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Spoleãnû krok za krokem s Billou a Agrární komorou

Kter˘ z regionÛ nejvíc proslavily kvalitní tuzemské
potraviny? Kdekdo vám potvrdí, Ïe jsou to jiÏní âechy,
mimo jiné zásluhou Agrární komory âR, pod jejíÏ
zá‰titou se zde kaÏdoroãnû koná soutûÏ o prestiÏní
známku „Chutná hezky. Jihoãesky“. Jak nám potvrdila
fieditelka Regionální agrární komory Hana ·Èastná,
za 7 let existence z ní vze‰la tisícovka vítûzn˘ch
produktÛ; nechybí mezi nimi v˘robky masné, pekafiské
i mléãné, nápoje, med, ryby, pivo a fiada dal‰ích… 

CChhuuttnnaajjíí hheezzkkyy..  JJiihhooããeesskkyy!!

Vduchu rãení „dÛvûfiuj, ale
provûfiuj“ se rozhodlo uspo-
fiádat vedení AK âR spoleã-

nû se zástupci dvou firem, jejichÏ
v˘robkÛm bylo dovoleno prezento-
vat se na obalech zmínûnou znám-
kou, ochutnávku za pfiítomnosti
prezidenty Aliance v˘Ïivov˘ch
poradcÛ ing. Ivana Macha. Jak
tato akce dopadla? A co se vÛbec
hodnotilo? Tentokrát si degustátofii
vzali na mu‰ku ocenûné masné
v˘robky, mezi nimi pa‰tiky, jeÏ na
trh dodává rodinná firma MAUZ
Karla Kardy z Hluboké nad Vltavou,
a také peãivo z produkce Budûjo-
vické pekárny.
Nabídka masn˘ch v˘robkÛ MAUZ
je skuteãnû úctyhodná, protoÏe za-
hrnuje na 35 druhÛ uzenin a 6 pa‰-
tik. Mezi nimi obzvlá‰È vyniká v˘-
robek s obsahem brusinek a pak
i pa‰tika s prav˘mi hfiíbky, jejichÏ
dodavatelem je certifikovaná sbûr-
na. Ivan Mach si jejich kvalitu ne-
mohl vynachválit; pfiedev‰ím u dru-
hé z pa‰tik ocenil, Ïe do ní hfiíbky
vnesly vysoko cenûnou vlákninu
a na fiezu navrch tvofií pûknou mo-
zaiku. ZároveÀ vyzdvihl skuteãnost,
Ïe houby ve smûsi nahradily tra-
diãní, pfiespfiíli‰ kalorick˘ ‰pek.
„A protoÏe v˘robce sáhnul po hfiíb-
cích a nikoli po Ïampiónech, docílil
skvûlé chuti i vÛnû,“ dozvûdûli jsme
se. Obdobné pochvaly se nicménû
doãkala i dal‰í pa‰tika ochucená
smûsí bylinek, jeÏ se neodebírají
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Uzenáfiské v˘robky MAUZ a peãivo z Budûjovic-
ké pekárny koupíte napfi. v prodejnách v centru
âesk˘ch Budûjovic, ale moÏná se brzy objeví
také v nabídce obchodního fietûzce Billa. Od
Agrární komory âR obdrÏely nejlep‰í doporuãení

Producent
proslul˘ch

uzenin Karel
Karda s v˘Ïi-

vov˘m porad-
cem Ivanem

Machem

v su‰eném stavu od velkododava-
telÛ. „DÛvod je prost˘,“ fiekl k tomu
Karel Karda. „BûÏné dodávané
smûsi bylinek jsou totiÏ chemicky
o‰etfiené, aby v pytlích nepodlehly
plísním ãi ‰kÛdcÛm a neztratily na
barvû. Proto si bylinky zpracovává-
me sami tak, aby v˘robky s jejich
obsahem byly prosté jak˘chkoliv
éãek.“ Sice se nedají díky tomu
dlouho skladovat (pa‰tika ve stani-
olu vykazuje záruku 14 dnÛ, zatím-
co ve skle aÏ 6 t˘dnÛ), ale krátká
lhÛta je známkou absence chemie,
dodal k tomu Ivan Mach. CoÏ
podle nûj nelze fiíci napfiíklad
o jogurtech ãi o mléku s dlouhou
expiraãní lhÛtou. 
Naproti tomu Alice Sabreffová
Z Budûjovické pekárny prozradila
mnohé o kvalitû bûÏn˘ch pekafi-
sk˘ch v˘robkÛ ve srovnání s Ïit-
n˘m chlebem z produkce této spo-
leãnosti, kter˘ zvítûzil v leto‰ním
kole soutûÏe o regionální potravinu
roku. „VÛbec totiÏ neobsahuje na-
hnûdo obarvenou p‰eniãnou mou-
ku, jako vût‰ina chleba v bûÏné
obchodní síti, ale samozfiejmostí je
70procentní podíl mouky Ïitné,“
potvrdila. Dle I. Macha je tedy
zdravûj‰í, ale bílé peãivo se podle
nûj rovnûÏ nevyplatí zatracovat.
¤eã je o krajíãcích upraven˘ch v to-
pinkovaãi, jeÏ po ránu k snídani
pfiedstavují ideální rycl˘ zdroj ener-
gie. „P‰eniãn  ̆‰krob se totiÏ rychle
mûní na cukry, a ty po ránu skvûle
nastartují organismus,“ vysvûtlil.-egi- 
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