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Ohlédnutí, tentokrát opravdu důsledné…

Je zvykem se na začátku roku ohlédnout za ten uplynulý a udělat rekapitulaci toho, co se vydařilo, i toho co už nám připadá vydařené méně. I letos to
mám v úmyslu, ale to ohlédnutí bude směřovat dál než jen k minulému roku,
ale zpátky, nejméně 50 let.
V roce 2013 totiž školní stravování oslavilo dvě významná výročí. Od roku
1953 uběhlo 60 let, kdy se u nás začalo masivně budovat školní stravování.
A od roku 1963 je to rovných 50 let, co vyšla první směrnice o školním stravování, která dala tomuto systému řád, ze kterého postupně vznikl systém,
který u nás funguje dodnes.
Takový dlouhý časový úsek fungování jednoho systému určitě stojí nejen
za oslavu, ale i za pozornost. A to nejen nás, kteří v této oblasti pracují, ale
především široké veřejnosti, aby si všichni uvědomili, co je provází od útlého
dětství.
Jak všichni víme, historie školního stravování sahá až ke konci 2. světové
války. Po ní si všichni uvědomili, že válečným strádáním byla nejvíce postižena nejmladší generace a tak se snažili dětem dodávat vyváženou stravu,
aby se rychle zregenerovaly a začaly se zdravě vyvíjet. Období to bylo složité
a proto trvalo téměř 10 let, než se školní stravování rozšířilo a začalo fungovat
systémově. Jeho prvořadým úkolem bylo děti nasytit.
Jak šel čas a zlepšovalo se stravování obyvatel, začali si pracovníci školního
stravování uvědomovat, že není důležité jen děti nakrmit, ale také je začít stravovat vhodně, aby dostávaly všechny živiny ve správném poměru důležitém
ke zdravému vývoji a růstu. Na vypracování výživových doporučení se už tehdy podílela Společnost pro výživu, která tak stála u zrodu školního stravování
u nás. A proto v roce 1963 vyšla první směrnice ministerstva školství, která
obsahovala i výživová doporučení, kterými se školní stravování mělo řídit.
Od roku 1963 se tedy datuje náš systém školního stravování. A jeho podstata
vydržela dodnes. V průběhu let vyšly další směrnice a vyhlášky regulující
školní stravování, ale ty v podstatě systém jen modernizovaly a přizpůsobovaly novým podmínkám. Jeho podstata, podávat dětem vyvážené pokrmy
odpovídající jejich vývojovým požadavkům, navíc za regulovanou dostupnou
cenu zůstala po celých 50 let nezměněna. A to ani po roce 1989, kdy se v našem státě hodně měnilo a zavrhovaly se systémy vzniklé za minulého režimu.
Je zřejmé, že to bylo zásluhou prospěšného apolitického systému školního
stravování, jehož důležitost si uvědomovali i porevoluční politici. Neboť jen
absolutně nerozumný člověk by zrušil to, co se osvědčilo po několik generací.
Takto vyrovnaný a dlouholetý systém je skutečně ojedinělý nejen v Evropě,
ale i ve světě. Školní stravování není jen naší postsocialistickou výsadou, ale
i v jiných zemích po celém světě se snaží své potomky stravovat v době docházky do školy. Jsou tedy státy, kde školní stravování založili už před námi,
ale na rozdíl od našeho systému jim nevydrželo v podobné kondici dodnes.
Většinou nebylo školní stravování řízeno centrálně pro celý stát, ani státem
řízeno, a tak se pod tíhou různých hospodářských krizí rozpadlo. Nyní tyto
státy znovu budují zaniklé systémy, aby poskytovaly dětem zdravou stravu
a bojovaly tak u nich proti civilizačním chorobám. Opět zakládají školní
stravování, ale pouze regionálně, a není tak systematické a regulované jako
u nás. Pokud mají možnost náš systém poznat, netají se obdivem k jeho
propracovanosti a stabilitě. Je škoda, že nám chybí odvaha předvést celému
světu, že i u nás umíme něco perfektně a můžeme si dovolit to jiné země učit.
Ke školnímu stravování patří už více než 30 let také pravidelné konference,
pořádané Společností pro výživu, na které se pravidelně setkávají pracovníci
školních jídelen celé republiky. V květnu příštího roku se uskuteční takto
konference opět, tentokrát v Praze. Bude věnována 50ti letému výročí založení systému školního stravování. Konferenci podpoří Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a bude přístupná všem, kterým na školním stravování
záleží. Doufáme tedy, že se na této konferenci potkáme nejen s Vámi, ale také
s Vašimi učiteli, řediteli a zřizovateli, kterým na našem ojedinělém systému
školního stravování záleží.
AS
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Pandemie obezity a školní automaty
na limonády a sladkosti ve vybraných zemích
PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta, Ústav veřejného zdravotnictví
a medicínského práva
Nejenom v českých školách, ale i ve školních zařízeních
mnoha dalších zemí se v posledních dvaceti letech stalo
běžným umísťovat automaty se širokou nabídkou slazených
a energeticky bohatých nápojů, sladkostí, chipsů a obložených sendvičů či baget. Automaty ve školách jsou součástí
rozmáhající se fast-foodové kultury, která postupně proniká
do celého světa. Automaty se ovšem nevyskytují jenom
ve školách, jsou běžné také v nemocnicích, úřadech a téměř
ve všech budovách, které jsou veřejně přístupné.
Automaty ve školách jenom dotváří celkové „obezitogenní“ prostředí, které na děti v současné době intenzivně působí. Důsledky tohoto jevu se v plné míře projevují. Snadná
dostupnost vysoce kalorických potravin a nápojů, které jsou
z hlediska zdravé výživy naprosto nevhodné, nepochybně
přispívá k rozvoji a posilování nezdravých výživových
návyků, které jsou spolu s nedostatkem pohybu hlavní příčinou dětské obezity. Její pandemie dnes zachvátila mnoho
vyspělých zemí (WHO 2010). Pití sladkých nápojů a časté
pojídání sladkostí, jak známo, také podstatně zvyšuje riziko
zubního kazu, a to nejenom u dětí.

Zdravotní rizika související s automaty
ve školách
Automaty umístěné ve školách využívá významná část
školních dětí jako zdroj rychlého občerstvení namísto
svačiny nebo i oběda. Přitom jídlo a nápoje v automatech
nelze považovat za stravu vhodnou pro děti a už vůbec ne
v době vyučování. Vědecké důkazy potvrzují, že zdravá
a vyvážená strava a přiměřený pitný režim, zlepšuje u dětí
koncentraci a schopnost učit se1. Automaty ve školách mají
ještě další negativní dopady. Zmíníme zde alespoň některé
z nich. Je zcela nezpochybnitelné, že škola jako instituce je
zodpovědná za formování správných zdravotních návyků
a zdravého životního stylu. To, že děti a dospívající mají
automaty s nezdravými produkty na očích a mohou jich
snadno a kdykoliv využívat k uspokojení svých chutí a přání,
s sebou přináší závažné riziko.
Dochází totiž k formování určitých vzorců chování,
týkajících se výživových zvyklostí a chuťových preferencí,
které si žáci odnášejí do života. Fakt, že automaty jsou běžně
instalovány i ve školách, legitimizuje jako hodnotné vše, co
je v nich nabízeno. V dětech je tak vyvolávána neopodstatněná důvěra, že pití přeslazených limonád a častá konzumace sušenek, čokoládových tyčinek a baget je normální,
běžné, nijak neškodí a tudíž se zdravím vůbec nesouvisí.
Přitom je faktem, že jejich současnému i budoucímu zdraví
to rozhodně neprospívá. Za závažné, ba přímo zarážející,
lze považovat skutečnost, že přímo na půdě školy vznikají situace, kdy jsou žáci a studenti vystaveni vzájemně
si odporujícím informacím, když se v hodinách výchovy
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ke zdraví žáci dozvídají o správné výživě a pitném režimu
něco jiného, než je jim k jídlu a pití nabízeno v prostorách
jejich vlastní školy. V souvislosti s automaty se dnes stále
více diskutuje také o tom, že časté pití kolových a i dalších
sladkých nápojů, způsobuje svého druhu závislost, která
přetrvává i v dospělosti a znamená pro takto zasažené jedince závažná rizika, přesahující rámec celoživotní obezity.
Jak známo, závislosti jakéhokoliv druhu negativně ovlivňují
život a duševní zdraví daného jedince. Navíc, velký přísun
cukru vede nejenom k obezitě, ale dále specificky zvyšuje
riziko srdečních poruch a osteoporózy.

Automaty ve školách
v mezinárodních souvislostech.
V souvislosti s bojem proti obezitě již delší dobu probíhá
v mnoha zemích debata o škodlivosti školních automatů,
která v posledních letech nabrala na intenzitě. V řadě zemí
existují různé iniciativy, které mají za cíl automaty ze škol
buď zcela vytlačit, anebo alespoň regulovat a kontrolovat
jejich obsah. Přesto stále existují země, kde není umisťování
automatů ve školách nikterak omezené a automaty jsou
přeplněny nevhodnými nápoji a pokrmy. K těmto zemím
patří také ČR. Kritici tohoto stavu poukazují především
na to, že přítomnost automatů ve školách zcela narušuje
odpovědnost školy za vytváření zdraví prospěšného životního stylu u dětí a mládeže a používají k tomu výše zmíněné
argumenty. Zastánci automatů se mnohdy ohánějí právem
na svobodný výběr a svobodné rozhodování každého jednotlivce jakožto základního atributu svodné demokratické
společnosti. Odpůrci tuto argumentaci odmítají a tvrdí, že
zaštiťovat se právem na svobodnou volbu není v případě
dětí vůbec na místě.
Děti totiž nejsou sto posoudit, jaké důsledky pro jejich
zdraví častá konsumace výrobků nabízených v automatech
může mít. Nicméně je faktem, že i mezi zastánci automatů
se objevuje stále více těch, kteří již akceptují, že obezita je
závažným celospolečenským problémem, se kterým je nutné
bojovat a připouští tak určitou regulaci automatů. Úplný
zákaz automatů však nepovažují za dobré řešení a tvrdí,
že automaty jsou pro školy v některých ohledech výhodné.
Zdůrazňují, že školy (např. v USA) mají z automatů poměrně
slušné zisky, které mohou být použity na rozvoj užitečných
projektů.
V dalším textu seznámíme čtenáře s tím, jak se s automaty
ve školách, a potažmo s narůstající obezitou, bojuje v některých zemích. Jejich výběr byl závislý jednak na dostupnosti
informací, jednak na uplatňované praxi v dané oblasti, a to
včetně využitelnosti jejich zkušeností. Lze doufat, že příklady dobré praxe a alespoň některá z přijímaných opatření by
se mohla stát inspirací pro řešení situace u nás.
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Francie
Francie uplatňuje nejradikálnější přístup k řešení problematiky školních automatů. Již v roce 2004 tam došlo
k zavedení zákazu všech automatů na základních a středních školách s platností od roku 2005. Přesto, že skupina
poslanců tehdejší vládní strany chtěla úplný zákaz automatů
ve francouzských školách změnit pouze na regulaci jejich
obsahu, nebyla jejich snaha úspěšná. Zákaz se podařilo
prosadit a stále trvá. Je zajímavé, že tak radikální přístup
se uplatnil v zemi, která patří dlouhodobě k zemím s nejnižším výskytem obezity (APHO 2009). Zastánci vytlačení
automatů ze škol úspěšně argumentovali tím, že i ve Francii
se dnes fast-foodové stravování velmi rozmáhá a postupně
vytlačuje nejenom tradiční francouzský jídelníček (hodně
sýrů, ovoce a čerstvé zeleniny), ale i typicky francouzský
způsob stolování, kdy se jídlu a všemu, co s ním souvisí, věnuje dostatek času a pozornosti. Pro většinu Francouzů jsou
tradiční francouzská kuchyně a stolování důležitou součástí
národní kultury, kterou je potřeba zachovat.

Itálie
V této zemi byl zvolen jiný přístup. Distributoři automatů se pod tlakem odborníků i veřejnosti sami v roce 2007
zavázali, že automaty nebudou na základních školách pro
děti od 6 – 13 let obsahovat limonády a sladkosti a taktéž, že
automaty s tímto obsahem budou umísťovány mimo snadný
dosah dětí4. Zároveň tam probíhají státem podporované
projekty, zaměřené na kontrolu obsahu automatů na školách,
s preferencí jogurtů a čerstvého ovoce a ovocných šťáv. Díky
těmto iniciativám se konsumace zdravotně doporučovaných produktů významně zvýšila, a tato praxe se postupně
rozšířila na celostátní úroveň. Podobně jako Francie i Itálie
patří v rámci Evropské unie k zemím, kde je výskyt obezity
a nadváhy menší (APHO 2009).

Velká Británie
Z hlediska výskytu obezity je situace v této zemi jiná
než ve Francii či Itálii. Velká Británie patří k zemím
s nejvyšším výskytem obezity a zaujímá v mezinárodním
srovnání dlouhodobě jedno z předních míst (APHO 2009).
Obezita je zde vnímána jako největší zdravotní ohrožení
současné populace. Podle odhadu, léčba obezity a jejích
důsledků stojí britské státní zdravotnictví okolo pěti miliard
liber za rok (Guardian 2013). Pokud bude vývoj pokračovat stejným tempem, bude v roce 2050 obezitou trpět
60 % mužů, polovina žen a celá čtvrtina dětí (Academy of
Medical Royal College 2012). Tato situace vedla k tomu,
že v roce 2006 přijali ve Velké Británii nové celonárodní
nutriční standardy pro školy, podle nichž nesmí školní jídelny nabízet sycené slazené nápoje a nesmí je obsahovat
ani školní automaty. Zákaz se týká i všech dalších typicky
“bufetových“ výrobků (angjunk food). Automaty jako
takové nejsou ve školách sice zakázány, nabídka v nich
však je regulovaná a musí odpovídat výše zmíněným
standardům. Veřejná debata o výživě dětí a o škodlivých
dopadech fast foodového stravování mládeže nabrala
na intenzitě v letošním roce, kdy se do boje proti obezitě
vůbec, nejenom u dětí, pustili britští lékaři a jejich profesní
organizace. Díky jejich iniciativě probíhá v současné době
ve Velké Británii celonárodní diskuse o tom, jak nejlépe
reagovat na epidemii obezity. Britští lékaři jsou přesvědče-

ni, že dosavadní opatření jsou jednak nedostatečná jednak
málo účinná. Požadují, aby vláda a státní správa okamžitě
přijaly přísnější restrikce. Královská lékařská Akademie
přišla s návrhem desetibodového akčního plánu boje
s obezitou, jehož cílem je zásadně změnit „obezitogenní“
prostředí v celé zemi. (Guardian 2013). Součástí je i návrh
zvýšit cenu sladkých limonád o 20 %. Dalším navrhovaným
bodem je nařízení ukládající školám ještě více zpřísnit
dohled nad obsahem školních automatů a bufetů, pokud
tyto ve školách existují. Zároveň je požadováno výrazně
omezit existenci fast foodových restaurací v blízkosti škol,
tělocvičen a jiných míst s častým výskytem dětí a omezit
možnost nabízet nezdravá fast foodová jídla za „akční
ceny“. Dalším navrhovaným opatřením je zákaz vysílání
televizní reklamy na slané i sladké fast foodové produkty
před devátou hodinou večer, aby tak bylo omezeno její
působení na děti. Úplnou novinkou je nabídka britských
lékařů poskytovat rady a konzultace rodičům při úpravě
stravovacích návyků jejich dětí.
Podle lékařů by se ovšem navrhovaná opatření neměla týkat jenom škol, ale také nemocnic. Pro nemocnice
by měly platit stejné nutriční standardy jako pro školy
a v jejich budovách by měly být rovněž zakázány stánky
s rychlým občerstvením a prodejní automaty s nezdravými
pokrmy. Součástí akčního plánu je závazek lékařů vyvíjet
větší tlak na obézní pacienty a motivovat je k tomu, aby
se více snažili svoji váhu upravit. Akční plán proti obezitě
má mezi lékaři velkou podporu a lze očekávat, že mnozí
z nich se budou v boji s obezitou angažovat. Iniciativa
britských lékařů má i odpůrce. Proti jsou představitelé
výrobců nápojů, kteří zejména odmítají zvýšení daně
na své produkty. Argumentují tím, že obezitu daleko
více způsobuje nedostatek pohybu, než pití sladkých
nápojů a strava jako taková. Jistým ústupkem kritikům
Akčního plánu proti obezitě je pak to, že navrhovaná
dvacetiprocentní daň na sladké limonády by měla být
v první fázi zavedena pouze na jeden rok. Po roce by
se mělo objektivně vyhodnotit, jaký dopad mělo vyšší
zdanění na prodej a spotřebu sladkých nápojů a podle toho
by se pak dále postupovalo (Guardian 2013).

USA
Spojené státy jsou známy nejenom vysokým výskytem
obezity, ale především výskytem obezity extrémní, kterou
lékaři nazývají obezitou patologickou (angl. morbid obesity), kdy Body Mass Index (BMI) přesahuje 40 – 50 kg/m2.
Patologická obezita se týká okolo 7 % americké populace
a její podíl se nadále zvyšuje (Sturm, R. Hattori, A. 2012).
Za posledních deset let se počet patologicky obézních lidí
zvýšil o 70 % a jejich přítomnost v ulicích amerických měst
je nepřehlédnutelná. Opatření, týkající se boje s obezitou
jsou ve Spojených státech řešeno v rámci zdravotní politiky
vlád jednotlivých států Unie. Situace v různých státech se tak
dosti liší. Nejvíce se do boje s obezitou a s dětskou obezitou
obzvláště, pustili v New Yorku. Město New York patří k těm,
kde již byla zavedena přísná regulace na obsah automatů
nejenom ve školách, ale ve všech veřejných institucích. Sladké nápoje a „junk food“, tj. typická bufetová strava se v automatech nesmí vůbec nabízet. Podobně postupuje i město
Los Angeles v Kalifornii. Představitelé péče o veřejné zdraví
města New York sdílejí názor, že výrazný podíl na nárůstu
obezity v New Yorku v posledních 30 letech mají sladké
nápoje především coca-colového typu, které jsou nejenom
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zde, ale v celých Spojených státech nesmírně oblíbené.
S účinností od března 2013 zakázala Městská rada prodej
velkých balení sladkých nápojů ve všech restauracích,
obchodech, kinech i na stadionech, a to i přes ostrý protest
výrobců i stravovacích řetězců typu McDonald.
Opatření směřující k omezení nabídky nezdravých
pokrmů a nápojů obecně podporují američtí lékaři a žádají po místních samosprávách omezování počtu licencí
na provozování fast-foodových provozoven v blízkosti
základních i středních škol i hřišť. Chtějí tak zabránit
častému jevu, kdy se školy sice snaží ve svých prostorách
nabízet dětem zdravé pokrmy, jejich snahy však kazí
příjezd pojízdné prodejny, nabízející před školou „akční“
hamburgery. Zákonná regulace obsahu automatů ve veřejných institucích je projednávána i v dalších amerických
státech, aktuálně například v Oregonu. V současné době
se situace v USA nadále vyvíjí, a to směrem k zavádění
opatření na federální úrovni, tedy s platností na území
celých Spojených států. Aktuálně je iniciátorem Federální
Ministerstvo zemědělství (U.S. Department of Agriculture/USDA), které v únoru letošního roku předložilo
návrh zavést podle vzoru New Yorku restrikci prodeje
nezdravých pokrmů ve školních automatech na celém
území USA (Jablonick 2013). Návrh počítá s omezením
kalorické hodnoty potravin nabízených ve školních automatech na 200 kalorií. Důvodem je snaha omezit stávající
nadprůměrný kalorický příjem amerických dětí, což se
zčásti připisuje i snadné dostupnosti vysoce kalorických
pokrmů ze školních automatů. V USA zareagovali také
někteří výrobci. Pod tlakem odborníků i laické veřejnosti
se největší producenti sladkých nápojů v USA (CocaCola,
Pepsi Cola ) již před několika lety dobrovolně zavázali,
že nebudou své nápoje nabízet ve školách.

Německo
V Německu není situace ohledně automatů ve školách
zatím nijak celostátně řešena, což do značné míry souvisí
s tím, že v západní části Německa až donedávna neexistovalo žádné organizované školní stravování. V bývalé NDR
sice až do roku 1990 fungovalo školní stravování podobného typu jako u nás, po sjednocení Německa však došlo
většinou k jeho zániku. Uchoval se v určité podobě například v hlavním městě Berlíně, kde základní školy zajišťují
žákům až do 6. třídy teplé obědy. Nicméně, na většině
území Německa nemá školní stravování tradici. Hlavním
zdrojem školního jídla a občerstvení zůstávají školní bufety,
kantýny a automaty, nabízející bagety, sendviče, sladké
nápoje a další typické produkty. V závislosti na zdravotním uvědomění rodičů, event. i učitelů, je někde částečně
kontrolován jejich obsah. Žádná celostátní nařízení však
v tomto ohledu neexistují. Situace se však postupně mění.
V souvislosti s prodlužováním výuky na německých
školách se od roku 2003 začalo zavádět školní stravování
ve smyslu poskytování teplého jídla v době oběda. Není
rovněž organizováno na celoněmecké úrovni, je záležitostí
jednotlivých spolkových států, a tak se situace v jednotlivých spolkových zemí liší. Pokud školní stravování
existuje, je většinou poskytováno externími stravovacími
organizacemi, se kterými má škola uzavřenou dohodu.
Nejedná se tedy o model, který je uplatňován u nás.
V roce 2009 bylo v Německu ustanoveno koordinační
centrum pro rozvoj školního stravování, jehož cílem je
prosazovat jednotný systém školního stravování v celém
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státě. Existuje oficiální doporučení Německé společnosti
pro výživu (Deutsche Gesellschaft für Ernährung / DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung), aby nabídka
potravin ve školách obsahovala alespoň 10% bio potravin.
Toto doporučení není v praxi běžně naplňováno, i když
v posledních letech zájem o bio potraviny obecně stoupá.
Je také faktem, že pod vlivem zkušeností se zákazem automatů ve školách ve Francii, místní samosprávy v některých
místech zakázaly kiosky s prodejem sladkostí a sladkých
limonád v blízkosti škol.

Finsko
Na rozdíl od Německa má školní stravování ve Finsku
dlouhou tradici. Bylo zavedeno v roce 1948 pro všechny
děti základních škol a je poskytováno bezplatně. Finové
jsou na něj patřičně hrdi. Systém funguje velmi dobře,
školní stravování je pod přísnou kontrolou z hlediska
nutriční hodnoty a zásad zdravé výživy. Školní automaty
nejsou sice zakázány, školy však jejich obsah kontrolují
a mohou v nich kdykoliv zakázat prodej sladkostí a sladkých nápojů. Je dokonce možné, aby školy nařídily dětem
nekonzumovat sladkosti a pití sladkých nápojů na půdě
školy. Převládá názor, že díky všeobecné dostupnosti
a spokojenosti se školním stravováním, není o produkty
nabízené v automatech mezi dětmi velký zájem. Pokud
ano, týká se spíše nápojů. V roce 2007 byly z nabídky
v automatech na základních školách vyloučeny nápoje
coca colového typu. Společnosti CocaCola a PepsiCola
se po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a sociálních
věcí dobrovolně zavázaly, že nebudou nabízet své nápoje
dětem mladším 12 let., tj. že tyto nápoje nebudou dodávat
do školních automatů na základních školách.

Stručně o situaci v Belgii a Litvě
Problematika automatů ve školách Belgie není řešena
celostátně. Je známo, že přísná restrikce platí v hlavním
městě. Magistrát města Bruselu zakázal již v roce 2005
automaty na všech základních a středních školách.
Z nových zemí EU je uplatňován nekompromisní přístup
k automatům v Litvě, kde již v roce 2005 Ministerstvo
zdravotnictví schválilo novelizaci hygienických norem pro
školy v tom smyslu, že došlo k zákazu prodeje sladkostí,
slazených nápojů, chipsů a ostatních tučných a sladkých
produktů ve všech školních bufetech a automatech. Automaty jako takové sice zůstaly ve školách povoleny, jejich
obsah je však kontrolován.

Projekty a diskuse týkající se zdravé výživy
v EU - Projekt „Eatwell“ a doporučení
ke školním automatům
Evropská komise a její zdravotnický odbor (Directorate
General for Health and Cosumers/DG SANCO) věnuje
problematice obezity vůbec a dětské obezity obzvláště
velkou pozornost. V roce 2007 byl vypracován a schválen
speciální program boje proti obezitě, tzv. „White Paper:
Strategy for Europe on nutrition, overweight and obesity
related health issues“ , který nastiňuje doporučení v oblasti politiky zdravé výživy a apeluje, aby vlády členských
států přijímaly opatření k lepší informovanosti spotřebitelů
o zdravé výživě. Evropská komise se domnívá, že je jejich
povinností vytvářet takové prostředí, ve kterém bude pro
občany snadnější rozhodovat se v zájmu svého zdraví pro
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nákup a konzumaci „zdravých“ potravin a jídel. Apeluje
rovněž na soukromý sektor, kde sází zejména na jeho „sebe-regulaci“ , tj. na odpovědnost výrobců potravin a nápojů
spolupodílet se na tvorbě zdravějších výživových zvyklostí
obyvatelstva. V případě dětí by výrobci měli omezit své
marketingové aktivity, týkající se prokazatelně nezdravých
a obezitogeních potravin. Je doporučován všeobecný zákaz
reklamy na čokolády, sladkosti, limonády a „junk food“
pro děti a mládež do dvanácti let, který by se ovšem podle
zprávy z roku 2012 měl rozšířit na mládež až do 16 let
(White Paper, Progress Report 2012).
EK také podporuje a spolufinancuje řadu projektů
na téma zdravé výživy, které se týkají také problematiky
školních automatů. Od roku 2009 do března 2013 probíhal
v rámci 7. Rámcového programu Evropské komise významný mezinárodní výzkumný projekt s názvem „Eatwell“
(„Dobře jíst“). Jeho cílem bylo zmapovat politiku podpory zdravé výživy v zemích EU a navrhnout doporučení,
vedoucí ke zlepšení stávající situace. Součástí projektu
bylo i řešení problematiky školních automatů, ke kterému
se vyjadřovali experti na výživu, akademičtí pracovníci,

zdravotníci i výrobci potravin v zemích, které se projektu
zúčastnili. Jednalo se o Velkou Británii, Belgii, Itálii,
Dánsko a Polsko. Zúčastnění odborníci došli nakonec
k závěru, že úplný zákaz automatů ve školách nebudou
doporučovat. Byla však všeobecná shoda, že je potřeba
důsledně kontrolovat a regulovat obsah v automatech tak,
aby v nich byla nabídka nutričně hodnotných pokrmů, tj.
ovoce, zeleninových salátů, ovocných šťáv, jogurtů a mléka
i mléčných výrobků. Zároveň bylo také zdůrazněno, že
spolu se změnou nabídky v automatech musí být v rámci
školních vzdělávacích programů zavedeno vzdělávání
žáků vedoucí ke zvýšení jejich zdravotního uvědomění.
Je bezpodmínečně nutné, aby měli žáci dostatek informací o vztahu zdraví a správné výživy a jak to vše souvisí
s neomezenou konzumací nezdravých pokrmů z automatů,
a tudíž porozuměli tomu, proč je potřebné obsah automatů
zásadně změnit. Jenom tak je možné docílit, že zaváděná
opatření budou mít dlouhodobý efekt a jejich účinnost
brzy „nevyprchá“.5 Podle expertů projektu Eatwell se tento
přístup v řadě zemí velmi osvědčil.
Použité prameny k dispozici u autorky.

Nepravdy a mýty o hypermarketových rajčatech
Ing. Tereza Volštátová, Ing. Zuzana Hroncová, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Možná se ve vaší schránce v posledním měsíci objevil
email, který varuje před škodlivostí rajčat ze supermarketu.
K této problematice se již také dříve vyjádřil profesor Karel
Kopec a jeho vyjádření je k přečtení na webu Fóra zdravé
výživy. Nesmyslné informace uvedl na pravou míru, ale
email se znovu vrací v nové vlně. Je poměrně dlouhý, psán
ve smyslu poplašné zprávy, ale ve své podstatě říká toto:
- Rajčata jsou sklízena zelená a následně nadměrně podchlazena.
- Omývání rajčat je prováděno v chlorové koupeli.
- Do rajčat je vstřikováno barvivo.
- Rajčata jsou před prodejem voskována.
Jak to tedy opravdu s tou kvalitou a bezpečností rajčat je?
Zaručené zprávy o nevhodném skladování a upravování
rajčat zaručeně neříkají pravdu.
Rajčata jsou velice oblíbený a široce konzumovaný druh
zeleniny. Jejich uplatnění ve výživě vykazuje vzrůstající
trend. Průměrná roční spotřeba rajčat se v ČR pohybuje
okolo 12 kg na osobu (ČSU, 2012).

Rajčata jako zdroj významných živin
Největší hmotnostní podíl v rajčatech je tvořen vodou
(až 93 %), sacharidy (2,8 %), vlákninou (1,5 %) a bílkovinami (0,9 %). Z hlediska výživy je důležitý obsah
vlákniny, který je vyšší než například u zelených paprik,
okurek či cibule. Vláknina navozuje v zelenině pocit sytosti, a proto jsou rajčata vhodná při redukčních dietách.

Rajčata dále obsahují antioxidanty, vitaminy (provitamin
A, vitaminy skupiny B, vitamin C a biotin), minerální látky, fenolové sloučeniny a karotenoidy (beta-karoten, lykopen). Lykopen je důležitým přírodním barvivem v rajčatech vytvářejícím přirozenou červenost. Pravidelná
konzumace rajčat může posilovat zdraví člověka. Podle
některých epidemiologických studií má vyšší příjem rajčat vliv v prevenci nádorů prostaty. Rajčata jsou vhodná
v jídelníčku u osob s poruchami látkové výměny a nemocemi srdce a krevního oběhu.

Sklizeň
Jak je popisováno v poplašné zprávě, rajčata jsou opravdu
sklízena před dosažením jejich plné zralosti, tzn. před tím,
než jsou plně vyzrálá a červená a dužnina obsahuje maximální množství cukru. Část sklizených rajčat může být
opravdu téměř zelená, převážně jsou ve sklizni narůžověle či
červeně zbarvené plody. Následuje roztřídění rajčat podle velikosti a barvy a zabalení. Rajčata jsou tříděna velmi pečlivě,
plod s porušenou slupkou by mohl ohrozit ostatní.
Pro přímou spotřebu jsou rajčata sklízena na začátku
plné zralosti. V naší zemi je zvykem sklízet rajčata bez
stopky. V jiných zemích je tomu naopak, ale ponechání
stopky nemá na skladovatelnost vliv. Sklizeň probíhá obvykle od začátku června do konce září a je závislá na odrůdě, poloze a technologii pěstování. Jestliže jsou rajčata zakoupena v supermarketu mimo toto období, je stoprocentně
jisté, že jsou dovezena. Pro export bývají šlechtěny odrůdy
se zvolněným dozráváním, s pevnými plody, které snášejí
transport a skladování. Je to však na úkor chuti a vůně. Raj-
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čata, která se v supermarketech objevují, jsou buď pěstována v půdě za použití hnojiv, nebo hydroponicky, ale způsob
pěstování kvalitu a chuť neurčuje. V supermarketech tedy
najdeme odrůdy, které byly šlechtěny na trvanlivost, nikoliv
na chutnost. Spotřebiteli to ale nijak nebrání v tom kupovat
přes léto rajčata na sezónních farmářských trzích.
Informace, že do plodů rajčat je vstřikována barva, je samozřejmě nesmyslná. Porušení slupky rajčete by mělo za následek okamžité kažení.

Sprchování rajčat
K praní rajčat zpravidla nedochází, jelikož jsou pěstována
ve sklenících či fóliovnících a jsou tedy čistá. V opačném případě dochází k použití lázně
pouze ze zdravotně nerizikových a zdraví neohrožujících složek. Při mytí by se
ale odstranily i vonné látky
vylučované na povrchových
vrstvách. Vzhledem k tomu,
že i vůně produkt prodává,
by tím producent škodil sám
sobě. Při případném sprchování dochází pouze ke smytí
povrchové mikroflóry, včetně patogenů.

Skladování
Zrání rajčat je prováděno ve speciální atmosféře během přepravy nebo
ve zvláštních skladech. Pro
rajčata je řízená atmosféra velmi vhodná, udržuje
v nich přirozenou odolnost proti mikrobům, a tím
až třikrát snižuje rozsah
skládkových chorob. Použití chladírenských zařízení s řízenou atmosférou
slouží k zabezpečení jakosti
a zachování nutričních hodnot rajčat. Usuzuje se, že čím
nižší je skladovací teplota, tím delší je následná trvanlivost
rajčat. Plody rajčat jsou však náchylnější k nízké teplotě
při skladování, je tedy stanovena skladovací teplota minimálně 13°C (Parsons et al., 1970; Risse and Miller, 1984;
Hobson, 1987). Obecně snížení O2 a zvýšení koncentrace
CO2 ve skladovací atmosféře snižuje míru dýchání u rajčat a také výskyt některých závažných fyziologických poruch, například vede ke zpomalení plísňové infekce v plodu
(Thompson, 1995).
Obsahy u prospěšných látek v rajčatech se během skladování mění pouze zřídka. Obsah provitaminu A téměř neklesá, ve výjimečných případech se může i zvyšovat. Minerální látky a ostatní vitamíny jsou ve skladovaných rajčatech
velmi stálé a i obsah vlákniny se téměř nemění. Z výsledků
studií od Toora (2006) vyplývá, že posklizňové skladování světle červených rajčat při třech různých teplotách 7, 15
a 25 °C nemělo jakýkoliv nepříznivý účinek na celkový obsah fenolických látek, flavonoidů nebo antioxidační aktivitu
rajčat. U lykopenu došlo k nepatrnému poklesu při nízké
skladovací teplotě, avšak použití teplot 15 °C a výše se obsah lykopenu v rajčatech až třikrát navýšil.
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Chladírensky uchovaná zelenina je důležitou součástí
zdravé výživy, i přes určité kvalitativní i kvantitativní ztráty, ke kterým někdy docházet může. Zabezpečuje rovnoměrný přísun vitamínů, antioxidantů, vlákniny i minerálních látek a bioaktivních látek, které chrání a posilují zdraví
člověka v průběhu celého roku. Dříve, když tyto technologie nebyly známy, se produkty musely konzervovat jinak
a tyto procesy vždy vedly ke ztrátě části nutriční hodnoty.

Voskování
Na plody je možné nanést ochranné povlaky (vosky,
různé lipidy, bílkoviny, sacharidy či ochranné látky), což
se v praxi používá. U rajčat ale voskování příliš obvyklé
není, setkáme se s ním spíše
u jablek nebo citrusů. Tyto
složky jsou zdravotně nezávadné, podléhají přísné
kontrole, pravidelnému vědeckého přezkoumání bezpečnosti a není známo, že
by ohrožovaly lidské zdraví
či životní prostředí.

Ze supermarketu
nebo ze zahrádky?
Je pravdou, že rajče vypěstované na zahrádce
a ihned konzumované, je
nejchutnější a nejlepší. Jenže takto vypěstovaná rajčata
jsou jen ve sklizňové sezoně
(léto, podzim) a tedy v zimě
a na jaře nezbývá spotřebiteli, než si rajče koupit z dovozu v supermarketu. Plodiny
ze zahrádek jsou určeny
k přímé spotřebě a neodolávají v takové míře podmínkám skladování, jako rajčata
dodávaná do supermarketů.
Tam jsou v nabídce odrůdy
s vylepšenou trvanlivostí pro dlouhodobé skladování i pro
následný transport na delší vzdálenosti.
Nabídka rajčat v tuzemské obchodní síti je po celý rok.
V emailu popisované technologie nejsou nijak nebezpečné,
pouze reagují na poptávku celoroční zeleniny s dlouhou
dobou uchovávání. Podle statistik Státní zemědělské a potravinářské inspekce se ukazuje, že zdravotní nezávadnost
zeleniny na našem trhu je na vysoké úrovni.

Závěr
Spotřebitel nemá k dispozici dostatek informací, a tudíž
dochází ke vzniku poplašných zpráv a nedůvěry v kontrolu
potravin. Každý zákazník se rozhoduje na základě vlastní
zkušenosti a informací, proto je důležité, aby tyto informace
nebyly znepokojivé a klamavé. V supermarketech lze po celý
rok nalézt širokou nabídku čerstvých plodin, které jsou důkladně kontrolovány přísnými předpisy a nepředstavují pro
spotřebitele známé zdravotní riziko. Spotřebitel má mnoho
dalších příležitostí k nákupu v sezónních měsících na farmářských trzích, či vypěstovat si rajčata sám. Ohýbání hřbetu
na zahrádce přispívá ke zvýšení fyzické aktivity a duševního
zdraví.
Použité zdroje u autora.
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Historické zamyšlení
k 50. výročí školního stravování
RNDr. Jitka Krmíčková, MŠMT, Bc. Anna Packová a Bc. Alena Strosserová, SPV

Společnost pro výživu ve spolupráci s MŠMT pořádá každoročně již více než
25 let odbornou konferenci „Školní stravování“. V květnu příštího roku se tato
tradiční akce pro pracovníky ve školním stravování uskuteční v Praze a jejím
hlavním mottem bude 50ti leté výročí založení systému školního stravování u nás.
Historie československého školního stravování se
začala psát brzy po konci 2. světové války. Postupně
začalo být celostátně centrálně řízené, což bylo a dodnes
je světovým unikátem.
V roce 1963 byla vydána vyhláška o školním stravování, v rámci které byla přijata zásada, že strava podávaná školními jídelnami má uhradit dítěti takovou dávku
energie a živin, která mu v odpovídajícím čase přísluší,
a která rovněž uhradí jeho fyziologické potřeby. Od této
doby prošel systém školního stravování dlouhým vývojem
a v dnešní době se můžeme pochlubit téměř dokonalým
uspořádáním této poskytované služby, která je na vysoké
úrovni a je pro mnohé státy inspirací. Dlouhá tradice je
zárukou, že se jedná o vysoce sofistikovaný systém, který
má prokazatelně velký a kladný vliv na zdraví našich dětí.
V současné době dochází k nárůstu celospolečenského
zájmu o prevenci rozvoje civilizačních nemocí. Společným
jmenovatelem těchto nemocí je bezesporu i nadváha a obezita.
Varujícím momentem je, že výskyt tohoto fenoménu postupně
stoupá i u dětí. Školní stravování se tak stává nenahraditelným
preventivním prostředkem v boji s dětskou obezitou.
V roce 2007 byl přijat komisí Evropských společenství
pracovní dokument (tzv. Bílá kniha), který je zaměřen
na strategii řešení zdravotních problémů, které souvisí
s výživou. Dokument uvádí, že dle předpokladů by bylo
možno předejít 80 % případů nemocí srdce, mozkových
příhod, diabetu II. typu a 40 % případů rakoviny, pokud
by se vyloučily rizikové faktory životního stylu. Podle
WHO mezi hlavní rizikové faktory patří kouření, nadbytečný příjem soli, alkoholu, tuku a energie, následně
nedostatečný příjem ovoce, zeleniny a fyzické aktivity.
Většina z uváděných faktorů se dotýká výživy a navíc
úzce souvisí rovněž s obezitou.
Hlavními rizikovými činiteli v rozvoji dětské obezity
jsou nesprávné stravovací návyky a stále klesající fyzická
aktivita. Významnou edukační úlohu má v tomto směru
škola a následně školní jídelna, jejíž potenciál je často
podceňován jak pedagogy, vedením školy, zřizovateli tak
i centrálními orgány.
Absence školního stravování ve většině evropských zemí
(a nejen zde) se významně podílí na nárůstu dětské obezity
a rozvoji chorob, které tento jev ovlivňuje. Mnohé země
začínají přijímat rázná opatření a tamní odborníci nezřídka přiznávají, že právě český systém je pro ně v mnohém
podnětný. Státy v Evropě i ve světě budují za nemalého
úsilí a vynakládání značných finančních prostředků to, co
u nás již dlouhá léta funguje a přináší výsledky, i když si
je někteří z nás neuvědomují a podceňují je.

Škola je prostředím, ve kterém děti tráví poměrně
dlouhou dobu, a které se podílí na utváření postojů,
ovlivňujících mimo jiné i stravovací návyky a vztah
k pohybové aktivitě, která významně působí na jejich
tělesnou hmotnost. Škola se tak stává ideálním místem,
které může ovlivnit zdraví dítěte pro celý život.
Podíl školních jídelen na výchově dětí ke zdravému
životnímu stylu je v poslední době velmi diskutovaným
tématem, jehož výsledkem je potvrzení nezastupitelnosti této instituce ve stravovacích zvyklostech našich
dětí.
V současné době je na školní jídelny čím dál častěji
vznášen požadavek, aby připravily pro děti jídlo zdravé,
chutné a naučily je zároveň i pokrm sníst. Požaduje se po
nich, aby místo rodičů vedly děti ke správným stravovacím návykům, a je jim kladeno za vinu, že malí strávníci
jsou vybíraví, a to, co je jejich zdraví prospěšné, konzumují s nechutí. A přitom je to právě rodinné prostředí,
které přivádí do škol nastupující mladou generaci, která
je v oblasti výživy někdy až žalostně nevědomá.
Je smutné, že se veřejnost na podpoře našeho jedinečného školského stravovacího systému moc nepodílí
a spíše na něm hledá závady a jeho neúspěchy. A přitom
je to právě školní stravování, které může v tomto směru
významně pomoci v rozvoji zdravé a vzdělané mládeže.

Školní stravování v číslech:
V roce 1953 u nás bylo registrováno přibližně 3500
školních jídelen, v roce 2013 jich je 8 125. Počet strávníků v roce 1953 byl asi 308 000, v roce 2013 1 650
tisíc. Počet pracovníků školních jídelen v roce 1953 bylo
přibližně 6 200 osob, v roce 2013 je 32 850.
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Poplašné zprávy o chlebu opět v našich e-mailech
Ing. Zuzana Hroncová, Ing. Tereza Volštátová, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze

Byli jsme požádáni, abychom zaujali stanovisko a objasnili mýty či polopravdy,
které nám v další vlně začaly zahlcovat e-mailové schránky. Obrázky plesnivého
chleba působí poplašně a celá zpráva má negativní vliv na smýšlení spotřebitele. K této tématice se již také dříve vyjádřil předseda Podnikatelského svazu
pekařů a cukrářů v ČR Ing. Jaromír Dřízal.
Je dnešní chléb nekvalitní?
Tvrzení, že roste nespokojenost spotřebitelů s kvalitou
dnešního chleba, nepodporují údaje Českého statistického
úřadu. Ty říkají, že zatímco předloni roční spotřeba činila
42,4 kilogramů na osobu, loni se zvýšila na 42,9 kilogramů. Sice před padesáti lety to bylo okolo 70 kilogramů,
důvodem poklesu není snížená kvalita chleba. Jedná
se o přesun poptávky spotřebitelů od tradičního pečiva
k pečivu dopékanému ze zmrazených polotovarů, které je
dražší. Na co tedy klademe důraz? Podle Podnikatelského
svazu pekařů a cukrářů v ČR je to hlavně čerstvost (53
%), chuť (28 %), následuje propečení (9 %) a trvanlivost
(4 %), nakonec nutriční hodnota a složení. Důležité je,
že poptávku, kterou se následně řídí obchodníci i pekaři,
tvoříme my, spotřebitelé.

Nedopékání chleba
Chceme chléb s tzv. „měkkou kůrkou“. Obchodníci
reagují a nabízejí nám na omak měkký chléb. To se dá
docílit jedině mírným nedopečením, případně dopékáním
na prodejně. Musíme si uvědomit, že čerstvý se nerovná
měkčí. Správný chléb by měl naopak po zmáčknutí zapraskat. To značí, že je dobře propečen a jen tak si zachová
aromatické látky a má pak menší sklon k plesnivění.

Chléb za super cenu
Chceme levný chléb. Cena chleba u nás by měla odrážet
náklady na výrobu a přiměřený zisk pro pekaře. Spotřebitelská cena 1 kg konzumního chleba v České republice
je velmi nízká (dle ČSÚ 23,14 Kč) a zdaleka neodráží
hodnotu tohoto produktu.
Obr.: Chléb odpovídající
požadavkům na jakost,
nacházející se v příloze č.
9 k vyhlášce Ministerstva
zemědělství č. 333/1997 Sb.
V platném znění jsou tyto
jakostní znaky: viz modrý
rámeček na str. 9.
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Je to dáno zejména díky cenové politice obchodních řetězců,
kde se často prodává chléb v akčních cenách. Aby obchodník
mohl prodávat chléb za „super cenu“ je nucen používat zkrácené technologie (Dřízal, 2013). Vyrábí se jen mléčný kvas
z komerčně připravené směsi laktobacilů, a nakypření těsta
se zajišťuje přidáním droždí podobně jako u pečiva z pšeničně
mouky. Ve výrobě to znamená značné časové i nákladové
úspory. V tradiční výrobě, kde není třeba tento proces urychlovat, se používá kvásek. Bakterie mléčného a octového kvašení
z kvásku odbourají část mouky, přičemž vytvoří i určité organické sloučeniny prospěšné pro trávení. Nabídka kváskových
chlebů na trhu je obvykle ve specializovaných prodejnách, ale
spotřebitel musí počítat s vyšší cenou.

Musí chléb vydržet čerstvý čtyři dny?
Tvrzení, že chléb by měl být poživatelný čtyři dny, je
nepravdivé. Česká státní norma ČSN 56 1016 „Konzumní
chléb“ z roku 1981 stanovila kdysi trvanlivost a záruční
dobu konzumního chleba na 36 hodin po upečení. Dnes si
trvanlivost chlebů stanoví výrobce sám podle provedené
skladovací zkoušky. Jsou-li výrobky uchovávány podle
požadavků příslušné normy, ručí výrobce za jakost vyrobených chlebů většinou 24 hodin od splnění dodávky.
To, že dnes nemusí chleba vydržet poživatelný čtyři dny,
dokazuje skutečnost, že se zvyšuje četnost nákupů pečiva,
tudíž spotřebitel preferuje čerstvost. To v České republice
nepředstavuje problém, protože je možné dostat čerstvý,
nebalený chléb 7 dní v týdnu (v zahraničí je v hypermarketech v nabídce pouze balený chléb s delší trvanlivostí).
Požadovat delší trvanlivost i pro nebalený chléb zejména
proto, aby byl uchováván v ledničce, je nesprávné. Naopak,
během tohoto skladování škrob rychleji přechází z gelovité
struktury zpět do struktury krystalické a vysychá.

Úloha éček ve chlebu
Emulgátory používané při výrobě chleba jsou převážně
z přírodních materiálů a není to žádná strašidelná chemie.
Jedná se o různé, v přírodě se vyskytující deriváty tuků
nebo například emulgátor E322 známý jako lecitin. Jejich
společným cílem je zlepšovat výslednou kvalitu. Přidané
enzymy katalyzují chemické přeměny v chlebovém kvasu
a upečený výrobek již žádné neobsahuje.
Také umělá barviva se do běžných druhů chleba nepřidávají. Při použití obvyklých chlebových mouk má střída
chleba barvu šedou nebo šedohnědou, nikdy není barva
sytě tmavá šedočerná nebo výrazně do hnědé. Takové barvy se vyskytují u přibarvených chlebů, ale to se používá
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jen u některých speciálních druhů. V současné době se
k přibarvování používá pražené žito nebo pražený ječmen,
což je zcela přírodní produkt (Příhoda et al., 2013).
Chléb je také možné vyrobit i bez přídavku emulgátorů.
Výrobek však často bývá suchý, málo vykynutý a snadno
okorává. Již 0,5 % emulgátoru přidaného do těsta postačuje k získání výrobků s dobrým objemem, jemnější
strukturou střídky a delší trvanlivostí. Emulgátory jsou
tedy výhodné jednak pro výrobce, kde zjednodušují a zefektivňují proces výroby, a také pro spotřebitele, jemuž
přinášejí standardní kvalitu, pestrost sortimentu a kladné
výživové a zdravotní vlastnosti. Používané aditivní (přídatné) látky podléhají přísným legislativním předpisům
EU, které zajišťují bezpečnost jejich používání i označení
na finálním výrobku podle Směrnice 95/2/EC Evropského
Parlamentu a Rady z 20. února 1995 o Potravinářských
aditivních látkách jiných než jsou barviva a sladidla. Také
jsou regulovány českou legislativou, zejména zákonem
č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích.
Kontrolou nad dodržováním českých i evropských předpisů pro používání přídatných látek je pověřena Státní
zemědělská a potravinářská inspekce (potraviny rostlinného původu) a Státní veterinární správa ČR (potraviny
živočišného původu) a orgány ochrany veřejného zdraví
(pokrmy - veřejné stravování). Pokud jsou přídatné látky
používané v souladu s přísnými předpisy, nepředstavují
pro spotřebitele známé zdravotní riziko.

Obohacování chleba o ten starý - vratky
V některých pekárnách se zapracovává do nově vzniklého
chleba i ten neprodaný. Jedná se o chléb z rezervy hotových
výrobků pekárny a ne z prodejního pultu (Sluková, 2013).
Druhá možnost je z hygienických důvodů legislativně zakázána a kontrolována. Pokud se tak děje, je to protizákonné.
Realitu sami výrobci nepřiznají, ovšem víme, že k excesům

dochází. To není sám o sobě problém chleba ani kontroly
jeho výroby, ale především morální selhání člověka. Rezervy
pekárny pro konzumenta riziko nepředstavují, protože se
přidávají do těsta ještě před fermentací a projdou pak celým
technologickým procesem, včetně pečení.
Za těchto podmínek malý přídavek starého chleba
v řádu několika procent není zdravotně závadný a podle
Jaromíra Dřízala, předsedy PSPaC v ČR, může dokonce
zlepšit strukturu i dodat plnější chuť. Vrácený chléb se
ve větších objemech nesmí ani zkrmovat a nejčastěji se
odváží k likvidaci do spaloven nebo bioplynových stanic.
To, jak nakládají prodejny s neprodaným chlebem, má pod
kontrolou, jelikož se jedná o odpad, odbor odpadového
hospodářství České inspekce životního prostředí.
Na závěr můžeme jenom dodat, že chléb jste si dříve
mohli koupit za 4,20 koruny. Dnes, když je vše skoro desetkrát dražší, najdeme v supermarketech konzumní chléb
za 20,- až 25,- korun. Za tuto cenu, však spotřebitel nemůže
očekávat, že byl vyroben tradiční metodou. Tudíž výrobci
museli ušetřit na nákladech a tedy zkrátit proces výroby,
za pomoci emulgátorů. Pokud spotřebitel nadále prahne
po chlebu vyrobeném podle tradiční receptury, může si ho
koupit za adekvátní cenu ve specializovaných obchodech,
přímo v pekárnách, nebo navštívit farmářské trhy.
• vzhled a tvar: pravidelně formovaný, klenutý,
• kůrka, povrch: čistá, zlatohnědé barvy, bez
zřetelně obnažené střídky,
• střídka: dobře propečená, pórovitá, pružná,
stejnorodá,
• vůně a chuť: chlebová, příjemná.

Použité zdroje u autora.

Akreditovaný kurz dalšího vzdělávání
určený pro pracovníky připravující stravu se speciálními požadavky
v různých typech zařízení – zdravotnických, školských, sociálních i soukromých.

Příprava stravy v prevenci a léčbě chronických onemocnění
Vzdělávací program obsahuje informace o výživě v prevenci a léčbě nemocí. Seznamuje s výživou jednotlivých stravovacích kategorií zvláště dětí a se speci iky výživy při obezitě, hyperlipidémiích,
diabetu mellitu, celiakii a dalších vybraných nemocech trávicího traktu. Kurz v délce 50 hodin
zahrnuje stránku teoretickou a také část praktickou. Osvojíte si tvorbu jídelních lístků pro jednotlivé
choroby a přípravu konkrétních pokrmů. Po absolvování kurzu účastník obdrží osvědčení.

Celý kurz bude probíhat ve třech dvoudenních setkáních:

7. - 8. 3., 14. - 15. 3., 28. - 29. 3. 2014
Kde: odborné učebny SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, Brno

Závaznou přihlášku zašlete na:
eliasova@szsmerh.cz do 24. 2. 2014
Více informací na www.szsmerh.cz
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Antioxidanty v ovoci a zelenině
– jak správně naplnit spotřební koš?
Doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., ČZU v Praze
Antioxidanty
Antioxidanty jsou stále velké téma, které je v současnosti na vrcholu vědeckého zkoumání a marketingového
potenciálu. Antioxidanty se využívají v potravinách buď
z technologických důvodů, např. pro zabránění hnědnutí
potravin a prodloužení jejich trvanlivosti, nebo se používají a konzumují s cílem napomoci organismu odolávat
oxidačnímu stresu. Podle teorie prof. Denhama Harmana
z roku 1954, zabývajícího se problematikou stárnutí, je
stárnutí našeho těla zapříčiněno stresem a odumíráním
buněk působením tzv. volných radikálů. To jsou vysoce
reaktivní atomy a molekuly, které poškozují buňky, zejména jejich membrány. Vznik volných radikálů v těle je
do určité míry přirozený, při porušení rovnováhy jich ale
vzniká více, než s čím je organismus se schopen vyrovnat.
Negativní vliv volných radikálů roste s přibývající
dobou a množstvím stresu, kterému jsme vystaveni.
Stres může být zapříčiněn stresem psychickým, ale
i životním prostředím, toxickými látkami, UV-zářením
při opalování apod. Lidský organismus má množství
přirozených mechanismů, kterými je schopen se oxidačnímu stresu bránit, k jejich správnému fungování je
ale zapotřebí příjem některých minerálních látek (selen),

vitaminů C, E, a provitaminu A. Diskutuje se i o možné
roli řady látek přítomných v ovoci a zelenině, které by
mohly tyto radikály zachytávat (např. skupina tzv. polyfenolů), ale ani po letech výzkumu není jasné, zda tak
skutečně fungují.

Ovoce a zelenina
Co je ale zřejmé a vyplývá
z vědeckých zjištění: příjem
antioxidantů má příznivý vliv
pouze, pokud jsou přijímány
v přirozené formě, příjem
ve formě doplňků stravy je
vhodný pouze v opodstatněných případech a může být
i ohrožující. K tomuto zjištění došly dvě velké studie
CARET a SELECT. Zvýšený
příjem antioxidant ů beta-karotenu a selenu v těchto
studiích riziko nádorových
onemocnění nesnižoval, ba
naopak mírně zvyšoval, což
se plně projevilo u nejohroženější skupiny v této studii
kuřáků. Příjem vysokých
dávek vitaminu C ve formě
doplňků neškodí, nemá ale
významný vliv v prevenci.
Příjem antioxidantů tak má
přínos až na výjimky v přirozené formě, tedy ve formě
ovoce a zeleniny. Tyto navíc
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nejsou pouze zdrojem antioxidantů, ale i vitaminů, minerálních látek a zdraví přínosné vlákniny.
Konzumace ovoce a zeleniny je spojena s řadou
nesporných zdravotních přínosů, mnohé se ale projevují až v pozdějším věku. Problémem je, že jsou často
pozorovatelné pouze v globálním populačním měřítku,
tedy vyšší konzumace ovoce a zeleniny např. v Japonsku, vede k nižšímu výskytu nádorových onemocnění
v této zemi. Na úrovni jednotlivce bohužel tak snadno
pozorovatelné nejsou vzhledem k velkým individuálním
rozdílům, genetickému základu a vlivu prostředí. Tyto
vlivy vedou k velké variabilitě, která potom ústí v kontroverzní a rozšířené názory typu „strýc nesnášel ovoce
a zeleninu, jedl jen bůček a jelita a dožil se 90 let“. Ano,
výjimky jsou, ale pouze potvrzují pravidlo.
Velké světové studie jasně ukazují, že konzumace
ovoce a zeleniny v množství 5 a více porcí denně vede
ke snížení rizika některých typů nádorových onemocnění. Kromě toho vede ke snížení rizika ukládání
cholesterolu na povrchu cév, ke snížení krevního tlaku
a v důsledku pak k výraznému snížení rizika na úmrtí
z důvodu cévní a mozkové příhody. Toto jsou nezpochybnitelná vědecká fakta. Není přitom důležité, zda má
pomeranč více vitaminu C nebo jiných antioxidantů než
např. jablko. Neexistuje žádné ovoce či zelenina, které by
svými vlastnostmi výrazně vynikalo nad ostatní, důležitá je pestrost. Dřívější výživová doporučení v některých
zemích byla zaměřena na skupiny ovoce a zeleniny podle
barev (zelená, fialová, červená, bílá) a tento přístup je
vhodný i dnes.

Odpovědnost instituce ve výchově
stravovacích návyků
Návyk na konzumaci ovoce a zeleniny se utváří
v raném věku, roli hraje rodinné prostředí, ale i školka
nebo škola. V tomto období je velmi důležité jej v dítěti
vybudovat, a to pokud možno na všechny druhy ovoce
a zeleniny (pokud mu v tom nebrání jiné skutečnosti, např.
alergie). Není to jednoduchý úkol, pedagog nemá mnoho
možností, jak na děti působit a někteří rodiče si nepřejí,
aby bylo jejich dítě nuceno do konzumace něčeho, co mu
nechutná. Jiní rodiče zase naopak vítají, pokud se dítě
naučí některou skupinu potravin konzumovat. Je nutné
situaci s rodiči probrat, uvědomit je o důležitosti konzumace ovoce a zeleniny a ujasnit si s nimi dopředu, jakou
může pedagog k dítěti zaujmout pozici. Je vhodné dítě
motivovat a dohodnout se na konzumaci alespoň malého
množství: „nechutná ti to, ale slíbil jsi mi, že sníš alespoň
tři lžičky“. Podmiňovat konzumaci příslibem odměny
např. v podobě sladkostí vhodné není.
Preference dětí vůči jednotlivým skupinám ovoce
a zeleniny se liší, většina bez problémů preferuje sladké
ovoce jako jablka, meloun, jahody, broskve, hrušky,
banán, a naopak odmítá příjem „pálivé“ zeleniny, např.
ředkviček a paprik, nebo odmítá příjem ovoce s „jadérky“
nebo kyselé s tužší dužinou – hroznové víno, pomeranče,
mandarinky. Vhodnou a hravou úpravou aranžmá méně
snášených druhů ovoce a zeleniny (např. silueta panáčka
nebo obličeje na chléb) se dá dosáhnout zlepšení. Kořenová zelenina se dá velmi dobře schovat do pomazánek,
polévek nebo omáček.

Ovocné šťávy
Vysoký příjem ovocných šťáv je nevhodný, šťávy
ať již čerstvé nebo z koncentrátu neobsahují vlákninu,
nemají sytící efekt a mají vysoký obsah cukrů. Je nevhodné nahrazovat ovoce ve spotřebním koši džusy,
byť stoprocentními. To se týká i dospělých. Džusem lze
nahradit pouze 1 porci ovoce z 5 doporučených dávek
k dennímu příjmu.

Úprava a skladování na vliv antioxidantů
Často zmiňovanou problematikou v této souvislosti
je vliv vaření na obsah vitaminů a polyfenolů. Obecně,
vaření zvyšuje dostupnost provitaminu A. V rajčatové
polévce nebo vařené mrkvi ho tak výrazně přibývá a zvyšuje se výrazně jeho využitelnost. Polyfenolové látky jsou
k vaření obvykle velmi odolné, stejně tak i vitamin E.
Vitamin C bývá často diskutován jako ten velmi náchylný
ke ztrátám při vaření, není to ale zcela pravda. Při vaření
brambor dochází k jeho úbytku o ca 30 %, velkým dílem
ale proto, že se vylouhuje do vody, která se posléze slije.
Při úpravě potravin v páře nebo v mikrovlnné troubě
jsou ztráty malé. Při vymačkání citronu do horkého čaje
například k žádnému úbytku nedochází (ačkoliv to často
přetrvává jako mýtus).
Důležitá je ale čerstvost ovoce a zeleniny. Bylo popsáno, že např. obsah vitaminu C v kapustě klesl při jejím
ponechání při 20°C a zavadnutí o 60–80 %. V chladničce
k tak dramatickému poklesu nedocházelo. U kiwi skladovaného v chladničce po dobu 6 dní byl pokles zanedbatelných 5 %. Roli hraje i příprava. Při krájení ledového
salátu ostrým nožem došlo k 18% úbytku vitaminu C, ve
srovnání s tím, kdy byl trhán rukou. Nehraje při tom roli
materiál nože, ale míra poškození salátu.
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Shrnutí
Konzumace vysokého podílu ovoce a zeleniny je zásadním faktorem vedoucím k prevenci civilizačních chorob
v pozdějším věku. Dětský věk je důležité období, kdy se
utváří návyk na konzumaci těchto potravin a škola nebo
školka v tom hraje vedle rodiny zásadní roli. Ovoce a zelenina je zdrojem antioxidantů, nelze je však mezi sebou
porovnávat a upřednostňovat

jednu skupinu, zcela zásadní je pestrost výběru. Vaření
a tepelná úprava nesnižuje množství antioxidantů v potravě, v mnoha případech je tomu opačně. U ovoce a zeleniny
je důležitá čerstvost. Přehled o čerstvosti máme pouze
v případě, že v kuchyni zpracováváme
čerstvou zeleninu a ovoce, nikoliv
kompoty nebo mražené výrobky.
Literatura u autora.

Více než 300 škol soutěžilo o 1,2 milióny korun
Tisková zpráva
Praha, 19. listopadu 2013
Soutěž „S chutí pomáhejme školám i dětem růst“, do které se od března do září
zapojilo 358 základních a mateřských škol v České republice, má už své vítěze.
Mezi šest vítězných škol rozdělila společnost Unilever celkem 1,2 miliony korun.
O výhru se museli aktivně zasloužit společně učitelé
i děti – plnili úkoly zaměřené na zdravý životní styl a sbírali
účtenky za nákup rostlinného tuku Rama. Za plnění jednotlivých úkolů a za nasbírané účtenky byly školy průběžně
bodovány. Aby měly všechny školy stejné šance, soutěžilo
se ve dvou kategoriích – v počtu bodů celkem a v počtu
bodů na žáka. V každé kategorii byly odměněny tři školy
s nejvyšším počtem bodů. Výhru si zasloužily jen ty školy,
které přistupovaly k soutěži velmi aktivně, a to jak při sbírání účtenek, tak i při výuce zásad zdravého životního stylu.
Největší počet bodů celkem nasbírala Mateřská škola
Kamarád z Nového Veselí. „Částka 200 000 Kč pro nás
znamená obrovskou pomoc, za kterou jsme opravdu vděční,“ říká Pavla Zichová, jedna z učitelek Mateřské školy
Kamarád, a upřesňuje: „za vyhrané peníze bychom rádi
provedli plánovanou obměnu zahrady s prvky z akátového dřeva, připomínající stromy ve své původní podobě.“
Pavla Zichová měla na starosti průběh soutěže, ke kterému dodává: „úkoly děti velice bavily, nejoblíbenější byla
stoprocentně hra na bacily a vitamíny.“

V počtu bodů na žáka se na prvním místě umístila Základní škola Chrášťany z Kněževsi. „Z výhry máme velkou
radost, konečně můžeme koupit novou keramickou pec, ze
které budou děti nesmírně nadšené,“ těší se vychovatelka
školní družiny Eva Divišovská ze Základní školy Chrášťany. „Peníze použijeme také na nové vybavení tříd, nákup
nového nábytku a výměnu dveří,“ prozradila plány školy
na využití výhry Eva Divišovská.
Slavnostní předání výherních certifikátů proběhlo
na začátku listopadu v pražském sídle společnosti Unilever. V přátelské atmosféře si ředitelé vítězných škol vyměnili své zkušenosti z průběhu soutěže a podělili se o své
plány na využití výhry. Ocenili nejen možnost získání
samotné finanční výhry, ale i promyšlených vzdělávacích
pomůcek a aktivit, které se díky soutěži staly pevnou
součástí vzdělávacího systému škol.
Výhru 200 000 Kč si zasloužila také Základní škola
a Mateřská škola v Bratronicích, Základní škola Dukelská
ve Strakonicích, Mateřská škola v Mladějově na Moravě
a Mateřská škola Chudeřice v Chlumci nad Cidlinou.

Více informací o průběhu soutěže i výhercích najdete na:

www.rostemeschuti.cz
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Ochraňte své ohrožené děti!
Milena Holoubková, Quent
Vzpomínáte si na pohádku o Jeníčkovi a Mařence, kdy se Ježibaba snažila děti vykrmit
a každý den kontrolovala, zda jsou už dostatečně tlusťoučké? Zdá se, že roli zlé Ježibaby v dnešní době převzala řada milujících rodičů a prarodičů. Jak jinak si vysvětlit, že
téměř každé sedmé dítě v naší republice trpí nadváhou či obezitou?
Ačkoli počet obézních dětí stoupl ve všech
státech Evropy od roku 1980 více než trojnásobně a v České republice se potýká s problémy nadváhy či obezity 15 % dětí, můžete své
ratolesti před touto hrozbou celkem snadno
uchránit. A nemusíte sahat k drastickým dietám
či drahým a nedostupným opatřením. Stačí
do každodenního režimu zařadit zdravý pohyb,
z jídelníčku vyloučit sladké nápoje, fast foody
s vysokým obsahem nasycených tuků a dbát
na dostatečný příjem ovoce, zeleniny a prospěšných tuků, např. řepkového oleje.
U obezity to nekončí…
Obezita v dětském věku zvyšuje riziko výskytu závažných onemocnění (vyšší hladiny cholesterolu, cukrovky
a zvýšeného krevního tlaku), která se dříve objevovala
především u dospělých. Základní příčinou tohoto nepříznivého stavu je špatná výživa a nezdravý životní styl.
Děti s nadváhou si nesou se svými kily navíc celoživotní problém. Z lékařských statistik vyplývá, že pouze
10 % obézních dětí se tohoto problému navždy zbaví. „Začarovaný kruh, do kterého spadá stále více dětí, spočívá
v časté konzumaci pokrmů s vysokým obsahem nasycený
tuků, zejména v podobě fast foodů, které jsou navíc velmi
slané, tudíž vyvolávají žízeň. Děti tak rovnou sáhnou
i po kelímku sladkého nápoje,“ říká dětská kardioložka
doc. Zuzana Urbanová z Kliniky dětského a dorostového
lékařství v Praze.
Hlavními součástmi léčby obezity je úprava životosprávy a zvýšení pohybové aktivity. „U dětí považujeme
prevenci nadměrného zvyšování tělesné hmotnosti za daleko účinnější, než samotné léčení nadváhy nebo obezity,“
vysvětluje doc. Zuzana Urbanová, a dodává: „Prevence
spočívá v zajištění rovnováhy mezi příjmem a výdejem
energie. Základním preventivním i léčebným opatřením je
dieta, kterou dnes chápeme jako racionální výživu, a měly
by ji dodržovat všechny děti. Jejím základem je rozumná
strava se sníženým obsahem živočišných tuků a preferencí
kvalitních rostlinných tuků a olejů. Jejich představitelem
je např. cenově dostupný řepkový olej.“

Jak správně nakrmit děti?
Dětská strava by měla být dostatečně pestrá a přiměřená věku, zdravotnímu stavu a fyzické aktivitě každého
dítěte. Pravidelný a vyvážený jídelníček je základem pro
správné hospodaření těla s přijatou energií, které by měla
být rozložena do 5ti denních dávek s odstupem 2,5 – 3

hodin v podobě snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře, přičemž 60 % energie by mělo
být přijato v první polovině dne (včetně oběda). Alespoň
1x týdně je vhodné zařazovat bezmasý den a snažit se
o zachování každodenního podílu syrové stravy v podobě
zeleniny a ovoce.
Postupně s věkem je žádoucí do dětského jídelníčku zařazovat více potravin s podílem celozrnné mouky (pečivo,
těstoviny), která je hodnotná obsahem vitaminů, vlákniny
a minerálních látek. Čerstvá nebo tepelně upravená zelenina by měla být součástí každého denního jídla, přičemž
denní podíl zeleniny a ovoce je třeba udržovat v poměru
2:1. Minimálně 1x týdně by se v dětském jídelníčku měly
objevit pokrmy z luštěnin, která představují bohatý zdroj
rostlinných bílkovin, vlákniny a mají nízký glykemický
index. Dále je třeba preferovat netučné maso a alespoň 2x
týdně zařazovat pokrmy z ryb sladkovodních i mořských,
které hrají významnou roli v prevenci kardiovaskulárních
onemocnění či chorob z nedostatku jodu. Mléčné výrobky
je třeba vybírat polotučné (mléko s obsahem 1,5 % tuku,
sýry do 30 % tuku, jogurty do 3 % tuku) a přednostně
zařazovat zakysané mléčné výrobky. (Malé neobézní děti
mohou konzumovat i plnotučné - pozn. red.).

Tuky v dětském jídelníčku
Zvláštní kapitolou dětského jídelníčku jsou tuky, které
by měly tvořit asi třetinu energetického příjmu. Je však
nutné věnovat pečlivou pozornost výběru správných
druhů. „V dětském jídelníčku je třeba maximálně omezit
potraviny s vysokým podílem nasycených (živočišných)
tuků, a to i ve skryté formě. Mezi takové patří např. plnotučné mléko a smetanové mléčné výrobky, uzeniny a masné výrobky, tučné maso, chipsy, jemné a trvanlivé pečivo
či některé cukrářské výrobky s tučnými krémy a polevou,“
říká nutriční terapeutka Poradenského centra Výživa dětí
Hana Knížková a dodává: „Vhodnou volbou je používání
kvalitních rostlinných olejů, z nichž je pro naši populaci
ideální např. řepkový olej. Přínos řepkového oleje spočívá
v nízkém podílu nezdravých nasycených mastných kyselin a velmi vysokém obsahu prospěšných nenasycených
mastných kyselin, které mají pozitivní vliv na snižování
rizika kardiovaskulárních onemocnění, a to zejména díky
pozitivnímu ovlivnění hladiny cholesterolu.“
Dostatečný příjem nenasycených mastných kyselin
je podle posledních výzkumů důležitý i pro vývoj dětí
a zdravotní stav těhotných žen, ovlivňuje i kvalitu kůže
a podílí se na obranyschopnosti organismu. Z běžně používaných olejů má nejnižší obsah nasycených mastných
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kyselin a z hlediska obsahu omega 3 mastných kyselin
patří k nejvýznamnějším zdrojům rostlinného původu.
Zařazení řepkového oleje do dětského jídelníčku funguje
jako prevence budoucího rozvoje kardiovaskulárních
onemocnění u dětí.

Tresku očistíme a dáme do pekáče s cherry rajčátky
pokrájenými na poloviny, cuketou nakrájenou na kolečka
a čerstvým tymiánem. Osolíme a zakápneme řepkovým
olejem. Upečeme a podáváme s uvařeným kuskusem.

Pokrmy pro děti bychom měli připravovat z kvalitních
potravin. V případě tuků nejde pouze o množství, ale také
o prospěšnost vybraného druhu. „Nutričně hodnotný řepkový olej je pro dětskou kuchyni výhodný i díky své jemné
chuti. V pokrmech připravených za použití řepkového
oleje nedominuje tuková příchuť a děti je neodmítají, jak
tomu často bývá v případě chuťově i aromaticky výrazného oleje olivového,“ vysvětluje nutriční terapeutka Hana
Knížková. Řepkový olej je univerzálně použitelný a hodí
se k přípravě zeleninových salátů, stejně tak jako na tepelnou úpravu pokrmů. V obchodech je sice méně zastoupen
než například slunečnicový, ale kdo hledá – najde. Jeho
výhodou je také jeho cenová dostupnost. Rozumná dětská strava neznamená žádná drastická omezení či drahá
opatření. Stačí vzít rozum do hrsti, dodržovat základní
pravidla a dbát na pestrost jídelníčku.

Potřebujeme: 100 g polníčku, 100 g ledového salátu, 100 g
salátu srdéčko, 100 g čekanky
Na zálivku: 2 lžíce čerstvě vymačkané citrónové šťávy,
2 lžíce řepkového oleje, 1 lžíci medu nebo javorového
sirupu, sůl dle potřeby
Salátové listy omyjeme, natrháme a vložíme do mísy.
Přelijeme zálivkou z ušlehaného medu, řepkového oleje
a citronu.

PRO INSPIRACI JSME PRO VÁS
PŘIPRAVILI NĚKOLIK RECEPTŮ:
Sendvič s cizrnovou pomazánkou
Potřebujeme: 2 plátky toastového chleba z celozrnné
mouky, 1 ředkvičku, snítky řeřichy, 1 hrníček uvařené
cizrny, 1 střední cibuli, 1 stroužek česneku, 4 lžíce řepkového oleje, citron, drcený kmín, sůl
Na pánvi rozehřejeme řepkový olej, přidáme nakrájenou cibuli, osolíme a pomalu restujeme. Do mísy dáme
uvařenou cizrnu, přidáme orestovanou cibulku, trochu
vody (nebo vývaru z cizrny) a umixujeme do hladka. Dochutíme rozmačkaným česnekem a citronem. Pomazánku
namažeme na toasty a ozdobíme nakrájenou ředkvičkou
a řeřichou.

Kuskus s treskou, rajčaty a cuketou
Potřebujeme: 50 g kuskusu, 120 g tresky, ½ cukety,
cherry rajčata, 1 lžíci řepkového oleje, sůl, pepř, čerstvý
tymián

Listové saláty s citronovou zálivkou

Zeleninový salát s kuskusem a rybou
Potřebujeme: ½ l vody, špetku šafránu, 250 g kuskusu,
250 ml zeleninového vývaru, 300 g rybích filet např. z candáta, 600 g celeru, 2 červené sladké papriky, 400 g cizrny
z plechovky (bez vody)
Na zálivku: 250 g bílého jogurtu, 2 lžíce bílého vinného
octa, 5 lžic řepkového oleje, sůl, pepř
Šafrán povaříme ve vodě, kterou poté nalijeme na kuskus
a necháme vychladnout. Ohřejeme zeleninový vývar, rybí
filety v něm povaříme po dobu 5 minut, vyndáme je
a necháme vychladnout. Rybí filety nakrájíme na kostičky.
Celer ostrouháme a nakrájíme na kousky. Papriky
rozpůlíme, očistíme a nakrájíme na čtverečky. Všechny
ingredience na zálivku smícháme. Kuskus s celerem,
paprikami a cizrnou smícháme a přelijeme zálivkou.

Olejový tahák
Ve správně sestaveném jídelníčku je třeba minimalizovat živočišné tuky a preferovat kvalitní rostlinné tuky
a oleje. Ale není olej jako olej. Některé mají výhodné
složení, ale nejsou příliš vhodné na vaření, jiné jsou
na úpravu pokrmů perfektní, ale příliš nám neprospívají.
A některé jsou výhodné jak výživově, tak co do variability kuchyňského využití. Připravili jsme pro Vás přehled
těch nejznámějších, nejpoužívanějších či nejdiskutovanějších olejů, které jsou seřazeny od nejvhodnějšího k méně
výhodným.

OLEJ

Z POHLEDU VÝŽIVY

Z POHLEDU KUCHYŇSKÉHO VYUŽITÍ
(VARIABILITA)

Řepkový olej

Vysoký podíl prospěšných nenasycených
mastných kyselin, poměrně vysoký obsah omega 3
a díky tomu i výhodný poměr omega 6 a omega 3.

Rafinovaný je vhodný jak na studenou kuchyni,
tak na tepelnou úpravu potravin a pokrmů.
Díky neutrální chuti se hodí do sladkých i slaných pokrmů.
Za studena lisovaný je vhodný hlavně pro studenou kuchyni.

Olivový olej

Vyšší obsah prospěšných nenasycených mastných kyselin,
nízký obsah nasycených.

Vhodný jak pro studenou (extra panenský),
tak na teplou kuchyni (i panenský). Chuťově hodně výrazný.

Sójový olej

Vysoký podíl nenasycených mastných kyselin, zejména
omega 6, nížší podíl omega 3, nízký podíl nasycených.

Vhodný na studenou kuchyni.

Lněný olej

Převaha prospěšných nenasycených mastných kyselin,
zejména omega 3.

Vhodný výhradně na studenou kuchyni. Velice rychle se kazí.
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Z POHLEDU KUCHYŇSKÉHO VYUŽITÍ
(VARIABILITA)

OLEJ

Z POHLEDU VÝŽIVY

Slunečnicový
olej

Vysoký podíl prospěšných nenasycených mastných kyselin, Vhodnější na studenou kuchyni.
zejména omega 6, nízký podíl omega 3.
Nízký podíl nasycených.

Kokosový olej

Převaha nasycených mastných kyselin, které bychom měli
omezovat, velice nízký podíl prospěšných nenasycených
mastných kyselin.

Dobře tepelně stabilní, snese i vysoké teploty, je vhodný
na teplou kuchyni. Díky své konzistenci (tuhé při pokojové teplotě)
se nehodí na studenou kuchyni.

Úprava pracovnělékařských prohlídek
s účinností od 1. 4. 2013
Mgr. Eva Kratochvílová, Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o.

Ke dni 31. 3. 2013 skončilo přechodné období stanovené ust. § 98 zákona č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v rámci kterého bylo možno
odložit účinnost zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
až k 1. 4. 2013. Přečtěte si upozornění na klíčové změny v právní úpravě
a návrh, jaké kroky je třeba podniknout pro naplnění požadavků právní úpravy.
Ke dni 31. 3. 2013 skončilo přechodné období stanovené ust. § 98 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon), v rámci kterého bylo možno odložit účinnost
zákona až k 1. 4. 2013. V souvislosti s přijetím tohoto
zákona bylo nutné připravit i prováděcí vyhlášku, která
by povinnosti stanovené v tomto zákoně detailněji rozpracovala. Dne 3. 4. 2013 byla prováděcí vyhláška č. 79/2013
Sb., vyhláška o pracovně lékařských službách a některých
druzích posudkové péče vyhlášena ve Sbírce listin. Níže
si dovolujeme upozornit na klíčové změny v právní úpravě
a navrhnout, jaké kroky je třeba podniknout pro naplnění
požadavků právní úpravy.

Změny oproti dosavadní právní úpravě
Pracovně lékařskými službami se rozumí ve smyslu
§ 53 zákona nejen pracovně lékařské prohlídky, které vzbuzovaly od přijetí zákona řadu otázek a nevole
zejména v souvislosti se stanoveným okruhem osob
povinných k pracovně lékařským prohlídkám, ale také
poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, školení
první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích, nebo
například také v zařízeních závodního stravování. Dále
se budu věnovat výlučně lékařským službám.

•

Hlavní a nejzásadnější změnou je bezesporu
zákonná fikce ustanovení § 59 odst. 2 zákona,
která stanoví, že uchazeč o zaměstnání se ze zákona považuje za osobu zdravotně nezpůsobilou,

•

•
•

a to až do doby, kdy pracovně lékařský posudek
stanoví opak.
Zaměstnavatelé jsou povinni prostřednictvím
smluvních poskytovatelů pracovně lékařských
služeb (dříve závodních lékařů) zajišťovat jednak hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců
(lékařské prohlídky), jednak poradenství a dále
například by měl poskytovatel pracovně lékařských služeb školit zaměstnavatelem určené
zaměstnance v poskytování první pomoci.
Poskytovatelé pracovně lékařských služeb jsou dále
povinni provádět pravidelný dohled zejména na pracovištích a v zařízeních závodního stravování.
Oproti dřívější roztříštěné úpravě je jednoznačně
upravena i problematika pracovně lékařských
prohlídek. Zákon a vyhláška rozeznává 5 kategorií prohlídek:

1) vstupní lékařská prohlídka
• provádí se před uzavřením pracovního poměru,
před převedením zaměstnance na jinou práci;
• vstupní lékařskou prohlídku hradí uchazeč o zaměstnání, zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou
prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah (není-li
stanoveno jinak);
• odchylná úprava platí například ve vztahu k mladistvému uchazeči o zaměstnání, kdy bude ze
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•

strany zaměstnavatele vstupní lékařská prohlídka
hrazena vždy;
novelou zákona byla odstraněna povinnost vstupních prohlídek pro zaměstnance činné na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, s výjimkou prací rizikových, či v případě
pochybností o zdravotní způsobilosti uchazeče.
Novelizované znění zákona tak odpovídá dikci
předchozí právní úpravy.

2) periodická lékařská prohlídka
• přehledová tabulka s četností periodických prohlídek:
Kategorie práce
ve smyslu
§ 37 zákona
č. 258/2000 Sb.

osoba do 50 let

6 let

4 roky

2.

5 let

3 roky

Práce, jejíž součástí je
riziko ohrožení zdraví

4 roky

2 roky

2.+3. riziková

jedenkrát za 2 roky

4.

jedenkrát ročně

•

4) výstupní lékařská prohlídka
• se primárně provádí ve smyslu ust. § 13 odst. 1
vyhlášky pouze na základě žádosti zaměstnance,
nebo pokud tak stanoví zákon;
• pro práce konané na základě pracovní smlouvy či
dohod konaných mimo pracovní poměr v první
kategorii (zejména administrativní práce) není
dle § 13 odst. 3 vyhlášky výstupní prohlídka
požadována;
• v důsledku znění výše uvedeného ustanovení se
budou výstupní lékařské prohlídky v praxi vyskytovat pravděpodobně pouze výjimečně.

osoba nad 50 let

1.

•

na dobu delší než 6 měsíců (například z důvodu
mateřské a rodičovské dovolené).

pro dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr se periodické prohlídky neprovádějí, to ale
neplatí, je-li práce na základě dohod prováděna
opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení
periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění
těchto prohlídek vyžaduje;
pro účely posouzení trvání zdravotní způsobilosti lze lékařskou prohlídku nařídit nejdříve 90
dní před koncem platnosti dosavadního lékařského posudku (§ 43 odst. 2 zákona).

3) mimořádná lékařská prohlídka
• provádí se za účelem zjištění zdravotního stavu
posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně
zdravotní způsobilosti k práci, nebo pokud dojde
ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného
rizikového faktoru;
• provádí se například i v případech, kdy byl výkon
práce přerušen z důvodu nemoci delší než 8 týdnů, s výjimkou prací zařazených první kategorie,
či pro přerušení výkonu práce z jiných důvodů

5) následná lékařská prohlídka
• provádí se po skončení rizikové práce;
• zaměstnavatel vyšle zaměstnance na její provedení žádostí, a to i když bude následná lékařská
rohlídka konána v době po skončení pracovního
poměru.

Jak postupovat pro naplnění zákonných
požadavků právní úpravy:

•

Pokud zaměstnanci chybí některá z pracovně
lékařských prohlídek, je nutné mu ji písemně
nařídit. Povinností zaměstnance je zúčastnit
se takto nařízené prohlídky, neuposlechnutí ze
strany zaměstnance lze považovat za porušování
pracovních povinností zaměstnance, které by
mohlo vést až k ukončení pracovního poměru.
• Pracovně lékařské služby může pro zaměstnavatele vykonávat:
a) smluvené zařízení, které pro něj bude konat pracovně
lékařské služby, zákon nevylučuje, ani aby měl takových zařízení zaměstnavatel více,
b) případně je možné u prací zařazených do první
kategorie (zejména administrativní činnost), na základě ustanovení § 54 odst. 2 písmeno b) zákona
o specifických zdravotních službách, písemně požádat jednotlivé obvodní lékaře zaměstnanců, aby
pro ně vykonávali pracovně lékařské prohlídky. Je
ale velmi pravděpodobné, že v praxi bude muset
mít zaměstnavatel vedle obvodních lékařů zajišťujících posudkovou činnost ještě dalšího lékaře se
specializací pro pracovněprávní odvětví pro plnění
ostatních pracovně lékařských služeb (poradenství,
dohled).

VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA
Vážené kolegyně a kolegové,
v souvislosti s oslavami 50. výročí školního stravování bychom Vám chtěli oslovit s prosbou o zapůjčení
historických fotografií z prostředí školních kuchyní a jídelen. Samozřejmě máme zájem o ty historické, čím
staršího data tím lépe.
Pokud takové fotky máte, naskenujte je, prosím, a pošlete na emailovou adresu redaktoras@seznam.cz.
Předem děkujeme a těšíme se na dobové fotografie. Výstava je plánována na Konferenci školního stravování
v květnu 2014.
Alena Strosserová
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