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MagdalenaNová
ľedaktoľka Mtr'DNES

ím je pro české kuchďe svíč-
ková' pľo pelra e &léb zkvás-
ku a cukrá e watebnídoľtna

i patra' tímje pro zdejšíuze-
ná e poctivá šunka - mistľov-

skédílo i d kaz, že emesluľozumějÍ
a Že mají své zákaznÍ]qy opravdu
rádi.

Poctivá p itom znamená šunku p i_

pravenou z po ádného kusu vep ové
Ęty đ drubeäho masa, pěkně ľužo_
vou, s jasně patm mi svaly, opojně
vonÍcí, p imě eně slanou, v ristech
lđehkou, vláčnou a lahodnou.'

Jednoduše takovou, kterou dop eje
te k snÍdani či svađně nejen sobě, ďe
i dětem, aniž by vás pronásledovaly
wčitky.CoŽ platí dvojnásob pro šun-
ku, kterou v robci označí pfivlast_
kem dětská.

Nebo snad ne...?

Devět šunek ajeden -lančmít"
Jak ukázal akfuá]nítest MF DNES, svb-
dorní lás oprav,du tľ znit nemusí.
Mezi desetĺ testovan mi balen mi
šunkami z vep ového i drubeŽÍho
rnasa' jejichŽ senzoľické a laborator_
ní an{zy se ujď Státní veteľinární
listav v Praze, nebyla ŤÁdná, po lliž
by dětsĘ oľganismus s ytď pár \. -

ävov & pohlavkri. Nebyly zbytečně
slané, s masem se (obvykle) neše i]o
a byly to šunĘ nejen poďe obalu,
ďe také legislativy.

Ałreditovaní laborato nakonec ob_
jevila jen jedinou Wimku potvrzujíđ
pravidlo: nejdražší' v porovnání
s konkurenđ Iuxusní q robek z Fľan_
cie' kteq nesl označenÍ ''bez dusita-
n ". Tedy ne že by se v ku eđ šunce
Monique Ranou dusitan sodn 'našel'
bohužel se však v bďenÍ nevysĘtova-
la ani šunka.

To, co skupina devíti školen ch
hodnotitel posuzovala, p ipomína-
lo spíš dnibeží lančrnÍt' 

''Chuť odpovÍ-
dá va enému ku ecímu masu z kon_
zeľvy, konzistence je měkká, t}?ická
pro zľněné (měIněné - pom. red.)
maso," píše se v protokolu testu.

Coje a co nenÍ šunka?
Z kusu masa nebo masové suroviny
totiŽ neudělá šunku nápis na obalu,
ďe splnění krÍtériÍ' jak je specifikuje
vyhláška č. 69/2016 sb. (vb bor Podle
čehovybírat...).

Z etikety pfitom musí b t ďejmé'
zjakého masaje šunkavyľobena, p í-
padně i z jaké konlaéfuí části zvÍ ete
nebo do jaké jakostní đídy ji v robce
zďadil. Protožeje-li to šunka nejvyšší
jakosti či v'běŕová' nep ipouštÍ v nÍ
legislativa Žádné aněné maso. To je
moŽné pouŽít porrze u standardníďl
šunek'

"V p ípadě vľobku Monique Ra-
nou je použit česlc název 'šunka'' ďe
ve francouzském originálu oanačení
chybí' není to tedy p eklad. PoŽadav-

Ę na šunku nespl uje," komentuje
v sledĘ organoleptického v$eđení
vzoľku značĘ Monique Ranou Jan
Rosmus, kteq test šunek ve stábÍm
veteľináľních ristavu veď.

Poďe vsledk laboratoľních ana-

Ę pfitom není vrobek fiľmy Notre
Charcuteľie uibec špatn - obešel se
bez obvykl 'ch uzená sĘďl stabilizá-
tor a konzeľvantu a obsahuje málo
soli, velmi málo tuku, đetí největší
podÍl đst ch svaloq ch bÍlkovin a na
její v robu bylo pouäto nejvíc masa -
99,9 procenta.

Pokud vám to p ijde nemožné, pro-
toŽe pak by se do ,'šunlv" nevešlo
nicjiného' ani ta troďn soli, vězte, Že
je tcí hodnoa vypođtaná na základě
ana| z a drážiskute&ré množswí po-
užitého masa.

Jak najít spľávnou rovnováhu
Nechme stranou teďmologická kouz_
la, dĘ nimž se kilogľam masa zĺnění
na 9oo gľam šunĘ. Podstatné pro
zäkazĺlí/ľla je' zda platí p ímá měra,
čím víc masa se pouäje, tím ďlutnější
šunka se zľodí.

odpověďzní: nikoľv.
Tak jednoduše to nefunguje a je

zľrámkou skutečného foľtelu najít
správnou rormováhu mezi obsahem
masa a vody. Pokud je v šunce vody
mdlo, m žeb tsuchá, drobit se a ľoz-
padaq ted žádnĺgastonomick fes_
tivď.

JestliŽe se podíl vody zrr ší, muže
b 't sice vláčnější' jenže zase nemusí
obstát p ed legislativou, která vyľob-
k m nejvyšší jakosti p edepisuje
nejméně 16 pľocent čisq ch svalo-
v chbílkovin.

Ajak bylo v senzoľickém hodnoce_
ní patrné' právě s ideálním poměrem
masa a vody mají vrobđ největší sta-

Podle čeho wbírat šunku?
neivyšší

Surovlna: celá vepová k1ta nebo
masovep . k ty, w.'šálf (zákla-
dem jsou celé svaly)
P Ídatn látky: nep ípustné je použi-
tí barviv' vlákniny (nap . ros1linné
gumy)' škrobu' rostlinn ch a jin ch Ži_

vočiŠn ch bílkovin
obeah ělgt ch sĺalov ch bílkovin:
min.'t6,%
V běrová šunlo
Surovina: vep ' k ta celosvalová
P ídatné látĘ: nepípustné je pouŽi-
tíbaĺviv' vlákniny (nap. ostlinné
gumy)' škrobu' rostlinn ch a jin ch ži-
vočišn ch bílkovin
obsah ěist ch svaloy ch bilkovln:
min. 13%
StandardnÍšunka
Surovlna: vep ová k ta změná (á-
kladem jsou cel či nahrubo mělně_
né svalyvepové hty)
P Hatné látĘ: nep ípustné je použi-
tÍbarviv
obsah člst ch svalov ch bílkovln:
min. 10%
Šunkové,,náhražĘ"
Nespl ujíkritéria ani na standardnÍ
šunky' nejěastěji nesou ozrĺačení
jako 

"náez" nebo 
"cihla". 

obsahují
méně masa, zato víĺ:e vody.
Šunka z |lného druhu masa
Poŕud je šunka vyrobena zjiného
masa neŽ vep ového, musíb t ozna_
ěena druhem aníete ijeho ěástí
(nap . krŮtíprsníšunka)
zdroj: B źpečĺost potravin A-z; Akaoe-
mie kvality
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ľosti, zvlášť když zpracovávají méně
tučné dľubežímaso.

ovšem i u vep oq ch šunek nejvyš_
ší jakosti se objevily komentá e, že
jsou tuhé' někdy aŽ gumovité. Nap í_

klad Vep ová šunka pro malé i velké
znađcy Vocílka byla sice sloŽenÍm q _

borná, jenže naĘslá a nev razná
chuť a tuhá konzistence ji p ipravĺla
o post premianta.

Vep ovávs.dľribeä
Má]o z etelná ďluťje p itom slabinou
hlavně ku ecích a kr tích šunek.
I amatérští kuchai od sporáku vědí,
že je bílé maso roďru fádní a Že je đe
ba mu đtlivě pomoci.

A tak zatÍmco ve vep oq ch šun-
kách najdete obvyklejen sril đ dusita_
novou solĺđ směs, p ípadně něco na
doslazení, kďata a knity je vhodné
ještě dočechrat exhakty ko ení.

To Amálka z yalašské fiľmy MP Kľrís_
no byla znatelně vytíbenější' stejně
jako LE & Co Vep ová šunka pro děti
nejqčší kvality đ Dětská medová šun_
ka, kterou pro etězec Sklizeno vyrá-
bí pod mačkou Naše Miľoslav firma
ľodiny Steinhauserri. Její chuti pŤi-
tom napomáhá i tuk, kterého má
z testovanych' q'ľobkri nejvíc -
4'86 gramu na 1oo g šunky.

A tady si q robce zaslouä q tku: na
obalu totiž deklaruje obsah tuku jen
3,1 gramu. RozdÍl už je tak veĘ, že
nevyhowje ani poměľně shovÍva-
qim legislativním limitum.

''My máme potwzeno, że značeni
našich produktri odpovÍdá poŽadav-
k m legislativy. A asi nejd leätějšíje
pľo nás zjištěnĺ, že je šunka kvalitnÍ,
z české q roby, senzoľidcy skvěIá
a bez zbytečné chemie, coŽ je đlem
receptur pro naši značku," je p e-
svědčen zakladatel pľodejen SHize_
no David Kukla.

Dobľá šrrnka dělá divy
ochutnáno, anaĘováno, zhodnoce
no - ztesfijlvypl vá' ževrobci na dět-
sk5ich šunkách většinou nešet í ma-
sem a dávají si pozoľ na sril, které
v nich b vá zhruba o dva aŽ i gľamy
méně' nežje obvyklé u dospělé nebo
méně kvďitní konkuľence.

Znameĺá to také, Že se m že stát
šunka součástí běŽného jídelnÍčku
školak a p edškolákri? Byt vegani
nejspíš nebudou souhlasit, odboľníci
na zdravou vyäw povaŽqjí šunĘ nej-
vyššíjakosti i ty vběrové za ďrvály-
hodn zdľojbĺlkovinivitamin skupĹ
nyB, Železa nebo zinku''

A uklid ují rodiče, kte ĺ p ĺ pročte-
ní složení na obďu propadají panice,
Že kupují mÍsto svačiny p enosnou
chemickou laboľato . Jak se píše na
stránkáďt iniciativy VÍm, co jím, kte-
rá se snažÍ naučit Čechy jíst lépe
a zdravěji, mnohé p ĺdané látkyjen
zajišfují tľvanlivost a zdravotní nezá_
vadnost šunek. To je p ípad dusita_
nri, které částečně nahľazujĺ sril, sta-
bilizujíbaľvu a zamezují rustu škoďi-
v'ďt milcoorganismri.

,,Dusitanovou stil bych ne'ľnímala
jako v razĺré riziko, je to pouze jedna
z p ídatn látek, která se pouävá
z opodstatľrěn ch dtivodĄ " rysvětlu-
je odborná garantka iniciativy Vĺm,
co jím a dietoložka Karolína Hlavatá.

Test

Test dětslĺé šunlry
Podle qfoobc jsou uľčeny
dětem, a tak by to měly b t

nejlepší Šunlv na tľhu. Pľav'da,
někteľé jsou tľochu fadnĹ jiné

SuššĹ ďe s dobĘfrn pečivem
a Zeleninou větŠina z nich
nezkazí snídani ani školní

. SvaČinu.

Více masa,Zato
méně soli, tuku
a někdyi chuti

Vá, standardnĺ) nenÍ podstatn obsah masa, n bľžEr. čist ch
svalov' ch bĺlkovin (ÖsB). zatímco masozahmuje nejen svalovi-
nu, ale také určité mnoŽstvÍtuku a pojirové tlĺáne, Čse vyiaoľuie
v hradně obsah svaloviny a je moŽn je určłt pouze pomocí labo-
ralombh metod.
P itom platĹ Že ěím vbe svaloviny a čím libovějšího masa v rcb-
ce na šunku pouŽije, tÍn bude obsah čist ch.$łalov ch bllkovin
vyšší.
Jak porozuÍnět v sledlĺ m: i

bllkovin,vody,
Volmi

5
bĺlkoviny

o/o

odhad

tuku,
orientačně

20 o/o

pojMov ch tlĺání

obsahuismaso vep ové 75

duslku.
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Amálka-Šunka
nejvyšší jakosti
*****

Prantl Štolaeeł
Šunka nej. jakosti
****

VocíIka Vep . šunka
pro malé ivelké
*****

LE&coVep.šunka{ |
lTľŤľ"i' iakosti l'ł
ffi
Koupeno Rohlík.cz

ľ3ij-ľ[:13ĺu*"*{,{
*****

LE & co Šunka
pro děti tĺ běrová
****

Monique Ranou Dr.
šunka bez dusitanri

Tuk

l,l

l,l

1,3 1,0
MP Krásno

Obsah masa 927offi
cenaza ĺ00 g 29'90 Kč
Složení: vep ové maso, pitná voda,

iedlá sti|' stabilizátor: trifosforečna-
nysodn adraseln ;dextr za,antio-
xidant: askorban sodn ; konzer-
vant: dusitan sodn
co zjistila laborato : Šunka obsa-
hu.ie méně neŻŻ7"soli, coŽ je dobrá
zpráva steině jako fakt, Že masa i čis-
t ch svalo{ch bílkovin je v nÍvíc,
neŽ urirobce deklaruje na obdu. Ško-
da, Že na něm valašsĘ/ masokombi-'
nát nepíše, zjakého vep ového šun-
kuvyrábi. Laborato spočítala obsah '

masa s koeÍicientem pro vep ovou
k tu, protoŽe p edpokládala' Že je
vyrobena v souladu s legislativou.
Degustace: Šunka má p irozenou
r Žovou barvu, ve struktu eisou pa-
trné iednotlivé svaly' vfině je typic-
ká' p ĺiemná' masová. Také chut ie
lahodně masová. Konzistence ie
pruŽná, na skusu pevná, tuŽšÍ.

Co najdete ve 100 g šunky
Obsah masa 94,6"/"
Čistw

1,92
Tuk 2,71 g
Cena masa 3ĺ'60 Kč

V robce LE&Co_lng,Ji íLenc
Koupeno Billa
Obsah masa 92'/"ffi
Cena za 1(X) g 32'90 Kč
Složení: vepová hta, voda, mo -

ská s l 1,7 o/o, konzervant: dusitan
sodn ; antioxidant: askorban sodn
co zilstila taborato : Pod privátní
značkou Vocíka vyrábí společnost
LE & co pro obchodní etězec Billa
vep ovou šunku' která obsahuje nej-
víc vep ového masa ze všech testo-
van ch vzork - 99,2 %. Také čis-
h/ch svalor4' ch bílkovin je v ní nad-
standardně. P itom soli našla labora-
to ve 100 gpodpr měrně' méně
než.2g' Navíc je to šunka, která má
ze všech work neiiednoduššísloŽe-
ní a nebbsahuje Žádné stabilizálory.
Degustacg: Šunka nakĄená ną
menší kulaté plátky má správnou
barvu, laké na ezu vypadá tak, jak
si ii p edstavujemę: s viditelnou
stĺukturou masá a sval . V ně i

chut je ovšem slabšíaž naĘslá'
plátky v tistech tuŽšíaŽ gumovité.

Co najdete ve 100 g šunĘ
Obsah masa 99,2e/o

@
s r 1,92s
Tuk 3,33 q
Cena masa 33,2oKě

Obsah masa 92o/offi
cenazal0Og 35'90Kě
Složení: vep ová k ta, pitná voda'
jedlá stil' dextr za, stabilizátory: tri-
fosforečnany- sodn}i a draseln:i'
dusitan sodn ; anĺioxidant: askor-
ban sodn ; kyselina L-akorbová
Co ziistila laborato : lniciativa Vím,
co jím, která se snažízlepšovat ěes-
ké stravovacÍ návyky, povďuje za
,Bnesiteln' obsah soli 2,2 g ve 100
gramech šunlg. Dětská šunka nej-
vyšší jakostifirmy LE & Co pekraču-
je tuto hranici jen velmi těsně' obsa-
huje také víc masa ičisttch svalo-
14' ch bílkovin, neŽ by zákazník čekal
- jez ejmé, Že ji stedočeskátovár-
na skutečně vyrábíz libové lc ty.

Í}egustace: Šunka s v' raz ějšÍm
mramorováním má p irozenou bar_
vu i strukturu masa, na ezu jsou pa-
trné jednotlivé svaly. l kdyŽ je na
skus trochu tuŽši voní a chutná ty-
picky po vep ovém mase.

Co najdete ve 1oo g šunlry
Obsah masa 95,7 o/o

@
s l 2,289
Tuk 3,75 s
Cena masa 37'50 Kč

V robce Steinhauser, s. r. o,
Koupeno Rohlĺk.czlSklizeno
Obsah masa 95o/o

Cisté sval' bílkoviny min. 16 o/o

CenazaĺO0g 39'90Kě
Složení: vep ové maso, pitná voda,
dusitanová solicísměs: jedlá s l,

konzervant: dusitan sodn ; med
2 "/", slabilizálory: trif osf orečnany,
diÍosÍorečnany; cukr, antioxidant:
askorban sodn
Co ziistila laborato : Medová šun-
ka Naše Miroslav je vyrobena z h' ty,
jak to má b t' pesto je na obalu uve-
deno ,jen" vep ové maso. Vzorek
má nejvyššíobsah tuku' 4'86 ďĺ00
g' byť v ľobce deklaruje 3'ĺ g - zjiš-
těná hodnota tuku tak i pi započtení
p Ípustné odchylĘ od deklarace pe-
kračuje legislativou povolen limĺt.
Degustace: Znatelně nasládlá po
cukru a medu, chutná a p flemně vo-
avá šunka spl uje všechny senzo-

rické náleŽitosti - n1á také piroze-
nou barvu,'na ezu pěkně patrné
svaly a strukturu masa a jejÍ konzis-
tence je pružná a na skusu kehká.

Co naidete ve ĺ00 g šunky
Obsah masa . ,,, 943o/o
@
S l 2,159
Tuk 4,86 s
Cena masa 42'30 Kč

V robce LE&Co-lng.Ji íLenc
Koupeno Rohlík.cz
Obsah masa 83o/offi
Cena za ĺ l g 35'90 Kě
Složení: vep ová k1ta, pitná voda,
jedlá sť'l' dextr za, stabilizátor: tri-
foďoreěnany - sodn a draseln1i; Že-
lĺrující látka: karagenan; konzervant:
dusitan sodn ; antioxidant: Ęselina
L-askorbová
Co z|istila laborato : ByÍ za stej-
nou cenu jako za Šunku nejvyŠšíja-
kosti' v p ĺDadě dělské vtběrové si
koupízákazník uzeninu LE & ęo
s menším obsahem masa a čis! ch
svaloulch bíkovin. Legislativním ná_

rok m navtběrovou šunku ovšem
vyhovuje vzorek bohatě' navíc má i

nepatrně niŽší obsah soli.
Degustacé: Vzorek má pěknou p i-
rozenou barvu, na vzduchu ovšem
brry zÍsl,a našedl odstín. Jinak je
to typická tĺ běrová šunka - se
správnou strukturou, i kdyŽ s četněj-
šími drobn mi p ry' typickou v ní
i chutĹ snad jen mírně slanější.

Co naidete ve 100 g šunky
Obsah masa 85'6.o/o

Čisté svalové bílkoviny '16,1 o/o

Sril 2,239
Tuk 3,63 s
Cena masa 37'50 Kě

Ąl^
.ł=Ň

st

iE::fiľ:J'Tläľ |,4*****
Jakubova ku ecí
šunka
***** 1,4

1,9 s

PrantlŠroláčet
Kr tíšunkap odětl
***

Tuk

2,8 a
ffi
Koupeno Košĺk.cz
Obsah masa 91 o/o

Cisté sval. bílkoviny min. 16 o/o

cena za 100 g 26'90 Kč
SloŽení: vep ová k ta, pitná voda,
jedlá stil' mo ská sťtl, stabilizátor: tri-
fosforečnany, difosŤorečnany; regu-
látor kyselosti: cĺtronany sodné; dex_
tr za, antioxidant: erythorban sod-
n ; konzervant: dusitan sodn
Co zjistila laborato : Ze všech tes_
tovan ch šunek bylata od Prantl
nejslanějši jinak však laboratorními
hodnotami nijak nevybočila z pr mě-
ru. Masa a p edevším čist 'ch svalo-
q/ch bílkovin obsahuje dostatečné
mnoŽstvĹ aby obstála jako šunka
nejvyššíjakosti, tuku je p esně tolik,
kolik píše qirobce na obalu.
Degustace: Také senzoriclom i

vlastnostmi je Prantlova šunka zce-
la standardní- na ezu má p iroze_
nou barvu i strukturu, v níž jsou patr-
né svaly. Jejív ně je méně u/razná,
chuť lehce slanějšía konzistence
pruŽná, na skusu až gumovitá.

co najdete ve 100 g šunĘ
Obsah masa 90,8o/o
Čisté svalové bílkoviny 17,4e/o

st 2,38 g
Tuk 't,95 q

V robce Kośteleckéuzenlny
Koupeno HMTesco
Obsah masa 92o/"
Cisté sval. bílkoviny min. 16 o/o

Cena za 't ) g 31'90 Kě
Složení: ku ecí prsn í Ízky, pitná
voda, jedlá s l' konzeruant: dusitan
sodn ;dextr za, stabilizátory: difos-
forečnany; trifosÍorečnany; malto-
dextrin, antioxidant: kyselina
L-askorbová, extrakty ko en í
Gozjistila laborato l Pokud někdo
prďeruje ku ecíšunku' tu z Kostelce
si m Že dát bez obav. obsahuje
prakticky jen maso(p es 98 %), po-
díl čĺstt/ch svalov'ch bĺlkovin |e také
vysoh. - bezmála 19 7". Tuku je vel-
mi málo, solive srovnánís konkuren_
cí pr měrně, bez potÍžíovšem splní
p ísná kritéria pro dětskou šunku.
Degustace: Kostelecká šunka má
všechny vl hody i nevthody ku ecí
šunky' je tudÍŽ suššĹ bledě r Žová'
jsou v nídrobné p ry' trhliny isem
tam červené skvrny. Struktura masa
je zachována, v ně a chuÍje málo
u. razná s. kovorn m nádechem.

Co najdete ve 1oo g šunĘ

Tuk 1,64 q

V robce Uzeniny P íbram
Koupeno KauÍland
Obsah masa %o/o
Cisté sval. bílkoviny min. 16 o/o

Cena za'100 g 36'90 Kě
SIožení: ku ecíprsa, pitná voda, hi-
málajská s l' směs vitamin , stabili-
zátor: trifosÍorečnanyi anti xidant:
erythorban sodn ; extrakty ko enĹ
kalcium, konzervant dusitan sodny
Co ziistila laborato : Jakubova ku-
ecíšunka má několik nesporn ch

vt hod: obsahuje nejméně soli, hod:
ně masał čis!ch svalor4. ch bílkovin
a navíc ji v robce obohacuie o vitami-
ny A' 81, 83' 95' 86' Bĺ2' C a E
a vápník. ProtoŽe je vyrobena z bílé-
ho masa, najdete v nítaké jen velmi
málo tuku, tedy necelé 2 gramy.
Degustacel Také p ĺbramská šun-
ka je suššĹ jak to u ku ecbh uzenin
b vá' méně atraktivníje i její barva -
světlá, mírně naŽloutlá. Na ezu
jsou patrné krom struklury masa ĺ
drobné p ry' trhliny a ojediněle iěer-
vené tečky. V ně je nev ĺazná,
chut nakyslá a prázdná'

Prantl

Obsah masa Bo/o

cena za ĺ0o'g 26,90
Složení: kr típrsa' pitná voda' jedlá
s l, mo ská s l, stabilizátor: trifosfo_
rečnany; cukr, zahuštovadlo: guma
euchema, antioxidant: kys. L-askor-
bová; konzervant: dusitan sodn
Co ziistila laborato : Obsahem sva-
lovt ch bílkovin vyhovuje vzorek t ídě
v běrov ch šunek, aĺe deklarovan
obsah masa V nínení. V robce slibu-
je 83 o/o, laborďo jínäméŕila72,6"/".

'VŽdy 
jsme se snaŽili produkovat q/-

robky spl uiící legislativní poŽadav-

Ę.V posledních letech se však u dr -

beŽe ěastěji vyslrytují myopatie' coŽ
mtjŽe mít vliv na laboratornív'sled-
ky"' ĺká v robní editel lvo Prantl.
D,egustac : Plátky šunlq jsou na
ezu p ijemně r žové a nsujíse na

nich jednotlivé svaly a struktura
masa, povrch plátk je lepiv' 

' 
v ně

a chuĺ mírně naĘslá' slanějšía kon-
zistence na skusu tužšĺ gumovitá.

Co najdete ve 100 g šunlry
Obsah masa

V robce Notre Chaĺcuteľie'
Francie

Koupeno Košík.cżDelmart
Obsah masa neuvedeno
čisté sval. bílkoviny neuvedeno
Cena za ĺ20 g 55'90 Kč
Složení: ku ecÍÍilet p vodem z
Francie, s ,l, dextr za, p írodní aro-
ma, antioxidant: kyselina askorbová
Co ziistila laborato : Nejprve dob-
rá zpráva _ jako jedin neobsahuje
žádné dusitany. A teď méně pozitiv-
nísdělenĹ totiŽ Že ve skutečnosti ne_
jde o šunku' jak se píše na ěeské eti-
ketě a jak ji nabízí Košík.cz. P itom
francouzs( originál nic takového ne_

tvrdí. Ku ecího masa však obsahuje
tento,,lančmít', kten je vyroben
z mleté, odborně zrněné suroviny,
opravdu hodně -'99'9 %, stejně jako
čist'.ich svalornch bílkovin.
Degustace: Plátky mĺrně naŽloutlé
barvyjsou měkké' homogennĹ bez
jakékoliv struktury masa, bez obvyk-
lé v ně ichuti šunĘ. Ta spíš neŽ
šunce odpovítdá va enému ku ecĹ
mu masu zkonzeruy.

co najdete ve 100 g šunĘ
o/o Obsah masa

/o

1,77 g

Obsah masa 98,47o
@
s l 2,129

Co naidete ve ĺ00 9 šunky
Obsah masa 99,3 %

@
s | ĺ,649

1 1

2,36 g
1,66 sTuk 1,66 q

sval. mrn.

Delikatesu pro
Hannibala
zdokonalil
uzenar Zvľina
[\ l afasádách a zdech gotickć

!\| cnľamu Matky BoŽi v Pa:
l \ najdetekdeco, vždytbylk
si označován za takzvanou lil
pauperum neboli bibli ďruďasri.
negľamotní, mohli si tu pa Íi
prosťáčci ,,počíst" v bibli jako v
porelu.

U nejkľásnějšĺho z poľtáhi, bľá
Panny Marie, byste mezi náboŽ
slc mi v jevy ovšem objevili i jeć
nečekan; motiv, totiž zavěšené p

Ę a šunku. Vážĺrě, až sem, na sal
práh božÍ existence pľonikly q ĺ
bytĘ uzená ského emesla'
A pozor, podobny bizamí v '.

ze ävota uzená najdete i mezir
kolepou socha skou y zdobou
tedľály Notre_Dame v Remeši.

JenŽe ono sevlastně není čemu
vit' kdyz uváäĺr.te, Že to byľ pľź
prap edđ dnešníďr Fľancouzti - t

lové, tedy Keltové' kte í pI rrym
leli prosty trik' jak z obyčejnć
vepfüa vyľobit delikatesu. A c<

budeme namlouvat, taková
vođídní šunkaje hotoq boä da

Některé prameny wádějí, źe
pľvní šunku Keltové nasoľli dva t
ce let p ed začátkem letopoč'
jiné jsou v odhadech skromni
a twdí, že se zrodila jen pár stol
p ed lGistem. Pravda bude asi p
minus zhľuba někde mezi'..

P ekrođl Alpy, ochutnal šunl
P ece jen jistější zprávou z šunkĺ
genealogieje' že keltskou techn
ripravymasa p evzďi fumané. P<

histor Maľcus Terentius Vaľro
svém k]íčovém spisku Rerum ru
carum libľi đli v l(nihách o ľoIĺ
tví skládá Galrim za umění zprar
vat a konzeľvovat vep ové m
soEhlubokou poklonu.

P itom tobylo opravdujedno,
ché' jak dokazují dochované ľecl
ty: nejpľve se vep ové Ęľy zgľur
pľosolily, pak se vysoušely a zvel
ještě potÍľďy olejem.Jestlimáte l
odbytn pođt, ževámreceptpĄ
míná něco z p edlo ské dovole
v Itálii, napovíme: Parma. No t
historie parmské šunĘ je dlot
více než dvě tisÍciletí.

Řftá se, že mezi její fanoušĘ 1
il i kartaginsĘ vojeuidce Haĺ

bat' Pr když vstoupil po vítěl
bitvě s Římany na ece Tľe
v roce 2l7 p . n. l. do Paľmy, ľ
hodli se mu obyvatelé podstrc
vat. Ze skqŕší vytá}rli nasolené v
ové, kteľé si v sudech schovál

na pak. Že Hannibal p ešel se slc
Alpy? Pcha, proti šunce to neb
nic. o tom, jak slavnému stľatég
chutnalo, nejvíc svědčí fakt, Že

drobná kulináľní banalita tľad
už ďiadvacet století.

Sušená vs. počesku uzená
Zatímco Hannibal se nad tou
laskominou olizoval až n p íJb
na dnešnÍ odbomílry na 7dľavou
'živuby zĺlizŤejmě šly mľákoty.
se totiž odmě ovďa po talente
takže i na naše prosolené ďluťĺ
pohárĘ byjÍ bylo až p íliš.

Navrch to b1fuďą a vlastně pol
je, šunka syrová, jen vysušená. ť
ká tľadice ji však velí udit, a to
chutně, Že proľazila i do světĺ
gastľonomie jako Pľager Schinl
či Prague Ham. Jak pľavÍ inteľnt
vá Wfüpedie, pnmí praŽskou š
ku dajně vyľobil ezník a uze:
Fľantišek Zvě ina v roce 1857. B

sice luxusnÍ, p esto pađila na k

d vybľan stul bohaq měšt:
v Pľaze, Karloq ch Varech i Dráž
nech. V té době ovšem nikdo
myslel na ochľanu názlru ani rec
tury, a tak si uzená i po celém m
ná swÍ brzy její chuť p izptisobc
li vlastnímu vkusu' Bohužel.'. Tc
v roce 2018 se podaiilo ľecept
tradiční pražskou šrrnku zapsat
unijní seznam Zaručen1 ch tľaĺ
ních specialit. - Magdalena No

ĺrásno

ľEPn0ľÉ Šuľľľ
LEi Ĺ0

Cena masa 29'60 Kč Cena masa 32'40 Kč Cena masa 37'20 Kě Cena masa 37'10 Kč Cena masa 46'60 Kč


