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Jak vypadá ideální kakaová lískooříšková pomazánka? V legislativě ani jinde se nedočtete, co by správně měla obsahovat, přesto lze poměrně přesně určit, co v ní
být nesmí. Nenacházejí se v ní nežádoucí látky? Je Nutella z Německa stejná jako Nutella z Polska nebo Itálie? Vzorky jsme odeslali do laboratoře, abychom to
zjistili. Drtivá většina obstála s přehledem, jednomu vzorku snížil známku nález kadmia a atypická chuť.

Dobrá rada
Na první pohled vypadají stejně, ale rozdíly se mezi nimi najdou. Víceméně však stojí na senzorických preferencích spotřebitelů. V našem testu zvítězila Ferrero Nutella
německé produkce (velmi dobře, 18,40 Kč/100g), která je v Česku k dostání v obchodní síti Lidl. Po senzorické stránce je na tom velmi podobně jako druhá u nás
dostupnáFerrero Nutella z polské výroby(dobře, 18,90 Kč/100 g), která body ztratila kvůli nižšímu obsahu kakaa. Jako výhodný nákup můžeme doporučit výrobky Choco’la
Lískooříšková pomazánka z Penny Marketu, K-Classic Nussanoz Kauflandu a Choco nussa z Lidlu(všechny 11,30 Kč/100 g), které hodnotitelům chutnaly i voněly.
Na opačném konci tabulky se mezi běžnými výrobky umístila pomazánkaBilla Hazelnut Chocolate Spread(dobře, 15 Kč/100g). Celkově však nejméně hodnotitele nadchla čistě
rostlinná pomazánka De Rit Chocoreale (uspokojivě, 45,40 Kč/100 g).
Ačkoliv o zdravé pochoutce nemůže být řeč, najdou se mnozí, kteří se bez lískooříškové pomazánky neobejdou. V Německu se jejich vyznavači dělí na ty, kteří si pod ni na bílý
chléb mažou máslo, a na ty, kteří máslo odmítají. U nás je pravděpodobně rozděluje spíš otázka: na lžičku, nebo namazat? V každém případě však za jejich konzumací stojí
touha po sladké a lahodné kakaovo-oříškové chuti. Každá pomazánka se však nemusí trefit do chuťových buněk každému, existují totiž mezi nimi až propastné rozdíly.
Z pohledu výživového je zřejmě na pochybách málokdo.
Jak zmiňuje výživová expertka a pedagožka Ing. Hana Střítecká, Ph.D. ze sdružení Zdravá potravina: „Stále platí, že sladké, průmyslově velmi zpracované potraviny by neměly
v našem, natož dětském jídelníčku převažovat.“
Když jsme rozhodovali, které necháme podrobit laboratorním rozborům, stáli jsme před hromadou skleniček a kelímků se zdánlivě stejným obsahem. V Německu, kde se tyto
výrobky těší velké a dlouhodobé oblibě, je situace jasná. Pokud se na sklenici objeví nápis Nugatkrem nebo Nougatcreme, jde podle tamějšího potravinového kodexu
o pomazánku, k jejíž výrobě bylo použito alespoň 10 % oříšků. U nás však tyto výrobky legislativa nijak neupravuje, proto je třeba pátrat na vlastní pěst. Při podrobnějším
průzkumu etiket vykrystalizovalo několik škatulek, do kterých lze pomazánky z českého trhu roztřídit.
Když zcela pomineme dvoubarevné kakaovo-mléčné, které lze odlišit na první pohled, jsou tou první kategorií kakaové výrobky, jež lískové ořechy neobsahují vůbec. V té
druhé, hojně zastoupené, používají výrobci buď lískooříškové aroma, nebo ořechy ve skromném zastoupení do 0,1 %. O stupínek výš stojí pomazánky s podílem ořechů či
lískooříškové pasty kolem 2 %. Další skupinu pak tvoří výrobky s oříškovým obsahem okolo 10 %. Do našeho testu jsme však nakonec z důvodů vzájemné porovnatelnosti

zvolili pouze výrobky s 13% obsahem ořechů. Mezi ně patří i matka všech lískooříškových pomazánek Nutella, kterou jsme zároveň použili jako vzor optimální chuti.
V obchodech však narazíte i na výrobky s 30% či 45% podílem ořechů, jsou to však spíše výjimky.

Oblíbená i po šedesáti letech
Senzaci s oříškovou „čokoládou“, kterou lze namazat na chleba, rozpoutala italská cukrářská rodina Ferrerových z Piemontu, která v padesátých letech vyrazila na trh s tzv.
supercremou. Recepturu pomazánky dovedl k dokonalosti Michele Ferrero. V roce 1964 jí vetkl do názvu ořech (nut) a začal prodávat pod názvem Nutella. Se stejným jménem
se prodává dodnes, a po celé zeměkouli. Protože nás zajímalo, zda si v různých evropských zemích koupíte stejnou Nutellu, nechali jsme pět jejích vzorků podrobit
speciálnímu testu (více se dočtete níže).
Nutelle podobných výrobků jsme v českých obchodech nalezli celkem 11. Všechny jsme nechali podrobit laboratorním zkouškám. Věnovali jsme se zejména
jejich senzorickým kvalitám, zjišťovali jsme ale také obsah kakaa nebo kvalitu tuku. V neposlední řadě jsme hledali nežádoucí látky v podobě mykotoxinů, kadmia
a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).
Na zjišťování skutečného podílu lískových ořechů bohužel v současné době neexistuje spolehlivá metoda, proto jsme se při výběru vzorků museli spolehnout
na pravdomluvnost výrobců.
Do našeho testu se kvůli nižšímu podílu lískových oříšků nedostala Nugeta známá spíše jako pomazánka s arašídy. Nugeta od Nestlé se prodává pod značkou Orion a vedle
klasické verze se 30 % arašídů existuje ještě 10% lískooříšková. Ořechy, které v ní tvoří desetinový hmotnostní podíl, nejsou však jediným rozdílem mezi ní a pomazánkami
v našem testu. Zatímco testované výrobky se většinou skládají jen z cukru, oleje, ořechů, syrovátky nebo odtučněného mléka, případně lecitinu, složení Nugety slibuje delší
čtení. Olejů obsahuje hned šest a vedle běžných surovin v ní lze narazit i na problematický emulgátor E 476a „práškovou náhradu mléka“. Ta se vyrábí z glukózového
sirupu, kokosového oleje, laktózy, mléčné bílkoviny, nechybějí ani stabilizátor E 340, emulgátory E 471, E 472c a protispékavé látky E 341. Na rozdíl od ostatních není
k dostání ve skleničkách, ale jen v tubě nebo malé plastové vaničce.

Chutnější a méně chutné
Jak je vidět z tabulky, nejlepší známky jsme udělovali zejména za „krémovost“, tedy dobrou roztíratelnost a jemnou, hladkou texturu pomazánky. Vyložený průšvih ve smyslu
na jazyku drhnoucích krystalků cukru nebo uvolněného tuku jsme neobjevili u žádné z nich.
Ovšem v hodnocení zbývajících parametrů to pomazánky na lepší známky než na dobré a uspokojivé až na jednu výjimku nedotáhly. K některým výrobkům, například NussNougat Bio z drogerie dm a Hazelnut Chocolate Spread z Billy hodnotitelé připsali poznámky o málo výrazné chuti ořechů, u pomazánky Alnatura Nuss-Nougat
Bio zmiňovali atypickou chuť. Výše uvedenou výjimkou je italská Nutella s dvojitým plusem za celkový dojem.
Nejlepší smyslové posouzení ze všech si nepřekvapivě vysloužily Nutelly z Itálie, Německa a Polska, které se navzájem nejvíce podobaly. Hned za nimi skončily Choco‘la
Lískooříšková z Penny Marketu a K-Classic Nussano z Kauflandu. Našlo se i pár dostatečných známek, všechny však posbírala jediná pomazánka – De Rit Organics
Chocoreale Hazelnoot z Country Life, která se hodí i pro vegany. Při zkoušce svou chutí v žádném ohledu neoslnila, z toho důvodu skončila v hodnocení smyslových vlastností
celkově nejhůř. Přestože by takové výsledky mohly svádět k plošnému odsouzení čistě rostlinných pomazánek, je třeba mít na paměti, že další výhradně rostlinný výrobek (dm
Nuss-Nougat Bio) skončil o poznání lépe. Dokazuje tak, že i bez sušeného mléka a syrovátky lze chutnou pomazánku vyrobit.

Kakao a ořechy
Když prý Pietro Ferrero tvořil předchůdkyni dnešní světoznámé pochoutky, tedy kompaktní hmotu podobnou českému nugátu, která se krájela nožem, byl údajně zcela posedlý
myšlenkou přijít s dokonalou recepturou. Dokonce tak moc, že v noci budil svou manželku, aby jeho dílčí výtvory ochutnávala a hodnotila.

Jednou z přísad, které chuť bezesporu dovedou výrazně ovlivnit, je obsah kakaa. My jsme hodnotili podle klíče: čím více této drahé suroviny, tím lépe. Pro zajímavost – byl to
právě poválečný nedostatek kakaa, který vedl ke vzniku Nutelly. Jeho nahrazení pastou z lískových ořechů totiž výsledný produkt zlevnilo, čímž se „čokoláda“ stala dostupnější.
V testovaných pomazánkách jsme naměřili od 6 do 10 % kakaa, nejvíce jej obsahovala Alnatura Nuss-Nougat Bio (9,8 %), nejméně pak Lískový oříšek a kakao značky Albert
Quality (6,1 %), o žádné překvapení však nejde, obě kakaové podíly uvádějí na svém obalu.
Před půl stoletím si výroba vystačila se zásobováním lískovými oříšky z piemontského regionu, který jich nabízel hojnost. Dnes je ovšem pomazánek, které ke své výrobě
potřebují lískové ořechy, daleko víc. Jenom Nutella spolkne čtvrtinu jejich světové produkce. Ačkoli v současné chvíli nelze deklarované množství ořechů laboratorně
ověřit, jedno je jisté: lidský jazyk se ošálit nedá. Pokud má lískooříšková pomazánka ambici srovnávat se s originálem, měla by 13% podíl ořechů dodržet.
Základem k výrobě pomazánky jsou kvalitní suroviny. K tomu, aby se proměnily ve sladký, hladký a lahodný krém, je zapotřebí jejich správné zpracování. V prvním kroku se
většinou praží ořechy, které se posléze drtí na hladkou kaši, případně výrobce použije rovnou lískooříškovou pastu. Zbylé suroviny se přesně odvažují podle receptury,
rozemílají na jemno a dlouze mixují dohromady. Tomuto kroku se říká konšování. Je to proces, při kterém se kakaová pomazánka několik hodin nepřetržitě promíchává
za teplot okolo 60 °C. Dochází při tom k odpařování vody a vyprchávání nepříjemných zápachů, vzniká hladká hmota se správnou texturou. Vychladlým krémem se plní
sklenice nebo kelímky, které pak míří do distribuce.

Zdravější verzi nehledejte
„Při výběru pomazánek bych dbala hlavně na to, aby v nich bylo co nejméně cukru a co nejvíc oříšků a kakaa. Také bych se dívala, zda neobsahují glukózo-fruktózový
sirup,“ popisuje svá kritéria nutricionistka Střítecká.
U lískooříškových pomazánek se nezřídka propírají hlavně použité tuky, zejména pak vhodnost nebo nevhodnost diskutovaného palmového oleje, který používají všichni
výrobci testovaných produktů. Většina z nich v kombinaci se slunečnicovým nebo řepkovým olejem.
Glukózo-fruktózového sirupu se u těchto výrobků obávat nemusíme, cukr ovšem zůstává jejich hlavní složkou. I proto jsou otázky ohledně použitého tuku a jeho vliv na zdraví
přinejmenším diskutabilní.
„Jakékoliv tuky dohromady s velkým množstvím cukru představují problém,“ potvrzuje Ing. Anna Jermářová, nezávislá výživová poradkyně. A dodává: „Samy o sobě
slunečnicový a řepkový olej podporují zánět, protože v nich převažují omega-6 nenasycené mastné kyseliny, a problematická je i jejich průmyslová výroba. Já osobně
doporučuji ve výživě i nasycené, tedy exotické a živočišné tuky, ovšem pokud k nim nebudeme přidávat cukry.“
Co se týká čistoty tuku, analýzy neprokázaly, že by bylo třeba se obávat žluklosti nebo přítomnosti škodlivých transmastných kyselin. Ze všech testovaných pouze
jediná Nulacta z Normy uvádí na svém obalu zkratku RSPO gemischt (viz box V řeči zkratek a značek níže), která značí, že část použitého palmového oleje pochází
z udržitelných zdrojů. K palmovému tuku z odpovědného zemědělství se hlásí i výrobky z dílny Ferrero, byť tak činí pouze na svém webu. Obsah tuku jsme vyhodnocovali
s ohledem na italský originál.
V řeči značek a zkratek


RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil znamená, že palmový olej použitý při výrobě pochází z udržitelného zemědělství, které splňuje
požadavky na ochranu životního prostředí a zohledňuje i sociální podmínky. Pokud vám vadí negativní ekologické aspekty spojené s konvenční těžbou
palmového oleje, pak se poohlédněte po výrobcích, které nesou toto označení. Někdy je logo doplněno slovem „mixed“ nebo „gemischt“, v takovém případě
pochází z udržitelného zemědělství pouze část použitého oleje.



UTZ Certified – Představuje udržitelné pěstování kávy, kakaa, čaje a lískových ořechů. Certifikace zahrnuje jak zemědělskou praxi,
tak management, sociální a životní podmínky zaměstnanců a životní prostředí. Lepší život zemědělských dělníků při zpracování surovin na jiném konci světa
by mělo značit právě toto logo.
 Fair Trade – Představuje spravedlivý obchod. Jde o značku, při jejímž udělení se zohledňuje splnění několika principů. Jsou to například spravedlivá cena

při výkupusurovin, ochrana přírody a s tím spojené udržitelné zemědělství, zákaz dětské prácenebo dlouhodobé obchodní vztahy. Hlavním cílem je zlepšit
životní úroveň znevýhodněným producentům a pracovníkům z rozvojových zemí.


Bio – Potraviny označené jako bio a opatřené „biolístkem“ pocházejí podle legislativy z produkce ekologického zemědělství a podléhají dohledu jedné
z kontrolních organizací. V ČR se kontrolou biopotravin zabývají organizace ABCert, Biokont, KEZ a Bureau Veritas.

Malé nepatřičnosti
Rizika časté a vysoké konzumace cukru spolu s tukem si dokáže mnoho lidí uvědomit a přizpůsobit jim frekvenci nakupování a pojídání sladkých pomazánek. Co lze však těžko
posoudit skrze stěny sklenice, je obsah škodlivin, proto jsme se na některé z nich zaměřili.
Karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), které by se mohly do výrobků dostat během pražení kakaových bobů nebo spolu s přidaným tukem, jsme
neobjevili v žádném z nich. Výjimkou nebývá kadmium v kakau, jeho přítomnost je spojena zejména s vulkanickými půdami, na kterých kakaovníky v Jižní Americe rostou.
Maximální limit pro jeho výskyt v kakau by však měl vejít v platnost až na počátku roku 2019. My jsme se při hodnocení drželi tohoto limitu už nyní a z tohoto důvodu snížili
známky dvěma výrobkům (De Rit Organics a Alnatura).
Na mykotoxiny, které by mohly poukazovat na použití zaplísněných oříšků, jsme narazili u šesti pomazánek. Sice ani jedna z naměřených hodnot maximální limit pro
sumu takzvaných aflatoxinů v kakau nepřesáhla, tři z nich však překročily jeho polovinu, a proto si od nás vysloužily snížené známky.

Jako vejce vejci
Testování kakaových lískooříškových pomazánek probíhalo ve spolupráci s našimi slovinskými kolegy. Protože podezření na dvojí kvalitu rezonuje nejen u nás, ale
i ve Slovinsku, rozhodli jsme se podrobit slepému srovnávacímu testu pět výrobků značky Nutella. Vyškolení hodnotitelé v laboratoři porovnávali senzorické vlastnosti
Nutelly vyrobené v Itálii, v Německu a tří Nutell z Polska, z nichž jedna byla určena pro slovinský, druhá pro český a třetí pro polský trh. Vzorky byly porovnávány s italskou
Nutellou, kterou jsme považovali za standard kvality, a bodovány na pětibodové škále. Naším cílem bylo zjistit, zda se některý z pěti zkoumaných vzorků významně liší
od ostatních.

Výsledky jsme barevně znázornili v tabulce. Pokud však nespatřujete významný rozdíl, pak ji čtete správně. Při zkoušce se průkazné rozdíly mezi pomazánkami nenašly.
Nejvýrazněji se odlišovala Nutella vyrobená v Německu, která má na rozdíl od výrobků z Itálie a Polska vyšší podíl kakaa (9,2 %, respektive 7,6 %). Její čokoládová chuť byla
podle očekávání intenzivnější oproti standardu, na druhou stranu u ní hodnotitelé posoudili intenzitu oříškové chuti jako méně výraznou. V preferenční zkoušce vyšla Nutella
z německé výroby trochu hůř než všechny ostatní. Pokud však patříte mezi ty, kterým německá pomazánka chutná víc, máme pro vás dobrou zprávu: Za hranice kvůli tomu
nemusíte. Ve své české prodejní síti nabízí německou Nutellu řetězec Lidl. Pro tu italskou také do Itálie nemusíte, nijak se totiž neliší od té ze závodu v polském Belsk Duży.
Jak se vyrábí?
Základem jsou kvalitní suroviny. K tomu, aby se proměnily ve sladký, hladký a lahodný krém, je zapotřebí jejich správné zpracování. V prvním kroku se většinou praží ořechy,
které se posléze drtí na hladkou kaši, případně výrobce použije rovnou lískooříškovou pastu. Zbylé suroviny se přesně odvažují podle receptury, rozemílají najemno a dlouze
mixují dohromady. Tomuto kroku se říká konšování. Je to proces, při kterém se kakaová pomazánka několik hodin nepřetržitě promíchává za teplot okolo 60 °C. Dochází při
tom k odpařování vody a vyprchávání nepříjemných zápachů, vzniká hladká hmota se správnou texturou. Vychladlým krémem se plní sklenice nebo kelímky, které pak míří
do distribuce.

Testované produkty (zobraz v tabulce)

Hodnocení

Ferrero Nutella (vyrobena v Německu)
Ferrero Nutella (vyrobena v Itálii)
Ferrero Nutella (vyrobena v Polsku)
Penny Market Choco´la Lískooříšková pomazánka
Piacelli Haselnuss-Nougat-Creme
Albert Quality Lískový oříšek a kakao
Alnatura Nuss-Nugat Bio
Kaufland/K-classic Nussano
dm Nuss-Nugat Bio
Tesco Hazelnut
Lidl Choco nussa
Norma Nulacta Nuss Nougat Creme
Billa Hazelnut Chocolate Spread
De Rit Organics Chocoreale Hazelnoot Bio

velmi dobře (84 %)
velmi dobře (81 %)
dobře (78 %)
dobře (74 %)
dobře (74 %)
dobře (70 %)
dobře (70 %)
dobře (70 %)
dobře (68 %)
dobře (68 %)
dobře (67 %)
dobře (66 %)
dobře (65 %)
uspokojivě (51 %)

