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Test

Cena za balení 19,90 Kč/140 g
Cena za 100 g 14,20 Kč
Koupeno Billa
Výrobce Polabské mlékárny

Poděbrady

Co zjistil test
Degustace:
Ovocná slož-
ka promícha-
ná s tvarohem.
Přídavek jogurtu
tvaroh zjemňuje,
konzistence je hustší, ale příjemně
jemná, hladká, s malinkými kousky
jahod, barva světle růžová. Chuť je
příjemně nakyslá, tvarohová, slad-
kost přiměřená, jahody docela vý-
razné.
Známka: 2,3

Výživové hodnocení:
Složení bez výhrad, nutriční hodnoty
také – nízká energie, málo tuku, vy-
soký obsah bílkovin, plusem jsou
probiotické kultury. Na bio výrobek
velmi dobrá cena.
Velmi dobrá svačina pro děti i do-
spělé, a to i při nadváze.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 401 kJ
Obsah jahod ve výrobku 4,8 %

Cena za balení 19,90 Kč/135 g
Cena za 100 g 14,70 Kč
Koupeno Kaufland
Výrobce Alois Müller

Německo

Co zjistil test
Degustace:
Ovocná slož-
ka je promí-
chaná s tvaro-
hem. Vůně pří-
jemná, spíš jogurtová, barva líbivě
růžová, konzistence velmi jemná,
z jahod jsou patrná pouze semín-
ka. Chuť příjemně nakyslá, trochu
sladší, připomínající tučný jogurt.
Známka: 2,0

Výživové hodnocení: Surovinové
složení bez výhrad, ocenit lze přída-
vek kysaného mléka. Z nutričního
hlediska má ale zbytečně vysoký
obsah cukru i relativně vyšší obsah
tuku, ve stejné kategorii lze najít vý-
robek stejně hodnotný, ale přitom
méně tučný a sladký.
Občasná svačina pro toho, kdo
má rád jemnou a sladkou chuť.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 569 kJ
Obsah jahod ve výrobku 3,8 %

energie tuky cukry bílkoviny

Cena za balení 18,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 12,60 Kč
Koupeno Kaufland
Výrobce Ehrmann

Německo

Co zjistil test
Degustace: Jo-
gurt kombinova-
ný s tvarohem,
ovocná složka
promíchaná.
Vůně příjemná, barva výrazně růžo-
vá, konzistence řidší, připomínající
spíš jogurt, kousky jahod. I v chuti
převládá jogurt, jahody jsou nevýraz-
né, příjemná kyselost, trochu cítit za-
hušťovadlo. Známka: 2,6

Výživové hodnocení:Obsah tuku
není příliš vysoký, cukru je poměrně
dost a obsah bílkovin je nejnižší ze
všech. Obsahuje totiž víc jogurtu (40
%) než tvarohu (33 %), proto také
musela být použita zahušťovadla
(škrob, želatina a guma guar), nej-
sou samozřejmě škodlivá, jen zby-
tečná. Má vysoký podíl jahod.
Občasná svačina pro štíhlé dospělé.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 426 kJ
Obsah jahod ve výrobku 10,5 %

2,4

energie tuky cukry bílkoviny

Ehrmann Creme
Quark Jahoda2,1

Cena za balení 15,90 Kč/130 g
Cena za 100 g 12,20 Kč
Koupeno Globus
Výrobce Polabské mlékárny

Poděbrady

Co zjistil test
Degustace: Ja-
hodová složka
je promíchaná
s tvarohem.
Vůně málo vý-
razná, barva svět-
le růžová, konzistence jemná, hlad-
ká, spíše jogurtová s kousky jahod.
Chuť je příjemně tvarohově nakys-
lá, nepříliš sladká, jahody nejsou
v chuti cítit příliš výrazně.
Známka: 2,7

Výživové hodnocení: Výborné slo-
žení bez zbytečných aditiv, příno-
sem je přídavek vlákniny inulin,
i když otázka je, kolik jí je, z obalu
se to nedozvíme. Výživové hodnoty
dobré – relativně nízký obsah ener-
gie, tuku i cukru a vysoký obsah bíl-
kovin. Množství jahod průměrné.
Dobrá svačina pro všechny.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 475 kJ
Obsah jahod ve výrobku 6%

Cena za balení 17,90 Kč g/140 g
Cena za 100 g 12,80 Kč
Koupeno Tesco
Výrobce Polabské mlékárny

Poděbrady

Co zjistil test
Degustace:
Vůně příjem-
ně nakyslá po
tvarohu, barva
lehce narůžově-
lá, konzistence kré-
movitá. I chuť je tvarohová,
s příjemnou kyselostí, sladkost je
optimální, je cítit ovoce, i když ne
moc výrazně. Někomu vadila sladi-
dla, bez nich by výrobek dopadl ješ-
tě lépe. Známka: 2,2

Výživové hodnocení: Nejlepší výži-
vové hodnoty – nejvíce bílkovin
a nejnižší energetická hodnota, bez
přidaného cukru. Pozitivní jsou bifi-
dokultury a oligofruktóza, které jsou
důležité při hubnutí, i přítomnost vi-
taminů E, B1, B2.
Velmi dobrá svačina pro všech-
ny, kteří chtějí hubnout.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 285 kJ
Obsah jahod ve výrobku 4,8 %

11,9 g

2,7
Cena za balení 14,90 Kč/135 g
Cena za 100 g 11 Kč
Koupeno Tesco
Výrobce Madeta

České Budějovice

Co zjistil test
Degustace:
Jahodová
složka je na
dně kelímku,
po promíchání
má tvaroh jemně rů-
žovou barvu, příjemnou vůni, řídká
kašovitá konzistence s kousky ja-
hod odpovídá spíš jogurtu. Chuť tva-
rohová, velmi příjemně nakyslá, při-
měřená sladká, výrazné jahody.
Nejlepší v chuťovém hodnocení.
Známka: 1,7

Výživové hodnocení: Tvaroh
s přídavkem jogurtu má velmi dob-
ré složení i nutriční hodnoty – přimě-
řenou energetickou hodnotu, nízké
množství tuku, obsah cukru průměr-
ný v rámci tohoto typu výrobku, po-
zitivem jsou probiotické kultury.
Dobrá svačina pro děti i dospělé.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 402 kJ
Obsah jahod ve výrobku 7,5 %

6,8 g 7,4 g

Naše bio Tvarohový
dezert s jogurtem

Milko Ovocný
tvaroh 2,3 Müller Creme

de la creme2,0

energie tuky cukry bílkoviny

V
ýživoví odborníci ochuce-
né tvarohové dezerty doce-
la vítají. Tvaroh má hodně
bílkovin – dokonce dvakrát
až třikrát víc než jogurt –

i vápníku, většinou není příliš tuč-
ný, a přitom dobře zasytí. A pokud
je doplněn ovocem, chutná i dě-
tem. Jen toho ovoce by mohlo být
více, a cukru naopak mnohem
méně.
Ukázal to test, který připravila ne-

závislá iniciativa Vím, co jím a piju
spolu s redakcí MF DNES. Zahrno-
val dvanáct tvarohových dezertů a
krémů ochucených jahodami.
„Hlavním nedostatkem celé skupi-
ny těchto výrobků je relativně vyš-

ší obsah cukru,“ shodli se odborní-
ci, kteří se zúčastnili hodnocení.
Ve 100 gramech výrobku ho bylo

mezi 10 a 21 gramy. Smutné je, že
nejvyšší množství cukru mají vý-
robky, které svými obaly cílí na
děti – Pribináček Piškotík, Cábík
a Lipánek. Sladký rekordman
Piškotík má v jednom 100gramo-
vém balení 21 gramů cukru. „Když
sní dítě ke svačině celý Piškotík, do-
stane do sebe zhruba polovinu do-
poručené denní dávky přidaných
cukrů,“ říká Karolína Hlavatá, od-
borná garantka iniciativy Vím, co
jím a piju. „Nevhodný je dokonce
i pro děti, které by si váhu hlídat ne-
musely,“ dodává Václava Kunová

ze Společnosti pro výživu, která po-
suzovala výživové složení výrobků.
Nejlépe je na tom s přidanými

cukry Ovofit – neobsahuje žádné,
slazen je náhradními sladidly.
„Má také nejvyšší obsah bílkovin a
nejnižší energetickou hodnotu,
takže je ideální při redukční die-
tě,“ říká výživová poradkyně Vác-
lava Kunová.

Tvaroh dobře ladí s jogurtem
Khubnutí se hodí i Naše Bio Tvaro-
hový dezert s jogurtem, který
skončil na druhém místě za vítěz-
ným Jihočeským tvarohem
s jogurtem od Madety. Ten zvítě-
zil v chuťovém hodnocení, má vý-

borné složení i dobré výživové
hodnoty.
Test ukázal, že přídavek jogurtu v

tvarohových výrobcích je příno-
sem, jednak dodává probiotické,
tedy zdraví prospěšné živé kultury,
a navíc zjemňuje texturu i chuť, tak-
že více vyhovuje dětem.

Retro propadák
Na opačnémkonci žebříčku celkové-
ho hodnocení skončil kdysi tak po-
pulární Termix, který pod značkou
Milko vyrábějí Polabské mlékárny.
Totálně propadl v senzorickém hod-
nocení, pětku si vysloužil i za slože-
ní plné aditiv a téměř nulový obsah
jahod. Mimochodem, výrobek s ná-

zvem Termix vyrábí také Mlékárna
Kunín, ne však ve variantě s jahoda-
mi, takže do testu zařazen nebyl.
Nejhorší složení ze všech měl Cá-

bík. „Rostlinná šlehačka z palmojá-
drového oleje, fosforečnany, které
narušují vstřebávání vápníku, barvi-
vo košenila, nevhodné konzervan-
ty... Pro děti nejhorší volba ze
všech,“ říká Václava Kunová. Kriti-
kou nešetří ani Karolína Hlavatá:
„Ten výrobek postrádá všechna po-
zitiva tvarohových produktů.
Z jednoduchého tvarohu v podsta-
tě udělali chemický koktejl.“
Výrobce se hájí tím, že nejde

omlékárenský, ale lahůdkářský vý-
robek a že není určen dětem.

9,2 g

2,3 Ovofit Tvarohový
dezert

9,8 g

Madeta Jihočeský
tvaroh s jogurtem

Výsledky testu: Liší se mezi sebou složením, obsahem jahod,

Výživové hodnoty jednoho balení

11,2 g
energie tuky cukry bílkovinyenergie tuky cukry bílkoviny

639 kJ

Mohly by být
ideální svačinou

pro děti
i dospělé. To by
ale nesměly být

tak sladké.
Nejvíce cukru
mají ty, které
jsou určeny
nejmenším

dětem.

618 kJ
Výživové hodnoty jednoho balení

4,2 g 19,5 g 768 kJ561 kJ561 kJ 14,3 g 399 kJ 4,5 g 19,2 g14 g17,6 g 3,3 g 2,1 g
Výživové hodnoty jednoho balení

7,2 g2,8 g1,8 g
Výživové hodnoty jednoho balení

Protokol
testu

Výživové hodnoty jednoho baleníVýživové hodnoty jednoho balení

výborný
velmi dobrý

dobrý
podprůměrný

špatný

energie tuky cukry bílkoviny

Hana Večerková
redaktorkaMF

DNES

Jahodové tvarohové dezerty

Vzkaz
výrobcům:
Nepřehánějte
to s cukrem

● Test vznikl ve spolupráci redakce MF DNES a iniciativy Vím, co jím a piju. Zaměřili
jsme ho na výrobky na bázi tvarohu ochucené jahodami. Jednalo se o ochucené tva-
rohy, tvarohové krémy a dezerty, které nepatří do jedné legislativní skupiny, všech-
ny ale mají za základ tvaroh a ochucující jahodovou složku, některé obsahují kromě
tvarohu ještě jogurt nebo kysané mléko, případně smetanu nebo také piškot.

● Hodnotili jsme 12 vzorků na-
koupených v obchodních řetěz-
cích (Tesco, Kaufland, Lidl, Bil-
la, Globus) a farmářské prodej-
ně Sklizeno.

● Při hodnocení jsme se zaměřili na chuť, složení vý-
robku, výživové hodnoty a informace pro spotřebi-
tele na obalech. Známkovali jsme jako ve škole,
na stupnici od 1 do 5.

● Chuť dezertů posuzovali čtyři odborníci (Jana Do-
stálová, Václava Kunová, Irena Michalová a Voj-
těch Ilko – viz Porota) a dva laici (Josef Danda
aMiroslava Ulmanová).
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Test

Cena za balení 33,90 Kč/140 g
Cena za 100 g 24,20 Kč
Koupeno Sklizeno
Výrobce J. Kojetínová

Písek

Co zjistil test
Z degustace: Vůně
málo výrazná, barva
světlá, konzistence
velmi hustá, ale jem-
ná, typická pro tva-
roh. Chuť tvarohu je velmi dobrá, pří-
jemná, s dobře vyváženou tučností
a sladkostí, jahody jsou však cítit
jen nepatrně. Známka: 2,1

Výživové hodnocení: Výborné slo-
žení (jako jediný není přibarven ani
aromatizován). Tvaroh má víc suši-
ny, takže nepotřebuje zahuštění, pozi-
tivní je přídavek jogurtové kultury. Su-
roviny jako třtinový cukr nebo vanilka
– navíc v bio kvalitě – výrobek prodra-
žují. Ovocné složky je dost málo a lze
ji špatně promíchat s tvarohem, proto-
že sklenička je naplněna až po okraj.
Dobrá volba pro toho, kdo nevy-
hledává komerční přeslazené
produkty.

Výsledky v číslech
Množství jahod 6,5 %

Cena za balení 16,90 Kč/100 g
Cena za 100 g 16,90 Kč
Koupeno Globus
Výrobce neuveden (distributor

Savencia Fromage & Diary)

Co zjistil test
Degustace:
Ve vůni je cítit
piškot, barva
světle růžová,
konzistence hus-
tá, tužší, neodpoví-
dá tvarohu, krém je příliš sladký,
nad chutí tvarohu převažuje chuť
piškotů. Známka: 2,7

Výživové hodnocení: Termizovaný
tvarohový krém nelze v kelímku promí-
chat s ovocnou složkou, která leží na
dně pod vrstvou piškotu. Zbytečně
podbízivý výrobek s nevhodným slože-
ním (vadí konzervant, zbytečná zahuš-
ťovadla a barviva) a nejhoršími výživo-
vými hodnotami (vysoký obsah cukru
a tuku, nejvyšší energetická hodnota).
Jen podíl jahod je dost vysoký.
Na běžnou svačinu pro děti se ne-
hodí.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 979 kJ
Množství jahod 10 %

Cena za balení 19,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 13,30 Kč
Koupeno Lidl
Výrobce Mazowiecka Spolka

Mleczarska Polsko

Co zjistil test
Degustace:
Ovocná složka
promíchaná
s tvarohem. Vůně
nevýrazná, ale pří-
jemná, barva růžo-
vá, málo patrné kousky jahod, kon-
zistence hustá, jemná, chuť příliš
sladká a tučná, lehce jahodová,
málo tvarohová, patrná cizí příchuť.
Známka: 2,5

Výživové hodnocení: Termizovaný
výrobek našlehaný dusíkem má nej-
vyšší obsah tuku ze všech, cukru
sice obsahuje méně než Piškotík,
ale přesto má příliš vysokou energe-
tickou denzitu (hodně kalorií na
malý objem). Vadí stabilizátory (ka-
ragenan, karubin, chlorid draselný).
Na běžnou svačinu se nehodí,
možná jako krém na dort.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 952 kJ
Množství jahod 5,4 %

Cena za balení 8,90 Kč/90 g
Cena za 100 g 9,90 Kč
Koupeno Tesco
Výrobce Polabské mlékárny

Poděbrady

Co zjistil test
Degustace:
Bonbonově rů-
žová barva,
umělým do-
jmem působí
i výrazná vůně,
konzistence je pudinková, škrobovi-
tá, chuť je nepřirozená, „chemická“,
příliš sladká. Naprostý chuťový pro-
padák. Známka: 3,9

Výživové hodnocení: Termizova-
ný výrobek. Výživové hodnoty nepa-
tří sice k nejhorším, senzoricky i slo-
žením však výrobek postrádá smysl
své existence – nesmyslná přítom-
nost másla, voda jako druhá polož-
ka ve složení, zbytečná zahušťova-
dla, stopové množství jahod, místo
nich umělé aroma, barvivo a stabili-
zátory…
Nelze doporučit nikomu.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 538 kJ
Množství jahod 2%

Recept
Domácí tvarohový dezert

● 1 vanička polotučného tvarohu
● 1 kelímek bílého řeckého jogurtu
s 5 % tuku
● 2 kávové lžičky
moučkového cukru
● 50 g mražených malin

Množství je na 3 porce.
Ve větší misce smíchej-
te metličkou jogurt s tva-
rohem a cukrem. Přidej-
te mražené maliny a jen
lehce je do směsi zabal-
te. Směs rozdělte do mi-
sek a nechte asi 15 minut
při pokojové teplotě. Mali-
ny povolí, ale zachovají si
původní tvar.
Celé mražené jahody se pří-
liš nehodí, protože se v dezertu
rozpliznou. V sezoně je samo-
zřejmě nejlepší použít ja-
kékoliv drobné čers-
tvé ovoce (jaho-
dy, borůvky).

Cena jedné
porce:
17 korun
Zdroj:
MUDr. Václava Ku-
nová, www.rozumne-
hubnuti.cz

6,3 g

Cena za balení 18,90 Kč/130 g
Cena za 100 g 14,50 Kč
Koupeno Tesco
Výrobce

Madeta České Budějovice

Co zjistil test
Degustace:
Ovocná složka
promíchaná
s tvarohem. Vůně
jemně po vanilce,
velmi světlá, sla-
boučce narůžovělá
barva, konzistence hladká, jemná,
bez kousků jahod. Chuť hodně slad-
ká, lehce vanilková, málo tvaroho-
vá a málo jahodová, pachuť škrobu.
Známka: 2,4

Výživové hodnocení: Negativní je
vyšší energetická hodnota, poměr-
ně vysoký obsah tuku i cukru a mini-
mální množství jahod. Pozitivní je
vysoký obsah bílkovin a dobré slo-
žení bez zahušťovadel a umělých
barviv.
Dobrá svačina pro děti nebo seni-
ory, pokud nemají nadváhu.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 689 kJ
Obsah jahod ve výrobku 2,3 %

Cena za balení 21,90 Kč/140 g
Cena za 100 g 15,60 Kč
Koupeno Billa
Výrobce Lahůdky U Cábů

Praha

Co zjistil test
Degustace:
Ovocné složky
je hodně, leží na
vrstvě tvarohové-
ho krému. Ve vůni
lehce cítit vanilka
(ve složení není uve-
dena), po promíchání barva líbivě rů-
žová, konzistence hustá s kousíčky ja-
hod, chuť příliš sladká, škrobovitá.
Známka: 2,9

Výživové hodnocení: Vysoký obsah
cukru a nejhorší složení ze všech –
konzervanty, rostlinná šlehačka z pal-
mojádrového oleje, barvivo košenila,
fosforečnany... Podle výrobce nejde
o mléčný, ale lahůdkářský výrobek,
označen tak však není. Pozitivní je vyš-
ší obsah bílkovin a vysoký podíl jahod,
který zlepšuje celkovou známku.
Pro děti zcela nevhodný.

Výsledky v číslech
Energie ve 100 g 663 kJ
Množství jahod 11,4 %

3,2

9 g 11,1 g

3,0 Pribináček
Piškotík

energie tuky cukry bílkoviny energie tuky cukry bílkoviny

Pilos Sweetello
tvarohový dezert

5,4 g

3,6

energie tuky cukry bílkoviny energie tuky cukry bílkoviny energie tuky cukry bílkoviny

Milko Originál
Termix

Výživové hodnoty jednoho balení

17 g

Medvídek na obale má odkazovat
na recepturu populárního tvaroho-
vého dezertu Míša. „Od zákusku
nebo pamlsku zákazník nečeká, že
bude podle zásad zdravé výživy jako
mléčný výrobek,“ říká technoložka
Lahůdek U Cábů Jana Šnedorferová.

Kde se bere růžová barva?
Jahody barví jen slabě, proto výrobci
často ochucené mléčné výrobky při-
barvují. Potěšitelné je, že naprostá
většina už dnes používá barvicí kon-
centráty v podobě různých rostlin-
ných extraktů a šťáv, případně přírod-
ní barviva.
Jako jediný není přibarven (a ani

aromatizován) Selský Bio tvaroh

ochucený z Farmy Struhy. Nemohli
jsmemu přidělit známku, protože ne-
známe výživové hodnoty, výrobci po-
travin v malém množství je totiž uvá-
dět nemusí. V chuti si vysloužil
dobrou známku, složením se nejvíce
podobá domácímu tvarohovému de-
zertu, který si každý může udělat
sám z čerstvého či mraženého ovoce
(viz nahoře).
Tři výrobky – Pribináček, Cábík

a Termix – obsahovaly košenilu, bar-
vivo přírodního původu získávané
(pro někohomožná překvapivě) z vy-
sušených těl červce nopálového,
hmyzu sajícího šťávu opuncií. Použí-
vá se pro něj také označení E120
nebo karmín či kyselina karmínová.

Sotva půl jahody
Od jahodového dezertu zákazník
očekává, že bude obsahovat jaho-
dy. Jejich množství ale není z obalu
na první pohled zřejmé. Schováno
je v položce „ochucující složka“,
a ta obsahuje kromě ovoce ještě dal-
ší, podstatně levnější suroviny, pře-
devším cukr nebo různé sirupy na
bázi přírodních sladidel. Skutečný
podíl jahod ve výrobku uvádíme
v tabulkách u každého vzorku. Sto-
pové množství – zhruba polovinu
jedné jahody na kelímek – obsahuje
Termix a Lipánek. Jahodovou chuť
a vůni jim dodává umělé aroma.
„Pokud má tvarohový dezert vý-

raznou jahodovou chuť, tak je zřej-

mé, že tam byla dotlačena aroma-
ty. Samotné jahody totiž výrazné
nejsou a ve spojení s tvarohem, kte-
rý má tendenci trochu pohlcovat
chutě, bych nějaké výrazné jahody
ani nečekala,“ říká Irena Michalová
ze Sdružení českých spotřebitelů.
A pokudmá tvaroh výraznou růžo-

vou barvu, je jasné, že byl přibar-
ven. Je dobré vědět, že do neochu-
cených tvarohů a jogurtů se barviva
ani aromata, nebo dokonce konzer-
vační látky přidávat nesmějí. Kdo vy-
hledává spíš přírodní charakter pro-
duktů, měl by dávat přednost méně
výrazným barvám, vůním a chutím.
Je to důležité hlavně u dětí, které te-
prve na chutě zvykáme.

3,2

x10,7 g

2,8 Cábík Jahoda

energie tuky cukry bílkoviny

energie tuky cukry bílkoviny

Farma Struhy Bio selský
tvaroh ochucený

Madeta Lipánek
Maxi Duo

10,8 g

10,6 g

„Pokud má
tvaroh výraznou
jahodovou chuť,
je jasné, že byla
posílena
aromaty. Jahody
totiž samy o sobě
tak výrazné
nejsou.“

Výživové hodnoty jednoho balení Výživové hodnoty jednoho balení

výživovými hodnotami i cenou. Nejlepší patří mezi nejlevnější

484 kJ21 g

663 kJ

3,8 g x

5,5 g

896 kJ 1 428 kJ 928 kJ
Výživové hodnoty jednoho balení Výživové hodnoty jednoho balení

x

Porota
Jak hodnotíte testované
tvarohy?

JanaDostálová
VŠCHT, odborný
garant Vím, co jím
a piju

Z pohledu potravinářské kvality
byly ty výrobky v pořádku, žádné
větší závady tam nebyly, ale řada
z nich byla příliš sladká.
Z hlediska výživového by bylo lep-
ší, kdyby v nich bylo více ovoce a
méně cukru, je to ale také otázka
ekonomická.

VáclavaKunová
Společnost
pro výživu

Potravináři by se měli zamyslet
nad tím, zda by pro určitý, a ne
malý segment spotřebitelů nebylo
možné dělat výrobky, které by byly
podstatně méně sladké. Velká část
konzumentů totiž už a priori zavrh-
ne tuto skupinu ochucených výrob-
ků, protože předpokládají, že bu-
dou přeslazené, a pro ně tedy chu-
ťově nepřijatelné.

IrenaMichalová
Sdružení českých
spotřebitelů

Celkově je hodnotím dobře, až na
jeden výrobek, který byl přibarve-
ný, nechutnal ani po tvarohu, ani
po jahodách, bylo v něm hodně
škrobu, takže měl konzistenci spíš
jako pudink...

Vojtech Ilko
Vysoká škola che-
micko-technologic-
ká v Praze

Vadila mi výrazná sladká chuť, kte-
rou měla většina výrobků. A někte-
ré byly jahodami jen ovoněné, umě-
lá jahodová chuť z aromatu pak
byla až nepříjemná. Naopak příjem-
ně mě překvapila tvarohová chuť,
kterou vlastně u těchto dezertů hle-
dáme.

20,8 g 19,5 g 25,2 g 979 kJ

30 % výživové
hodnoty

30 % senzorické
hodnocení

30 % složení (přídatné látky,
podíl ovoce)

10 % informace
pro spotřebitele

x

Výživové hodnoty jedné porce

Známku
testu
tvoří

9,8 g 25,5 g

● Z údajů na obalech jsme pak posuzovali složení, zejména obsah přídatných látek, kte-
ré nejsou v tomto typu výrobků nutné, a podíl jahod. Hodnotili jsme i výživové hodnoty
– energetickou hodnotu, obsah tuků, cukrů a bílkovin. Obsah cukrů uvedený u každé-
ho výrobku zahrnuje nejen cukr přidaný výrobcem, ale i přirozeně obsažený mléčný
cukr (laktózu), který v průměru činí 4 g/100 g.

● Selský Bio tvaroh výživo-
vé údaje neuvádí, Far-
ma Struhy patří mezi
malé výrobce potravin,
kteří je uvádět nemusí.

● Testu se bude věnovat také
Česká televize v pořadu Černé
ovce.

● Výsledky testu najdete také na
stránkách www.vimcojim.cz.

● Nezávislá iniciativa Vím, co jím a piju se zabývá zdravou výživou. Svou činností se snaží motivovat veřejnost k ak-
tivní péči o zdraví a podporovat ji ve výběru potravin, které vyhovují parametrům zdravé výživy. Potraviny s logem
Vím, co jím obsahují méně soli, přidaných cukrů, transmastných kyselin a nasycených mastných kyselin, jejichž
nadměrná konzumace zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob. V současné době je tak označeno přes 400 vý-
robků a další neustále přibývají.

6,4 g 12 g
Výživové hodnoty neuvedeny

2x foto: Shutterstock

Na svačinu se hodí

Pro děti
Měly by mít co nejjednoduš-
ší složení bez zahušťovadel
a barviv, co nejvíce tvaro-
hu, ideálně s přídavkem jo-
gurtu, ne moc sladké, aby
si děti nezvykaly na přesla-
zené chutě. Ideální je střed-
ně vysoký obsah tuku, nad
6 g/100 g už je zbytečně
moc.
● Jihočeský tvaroh
s jogurtem
● Naše Bio
● Milko Ovocný tvaroh Ja-
hoda
● Farma Struhy
● Lipánek

Pro hubnutí
Co nejvíce bílkovin, málo
cukru (nejlépe žádný),
méně tuku.
● Ovofit
● Naše Bio

Pro seniory
Důležité jsou bílkoviny, vý-
hodou jsou probiotika (tedy
s přídavkem
bifido).
● Lipánek
● Naše Bio
● Farma Struhy
● Jihočeský jogurt
● Müller


