jídel, což bylo příjemným
překvapením pro žáky školy. Všichni strávníci tuto akci velmi
kladně hodnotili a při odchodu z jídelny nešetřili chválou.
vedoucí školní jídelny V. Krásová

ská omáčka.

»
Kuchařinu beru jako poslání, fotbal jako hobby,
ale život mi naplnil až
můj syn Samík.
se tolik neprovářelo. Musíte naplánovat jídelní lístek na týden,
takže vaříte i levnější jídla. Bohužel kvůli spotřebnímu koši se vaří
i jídla ne tolik oblíbená. Mám
srovnání. Když si škola objedná
chlazenou rybu za 250 korun,
tak se dokáže dostat i do těch
mantinelů, co potřebuje. Mražená ryba je samozřejmě levnější,
ale musíme počítat. Když rybu
povolíte, tak obsahuje vodu. Samozřejmě se pak dostanete skoro na cenu čerstvé ryby. Ne vše
levné je správně. Musíme koukat
i na kvalitu suroviny.
Jak jsou na tom jídelny s vybavením? Jaká je úroveň,
znají například konvektomaty a umí je používat?
Některé jídelny jsou vybaveny
naprosto luxusně. Ve většině
případů se, bohužel, setkávám
s tím, že nemají konvektomat
a mají hodně staré vybavení. Snažíme se jim pak pomoci a ukázat,
jakým způsobem připravit jídlo
v kuchyni bez konvektomatu. Ty
školní jídelny, co ho mají, tak ho
samozřejmě umí používat bez
problémů.
Máte zkušenosti i s tím, jak
dětem vaří venku v jiných zemích? Myslím tím především
západní nebo severní Evropu
a USA.
Zkušenosti úplně nemám. Určitě
ale sleduji trendy, co a jak by se
mohlo lépe dělat. Kdo určitě bojuje za to, jak vařit jinak ve školách je Jamie Oliver, kterého
mám rád. U jeho pořadu je vidět,
jaké problémy jsou i v zahraničí.
Dnešní doba je hrozně uspěchaná a nevaří se už ani pořádně
doma a děti nevědí ani co je raj-

Jaká jídla jsou z hlediska
nutriční hodnoty, kvality, oblíbenosti a hlavně hodící se
do spotřebního koše podle
vás nejvíce vhodné?
Každá škola má jiné oblíbené jídlo a ne každému se člověk zavděčí. Určitě se snažíme používat
luštěniny takovým způsobem,
aby to děti nepoznaly. Cizrnu nameleme do mletého masa nebo
rozmixujeme fazole a použijeme
místo mouky do pečeného dezertu. Oblíbené jídlo na školách
jsou buchtičky s krémem. Za mě
určitě pomalu pečené loupaná
plec se špenátem a bramborovými špalíky. Pečený Africký sumeček s dýňovým pyré se zeleninou
nebo s tarhoňou.
To zní fajn. Bývalo tohle
ve školní jídelně, kam jste
chodil jako dítě?
Nikdy jsme neměli výběr z jídel,
co je v dnešní době. Bylo jedno
jídlo a hotovo. Navíc jsem neměl
nikdy důvod jídlo vracet a vždy
jsem vše snědl. Bohužel doba je
taková, že děti musí dostat více
zdravějších jídel. Za mě jsem
mohl pětkrát v týdnu knedlík,
ale tím že jsem trávil dost času
venku na hřišti, tak jsem vše vysportoval. Dnešní doba jsou jen
počítače a různé konzole a děti
místo toho, aby sportovaly, tak
sedí doma a nemají vůbec pohyb.
Kvůli tomu se musí vařit jiným
způsobem.
Jaký je celý smysl vaší roadshow po jídelnách, je to nějak
zavazující směrem k Bidfoodu?
Smysl, proč tohle dělám, je jednoduchý. Jsem vyučený kuchař
a vaření miluju už odmala. Mám
malého syna, pro kterého se
i doma snažíme vařit z čerstvých
surovin. Učíme ho novým chutím a to si myslím, že je správně.
Dokázal jsem tedy spojit dvě věci
v jednu. Jako obchodní zástupce,
který jídelnám vybere správné
suroviny a zároveň i partnera,
který jim pomůže věci připravit.
S firmou Bidfood jsem spolupracoval i jako zákazník. Znám
tedy jejich sortiment a dokážu
ho i používat v kuchyni. Určitě
důležité je, abych do školy přijel.
Objednáme zboží od nás a já jim
přijedu ukázat, jak se dá s naším
zbožím pracovat a uvařit. Tím
pádem funguji pro zákazníka
jako partner, který jim prodává
kvalitní suroviny a zároveň jako
kuchař, který s nimi uvaří.

»

Snažíme se používat luštěniny
takovým způsobem, aby to
děti nepoznaly.
Cizrnu nameleme do mletého
masa nebo
rozmixujeme
fazole a použijeme místo mouky
do pečeného
dezertu.

»

Dokonce se taky
stává, že kuchařky nechtějí
přijmout novou
přípravu jídel
- jako je např.
noční úprava
masa v konvektomatu. Mají
strach, že by jim
třeba vyhořela
do rána kuchyň.

»

Dnešní doba je
hrozně uspěchaná a nevaří se
už ani pořádně
doma a děti
nevědí ani co je
rajská omáčka.
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Strava dětí pohledem odborníků:

NA CO DÁVAT POZOR
A ČEHO SE VYVAROVAT?

»

Ač je dítě
ve školním věku
velkou část dne
ve škole, kde
se i stravuje,
zodpovědnost
za stravu dítěte
a jeho kvalitu nesou jeho rodiče
FOTO: SAMPHOTO

V dětském věku má výživa pro správný růst a celkový
vývoj organismu rozhodující význam. Na výživových
návycích (či zlozvycích) dítěte pracuje již jeho matka
dříve, než vůbec přijde na svět. Budoucí zdraví i stravovací návyky dále velmi výrazně ovlivňuje jídlo podávané během předškolního a školního věku. Bohužel, jak
vypovídají analýzy z posledních dob, Češi (dospělí i děti)
dnes patří k nejtlustším národům Evropy. S tím souvisí
i zvýšený nárůst civilizačních onemocnění spojených se
špatnou výživou. Jedná se zejména o diabetes, vysoký
krevní tlak, onemocnění kloubního aparátu, či o rakovinu tlustého střeva atd.
TEXT: KATEŘINA LUKÁŠOVÁ

Ž

ijeme v líné virtuální
době. To se odráží nejen
na životním stylu dospělých, ale i dětí. Dostatek
pohybu zprostředkovaný venkovními hrami s míčem, na schovávanou nebo na honěnou je
střídán pasivní aktivitou na PC,
mobilu nebo jiných technických
vymoženostech.
„Nemůžeme
jim to mít za zlé. Jsou to děti.
To my dospěláci určujeme směr,
kterým se ubírají,“ říká Lucie
Tvrdoňová, výživová poradkyně
a majitelka firmy Krabičkujeme.
Podobně hovoří i další odbornice na výživu, Radka Pamětická: „Rodiče svůj způsob výživy
a stravovací návyky přenášejí
na dítě. Jsou mu vzorem a dítě si
z nich bere příklad.“
„Ač je dítě ve školním věku velkou část dne ve škole, kde se
i stravuje, zodpovědnost za stravu dítěte a jeho kvalitu nesou
jeho rodiče. Zejména matky,

které mají ve většině rodin stravu na starosti,“ přitakává i Petra
Schäferová ze společnosti Fitkouč.cz.
Méně pohybu, méně kalorií
S rapidní změnou náplně volného času dětí souvisí i změna
v jejich stravování. „Logicky totiž méně aktivit = méně přijatých
kalorií,“ vysvětluje Lucie Tvrdoňová. Jaké je řešení? Nebudeme
přece děti trápit hlady. Nutné je
přemýšlet nad tím, jaké kalorie
by měly přijímat. Podle oslovených specialistek na výživu v posledních letech přibývá mladých
klientů trpících nadváhou či
obezitou. „Neučím jíst ani tak je,
jako jejich maminky, od kterých
děti automaticky přejímají zvyky
a kulturu stolování,“ říká Lucie
Tvrdoňová. Obecně řečeno tedy
můžeme říci, že pro děti platí
stejná pravidla jako pro dospělé.
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Snídaně je základ
Základem je rozhodně snídaně. „Dítě by
se mělo najíst do půl hodiny od doby, co
vyleze z postýlky,“ upřesňuje Lucie Tvrdoňová. Podle ní by pak snídaně měla
obsahovat všechny tři základní makro
živiny. Tedy bílkoviny, sacharidy a tuky.
„Příkladem by mohl být žitný chlebík
máznutý máslem, šunka, sýr a kousek
zeleniny, nebo ovoce. Pokud mají děti
rády kaše, tak mohou snídat ovesnou,
či pohankovou kaši s ovocem a trochou
jogurtu.“ Důležitá je i pravidelnost. Dítě
by mělo každé 2-3 hodiny přijmout plnohodnotné jídlo. „Jednak zamezíme chuti
na sladké, jednak zajistíme, aby metabolismus pracoval tak, jak má a naše dítko
si neponese metabolické problémy, které končí obezitou a zdravotními problémy v dospělosti,“ shrnuje odbornice.
Pravidlo tří makroživin
Lucie Tvrdoňová se při sestavování jídelníčků dětí i dospělých řídí pravidlem tří
makroživin – bílkovin, sacharidů a zdravých tuků. Zapomínat by se nemělo ani
na dostatek vitamínů, minerálů a vlákni-

»
Dítě by mělo každé
2-3 hodiny přijmout
plnohodnotné jídlo.
ny. To vše děti získají z libového masa,
luštěnin, jogurtů, tvarohových a dalších
pomazánek, sýrů, kvalitní šunky, celozrnného pečiva, těstovin, rýže, brambor
a dostatečného množství ovoce a zeleniny.
Bílkoviny pro správný růst a vývoj
Bílkoviny jsou základními stavebními
složkami lidského těla. Potřebujeme
je tedy nejen pro růst a vývoj těla, ale
i mozku, dále pro schopnost regenerace
a vlastní obranyschopnost. „Pokud nevíte, kolik gramů bílkovin by mělo naše
dítě sníst, pak se můžete řídit pravidlem
0,9 – 1 g bílkovin na 1 kg hmotnosti dítěte denně,“ říká Lucie Tvrdoňová a dodává, že je dobré mít alespoň základní
povědomí o množství bílkovin v potravinách. „Na většině potravin, které koupíte, je to samozřejmě napsané. U masa
INZERCE

Společnost RGT s.r.o.

6 pravidel Radky Pamětické,

JAK ZAJISTIT DĚTEM
PLNOHODNOTNÝ
A VYVÁŽENÝ JÍDELNÍČEK:
1.

Pít dostatek čisté vody bez bublin – v závislosti na váze a výkonu dítěte

2.

Jíst pravidelně 5-6 porcí jídla za den

3.

Pestrost – to znamená: zahrnout všechny složky potravy: obiloviny, luštěniny, maso, mléčné výrobky, ryby, ořechy a semena, kvalitní za studena lisované oleje, dostatek ovoce a zeleniny (ideálně
vše od lokálních výrobců, pokud to lze).

4. Vyhýbat se co nejvíce polotovarům a upravovaných potravinám, jako jsou různé ochucené cereální výrobky – tyčinky, kuličky,
dochucované mléčné výrobky, slazené limonády a džusy, oplatky,
sušenky, solené brambůrky a jiné potraviny, které se často na obalech honosí, kolik vápníku, či vitamínů v sobě mají.

5.

Upečte raději vlastní buchtu, i když nebude celozrnná. Vždy
bude lepší než koupená tyčinka s podezřele nekonečnou dobou
trvanlivosti, která zaručeně „zakonzervuje“ tyčinku, ale možná
i střevní mikroflóru dítěte.

6. Omezit u dětí příjem sodíku: ten může být skryt v kupovaném
pečivu, ale i v sýrech, uzeninách, i sladkých sušenkách. Nejen
slané arašídy či brambůrky mají přebytek sodíku. Pytlík 100 g
solených chipsů představuje doporučenou denní dávku sodíku
i pro dospělého.

Navazujeme na dlouholetou tradici
zpracování nerezu na Berounsku.
S využitím moderních CNC strojů
na zpracování plechů a pomocí
našich spolehlivých spolupracovníků
nabízíme vysokou kvalitu výrobků,
včetně atypických dílů.
VýRobní pRoGRam
Naše firma vyrábí nerezové
zařízení pro gastronomii se
zaměřením na výdejní sestavy,
chladicí a mrazící stoly, chladící
vitríny, vybavení fast foodů
a americké bary. Kromě výroby
nabízíme 3D projekci Vaší budoucí
kuchyně, dovoz a montáž
hotových výrobků. Těšíme se
na spolupráci s Vámi, můžeme
Vám nabídnout naše dlouholeté
zkušenosti s výrobou a vybavením
pro restaurace, hotely, kuchyně,
bary a fast-foody, nejen v České
republice, ale také v Německu
a Rakousku.
RGT s.r.o.
plzeňská 31
267 01 králův dvůr
tel.: 602 609 764
e-mail: silhan@ruml.cz

Výdejní SySTémy
pRo školní jídelny
Standardní výdejní systém s možností
výběru hotových jídel a nápojů
v chlazených nebo ohřívaných
vitrínách umožňující rychlou obsluhu
zákazníka. Zda se jedná o čerstvý
salát, teplou pečeni nebo chlazený
desert, Váš zákazník neodolá chuti
dát si něco dobrého.
Výdejní systém je tvořený
samostatnými bloky (neutrálními,
chladícími, ohřívacími nebo
nápojovými s chladící vanou), které
je možno sestavit dle požadavku
zákazníka.
Součástí tohoto systému jsou
také pojezdové dráhy na tácy,
výdejní pulty, hygienické zákryty,
ohřívané zásobníky talířů, zásobníky
na příbory, tácy nebo manipulační
vozíky.

www.ruml-gastrotech.eu
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je to například tak, že 100 g masa
nemá 100 g bílkovin, ale jen něco
málo přes 20 g,“ vysvětluje.

vysvětluje Lucie Tvrdoňová. Podobně jako v případě sacharidů
je ale velmi důležité zamyslet se
nad jejich druhem a podobou.
„Nezařazujme do jídelníčku dětí
nízkotučné potraviny, ale ty klasické. Vynechme naopak tučná
masa, uzeniny, různé zákusky
s polevou, či oplatky,“ upřesňuje.

Nejsou sacharidy jako sacharidy
Děti sacharidy potřebují, aby
měly dostatek energie, aby se dokázaly soustředit, učit se, hrát si.
Zkrátka sacharidy jsou nezbytné
pro správný vývoj dítěte. Nejsou
ale sacharidy jako sacharidy.
„Sacharidy, které jsou pro děti
vhodné, se nazývají komplexní
a patří mezi ně například pečivo, rýže, těstoviny, luštěniny,
zelenina,“ vyjmenovává Lucie
Tvrdoňová. Nevhodné jsou naopak sacharidy jednoduché, jako
například sladkosti, moučníky,
limonády. Výjimkou jednoduchých sacharidů, které jsou v jídelníčku dětí naopak žádoucí,
vhodné je ovoce.
Zdravé tuky
jako základ zdraví
Proč jsou důležité tuky ve stravě dítěte? „Tak například pro
správné rozpouštění přijatých
vitamínů, dále pro tvorbu důležitých hormonů, pro ochranu
orgánů i pro tepelnou regulaci,“

Nižší školní věk je stěžejní
pro tvorbu nových tělesných
tkání

Lucie Tvrdoňová se při
sestavování jídelníčků dětí
i dospělých řídí pravidlem
tří makroživin – bílkovin,
sacharidů a zdravých tuků.
Zapomínat by se nemělo
ani na dostatek vitamínů,
minerálů a vlákniny. To vše
děti získají z libového masa,
luštěnin, jogurtů, tvarohových a dalších pomazánek,
sýrů, kvalitní šunky, celozrnného pečiva, těstovin, rýže,
brambor a dostatečného
množství ovoce a zeleniny.

Petra Schäferová
ze společnosti Fitkouč.cz

O STRAVĚ DĚTÍ
V PŘEDŠKOLNÍM
A ŠKOLNÍM VĚKU
Co u dítěte ovlivňuje nutriční složení
stravy?
Vlastní fyzický i psychický vývoj
•
dítěte
Vývoj a dotváření imunitního
•
systému
Nedostatky ve výživě dětí se projeví
•
i na zdravotním stavu ve vyšším věku
•
Vztah dítěte k výživě
Jaké svačiny?

ANO

Tekutiny: voda, ovocné a zeleninové šťávy, ovocné čaje
Ovoce, zelenina
Ořechy mandle, semínka a sušené ovoce (přiměřené
množství)
Celozrnné nebo žitné pečivo, domácí koláče, muffiny,
různé placičky apod.

Tekutiny: limonády, neředěné džusy, kolové a energetické nápoje
Sušenky, čokolády, sladkosti komerčního druhu
Trvanlivé pečivo
Slané pochutiny, brambůrky, křupky atd.

NE

Uzeniny

Pro nižší školní věk (7-12 let)
je typický růst dětí a také stálá
tvorba nových tělesných tkání.
„Proto je stěžejní ve stravě dodávat dostatek energie, doplňovat
dostatek bílkovin a také vápníku a železa,“ vysvětluje výživová
a fitness poradkyně z Prahy Karolína Smutná. Optimální počet
porcí je podle ní 5-6 denně. Pitný
režim by měl být asi 1,5-2 l tekutin denně. Kromě hydratace
organismu pomáhá dětem dostatečný příjem tekutin udržovat
pozornost nejen ve škole. Kolem
12 roku se děti dostávají do období tzv. růstového spurtu (skoku) a mají potřebu jíst více než
obvykle. Jejich tělo má zvýšenou
potřebu vápníku, fosforu, železa
a vitamínu B12.
Druhý stupeň školního věku
přináší odlišnosti ve stravě
dívek a chlapců
U dětí na druhém stupni je již
zapotřebí vnímat rozdílnosti
u mužského a ženského pohlaví a dbát i na pravidelný sportovní režim. Dívkám se v tomto období
mění hormony a začínají menstruovat.
Z toho důvodu Radka
Pamětická doporučuje dbát na zvýšený
příjem vitamínů B12
a B9 a železa. „U chlapců
pak přichází období rychlého růstu, proto je dobré klást
větší důraz na velikosti porcí,
především u kvalitních zdrojů
bílkovin, tuků i sacharidů,“ dodává specialistka. Velikost porcí
se odvíjí od případných sportovních aktivit dětí. „Čím méně je
pohybu, tím méně bude tělo tolerovat pamlsky v podobě čokolád
či sladkých nápojů,“ vysvětluje
Pamětická.
Prevence vzniku
zubního kazu
Důraz by měl být kladen i na výběr nápojů, a to nejen z hlediska
prevence vzniku zubního kazu.
S tím souvisí i dohled na dosta-

MODERNÍ JÍDELNA

tečný příjem vápníku u obou
pohlaví. „Pokud dítě nechce
konzumovat zakysané mléčné
výrobky či sýry, ani ořechy či
semena, volila bych cestu suplementace vápníkem společně
s vitamínem D,“ radí Radka Pamětická. Vitamín D je vhodné
podávat dětem i dospělým vždy
v zimním období. Je důležitý pro
celkovou obranyschopnost organismu i správný vývoj. Stejně
důležité je dbát i na příjem ryb či
rostlinných olejů, které obsahují
omega-3 mastné kyseliny.

»
Tuky ve stravě dítěte
jsou důležitý pro
správné rozpouštění
přijatých vitamínů,
dále pro tvorbu
důležitých hormonů,
pro ochranu orgánů
i pro tepelnou
regulaci.
Domácí strava nade vše
Co by se naopak v dětském jídelníčku objevit rozhodně nemělo?
Vyhýbejte se polotovarům, fastfoodům, smaženým jídlům, přesoleným konzervám, sladkostem
a nízkotučným potravinám. „Myslete na to, že dítě není popelnice
a dávejte si záležet na tom, co mu
kupujete,“ radí Lucie Tvrdoňová
a dodává: „Uvědomte si, že jim
nedáváte jen jídlo, ale i životní
směr a zdraví. Rozhodně je lepší volba chystat dětem do školy
zdravou svačinku než jim koupit
sušenku, či koblihu.“
Motivace k pohybu
V neposlední řadě je velmi důležité motivovat děti k pohybu.
Vzít je na výšlap, na kolo či brusle, naučit je nějakou prima hru,
která se dá hrát venku a trošku
je prohánět, či přihlásit na nějaký pohybový kroužek, o kterém
víme, že je bude bavit. „Protože
zdravý životní styl není pouze
o jídle, ale také o pohybu,“ uzavírá s úsměvem Lucie Tvrdoňová.
S pravidelným pohybem souvisí
i energetická potřeba daného dítěte. „Jiný bude jídelníček stejně
starého dítěte sportujícího a jiný
dítěte bez sportovních aktivit,“
vysvětluje Petra Schäferová. „Při
nastavování jídelníčku nejde
pouze o sportovní aktivity dětí,
ale i o jejich celkovou živost a pohyblivost,“ dodává.

»

Co by se naopak
v dětském jídelníčku objevit
rozhodně nemělo? Vyhýbejte se
polotovarům,
fastfoodům,
smaženým
jídlům, přesoleným konzervám,
sladkostem
a nízkotučným
potravinám.
„Myslete na to,
že dítě není
popelnice a dávejte si záležet
na tom, co mu
kupujete.
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VAŘENÍ NOVĚ – CHUTNĚ A RYCHLE!
Základní myšlenkou výrobků z řady „do 15 minut“ je rychlá a jednoduchá příprava, kalibrované porce a především
výborná chuť, která je dominantou celé této řady. Všechny výrobky z této řady jsou plně tepelně opracované a stačí
je jen rozpéci v konventomatu nebo v horkovzdušné troubě, jsou smažené ve vysoce kvalitním řepkovém oleji
a jejich balení je přizpůsobeno jak pro prodej v maloobchodech, tak pro profesionální gastronomické účely.

S

ortiment pro naše „gastrozákazníky“ je připraven přímo na míru. Pro
zjednodušení obědů jsou
plně tepelné opracované polotovary zkalibrovány pro potřeby
jednotlivých porcí, například
Kuřecí řízek prsní smažený
(100g, 120g, 150g), Kuřecí řízek
stehenní smažený (140g, 160g),
Kuřecí karbanátky smažené
(50g), Holandský řízek smažený
(100g) i Masové kuličky (20g),
které jsou vhodné do omáček,
například do rajské či svíčkové.
Pro „vaření nově – chutně a
rychle“ můžeme z našeho širokého sortimentu doporučit další
výrobky, například plněné masové závitky zmrazené, plněná
kuřecí roláda zmrazená, kuřecí
nudličky ze stehenních řízků

»

zmrazené a mnoho dalších výrobků od obchodní společnosti
Vodňanská drůbež, a.s. V případě bližších informací se obraťte
na naše regionální obchodní
zástupce, jejich kontakty najdete
na našich webových stránkách
www.vodnanskadrubez.cz.

Výrobky z řady
„do 15 minut“
jsou smažené
ve vysoce kvalitním řepkovém
oleji a jejich
balení je přizpůsobeno jak pro
prodej v maloobchodech, tak pro
profesionální
gastronomické
účely.
Kuřecí řízek obalovaný
smažený
 vyrobeno z kvalitních
100% prsních řízků
 bez přidaných éček
 plně tepelně opracovaný

FOTO: VODŇANSKÁ
DRŮBEŽ

Nevšední požitek
z každého sousta!

Masové kuličky smažené
 70% podíl masa
 variabilní použití
 plně tepelně opracovaný

Kuřecí řízek stehenní
smažený
 vyrobeno z kvalitních
100% stehenních řízků
 zachovává si šťavnatou chuť
 bez přidaných éček
 plně tepelně opracovaný

Holandský řízek smažený
 vyrobeno z kuřecích prsních řízků
 kvalitní sýr
 plně tepelně opracovaný

Kuřecí karbanátky smažené
 70% podíl masa
 plně tepelně opracovaný

»

Základní
myšlenkou
výrobků z řady
„do 15 minut“
je rychlá
a jednoduchá
příprava,
kalibrované
porce
a především
výborná
chuť, která je
dominantou celé
této řady.

ROZHOVOR/NEWS

22

MODERNÍ JÍDELNA

Vést školní jídelnu může pouze špičkový
manažer s altruistickým myšlením
Najít v dnešní době kvalitní a spolehlivou pracovní sílu do gastra je velkou výzvou
pro řadu jobs portálů. Může se zdát, že kuchařina v očích veřejnosti povýšila, ale je
pravdou, že uznání si užívají hlavně medializovaní jedinci a jejich podniky. Na jakém
stupínku oblíbenosti si stojí školní jídelny? Nejen o tom jsme hovořili s paní Renatou
Sellákovou, vedoucí školní jídelny na Zbraslavi.
V oboru působíte více jak
osmnáct let. Můžete zhodnotit přístup strávníků k vaší
profesi?
Dnes je výchova mírnější. Slušnost a úcta se pomalu vytrácejí.
Pro některé děti, potažmo jejich
rodiče, jsou kuchařky ve školních jídelnách cvičné terče pro
jejich ega. Biomatky sice razí
zdravý životní styl, ale na výchovu někdy zapomínají.
Do jaké míry s Vámi spolupracují rodiče na sestavení jídelníčku?
Stejně jako rodičům, tak i nám

záleží na kvalitní stravě. Proto
jsme našim klientům několikrát
dali příležitost sestavit stravovací komisi, která by s jídelnou
úzce spolupracovala. Bohužel se
nikdo nechtěl angažovat. Takže
spoléháme hlavně na naše letité
zkušenosti, snažíme se reagovat
na nové trendy a dílčí podněty
rodičů.
Dnešní mládež má problémy
s obezitou, což souvisí i s konzumací slazených nápojů. Co
je pro vás důležité při výběru
dodavatele?
Osobně preferuji nápoje, které

jsou slazeny stévií. Obecně se
snažíme vyhýbat umělým sladidlům. V nabídce si držíme čaj,
který sladíme přírodním sirupem
z ovoce, mléko, džus a vodu. Nebráníme se rozšíření nabídky,
která by zapadala do našeho
zdravého konceptu.
Zmínila jste biomatky. Je
možné v rámci vašeho omezeného rozpočtu zařadit pro
děti bio, potažmo dražší produkty?
I na tento trend jsme schopni
reagovat. Máme regionální dodavatele ovoce a zeleniny. České

hovězí maso je nevyzrálé, nedá
se uvařit do měkka. Proto odebíráme kvalitní irské, argentinské
od Bidfoodu. Během let se nabídka dodavatelů rozšířila, takže
nyní máme větší možnosti manévrování.
Jako vedoucí školní jídelny
zodpovídáte za chod kuchyně, jídelny, řídíte tým lidí, řešíte rozpočet a komunikaci
s vedením školy a rodiči. Plat
jistě není tou hlavní motivací.
Jaké schopnosti by měl mít
člověk vedoucí velkovývařovnu, aby uspěl?
Máte pravdu, je to mix několika
aktivit, které nejsou adekvátně
zaplaceny. Aby kuchyně šlapala,
musí se manažer vyznat v kuchařině, účetnictví, logistice, personálních a manažerských věcech.
Jsme takoví univerzální vojáci,
kteří mají svou práci rádi.

»

Osobně preferuji
nápoje, které
jsou slazeny
stévií. Obecně
se snažíme
vyhýbat umělým
sladidlům.
Text: Jarka Chudá
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Ovoce a zelenina do škol v ČR
Projekt Ovoce a zelenina do škol byl
v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je
přispět k trvalému zvýšení spotřeby
ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí
a tím zároveň bojovat proti dětské
obezitě. Cílovou skupinou projektu
jsou žáci prvního stupně základních
škol, včetně dětí z přípravných tříd
základních škol, kterým je zdarma
dodáváno čerstvé ovoce a zelenina
nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo
ovocné protlaky.
Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71%
dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá, ve školním roce 2013/2014 bylo zapojeno
3 530 škol a 456 233 dětí, ve škol-

ním roce 2014/2015 bylo zapojeno
3 741 škol a 509 030 dětí, ve školním
roce 2015/2016 bylo zapojeno 3 809
škol a 539 733 dětí, ve školním roce
2016/2017 bylo zapojeno 3863 škol
a 564 634 dětí.
SZIF
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OBCHODNÍ ŘETĚZCE
PRODEJNY POTRAVIN  PRODEJNY PEČIVA
PRODEJNY MASA  DROGERIE
www.svetobchodu.cz
červenec – srpen 2017
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Jak vybudovat
moderní kuchyni

Poznejte svého
dodavatele!

Jaké jsou trendy
v chlazení potravin

Připravte se na
grilovací sezonu

Při práci v profesionální kuchyni je důležité
skloubit vysoké požadavky na kvalitu
s tlakem na efektivitu kuchyňského
provozu.
strana 6

V dnešní době není problém vybrat si z velkých dodavatelů
nebo malých. Každý má svá jasná pro i proti. Jak ale vypadá
nejaktuálnější podoba této služby, co všechno prodejci nabízí a jak
se zařídit pokud možno co nejpohodlněji?
strana 8

Potřebujete zchladit? Jaké jsou trendy,
nové dostupné technologie a možnosti na
trhu produktů určených pro profesionály
v gastronomii?
strana 16

Jaký gril vybrat, aby se jídlo skutečně
povedlo? Na si při výběru dávat pozor? A na
jaké novinky se v grilovací sezóně 2017
můžete těšit?
strana 18

Cidery, radlery
a nealko pivo
si Češi zamilovali
To, že je Česko zemí piva, je známo po celém světě. Co však již tak
známo není, je skutečnost, že i pivařství se v naší republice rozvíjí
směrem, který by před několika lety zřejmě málokdo očekával.
A tak i na toto léto pivovary zbrojí. V nabídce pro restaurace jsou
nové příchutě ciderů a beermixů. Pilsner jede na úspěšné vlně
jménem Kingswood a představuje novinku Birell Zelený ječmen,
Heineken zase boduje s nealkoholickým ciderem. A své rozhodně
říká i Staropramen se svou zavedenou značkou ochucených
piv Cool. Všechny novinky, s nimiž velké skupiny přicházejí,
přitom automaticky nemusejí být alkoholické, také produkují
různé limonády. Jaké novinky přinese letošní letní sezóna?

O

blíbenost alkoholických a nealkoholických ochucených piv
a ciderů rok od roku stoupá.
A to natolik, že od dubna 2016
se u nás prodává dokonce
vůbec první a zatím jediný nealkoholický
cider. Český pivní trh vykazuje jeden specifický rys. Vývoj segmentů u nás neurčuje
až tak spotřebitelská poptávka, jako spíše
nabídka. Respektive strategie nejsilnějších
značek. Stává se tak, že spotřebitelská poptávka více kopíruje strategii, než naopak.
„Jinými slovy, pokud se nejsilnější značka
nealkoholického piva rozhodne pro silnou
strategii (například rozšiřuje nabídku, zvy-

šuje promoční aktivity, distribuci, investici
do reklamy), roste s ní celý segment (např.
obliba nealkoholického ochuceného piva,
tradice Zeleného piva nebo uvedení PET
obalu),“ říká Jana Pikardová, tisková mluvčí společnosti Heineken ČR.
Z průzkumů prováděných v posledních
několika letech vyplývá, že popularita ochucených ovocných pivových i nepivových limonád roste. Data společnosti AC Nielsen
hovoří v tomto směru jasně: V roce 2013
tvořily pivní mixy pouze 7,3 % celkové produkce, oproti tomu v roce 2014 již to bylo
plných 42,6 %. V roce 2015 pak tato kategorie zaznamenala 17% nárůst a to především

díky stoupající popularitě nealkoholických
pivních mixů. Vloni uvařily tuzemské pivovary přes 172 tisíc pivních mixů s obsahem
alkoholu i bez. Vzrůstající oblibu alkoholických i nealkoholických pivních mixů
potvrzuje i Jana Pikardová, mluvčí společnosti Heineken v Česku: „Z našich prodejů
vyplývá, že kategorie radlerů má nárůst více
než 10 %. Nárůst vidíme jak u alkoholické,
tak i u nealkoholické verze ochucených piv.
Podíl nealkoholických ochucených piv tvoří
přibližně desetinu prodejů ve srovnání s alkoholickou verzí.“
V dubnu 2016 se světové i české premiéry
dočkal první a dosud jediný nealkoholický

cider. Vyjela s ním značka Strongbow, která
tak spotřebitelům nabídla jedinečnou možnost vychutnat si oblíbený nápoj ve dvou
populárních příchutích bez alkoholu. Tváří
značky se navíc stala zpěvačka Klára Vytisková, která je nyní ambasadorkou Strongbow, jak si můžete všimnout na titulní fotce.
Pokud byste v letních měsících dostali
chuť na něco osvěžujícího, co nebude mít
nic společného s pivem ani moštem, můžete volit z široké škály domácích limonád.
Ty se letos v Česku chystají servírovat řady
hospůdek a restaurací. Více čtete v našem
tématu na stranách 10 až 13!

Zpěvačka Klára
Vytisková se
stala tváří značky
Strongbow
– oficiálně je
ambassadorkou
cideru.
FOTO: STRONGBOW

KATEŘINA LUKÁŠOVÁ
INZERCE

Českým národním koktejlem se stal Beton

Č

eská republika má oficiální národní koktejl.
Hledání
uspořádala
Česká barmanská asociace.
Hlasovala více než tisícovka
návštěvníků výroční konference České barmanské asociace, která se uskutečnila na
konci dubna v Brně. Spočítání hlasů a vyhlášení vítěze

naši čtenáři:

se uskutečnilo dnes v přímém přenosu České televize,
v pořadu Dobré ráno. Beton
Moravského kohouta porazil
o 99 hlasů.
Veřejnost prostřednictvím
hlasování rozhodla o tom, že
českým reprezentantem na
poli míchaných nápojů bude
drink Beton. Ten nakonec zís-

kal více hlasů než druhý finalista, Moravský kohout.
Beton je drink složený ze
4 centilitrů karlovarského bylinného likéru Becherovka,
1 centilitru čerstvě vymačkané
citronové šťávy, 20 centilitrů
toniku, plátku citronu a ledu.
Jeho prvotní varianta vznikla
na světové výstavě Expo 1967

v kanadském Montrealu jako
výraz československo-kanadského přátelství. Za autora
koktejlu tehdy pojmenovaného jako Becherbitter-tonic
pamětníci označili slovenského číšníka Vlada Beloviče,
který do Kanady přicestoval
z Grandhotelu Starý Smokovec.
RED

MAVA spol. s r.o.
Sovova 1291/5
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel/FAX: 596 783 360

PROJEKT-DODÁVKY-MONTÁŽ-SERVIS
• moderní technologie
• komplexní dodávky na klíč
• poradenská činnost
• optimalizace stávajících kuchyní
• výpočtové metody při
navrhování kuchyní
www.mava-t.cz, www.projekty-gastro.cz, mava@mava-t.cz

HOTELY  RESTAURACE
LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ  KAVÁRNY
CUKRÁRNY  VINÁRNY  BARY
www.svethg.cz
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Newsletter
2x měsíčně je zpravodaj zasílán na e-maily
managementu a zaměstnanců z hotelnictví,
pohostinství, cestovního ruchu
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Máte zájem
o dění
z branže?
Hodláte
efektivně
inzerovat?
Jak se přihlásit?
Zašlete nám na: info@1prg.cz
email, kam si přejete newsletter zasílat.
Poté Vás bezplatně zařadíme
mezi naše pravidelné odběratele.

www.svethg.cz

