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Sušené ovoce se vrací. Jaká je jeho historie a kde
všude můžeme využít ořechy?
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o se stane, když na
konci roku zapomenete ze školákovy
brašny vybalit svačinu, konkrétně marmeládou ochucený jogurt? Vůbec nic.
Jeden takový přežil zcela bez úhony dva měsíce letních pařáků v batůžku pohozeném v dětském pokoji v rodině Barbory Matoušové.
„Když jsme po prázdninách chystali věci do školy a z tašky na mě vykoukl jogurt, dost jsem se polekala, že jeho obsah bude žít svým
vlastním životem. Jenže obsah byl
naprosto v pořádku,“ říká mladá
matka. O uchování jogurtu „v kondici“ se postaraly konzervanty napumpované do marmelády. Logicky se nabízí otázka, co vydatné
dávky éček určených k prodloužení trvanlivosti dělají s naším zdravím. Jsou pro lidský organismus
bezpečné, nebo si na ně máme dávat pozor?
Čím méně, tím lépe
Zdá se, že potravinářský průmysl
se bez konzervantů dnes už nepojede. Přidávají se nejen do uzenin, ale i do pečiva, jogurtů, sýrů,
margarínů, bonbonů, zmrzliny či
sušeného ovoce a nebo vína. Paradoxně se používají i tam, kde dříve být vůbec nemusely a kde se
o trvanlivost postarala pasterizace. Nalezneme je tudíž i v džemech, kompotech, nakládané zelenině nebo v nejrůznějších poživatinách „v plechu“. Spolu s barvivy, aromaty, antioxidanty,
emulgátory či zahušťovadly jsou
konzervanty přídatné látky, hovorově éčka (podle označení na obalech písmenem E) a kódem, v případě konzervantů E200–299.

Pochybná „éčka“:
konzervanty

Potraviny by bez nich nezůstaly ve formě dlouhé měsíce. Konzervanty
spadají pod přídatné látky a výrobci je používají k prodloužení
trvanlivosti a jako obranu proti působení mikroorganismů. Objevují se
ovšem i tam, kde byste je vůbec nečekali. Část těchto éček je
bezpečná, další ale našemu zdraví neprospívají. Čemu se vyhýbat?
„Nejčastěji obsahují konzervanty potraviny s dlouhou trvanlivostí, i když u řady potravin se
jí dosahuje jinými způsoby než
přídavkem konzervantů. Existují
i potraviny, do kterých se žádná
éčka, tedy ani konzervanty přidávat nesmějí, jsou to například nezpracované potraviny, med, neemulgované tuky a oleje, máslo,
mléko a smetana, neochucené kysané mléčné výrobky, káva s výjimkou instantní, cukr, neochucené minerální vody nebo nearomatizovaný čaj. Velice často si lidé
myslí, že do krabicového mléka
se přidávají konzervanty, protože jinak by tak dlouho nevydrželo. Je to mýtus. Dlouhé trvanlivosti je zde dosaženo pouze teplem a aseptickým balením,“ vysvětluje profesorka Jana Dostálová, odbornice na analýzu potra-

vin a zbožíznalství z VŠCHT.
Omezení používání přídatných
látek se týká také kojenecké a dětské výživy.
Čím méně přídatných látek potravina obsahuje – a čím méně
jich budeme konzumovat – tím
lépe. „Nedoporučila bych jíst větší množství potravin, které konzervanty obsahují. Většinou i jejich výživová hodnota není vysoká,“ říká Dostálová. Pokud z obalu volá rozsáhlý výčet éček, je nasnadě, že se nebude jednat o příliš
kvalitní výrobek, nýbrž levnou náhražku.
Konzervanty ale mohou být
i v nebalených potravinách, jako
jsou uzeniny, lahůdky či pečivo.
Jak se má zákazník dozvědět složení, když se prodavačka za pultem často tváří, že se jí to netýká? „Dle zákona informaci o slo-

Diskutovanými a ostře
sledovanými jsou
především dusitany
a dusičnany, najdeme je
hlavně v masných
výrobcích, uzeninách.
Uvádí se, že dávka 20 mg
může způsobovat bolesti
hlavy, problémy
s trávením
a vyrážku.

žení potravin nebo obsahu aditivních látek musí prodavačka na
vyžádání spotřebiteli sdělit nebo
mu ji jinou formou viditelně
a snadno čitelně zpřístupnit,“ podotýká Lucia Sekerešová, odbornice na chemii a technologii potravin a výživu. Je třeba nenechat se odbýt. V sekci pečiva to
bývá povětšinou řešeno vyvěšeným „secvaknutým“ seznamem,
kde si lze daný výrobek vyhledat.
Přírodní původ není zárukou
Stejně jako u jiných aditiv i v případě konzervantů platí, že některé
jsou problematické. Může se stát,
že u citlivých jedinců vyvolají nepříznivé reakce. Jedná se většinou
o intoleranci – čili nesnášenlivost
– příslušné sloučeniny, nikoli
o skutečnou alergii. „Někdy se

tyto reakce na přídatné látky označují jako pseudoalergie,“ dodává
Sekerešová. Potíže se mohou pravděpodobněji vyskytnout u dětí, seniorů či nemocných lidí.
Některá aditiva jsou přírodního původu, další jsou s nimi sice
identická, ale pro potřeby potravinářského průmyslu se vyrábějí syntetickou cestou za pomoci
mikroorganismů nebo jejich modifikací. Jiná vznikají čistě uměle. Kupříkladu E262, octan sodný, je spolu s patnácti dalšími
éčky přítomen v rajčatech, kyselina benzoová je obsažena v poměrně velkém množství v borůvkách, kyselinu sorbovou byste
našli v plodech jeřábu. Jenže ani
běžný výskyt v přírodě není zárukou stoprocentní bezpečnosti.
„Kyselina mléčná, citronová či
octová a octany jsou v pořádku,
ale některé další jako kyselina sorbová a benzoová a jejich soli už
problémem jsou, dokonce mají limity pro použití v potravinách nejen samostatně, ale i v součtu,“
upozorňuje Hana Střítecká, nutriční terapeutka z poradny FitBee
a ředitelka spolku Fér potravina.
Na jeho stránkách Férpotravina.cz/éčka lze nalézt přehled
éček včetně indexu bezpečnosti
a povoleného limitu.
„Doporučila bych se vyhnout
konzervantům, které jsou primárně označované jako alergen,
a pak těm, které se nemohou užívat v nezbytně nutném množství,
ale mají zcela definovaný povolený limit,“ uvádí Střítecká, která je
rovněž odbornou asistentkou na
Fakultě vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany.
Diskutovanými a ostře sledovanými jsou především dusitany
a dusičnany, najdeme je hlavně
v masných výrobcích, uzeninách.
Uvádí se, že dávka 20 miligramů
může způsobovat bolesti hlavy,
vyrážku a problémy s trávením.
Pokračování na straně 32
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Aby jídlo bylo dokonalé, někdy
stačí maličkost; třeba drobná
změna v postupu. Prostě fígl,
jaké mívají v kapse špičkoví
šéfkuchaři, ale i zkušené
domácí kuchařky. Nápady
a rady, jak si pohrát
s oblíbenými pokrmy, přináší
gastronomická novinářka
PETRA TAJOVSKÝ POSPĚCHOVÁ

Jak na...
irské
lívance
Podzimní lívance, jaké dělají na západě Irska, se
dokonale hodí pro rána, kdy se nad krajinou převalují
první zářijové mlhy a příroda vypadá jako
z Halasových básní o Vysočině. Jsou něčím mezi
sytou snídaní a lehkým obědem.

E

xistují země, kde je
z našeho hlediska
podzim vlastně pořád. Třeba Irsko –
podzimní je celý rok:
nejen počasím, ale taky kuchyní.
Když jsem kdysi do Dublinu odjela psát část diplomky, bylo kalendářně léto, ale teploty, mlhy
a déšť odpovídaly spíš středoevropskému říjnu. A první jídlo, které jsem tam dostala, bylo taky takové. Skopová „stew“ čili guláš
z letitého berana byla dušená
dlouhé hodiny a na talíři ji doplňovala bramborová kaše a taky hrášek udělaný skoro došeda.
Na útesy
Podzimní jídla by měla být už
dost vydatná, aby člověk získal
sílu na přechod z bezstarostných
letních dnů k prvním chladným
ránům, ale zároveň je v nich pořád záchvěv období, kdy záhony

nebo pole ještě plodí. Zmíněná
stew s bramborovou kaší, to je takový grunt irské kuchyně: právě
na mase a bramborách totiž stojí. Skopové, respektive jehněčí,
z věčně zeleného (protože věčně
deštivého) ostrova je vyhlášené
a mladá ovčina se odtud ve velkém taky vyváží. Vždycky když
ji někde vidím, naskočí mi vzpomínka na dlouhé pásy pobřeží
nad útesy, které se vinou na západě Irska. Farmy jsou tu jakoby
přikrčené do krajiny; snad aby
je vítr vanoucí od oceánu neodnesl.
Tady se ještě pořád mluví irsky, řečí, která zní jako jazyk
elfů nebo jiných bytostí z velmi
dávných časů. Já jsem se na
západ dostala díky svojí kamarádce Mary – její máma měla kousek od Moherských útesů statek,
kde chovala ovce a taky závodní
chrty.

Placky se podle originální receptury rozkrajují na čtvrtky. Oblohu volte pečlivě, sluší jim třeba kombinace čedaru a kapusty kadeřávku, případně jiné podzimní
zeleniny.
FOTO MAFRA - TOMÁŠ KRIST, SHUTTERSTOCK

Zkuste si představit drobnou
starší dámu, která na procházky
k bouřícímu oceánu vyráží se
smečkou nohatých psisek: tak to
je Dymphna. Mám ji před očima
– v tmavě modrých gumácích,
s věčně ironickým úsměvem
a bystrýma výrazně modrýma očima, které nemilosrdně zrentgenovaly každého včetně cizinky
z exotické země na východě. Česko si tehdy většina Irů z venkova
pletla s Čečnou – přece jen se
psal rok 2003 a my jsme ještě ani
nebyli v Evropské unii.
Bramborová družba
Počáteční nedůvěru vyhrazenou
nově příchozím jsme s Dymphnou překonaly docela rychle díky
jídlu. Když se první večer šeřilo,
obrátila se na mě se slovy: „Co
kdybys uvařila něco z té vaší
země? Ale moc se s tím nemaž, ať
nejíme pozdě. A nezapomeň – je
pátek.“ V pátek dobrý katolík nejí
maso, tím se výběr z nabídky ve
špajzu a lednici dramaticky
scvrkl. Irové jsou však naštěstí milovníky brambor, a tak jsem pro
celý dům nasmažila pěknou hromadu bramboráků, pořádně okořeněných česnekem.
„No tak vy jste nám asi dost podobní,“ zhodnotila Dymphna spo-

Pochybná éčka
Dokončení ze strany 31

Objevují se i názory, že při vyšších dávkách mohou dusitany vyvolávat a podporovat vznik nádorového onemocnění. Paradoxně je
nacházíme i v konzervách, přestože měla postačit důsledná pasterizace. „Do konzerv obsahujících
maso se přidává dusitan sodný
jako složka solicí směsi – za účelem dosažení červeného zbarvení.
Jeho další vlastnost je konzervační, proto se zařazuje mezi konzervanty,“ upřesňuje profesorka Jana
Dostálová. „Na jedné akci propagující nové alternativní výrobky
byly nabízeny párky bez dusitanů
– a docela jsem se rozmýšlela, zda
je jíst, protože při nedodržení chladicího řetězce by v nich mohl
vzniknout klobásový jed, botulotoxin,“ uvádí Dostálová. Hana
Střítecká dodává, že pokud by se
množství těchto éček snížilo, ve
výrobku by vzrostl podíl soli.
„Něčím to zakonzervovat musíme, pokud má být zachována stejná doba trvanlivosti. Ani to
ovšem při současném trendu sni-

žovat celodenní příjem soli ve stravě není optimální,“ říká nutriční
terapeutka.
Oxidem siřičitým a siřičitany se
konzervují například korýši, sušená zelenina a ovoce, houby, ale
i víno, pivo a některé ovocné šťávy
či koncentráty. Zároveň se ale řadí
mezi alergeny, které se na obalech
musí označovat tučným písmem.
Mohou způsobovat nevolnost
a průjem, zrudnutí, otok hrdla, svědění úst a pokožky, v některých případech dokonce astma. V minulosti byly opakovaně nalezeny nadlimitní dávky oxidu siřičitého ve
víně nebo sušeném ovoci. Sířené
sušené ovoce je i proto vhodné
před konzumací důkladně propláchnout či se mu zcela vyhnout.
Koktejlový efekt
Benzoany a parabeny, kam spadá
i kyselina sorbová, mohou být problematické nejen v potravinách,
ale i v kosmetických a farmaceutických přípravcích. Kyselina sorbová a její soli, někdy v kombinaci
s kyselinou benzoovou a jejími solemi, se povolují i do sýrů, tuků,

baleného chleba či vybraného pečiva a pečivových směsí.
Ve větším množství bychom se
měli těchto potravin vyvarovat.
„Je to jako s čímkoli, co není tělu
vlastní. Do určité doby se těchto
látek zbavuje v rámci běžných detoxikačních mechanismů, ale přidá-li se třeba stres nebo nějaké
onemocnění, už problém nastat
může. Říká se tomu systém předběžného opatření, kdy cíleně vynecháváte potraviny, živiny, které
tělu nepřinášejí benefity. Vždy by
mělo být cílem, aby potravina poskytla co nejvíce živin a zdraví
prospěšných látek bez zbytečného
balastu okolo. O koktejlovém
efektu se mluví už dlouho a výsledkem jsou třeba už zmiňované
souhrnné limity pro užití některých aditiv současně,“ popisuje
Střítecká z poradny FitBee.
Konzervované zažívání
Vlivem trvanlivých potravin ze
supermarketů v porovnání s těmi
z domácích či bio zdrojů na střevní mikroflóru se zabýval společný výzkum Pharmaceutical Bio-

kojeně českou kuchyni a nechala
si odvyprávět recept. Se slovy
„A zítra ráno tě zase něco naučím
já“ pak zmizela zpátky v kuchyni
a dala vařit další brambory. Ráno
jsme vytvořily strouhací komando, které celý ten hrnec proměnilo v jemnou hmotu.
S kapustou do páru
Ukázalo se, že Dymphna vlastně
zkřížila dva recepty: irský bramborový chleba zvaný farls a lívance. Farls se totiž nenechává vykynout. Uděláte ho dost podobně
jako dnešní recept, jen vynecháte
kvasnice a mléko. Farls jsou
prostě takové bramborové placky. Dymphniny lívance jsou nadýchanější než farls a jsou skvělou
snídaní třeba po večeru, kdy jste
vypili hodně černého piva.
Stejně jako je důležité těsto
bramborových lívanců, je třeba
pečlivě volit i to, čím je obložíte.
Od své irské tety, na kterou se
Dymphna za pár dní pasovala,
mám vyzkoušenou kombinaci čedaru a podzimní zeleniny. Čedar
musí být takový ten výrazně zralý, žádný chuťově nesmělý mladíček. A lehoučce nasládlé listy kapusty kadeřávku jsou ke zralému
čedaru do páru ideální.
Tak pěkný podzim.

technology s.r.o. a Vysokého učení technického v Brně. „Zkoumali jsme, nakolik je obsah různých
konzervantů a stabilizátorů v potravinách denní spotřeby klíčový
pro vývoj střevní mikroflóry, která odpovídá za imunitu, obezitu,
a dokonce naši psychiku,“ upřesňuje Petr Ryšávka, vedoucí týmu
Pharmaceutical Biotechnology.
Testy ukázaly, že například rohlík, hamburger, chipsy nebo makový závin, pokud obsahují konzervanty, mohou výrazně potlačovat množení vybraných přátelských bakterií. „Také domácí uzenina na rozdíl od té supermarketové probiotické bakterie neinhibovala, čili na domácí uzenině rostly prospěšné bakterie výrazně
lépe,“ přibližuje Ryšávka. Jako
velmi rizikové se ukázaly některé
typy trvanlivých majonézových
salátů, které kvůli vysokému obsahu konzervantů budou konzervovat nejen salát, ale také náš
střevní obsah. Špatně vyšly i sladkosti nebo sycený kolový nápoj,
který spolehlivě likviduje všechny vybrané přátelské bakterie.
Kila éček ročně
Za rozmach aditiv může rychlý
rozvoj průmyslové výroby potravin v průběhu padesátých let minulého století. Spotřebitelé žáda-

PODZIMNÍ IRSKÉ LÍVANCE
rozpis na 4 porce, příprava 2 hodiny
Ingredience
400 g vařených
brambor
■ 200 g polohrubé
mouky
■ 200 ml mléka
■ 30 g droždí
■ 4 hrsti kapusty
kadeřávku
■ 15 dkg čedaru
■ sůl, olej, máslo
■

Z droždí, cukru
a trochy vlažného
mléka zaděláme
kvásek a necháme
v teple vzejít.
Oloupané brambory
nastrouháme
najemno, přidáme
k nim sůl, kvásek,
vlažné mléko
a mouku
a vypracujeme
hustější těsto.
Necháme hodinu
kynout. Kadeřávek očistíme a na troše másla chvíli restujeme.
V pánvi rozehřejeme olej a osmažíme na něm lívance z vykynutého
těsta. Hotové lívance klademe na plech, nahoru dáme vždy trochu
kadeřávku a trochu nastrouhaného čedaru.
Troubu si rozehřejeme na 150 stupňů a lívance dáme na deset minut
zapéct. Podáváme teplé.

li, aby se potraviny vyráběné pomocí nových technologií shodovaly vzhledem i chutí s těmi tradičními, vyráběnými dříve.
V Česku se začaly přídatné látky
mnohem častěji využívat zejména po roce 1989. Předtím nebylo
zvykem nakupovat příliš do zásoby, nikdo nepočítal s tím, že mu
jogurt vydrží měsíc. Socialistické
hospodářství bylo přesně plánované – včetně spotřeby potravin. Vědělo se, že mléčné výrobky přivezou ve středu, uzeniny ve čtvrtek.
Jenže pak si lidé zvykli na potraviny dostupné po celý rok a s dlouhou dobou trvanlivosti – a uchylují se k polotovarům.
Z celkového množství používaných přídatných látek tvoří konzervanty necelé jedno procento.
V posledních desetiletích se však
používají stále častěji. Statistické
údaje uvádějí, že kvůli metodám
moderního zpracování potravin
například Američané ročně zkonzumují čtyři až pět kilogramů přídatných látek. V Británii, která je
na tom podle odborníků podobně
jako Česko, jsou to asi tři kilogramy. Jde ale jen o odhad, Státní
zdravotní ústav ČR přesný vývoj
spotřeby aditiv neeviduje.
Pokud by se používání éček
paušálně zakázalo, setkávali bychom se s mnoha chorobami způ-

sobenými kažením potravin vlivem působení bakterií, plísní
a dalších mikroorganismů.
Tradiční postupy konzervace,
jako je nakládání do octa či soli,
tepelné ošetření, sušení nebo
zmrazování, při němž navíc dochází k minimálnímu snížení výživové hodnoty potravin, se sice stále využívají, nelze je ovšem použít u všech typů potravin.
Zásob netřeba
Moderní technologie paskalizace
čili ošetření pod velkým tlakem,
využívaná hlavně u ovocných
a zeleninových šťáv, případně šetrná pasterizace teplem nezaručí,
že potravina vydrží převoz kamionem a dlouhé stání v regále a následně doma ve spíži.
„Je to jen a jen na spotřebitelích. Pokud budeme požadovat potraviny, které vydrží rok, pak se
prostě vyrábět budou – a jen paskalizací, solí a octem se toho
opravdu nedocílí,“ říká Hana Střítecká a dodává: „Než se učit, které konzervanty či obecně éčka mohou mít negativní dopad na zdraví
a které ne, je lepší kupovat co
nejméně spojované a ,vylepšované‘ potraviny a hlavně potraviny
co nejčerstvější. Při současné nonstop dostupnosti obchodů není
nutné dělat si zásoby.“

