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K létu a období prázdnin neodmyslitelně patří grilování. Na žhavý rošt lze položit prakticky cokoli od
ovoce a zeleniny přes maso až po uzeniny, které jsou k dostání takřka celoročně. Protože se však na
trhu objevují speciální grilovací edice, které jsou dostupné jen v letní sezóně, rozhodli jsme se
podrobit je odborným analýzám. Do laboratoře jsme poslali 16 druhů vepřových grilovacích klobás a
zjišťovali, kolik masa obsahují. A rozdíly se našly, čtyři výrobky navíc nedodržely množství masa
deklarované na obalu.
Dobrá rada
Kvalitu grilovacích klobás mají zcela ve své režii výrobci. Legislativa jim nepředepisuje, jak mají
vypadat, ani kolik masa nebo tuku mají obsahovat. Z pohledu spotřebitele by měla ideální klobása
obsahovat vysoký podíl kvalitního masa, měla by být prosta přídatných látek a v neposlední řadě by
její devizou měla být příjemná chuť a vůně. Její výrobce by měl být důvěryhodný a na etiketě uvádět
přesné údaje o složení. Takovému obrázku se v našem hodnocení nejvíce blížily Grill&Fun
Norimberské klobásky z Lidlu (velmi dobře, 249,70 Kč/kg). Jako výhodnou koupi můžeme doporučit
Fine Life Grilovací klobásky z Makra (dobře, 157,80 Kč/kg), Pivní grilovací klobásu Beskydských
uzenin Chodura (dobře, 138,60 Kč/ kg) a Kleinemas Rost Bratwurst (dobře, 129,40 Kč/kg). Nejhorší
hodnocení v testu si odnesly klobásy Münchner Weisswürste od výrobce Ponnath die Meister
metzger (dostatečně, 219,70 Kč/ kg) zejména kvůli nedodržení deklarovaného množství masa a jeho
nízkému obsahu.
Klobásy a klobásky nejrůznějších velikostí mají své příznivce po celém světě. Není se čemu divit:
snadno se připravují, šikovně se drží i dobře chutnají a jejich náplň může být pokaždé jiná. Právě
způsob přípravy, druh masa a různé koření a bylinky jsou to, čím se od sebe klobásy regionálně
odlišují a v čem se jejich chuť přizpůsobuje zvyklostem místních strávníků. Příkladem může být
maďarská klobása – čabajka – do které patří namleté vepřové maso s mletou paprikou, česnekem a
dalším kořením. Po naplnění do střívek se udí studeným kouřem, nechá zrát a vysouší se. Naproti
tomu vinná klobása, která dříve nesměla v době zimních svátků na české slavnostní tabuli chybět, se
vyrábí z hovězího a vepřového masa, vína, muškátového květu, oříšku, citrónové kůry a veky nebo
žemle. Zatímco maďarskou lze jíst tak, jak ji koupíte, vinnou klobásu je zapotřebí nejprve upéct.
Historie
Prodloužení trvanlivosti masa a možnosti jeho uchování na horší časy znali lidé již ve starověku, kam
historie zpracování masa a výroba klobás sahá. V té době se jednalo o jednoduché způsoby nasolení
masa, jeho pokrájení na menší kousky a smíchání se směsí bylin. Vedle solení se od nepaměti maso
konzervovalo také uzením nebo sušením, tedy stejnými způsoby, které se používají dodnes. Ve
středověku bylo řeznictví v českých zemích uznávaným řemeslem. Ve 14. století byl králem Janem
Lucemburským udělen řezníkům znak – bílý lev bez koruny s jedním ocasem. Za vůbec první řezníky
na našem území lze označit pohanské kněží, kteří poráželi dobytek k obětním účelům.
Jinou českou klobásou, avšak zcela odlišnou od vinné, je ostravská, která se vyrábí z mletého a
krájeného vepřového masa a vyznačuje se specifickou tmavou barvou na povrchu. Dobře chutná
zastudena i vařená nebo grilovaná a na její podobu myslí i česká legislativa. Unijní logo chráněného

zeměpisného označení nese populární norimberská klobása, do které se podle tradiční receptury
dává vepřové maso a sádlo a nesmí v ní chybět majoránka. My jsme se rozhodli podrobit testu
klobásy, které právě mají svoji hlavní sezónu: grilovací z vepřového masa, z nichž některé nesly
označení „norimberské“.

Výrobce má volnou ruku
Klobásy patří oficiálně mezi masné výrobky, na které se obecně vztahuje vyhláška č. 326/2001 Sb. Na
obalu masných výrobků musí podle této vyhlášky zákazník vždy nalézt údaj o maximálním obsahu
tuku a informace o případném použití strojně odděleného masa. Označeny musí být jako „masný
výrobek“ spolu s názvem skupiny, do které patří. V případě klobás může jít o masné výrobky tepelně
opracované, tepelně neopracované, trvanlivé tepelně opracované nebo trvanlivé fermentované.
Na rozdíl od některých masných výrobků, které vyhláška jasně definuje (například špekáčky, vídeňské
párky nebo ostravské klobásy), se na grilovací klobásy nevztahují žádné legislativně stanovené
parametry. Proto závisí výhradně na výrobci, jaké suroviny do nich použije.
Všechny klobásy, které jsme podrobili zkouškám, patřily do skupiny tepelně opracovaných masných
výrobků. To jinými slovy znamená, že je lze jíst také za studena. Grilováním u nich dochází k rozvinutí
chutě a vůně a k vzniku křupavé kůrky. Na pultech obchodů se lze setkat také s klobásami, které se
tepelně opracovaným grilovacím klobásám podobají, ovšem obsahují syrové maso. Tyto se řadí mezi
masné polotovary a na rozdíl od grilovacích klobás je nezbytné je před konzumací důkladně propéct.

Maso na předních příčkách
Všechny grilovací klobásy, které jsme zakoupili v běžné obchodní síti, měly ve složení podle deklarace
od 60 do 95 procent vepřového masa a od 25 do 40 procent tuku. Nás zajímalo zejména, kolik masa
výrobky skutečně obsahují i jaké je kvality.

Obsah masa je informace, která by spotřebitele měla zajímat především. K výrobě klobás nezavazuje
výrobce žádná receptura, norma ani legislativa, proto rozdíly mezi nimi mohou být opravdu veliké.
Jedním dechem je však třeba dodat, že informace, kolik masa je v nich použito, lze vyčíst z etikety.
Jednoduše tak lze získat i představu, kolik za nejdůležitější složku klobásy vlastně platíme.
Ovšem i mezi naměřenými hodnotami a těmi, které hlásá obal, jsou rozdíly. Podíl masa ve výrobku se
zjišťuje výpočty za pomoci naměřených dílčích parametrů, jakými jsou obsah bílkovin, vody, tuku
nebo kolagenu. Výsledné hodnoty, u kterých je zapotřebí počítat s desetiprocentní nejistotou měření,
ukázaly, že nejvíce masa obsahují Original Nürnberger Rostbratwürste (Schlütter´s Echte!), 92,6%,
naopak nejméně ho obsahovaly klobásy Bivoj Na gril, 55,3%.
Zajímali jsme se také o kvalitu použitého masa. Tu lze zhodnotit z pohledu obsahu čisté svalové
bílkoviny, jejíž množství poukazuje na to, kolik libového masa výrobce použil. Čistá svalová bílkovina
je povinný údaj pro šunky a některé druhy masných výrobků, její množství musí výrobce dodržovat

také například v loveckých salámech nebo v dunajské klobáse. Vyhláška sice klobásám ke grilování
žádné minimum pro čistou svalovou bílkovinu nestanovuje, podle jejího obsahu však můžeme
klobásy porovnávat mezi sebou. A rozdíly jsme našli.
Nejvíce libového masa obsahovala norimberská klobása Schlütter´s Echte!, nejméně pak klobásy
Münchner Weisswürste z výroby Ponnath die Meistermetzger (12,3 %, respektive 7,24 % čisté
svalové bílkoviny). Jen pro srovnání dodejme, že vepřová kýta jí obsahuje kolem 20 procent.
Někdy se výrobci snaží nahradit maso levnějšími náhražkami, například sójou, strojně odděleným
nebo drůbežím strojně odděleným masem. V klobásách, které jsme testovali, však naměřený obsah
vápníku ani výskyt kostních úlomků použití strojně odděleného masa neprokázaly.

Co je psáno, to je dáno?
Jednou věcí je změřený obsah masa na základě laboratorních výpočtů, druhou pak údaje o obsahu
masa na obalech výrobků. Pravdivost a přesnost informací na etiketách sledujeme v našich testech
pravidelně a hříšníky za to v hodnocení penalizujeme. Vždyť podle čeho jiného by měl spotřebitel
vybírat kvalitu, pokud by se nemohl spolehnout na informace od výrobce? Nejinak jsme k hodnocení
přistupovali i u grilovacích klobás.
Dobré zprávy máme – obaly většiny klobás deklarují takové množství masa, které v nich lze skutečně
najít. Výjimkou byly čtyři výrobky, které jsme ohodnotili nedostatečnou známkou, protože naměřený
rozdíl v podílu masa v neprospěch zákazníka sahal nad rámec nejistoty měření. Největšími hříšníky
byly výrobky Münchner Weisswürste a Bavorská grilovací klobáska, obě z dílny Ponnath, které
deklarovaly až o pětinu masa více, než jsme naměřili – místo 75 procent masa uvedených na obalu
Münchner Weisswürste jsme zjistili jen 58,44 procenta, u Bavorské grilovací jsme namísto 95 procent
naměřili jen 79,15 procenta masa.

Z hlediska naměřeného obsahu tuku, který pochází z masa a přidaného vepřového sádla nebo kůží, se
do deklarovaných hodnot vešly všechny výrobky. Nejtučnější klobásou je Bavorská grilovací (Ponnath
řezničtí mistři) s 33,5% tuku, nejméně tuku jsme naměřili u výrobku Bivoj Na gril (15 %).

Za pomoci chemie
Co mnohé klobásy obsahují relativně hojně, jsou přídatné látky. Známky jsme snižovali za použití
glutamanu sodného, látky zvýrazňující chuť a vůni, kterou jsme našli na etiketách u pěti výrobků.
Glutamany (či glutamáty) se přidávají do jídla, kterému dodávají masovou chuť. Jejich přítomnost v
potravinách však rozhodně není nutností. Citlivým jedincům může glutamát způsobovat bolest hlavy
a nevolnost. Valná většina se bez nich obešla.
Hodnocení jsme snižovali také za použití konzervační látky dusitanu sodného. Ten se používá v
masných výrobcích, kde zachovává jejich barvu a brání růstu mikroorganismů. Opečete-li klobásu,
která dusitan neobsahuje, maso v ní vlivem tepla přirozeně zhnědne. Klobásy s dusitanem sodným si

drží růžovější barvu i po tepelném opracování. Jejich použití při výrobě však může vést ke vzniku
potenciálně karcinogenních látek pro lidské tělo – nitrosaminů. Limit pro dávkování dusitanů do
masných výrobků reguluje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1333/2008.
Ve složení některých klobás se lze setkat i s polyfosforečnany. Ty mají za úkol držet v klobásách
masovou šťávu nebo vázat přidanou vodu. V menších dávkách lze tyto látky považovat za bezpečné.
„Nicméně jejich vysoký příjem – nikoli jako přirozená součást potravin, ale jako látky navíc přidávané
– může pak mít již na zdraví člověka nežádoucí vliv. Především to může být řídnutí kostí, kdy zvýšená
hladina fosforu vede k odvápnění, ale může dojít i ke snížení vstřebávání železa z potravin,“
vysvětluje Ing. Hana Střítecká, Ph.D. z občanského sdružení Zdravá potravina. Fosforečnany
(polyfosforečnany nebo také polyfosfáty) se vedle masa přidávají například do tavených sýrů, uzenin,
sušených výrobků, zmrzlin, kolových nápojů, majonéz, trvanlivého pečiva nebo cukrovinek. „Objevují
se i studie, ve kterých bývá zvýšený příjem fosforečnanů spojován s dětskou hyperaktivitou a
poruchami zažívání,“ dodává Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Příliš koření i mdlá chuť
Protože grilovací klobásy je nejlepší právě grilovat, vzali jsme tento způsob kulinářské přípravy v
potaz a pro účely senzorického hodnocení je v laboratoři opekli. Panel osmi hodnotitelů posuzoval
celkový vzhled, vůni a konzistenci klobás před upečením, po upečení se pak soustředil ještě na chuť a
příjemnost skusu. Známkovalo se jako ve škole, případné odchylky navíc popsali hodnotitelé slovy.
Nejvíce chutnaly Norimberské klobásky Grill&Fun z Lidlu, které měly na řezu šedobílou barvu se
zřetelnou mozaikou masových a tukových částic a koření. Jejich chuť hodnotitelé popsali jako
příjemnou s vůní čerstvé uzeniny, výrazně masovou, přiměřeně slanou a kořeněnou. Po opečení byly
šťavnaté, tučnější, na skusu křehké a jemné. Nejméně pak hodnotitele zaujaly klobásy Münchner
Weisswürste z německé dílny Ponnath die Meistermetzger, ke kterým měli nejvíce poznámek.
Výrobce na obalu explicitně neuvádí doporučený způsob přípravy, my jsme je v obchodě nalezli mezi
klobásami určenými ke grilování. Vyznačovaly se homogenní texturou a byly výrazně pórovité s
patrnými kolagenními částicemi. Chuť a vůni označila porota jako mdlou, nevýraznou a málo
kořeněnou s pěnovitou konzistencí. Po opečení byly klobásy měkké a mazlavé.

Skopové, vepřové nebo hovězí
Použité střívko může mít vliv na to, jak klobáska po zakousnutí „křupne“. Někteří výrobci na obalu
deklarují, jaké střívko pro svůj výrobek použili. Nejčastěji se na etiketách mluví o vepřovém nebo
ovčím. Vepřové se používá u klobás větších a silnějších, ovčí střívka slouží k výrobě menších a tenčích
klobásek. Vedle zvířecích střívek existují také přírodní střívka z tzv. cutisinu, který se vyrábí
zpracováním hovězích kůží. Obalů masové směsi však může být více, použít lze i umělé – celulózové
nebo plastové z polyamidu. Tyto materiály splňují požadavky na zdravotní nezávadnost, před
konzumací a tepelnou úpravou je však nutné je z výrobku odstranit.
Testované produkty (zobraz v tabulce)

Hodnocení

Testované produkty (zobraz v tabulce)

Hodnocení

Lidl / Grill&Fun Norimberské klobásky

velmi dobře (84 %)

Kupfer Original Nürnberger Rostbratwürste

dobře (78 %)

Billa / Vocílka Klobása na gril slabá

dobře (74 %)

Makro / Fine Life Grilovací klobásky

dobře (74 %)

Krahulík Alpská klobása na gril

dobře (73 %)

Beskydské uzeniny Chodura Pivní grilovací klobása

dobře (72 %)

Kleinemas Rost Bratwurst

dobře (72 %)

Schlütter´s Echte! Original Nürnberger Rostbratwürste

dobře (62 %)

Láďa Grileman Echt Bavoriš

uspokojivě (57 %)

Greisinger Schweins-Bratwürstel Grilovací klobása

uspokojivě (55 %)

Lidl / Grill&Fun Klobásky

uspokojivě (53 %)

Bivoj Na gril

uspokojivě (41 %)

Globus / Řeznictví Globus Klobása k opékání

dostatečně (29 %)

Kaufland / K-Classic Grilovací klobása

dostatečně (27 %)

Ponnath řezničtí mistři Bavorská grilovací klobáska

dostatečně (23 %)

Ponnath die Meistermetzger Münchner Weisswürste

dostatečně (22 %)

