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mražený smetanový krém tvarohový v kakaové
polevě
Cena za balení: 12,90 Kč/45 ml
Koupeno: Kaufland

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 14,8 g/100 g
Z analýz: Zmrzlina patří k méně tučným, tuk se
svým složením řadí mezi kvalitnější.
Z degustace: Chuťově mezi nejlepšími. Krém
má velmi příjemnou chuť a vynikající texturu.
Intenzita sladké chuti dosti silná, smetanová
a tvarohová chuť středně silná. Poleva
vynikající. Známka za smyslové hodnocení 1,4.

mražený tvarohový krém
v kakaové polevě
Cena za balení: 6,90 Kč/50 ml
Koupeno: Lidl

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 12,7 g/100 g
Z analýz: Zmrzlina má nízký
obsah tuku, v polevě se ho
nachází dvakrát více než
v krému. Z výživového hlediska
patří tuk k těm kvalitnějším.
Z degustace: Krém je velmi
chutný, má skvělou texturu,
v hodnocení patřil mezi nejlepší.
Tvarohová, sladká chuť je
středně intenzivní. Poleva je vynikající. Známka
za smyslové hodnocení 1,4.

mražený vanilkový krém
s rostlinným tukem v kakaové
polevě
Cena za balení:
12,90 Kč/100 ml
Koupeno: Globus

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 17,9 g/100 g
Z analýz: Poleva nejtučnější ze
všech testovaných vzorků. Tuk
není příliš vhodný, obsahuje
hodně nasycených mastných
kyselin.
Z degustace: Smyslově velmi
dobře hodnocená zmrzlina.
Chuť i textura krému jsou
velice dobré. Sladká, smetanová a vanilková
chuť jsou středně silné. Poleva chutná velmi
dobře. Známka za smyslové hodnocení 1,6.

mražený krém s vanilkovou
příchutí v kakaové polevě
Cena za balení:
14,90 Kč/110 ml
Koupeno: Kaufland

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 17,3 g/100 g
Z analýz: Patří k průměrně
tučným zmrzlinám.
Složení tuků je z výživového
hlediska méně vhodné,
obsahuje vyšší množství
nasycených mastných kyselin.

Z degustace: Celková chuť
krému i jeho textura jsou velmi dobré. Intenzita
sladké, smetanové a vanilkové chuti je středně
silná. Poleva je dobrá, ale trochu drsnější.
Známka za smyslové hodnocení 2.

známka tes

tu

známka tes

tu

mražený tvarohový krém v kakaové polevě
Cena za balení: 10,90 Kč/50 ml
Koupeno: Tesco

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 10,7 g/100 g
Z analýz:Má nejnižší obsah tuku ze všech
testovaných vzorků. Jeho složení je navíc
z výživového hlediska nejpříznivější, obsahuje
nejméně nasycených mastných kyselin.
Z degustace: Se známkou 1,4 patřil Kuba ve
smyslovém hodnocení k nejlepším. Krém má
dobrou texturu i chuť. Tvarohová chuť je
intenzivní, středně sladká. Poleva je vynikající.

mražený krém s rostlinným
tukem vanilkový s kakaovou
polevou
Cena za balení: 9,90 Kč/50 ml
Koupeno: Interspar

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 16 g/100 g
Z analýz: Průměrně tučná
zmrzlina. Složení tuků je však
z výživového hlediska méně
výhodné.
Z degustace: Krémmá dobrou
texturu, ale chutná průměrně.
Sladká a vanilková chuť
středně silná. Smetanová a jogurtová slabá.
Chuť polevy je průměrná. Známka za smyslové
hodnocení 2,1.

známka tes

tu známka tes

tu

známka tes

tuznámka tes

tu

2,3

výrobcevýrobce

vyrobeno

výrobce
neuveden (Lidl)

výrobce

Bidvest Opava

výrobce

2,5

Bidvest Opava1,8

Bidvest Opava

cena 100 ml

Pinko Benešov ČRv EU, Unilever ČR

1,8
cena 100 ml

Obsah tuku v jedné porci 5,2 g

C
hutná smetanově, ale
smetana v něm není. Po-
leva vypadá, křupe i chut-
ná jako čokoláda, čokolá-

da to ale není. Co je to?
Dnešní nanuk neboli jednopor-

cový mražený krém. Už dávno se
nevyrábí ze smetany nebo mléka,
ale z levnějších rostlinných tuků.
Ty jsou jak v krému, tak polevě. Ne-
musí to být pravidlo, ale takových
výrobků je většina.
Snažili jsme se do testu, který

měl posoudit kvalitu mražených
krémů, zahrnout oba typy výrobků
– jak tymléčné, tak ty „rostlinné“ –
trh ale rozhodl jinak. Ze 14 vzorků
jen čtyři byly tvarohové a jeden
smetanový. A ani nepřekvapí, že
dopadly lépe než nanuky z rostlin-
ných tuků. Obsadily první místa
v pořadí. Chutnaly dobře, obsaho-
valy méně tuků a vesměs i kvalit-
nějších.

Chuťově neporazitelné Magnum
Ve smyslovém hodnocení nedo-
padly testované zmrzliny vůbec
špatně, porotcům chutnaly krémy
i polevy. Nejlépe si vedlo Magnum

Classic, které triumfovalo intenziv-
ní vanilkovou chutí i vynikající čo-
koládovou polevou.
Vítězem testu se tato nej-

dražší zmrzlina však nestala,
stejně jako před sedmi lety,
kdyMFDNES zmrzliny testo-
vala naposled, ji v celkovém
hodnocení předběhl tvaroho-
vý Kuba. K vítězství mu po-
mohl i fakt, že je podstatně
menší, takže jedna porce ne-
představuje tak velký přísun kalo-
rií. Zatímco Kuba si z doporučené
denní dávky tuků „vybere“ jen
sedm procent, nanuky ve větších
baleních, jako jsou Magnum,
Maxx Vanilla, Anita Torta nebo Im-
perium Klasik, až čtvrtinu.

Kalorická bomba
Že zmrzliny přinášejí kromě pří-
jemného osvěžení i velkou nálož
kalorií, není žádné překvapení. Ne-
jde však jen o množství tuku, ale
i o jeho kvalitu.
Test ukázal, že i ve složenímast-

ných kyselin jsou mezi jednotlivý-
mi vzorky velké rozdíly. Lépe si
v hodnocení kvality tuku vedly

mražené krémy tvarohové, které
neobsahují přídavek rostlinných
tuků.

K výrobě se většinou použí-
vají tuky méně zdravé (koko-
sový, palmový), které obsahu-
jí vysoké množství nasyce-
ných mastných kyselin. Dů-
vodem je především jejich
nižší cena a dobré technolo-
gické vlastnosti.
I tady dopadly v porovnání

hůře větší zmrzliny – jedna porce
krémuMagnumClassic, Anita Tor-
ta nebo Imperium Klasik odkrojí
z množství nasycených mastných
kyselin, které bychom měli při-
jmout za celý den, celé dvě třetiny.
„Potvrdilo se, že z výživového

hlediska jsoumléčné a smetanové
zmrzliny jednoznačně vhodnější
než ty s rostlinným tukem,“ říká
JanaDostálová z Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze, kte-
rá se na testu podílela. „I těch by-
chom všakměli konzumovat pou-
ze přiměřené množství. Pokro-
kemurčitě je, že obsah transmast-
ných kyselin je naprosto zanedba-
telný.“

Prima Pegas
Vanilka

1,4

2,6

cena 100 ml
13,80 Kč

cena 100 ml

21,80 Kč

cena 100 mlcena 100 ml

Obsah tuku v jedné porci 13 g

28,70 Kč

Obsah tuku v jedné porci 6,2 g Obsah tuku v jedné porci 6,9 g

Ballino Smíšek
tvarohový krém

Obsah tuku v jedné porci 11 g

Chutnají dobře, ale moc zdravé nejsou. Některé nám ukrojí víc než čtvrtinu z dávky tuků,
které bychom měli přijmout za celý den. A často jsou to tuky, které neprospívají srdci
a cévám. Prokázal to test čtrnácti vzorků mražených krémů. Naštěstí je nejíme denně.

12,90 Kč

Prima Kuba tradiční
tvarohový krém

Když je ošklivo

Postřižiny v Pivovaru
Nymburk

V rámci oslav stého výročí narození spisovatele Bohu-
milaHrabala chystá nymburský pivovar pro návštěvní-
ky muzikálové představení Postřižiny. Na známé tváře
české scény, jako jsou Jan Rosák, Pavel Vítek nebo Lu-
mírOlšovský, semůžete těšit v pátek 15. srpna a v sobo-
tu 16. srpna. Představení se odehrají přímo v areálu pi-
vovaru. Točit se bude Postřižinské pivo. Vstupné je 200
korun. Vstupenky můžete zakoupit v Pivovaru Nym-
burk či v Infocentru na náměstí v Nymburce. (sha)

19,80 Kč13,60 Kč

Angličtina na cesty

Potíže v restauraci
complain stěžovat si
complaint stížnost
take trvat
apologize omluvit se
be out of nemít (něco)
too salty příliš slaný
tough tvrdý, tuhý (o mase)
overcooked převařený, rozvařený
change tables vyměnit stůl
wrong bill nesprávný účet
Will it be long? Bude to trvat dlouho?
We’ve been waiting quite a while.

Už čekáme docela dlouho.
Excuse me, but my meal is cold.

Promiňte, ale mé jídlo je studené.
Would you mind heating this up?

Mohl/a byste to prosím přihřát?
This isn’t what I ordered. Tohle jsem si neobjednal/a.
I’m sorry we are out of goulash. Bohužel nám guláš došel.
I ordered sparkling water and you brought me still.

Objednal/a jsem si perlivou vodu
a vy jste mi přinesl/a neperlivou.

Would you like to taste the wine? Přejete si ochutnat víno?
Could we have some more bread?

Můžeme dostat ještě trochu chleba?
Excuse me, this steak is over done, I ordered rare.

Promiňte, ten steak je moc propečený,
objednal jsem si málo propečený.

Připravuje Jazyková agentura
Skřivánek – www.skrivanek.cz

Když je hezky

Folkové prázdniny
v Náměšti n. Oslavou

Již zítra, 26. července, začíná v Náměšti nad Oslavou
osmidenní festival Folkové prázdniny nabitý nejen
hudebním programem. Vyzkoušet si tu můžete hru
na některý hudební nástroj, psaní poezie i krátkých
prozaických textů nebo různé techniky malby. Kaž-
dý večer pak ožijí scény na zámeckémnáměstí, tema-
tické koncerty půjdou napříč žánry. Jednodenní
vstupné pořídíte za 400 korun. Více informací na
www.folkoveprazdniny.cz. (sha)

Výsledky testu: Chuťově nanuky příjemně překvapily. Podle
Prima Mrož tvaroh
se smetanou

Poleva: kakaová,
nebo čokoládová?
Na první pohled jsou k nerozeznání,
přesto je mezi nimi podstatný
rozdíl. Čokoládová poleva:musí
obsahovat nejméně 35 % celkové
kakaové sušiny, nejméně 31 %
kakaového másla a nejméně 25 %
tukuprosté kakaové sušiny.
Kakaová poleva: není z čokolády,
ale ze směsi rostlinných tuků
a kakaového prášku. Stačí, když je
ho pět procent.

Obsah tuku v jedné porci 5,2 g

Test mražených krémů

Smetanu v nanuku
opravdu nehledejte

Zábavná turistika

Voda je věda
Vědu i umění propojuje naučný okruh, který s Jihočes-
kou univerzitou vytvořil tým mladých výtvarníků
z pražského uměleckého uskupení Trafačka. Na ná-
vštěvníky Vodňan čeká tři kilometry dlouhá trasa se za-
stávkami u pěti soch. Ty přibližují pět výzkumných ob-
lastí, kterými se zabývají vědci na fakultě rybářství
a ochrany vod. Zájemci uvidí například 3,5metru vyso-
kého růžového raka nebo omega3kapra jako houpač-
ku. Více na www.infocentrumvodnany.cz. (jul)

Pinko
Vanilka

Algida
Big Milk

vítěz tes
tu
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vanilková zmrzlina s rostlinným tukem
s polevou z mléčné čokolády (vedle kak. másla
obsahuje rostlinné tuky)
Cena za balení: 12,90 Kč/120 ml
Koupeno: Kaufland; země původu: Belgie

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 17,5 g/100 g
Z analýz: Průměrně tučná zmrzlina, ale porce je
tak veliká, že s ní přijmete téměř 22 procent
denního doporučeného příjmu.
Z degustace: Krém je chuťově příjemný,
textura dobrá. Silná vanilková chuť, mírně
kyselá, slabě smetanová chuť. Poleva je spíš
horší. Známka za smyslové hodnocení 2,1.

mražený krém s rostlinným tukem vanilkový
v mléčné čokoládě
Cena za balení: 35,90 Kč/120 ml
Koupeno: Kaufland

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 18,7 g/100 g
Z analýz: Vysoký obsah tuku. Porce je navíc
dost velká, takže si s ní vyčerpáme 24 procent
tuku, který bychom měli přijmout za celý den.
Z degustace: Chuťový vítěz. Krém má
vynikající chuť i texturu. Vanilková je dost silná,
sladká středně silná. Čokoládová poleva
výborná. Známka za smyslové hodnocení 1,3.

známka tes

tu

mražený krém mléčný vanilkový v kak. polevě
Dovozce: Jaromír Macháček – J.A.D. Litovel
Cena za balení: 17,90 Kč/125 ml
Koupeno: Tesco

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 19,4 g/100 g
Z analýz: Velmi tučná. S jednou porcí sníte téměř
23 procent denního příjmu tuku. Z výživového
hlediska nejméně vhodná. Výrobek je chybně
označen, v názvu má být „s rostlinným tukem“.
Z degustace: Chuť krému je dobrá, textura
výborná. Sladká a vanilková chuť jsou intenzivní,
smetanová středně. Poleva chutná dobře.
Známka za smyslové hodnocení 1,6.

mražený tvarohový krém s kakaovou polevou
Cena za balení: 14,90 Kč/55 ml
Koupeno: Kaufland

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 15,7 g/100 g
Z analýz: Z tvarohových zmrzlin nejtučnější.
Z výživového hlediska patří obsažený tuk
k průměrně kvalitním.
Z degustace: Chuťově je krém velmi dobrý,
textura je jen průměrná. Jogurtová chuť je
silná, tvarohová slabá. Sladká a smetanová
chuť středně silná. Kakaová poleva je velice
dobrá. Známka za smyslové hodnocení 1,7.

známka tes

tu

mražený krém tvarohový v kakaové polevě
Cena za balení: 7,90 Kč/60 ml (akce)
Koupeno: Kaufland

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 12,3 g/100 g
Z analýz: Patří k nejméně tučným zmrzlinám
(zejména díky tvarohovému krému), tuk se
svým složením řadí mezi nejkvalitnější.
Z degustace: Chuť krému i jeho textura jsou
velmi dobré. Výrazná tvarohová chuť, ale mírně
nakyslá. Smetanová a sladká chuť jsou slabé.
Poleva je dobrá, ale nevýrazná, hodnocena jako
nejhorší. Známka za smyslové hodnocení 2,3.

známka tes

tu

mražený krém s rostlinným tukem vanilkový
v mléčné polevě
Cena za balení: 12,90 Kč/120 ml
Koupeno: Kaufland

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 14 g/100 g
Z analýz: Průměrně tučná zmrzlina. V názvu je
chybně uvedena mléčná poleva, což není
legislativou definovaný pojem.
Z degustace: Krém i poleva chutnají příjemně,
textura dobrá. Chuť vanilky slabá, smetany
střední. Známka za smyslové hodnocení 2.

známka tes

tu

známka tes

tu

mražený krém s rostlinným
tukem s tvarohovou příchutí
v mléčné čokoládě
Cena za balení:
12,90 Kč/120 ml
Koupeno: Globus

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 21,4 g/100 g
Z analýz: Velmi tučný výrobek,
navíc s nevhodným složením
tuku. Jedna porce „ukrojí“
z denního doporučeného
příjmu tuku 23 procent a dvě
třetiny maximální denní dávky
nasycených mastných kyselin.
Z degustace: Chuť krému je
průměrná, textura vynikající.
Vanilková chuť je silná, až umělá. Poleva chutná
velmi dobře. Známka za smyslové hodnocení 2,1.

známka tes

tu

mražený vanilkový krém s rostlinným tukem
v hořkomléčné polevě
Cena za balení: 3,90 Kč/50 ml
Koupeno: Globus

CO ZJISTIL TEST
Obsah tuku: 21,7 g/100 g
Z analýz: Nejtučnější vzorek z testovaných,
nejhorší kvalita tuku – obsahuje nejvíce
nasycených mastných kyselin. Chybně označená
poleva jako „hořkomléčná“.
Z degustace: Krém chutná průměrně, je sladký,
textura je dobrá. Intenzita tvarohové
a vanilkové chuti středně silná. Poleva je
nahořklá. Známka za smyslové hodnocení 2,3.

známka tes

tu známka tes

tu

2,7

Obsah tuku v jedné porci 7,9 g Obsah tuku v jedné porci 16,7 g Obsah tuku v jedné porci 6,3 g Obsah tuku v jedné porci 9,1 g

Obsah tuku v jedné porci 15,8 g Obsah tuku v jedné porci 15,3 g Obsah tuku v jedné porci 16,3 g Obsah tuku v jedné porci 6,4 g

výrobce výrobcevýrobce výrobce
Unilever Euroice ČR

výrobce

Tipafrost ČR (Unilever)

výrobcevýrobce

Euroice ČR

výrobce

2 2,3

neuveden

cena 100 ml

Anita Polskoneuveden

2,2

TipaFrost

cena 100 ml cena 100 ml

Imperium
Klasik

2

32,8

cena 100 ml

3,2

29,90 Kč 10,80 Kč

cena 100 ml

Stalo se

24. srpna 2006

NaMezinárodním astronomic-
kém kongresu v Praze bylo roz-
hodnuto o degradaci Pluta na
trpasličí planetu. Pluto bylo ob-
jeveno americkým astrono-
mem Clydem Tombaughem
v roce 1930 a je přibližně tři-
krát menší než náš Měsíc. Za
planetu bylo považováno od
svéhoobjevu. Obíhá hopětmě-
síců, největší z nich je Charon.
Původně měla být planeta po-
jmenovaná Odin či Promethe-
us, nakonec bylo vybráno jmé-
no římského boha podsvětí Plu-
ta. Zajímavostí je, že od svého
objevení planeta ještě ani jed-
nou neoběhla Slunce. (nea)

27,10 Kč

cena 100 mlcena 100 ml

13,20 Kč

Přečtěte si

Čím jdu rychleji,
tím jsem menší

Každé ráno si
Mathea Mar-
t i n s e n o v á
v novinách
pročítá úmrt-
ní oznámení.
Už jen ze zvy-
ku. A předsta-
vuje si, že
mezi nimi

brzy najde to svoje. Žila pro svého
manžela a teď zůstala sama. S ostat-
ními lidmi neměla nikdy moc co
do činění, nebylamezi nimi totiž vi-
dět. A teď nechce zemřít, dokud se
někdo nedozví, že žila. Jenže co
o sobě světu říct? Tragikomický pří-
běh o tom, jak se také žije naplno,
o strachu ze smrti a ze života.

cena 100 ml

Mražený krém je vlastně jen jiný
název pro zmrzlinu. Z legislativního
hlediska není mezi nimi rozdíl.

Smetanový
Vyrábí se našleháním a zmrazením
směsi smetany, cukru, stabilizátorů
a dalších přísad (podle příchutě).
Nesmí obsahovat záměrně přidané
jiné než mléčné bílkoviny a mléčný
tuk. Čili jakákoliv přítomnost
rostlinného tuku je nepřípustná.
Mléčný
Podmínky jsou stejné jako u
smetanového – tedy žádný rostlinný
tuk. Mléčné zmrzliny se mohou
nazývat názvem mléčného výrobku,
z něhož jsou vyrobeny, tedy
tvarohová nebo jogurtová.

S rostlinným tukem
Mléčný tuk je nahrazen levnějším
rostlinným. V současnosti na trhu
převažují.
Vodový
Je to zmrzlina bez tuku,
připravená jen z vody a cukru. Pro
obsah ovoce není určen žádný
minimální limit, takže vodové
zmrzliny jsou většinou jen
aromatizované a obarvené.
Ovocný
Základem je také voda, ale musí
obsahovat minimálně 15 procent
ovocné složky.
Sorbet
Našlehaná ovocná směs s podílem
ovocné složky minimálně 25
procent.

Jak tomu rozumět?
Big Milk od Algidy nemá v názvu
„smetanový“ či „mléčný“, ale ani
„s rostlinnými tuky“. Nezapadá to-
tiž ani do jedné z kategorií daných
vyhláškou. Nesplňuje podmínku,
že zmrzlina označená „s rostlin-
ným tukem“ homusímítminimál-
ně pět procent.
Neporušuje tím žádný předpis,

ale pohybuje se na samé hranici
této hodnoty, a označení „s rostlin-
ným tukem“ tak nést nemusí, ačko-
li jiného tuku obsahuje jen napros-
té minimum.

Klamání spotřebitele
Jiný případ je ImperiumKlasik. Vý-
robce ho prezentuje jako „mléč-
ný“, ale přidává do něj rostlinné
tuky, které v takovém krému být
nesmějí. „Mražený krém mléčný
a smetanový nesmějí obsahovat
jiný než mléčný tuk a jiné než
mléčné bílkoviny. Výrobce měl
krémoznačit jako ‚s rostlinným tu-
kem‘, a klame tedy spotřebitele,“
vysvětluje Irena Michalová ze
Sdružení českých spotřebitelů, kte-
rá hodnotila údaje na obalech.

Poleva z čokolády?
Že má poleva hnědou barvu
a chutná podobně jako čokolá-
da, neznamená, že z ní skutečně
je. Pravou čokoládovou polevou
byly potaženy jen tři vzorky –
Magnum, Maxx Vanilla a Anita
Torta, zbylé jsou vyrobeny opět
z rostlinných tuků (jiných než ka-
kaového másla), do nichž je při-
míchánomalémnožství kakaové-
ho prášku.
Z legislativního hlediska jsou

ale v pořádku, protože jsou správ-
ně označeny.
To se nedá říct o dvou dalších

krémech – Herkules Classic
a Frostík Vanilka. Výrobci je šala-
mounsky označili „v mléčné“
(Herkules), respektive „v hořko-
mléčné“ (Frostík) polevě. Nic ta-
kového ale česká legislativa ne-
zná, může to být tedy cokoliv.
Názvy sice přímo neříkají, že

jde o čokoládovou polevu, ale
evokují mléčnou a hořkomléč-
nou čokoládu. Jenže s tou nema-
jí nic společného, prokázaly to
i analýzy.

Hana Večerková

Na síti

Kam se psem?
Chystáte se na dovolenou a nemů-
žete nechat svéhopsa doma samot-
ného?Můžete vyrazit do světa spo-
lečně. Hotely, kde počítají i se psí-
mi hosty, najdete v celosvětové da-
tabáziwww.bringfido.com. S výbě-
remmísta v Česku, kde se lze uby-
tovat i se zvířetem, vám pomůže
třeba web www.dovole-
na-se-psem.cz. Pokud přece jen
vyrazíte sami, nawww.hafici.cz na-
jdete katalog ubytování pro psy
a nabídek hlídání. Informace
o psích hotelích a školkách shro-
mažďují také stránky
www.dogslife.cz a www.svetpej-
sku.cz. (sha)

Magnum
Classic

Euroice Herkules
Classic

14,30 Kč

Míša

10,75 Kč10,80 Kč

analýz jsou však některé výrobky hodně tučné, tuky navíc nemusí být kvalitní
Euroice Olympia
Tvarohová
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Mýtus

Maratonský běh

Legenda říká, že zprávu o ví-
tězství Atén nad Persií uMara-
tonu (490 př. n. l.) přinesl vo-
ják Feidippidés a po více než
40 kilometrů dlouhém běhu
vyčerpáním zemřel se slovy
„Zvítězili jsme“. Zmínky o prv-
nímmaratonu se však objevu-
jí až o téměř 500 let později,
současník bitvy Hérodotos
o Feidippidovi mlčí. (nea)

7,80 Kč

Protokol testu
❍ Test jsme zaměřili na mražené jednoporcové
krémy s polevou.

❍ Koupili jsme 14 vzorků o různé velikosti, které se
velmi lišily cenově, proto jsme pro srovnání cenu
přepočítali na 100 mililitrů.

❍ Chemické analýzy zpracovali odborníci z Ústavu
analýzy potravin a výživy Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze (VŠCHT).

❍ Zjišťovali obsah tuku i jeho kvalitu (podle
zjištěného množství nasycených mastných kyselin
a trans kyselin). Z naměřených hodnot kofeinu
a theobrominu vypočítávali obsah tukuprosté
sušiny v polevách, aby zjistili, zda je poleva
kakaová, či čokoládová.

❍ Smyslové hodnocení provedla Laboratoř
senzorické analýzy VŠCHT Praha. Odborníci
posuzovali chuť, texturu a intenzitu různých chutí.

❍ Známka testu: Zahrnuje smyslové hodnocení (50
%), kvalitu tuku (20 %), obsah tuku (10 %),
hodnocení polevy (10 %) a údaje na obalech (10 %).

Anita Torta
Cezar

K-classic Maxx
Vanilla

Jaký může být mražený krém

Foto v rubrikách Letních novin: ČTK,
Profimedia.cz, Shutterstock, archiv MAFRA

Tipafrost Frostík
Vanilkový

Foto: Shutterstock

Společný test deníku MF DNES
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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