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SERIÁL Učebnice českého století
Proč Beneš vyjednával v roce 1943
v Moskvě? strana C6

K
dyž na ně dáte tvaroh, cukr, más-
lo… tak se dají jíst, ale moc si ne-
pochutnáte. Tak lapidárně ohod-
notil testované ovocné knedlíky je-
den z deseti porotců, kteří posuzo-

vali jejich chuť. Předložili jsme jim 12mraže-
ných knedlíků z tvarohového těsta i chlaze-
ných kynutých knedlíků.
Moc z nich nadšení nebyli. V tvarohových

knedlících víc než tvaroh cítili brambory – vý-
robci totiž k tvarohu přidávají sušenou bram-
borovou směs – a v kynutých zase příliš drož-
dí. A téměř u všech bez rozdílu kritizovali
ovocné náplně. Buď v nich bylo málo ovoce,
nebo byly přeslazené.

Málo náplně…
Omoc lépe nedopadly knedlíky ani v labora-

toři Ústavu konzervace potravin Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze, kde se od-
borníci zaměřili hlavně na ovocné náplně. Ne-
našli v nich sice žádná syntetická barviva, ale
potvrdili, že výrobci šetří na ovoci – v knedlí-
cích je jen málo náplně.
Pro srovnání: Zatímco u tradičních a domá-

cích receptur platí zhruba jeden díl ovoce na
dva až tři díly těsta, u testovaných knedlíků
byl poměr náplně a těsta 1:3–5.
Našel se dokonce i vzorek

– Kynutý knedlík s meruň-
kou společnosti Pol zMi-
lovic – který měl náplně
jen 5,5 procenta. Me-
ruňku zmiňovanou v
názvu skutečně obsa-
hoval, ale sotva tak jed-
nu osminku plodu.
Není divu, že si vyslou-
žil titul Propadák testu,
nejen kvůli náplni, prohřeš-
ků na kontě měl víc (viz vý-
sledky testu na stranách C2 a C3).
Vítězem testu, i když ne úplně dokona-

lým, se staly Babiččiny tvarohové knedlíky
s povidly firmy Bidvest (bývalé Nowaco).
Obsahovaly sice přídavek jablek, ale na oba-
le ohlášený, stejně jako většina ostatních
vzorků i hodně přídatných látek, ale ve
smyslovém hodnocení byly nejlepší.

…málo ovoce
Zajímavý byl i druhý údaj, který zjišťovali v la-
boratoři – kolik je v náplni ovoce.Množství ná-
plně totiž neznamená automaticky stejné
množství ovoce. Nepředstavujte si, že průmys-
lové knedlíky se vyrábějí z celých jahod nebo
meruněk. Celé ovoce obsahoval ze zmraze-
ných výrobků jen jeden – Albert Excellent.

Všechny ostatní byly naplněny směsí ovoce,
cukru a zahušťovadel. Výrobci kupují

náplně už hotové, namíchané od do-
davatelů přípravků pro pekař-
skou nebo cukrářskou výrobu.
I se všemi nepopulárními pří-
sadami, jako jsou konzervan-
ty, barviva, aromata, emulgá-
tory, škroby, želírující látky a
jiná zahušťovadla. Zcela jis-
tě je používají z ekonomic-
kých důvodů – přísady totiž

dokáží zamaskovat nižší podíl
ovoce, a zákazník takmůže dostat

výrobek za nižší cenu.
Samotné použití ovocného protlaku či

džemu by nemuselo vadit, kdyby náplň chut-
nala. Většina z nich však byla přeslazená.

Chlazená katastrofa
Navzdory očekávání v testu propadly i chlaze-
né knedlíky, které většinou pocházejí od men-
ších výrobců. Byly ještě horší než mražené. Vy-

padaly sice jako vyrobené doma a většinou se
obešly bez přídatných látek, ale zase se nepo-
vedly kuchařům. Katastrofa. Tak se o nich vyja-
dřovali porotci, kteří je hodnotili. Těsto bylo
lepkavé, nebo naopak tuhé a suché, náplně te-
kuté nebo škrobové. Dva vzorky obsahovaly
skutečné ovoce, ale nedozrálé a kyselé, ale hlav-
ně ve stopovém množství. Škoda, recepturou s
minimem aditiv se nejvíc blížily české klasice.
Amatérský dojem chlazených knedlíků

podtrhly ještě chybně označené obaly (viz
Krásné obaly... C2).

Místo jahod jablka
Je ještě jeden způsob, jak ovocné knedlíky zlev-
nit. Část drahých jahod nebo borůvek nahra-
dit levnějšími jablky. Jablečná surovina byla
prokázána ve třech vzorcích, ve dvou z nich
však byla uvedena ve složení, takže nejde o kla-
mání spotřebitele. K jablkům se ale nepřiznaly
borůvkové knedlíky DonPeppe, místo nich je
uvedena ovocná směs. „Na nových obalech už
jsou jablka uvedena a ovocná směs je rozepsá-
na na jednotlivé složky," říká předseda předsta-
venstva společnosti FrostFood Jiří Vlček.
Výsledky testu ukázaly v podstatě totéž, co

test houskových a bramborových knedlíků
z loňského podzimu: pokrm, který by měl
být chloubou české kuchyně, jí ve své super-
marketové podobě moc parády neudělá.

Hana Večerková

S tradičními klasickými recepty
české kuchyně mají průmyslové

ovocné knedlíky jen málo
společného. I když se snaží tvářit,

že jsou od babičky. Prokázal to test
12 výrobků z obchodů.

AUTOOpel Meriva
Výborně jezdí, navíc je
pohodlná strana C5

Foto: Shutterstock

TEST OVOCNÝCH KNEDLÍKŮ

Zklamání: špatná těsta, málo
ovoce, hodně cukru a škrobu

Jako doma?
Nečekejte, že průmyslové kuchyně vaří ovocné
knedlíky stejně jako doma. Celé ovoce je v nich
málokdy. I těsto vylepšují hotové přípravky.
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cena za balení: 79,90 Kč/680 g
koupeno: Penny
složení: těsto z mouky, sušených
bramborových vloček a tvarohu;
náplň jahody 16 %

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 16 %
na 100 g náplně
bylo použito 88 g ovoce

Ve srovnání s ostatními vzorky zmrazených
knedlíků obsahuje méně přídatných látek (bez barviv, bez
konzervantů). Velmi pěkný obal obsahuje přehledně všechny
údaje. Ze složení však není jasné, jestli jsou knedlíky plněny
jahodami, nebo zpracovanou náplní.

Z degustace: Hezky kulatý, na pohled lákavý knedlík
standardního vzhledu. Těsto je velmi mazlavé, připomíná
lepidlo, tvaroh je v chuti patrný. Náplň není chuťově příliš
povedená – napěněná dřeň plná bublinek, bez typické vůně i
semínek, jahody připomíná pouze barvou. Vypadá a chutná spíš
jako přeslazená zahuštěná šťáva z jahod. Známka 3,7.

známka tes

tu

cena za balení: 32,90 Kč/320 g
koupeno: Globus
složení: těsto z tvarohu (26 %) a
směsi na bramborové těsto; náplň
švestková povidla (20 %)

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 23 %
na 100 g náplně
bylo použito 198 g ovoce*

*Vysoký obsah ovoce je dán tím, že náplň tvoří
povidla a ta jsou vyrobena z velkého množství
švestek. Obsahuje přídavek jablek (jablečný
protlak je uveden ve složení). Minusy: ztužený
rostlinný tuk a dost přídatných látek. Údaje na obale jsou úplné,
není ale úplně jasné, jaké složení má náplň a jaké těsto.

Z degustace: Příjemný vzhled, kulaté strojové knedlíky
nažloutlé barvy. Těsto má velmi příjemnou, tvarohovou chuť.
Povidla mají dobrou chuť, jsou přiměřeně sladká. Některým
porotcům vadila neobvyklá kombinace tvarohového těsta a
povidel, která se používají spíš do těsta kynutého. Přesto
nejlépe hodnocený vzorek. Známka 1,6.

známka tes

tu

cena za balení: 39,90 Kč/320 g
koupeno: Norma
složení: těsto z tvarohu (26 %) a směsi na
bramborové těsto; náplň jahody 15 %

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 17 %
na 100 g náplně
bylo použito 88 g ovoce

Těsto obsahuje mnoho přídatných látek (barviva,
aroma, konzervant, antioxidant, emulgátor, stabilizátor...). Údaje
na obale jsou dobře čitelné, alergeny zřetelně vyjmenovány. Ze
složení není jasné, zda náplň tvoří celé jahody, nebo upravená
směs, ani jaký podíl tvoří ovocná složka a jaký těsto.

Z degustace: Hezký strojový knedlík „uměle“ žluté barvy.
Bramborové těsto s rozpoznatelným tvarohem je mazlavé, bez
chuti. Náplň je kašovitá a lepkavá jahodová dřeň s jahodovými
semínky, ale bez kousků jahod. Pro většinu porotců je příliš
sladká a nepříjemně syntetická. Známka 3,2.

cena za balení: 79,90 Kč/400 g
koupeno: Interspar
složení: těsto z tvarohu (26 %) a směsi
na bramborové těsto; borůvková náplň
(20 %) z borůvek (30 %), borůvkové a
bezinkové dřeně, cukru a aditiv

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 21 %
na 100 g náplně
bylo použito 92 g ovoce

Těsto obsahuje mnoho přídatných látek
(barviva, aroma, konzervant, několik zahušťovadel), negativní
je i přídavek ztuženého tuku. Údaje na obale jsou kompletní, ale
hůře čitelné. Údaj „+ 25 % zdarma“ je podle zákona na ochranu
spotřebitele považován za klamavou obchodní praktiku.

Z degustace: Velmi dobrý vzhled. Těsto je přibarvené. V chuti
jsou cítit sušené brambory. Náplň se skládá z celých borůvek a
zahuštěné šťávy, chutná velmi dobře, výrazně po ovoci. Chuť
knedlíku kazí nepovedené mazlavé těsto. Známka 2,4.

cena za balení: 39,90 Kč/400 g
koupeno: Interspar
složení: těsto z tvarohu (26 %) a směsi na
bramborové těsto; náplň jahody (15 %)

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 17 %
na 100 g náplně
bylo použito 93 g ovoce

Těsto obsahuje mnoho přídatných látek
(barvivo, antioxidant, emulgátor, konzervant,
aroma, škrob...), negativní je i přídavek
ztuženého tuku. Údaje jsou kompletní, ale hůře čitelné. Z obalu
se nedozvíme, jaký podíl tvoří ovocná složka, a není ani zcela
jasné, jedná-li se o celé jahody, nebo upravenou náplň. Údaj „+
25 % zdarma“ je považován za klamavou obchodní praktiku.

Z degustace: Knedlík hezkého tvaru, barva je nažloutlá, působí
trochu uměle. Těsto je příjemně tvarohové, ale málo ochucené
a mírně mazlavé. Náplň je kašovitá dřeň bez celých kousků
ovoce. Chutná příjemně po jahodách, ale je dost sladká.
Známka 3,2.

cena za balení: 56,90 Kč/270 g
koupeno: Albert
složení: tvarohové těsto z tvarohu
(38 %) a mouky (tedy bez sušené
bramborové směsi); náplň
celé jahody (19 %)

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 15 %
na 100 g náplně
bylo použito 83 g ovoce

Nejlepší složení z mrazených knedlíků –
velký podíl tvarohu, celé jahody, minimum přídatných látek,
součástí balení je i posypka ze strouhanky. Značení na obale je
velmi dobré a úplné.

Z degustace: Nepravidelný tvar, vypadá na ručně dělaný
výrobek. Těsto je měkké, tvarohové, chuť nepříliš výrazná, ale
celkem příjemná, sladká. Knedlíky jako jediné z mrazených
obsahují celé kusové jahody, i když se v každém nachází pouze
jedna. Celkově pozitivní dojem, s posypkou by mohly chutnat
prakticky jako domácí. Známka 2,3.

známka tes

tu

známka tes

tu

známka tes

tu

výrobce

známka tes

tu

výrobce

FrostFood Rokytnice v Orl. horách
výrobce

Bidvest Opava, Kralupy n. Vltavou
výrobce

výrobce

výrobce

cena za 1 kg

BORŮVKOVÁ
NÁPLŇ

Z JABLEK

Dobroty od Jiřinky Horní Moštěnice

Bidvest Opava, Kralupy n. Vltavou
cena za 1 kg

Bidvest Opava, Kralupy n. Vltavou

P
ři nákupu ovocných knedlí-
ků nás zajímají dvě věci. Ko-
lik je v nich ovocné náplně a
zda ji tvoří skutečné ovoce,
nebo jen „marmeláda“. A prá-

vě tuto důležitou informaci se z obalů
knedlíků dovídáme jen obtížně. U
dvou třetin testovaných knedlíků byl
údaj o náplni nejednoznačný nebo ne-
přesný. Když je na obale napsáno
„15 % jahod“, tak to, jak jsme zjistili z
degustace i analýz, nemusí znamenat,
že jsou v knedlících jen jahody, může
to být i rozvařený jahodový protlak se
zahušťovadly, kterému barvu a chuť

dávají barviva a aroma. Ze složení se to
však nedozvíte, pokud výrobci uvádějí
výčet složek jako celek a nerozdělují
ho na těsto a náplň.

Borůvkové kombo? Jedno procento
borůvek, zbytek jablka
Jako je to třeba u Tvarohových knedlíků
borůvkových Don Peppe. Málokdo po-
chopí, co je to borůvkové kombo, uvede-
né ve složení na obale, navíc borůvky
jsou zmíněny ve výčtu ještě dvakrát. „V
podstatě jde o borůvkový džem. Je to ná-
zev dodavatele, od něhož náplň kupuje-
me,“ vysvětlujeMichalHrubeš ze společ-

nosti FrostFood. Ke kombu, které je smě-
sí jablečné dřeně a jednoho procenta bo-
růvek, výrobce knedlíků ještě přidává
celé borůvky. „Takže v celém produktu
je 7,2 procenta borůvek.“ Bez jeho vy-
světlení to ale člověk z etikety nepocho-
pí, mimochodem o jablkách v nich není
ani zmínka.
Všechny složky – je jich 38! – jsou totiž

uvedeny za sebou sestupně podle toho,
v jakém množství se ve výrobku nachá-
zejí. „Podle legislativních pravidel je to
správně. Spotřebiteli však tímto způso-
bem uváděné údaje dávají jen velmi ne-
zřetelnou představu o tom, kolik je ve vý-

robku borůvek,“ říká IrenaMichalová ze
Sdružení českých spotřebitelů, která
značení obalů posuzovala. „Pokud by
bylo uvedeno zvlášť složení těsta a
zvlášť složení náplně, měl by spotřebitel
šanci vytvořit si reálnější představu
o tom, co kupuje.“
Společnost FrostFood na naše výtky

zareagovala slibem, že se pokusí složení
zjednodušit.

Slibují nápravu
Změnu etiket slíbil i další výrobce, které-
ho jsme na chyby ve značení upozornili.
Společnost Pol z Milovic, která se na vý-

robu ovocných knedlíků specializuje.
Její Kynutý knedlík s meruňkou, který

skončil na posledním místě v testu, má
ve výčtu složek zamoukou, vodou a drož-
dím cosi s názvem „protec conG“. Nebu-
deme vás napínat, jsou to sušená vejce.
Prozradila nám to Lucie Pačesová, která
ve firmě pracuje: „Proč je to na obale,
vám nevysvětlím. Je to tak uvedeno i ve
výrobních listech a kalkulacích,“ říká a
slibuje, že společnost etikety co nejdříve
upraví. Tajemná složka není totiž jediný
problém obalu, chybí na něm obsahme-
runěk i čas přípravya nejdůležitější upo-
zornění na obsah alergenu – vajec.

Babiččiny tvarohové
knedlíky s povidly

cena za 1 kg

Don Peppe
Jahodové knedlíky

cena za 1 kg

3

200 Kč2,4

3

1,9
211 Kč

cena za 1 kg

2,5

cena za 1 kg

Dobroty babičky Kláry
Tvarohové knedlíky borůvkové

103 Kč

118 Kč3,1

MRAŽENÉ Dopadly lépe než chlazené, i když obsahují hodně aditiv. Mají ale

Svoboda Blučina, vyr. pro Ahold

125 Kč

Dobroty babičky Kláry
Tvarohové knedlíky jahodové

Dobroty od Jiřinky
Tvarohové knedlíky jahodové

100 Kč

Víte, co znamená borůvkové kombo? A že byste věc
s názvem „protec con G“ čekali spíš někde v dílně než

v knedlících? Nesmysly na obalech potravin neberou konce.

Krásné obaly
plné chyb

a bludů

Albert Excellent Tvarohové
knedlíky s celými jahodami

Protokol testu
❍ Test jsme zaměřili na hotové ovocné
knedlíky.

❍ Zahrnuli jsme do něho osm vzorků
mrazených knedlíků a čtyři chlazené
výrobky.

❍ Analýzy kvalitativních znaků provedli v
Ústavu konzervace potravin Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze.

❍ Zjišťovali podíl náplně na celkové
hmotnosti knedlíků, obsah ovoce v
náplních a přítomnost jablečné
suroviny. Zaměřili se také na obsah
syntetických barviv.

❍ Knedlíky hodnotila i desetičlenná
porota odborníků. Vzorky jsme
připravovali podle návodů uvedených
na obalech a předkládali je porotcům
postupně pod pořadovými čísly. Ti
hodnotili školními známkami od 1 do 5
vzhled, těsto, náplň a celkový dojem.

❍ Údaje na obalech posoudila odborná
poradkyně pro potraviny Irena
Michalová ze Sdružení českých
spotřebitelů.

❍ Výsledky se vztahují jen k testovaným
vzorkům.

❍ Výsledky testu najdete také v
květnovém čísle časopisu Svět potravin
(www.svetpotravin.cz).

❍ Náklady na test hradila redakce MF
DNES společně s Potravinářskou
komorou ČR.

❍ Záběry z testování můžete vidět v
pořadu České televize Černé ovce
29. dubna v 17.40 na ČT1.

Jak číst přehled:
Známka testu zahrnuje smyslové
hodnocení porotou (40 %), podíl náplně
a těsta (20 %), podíl ovoce v náplni (15 %),
přídavek jablek (5 %), dodržení
deklarovaných údajů (10 %) a značení (10
%). Složení podle údajů na obale jsme do
známky testu nezahrnuli, protože nemáme
jistotu, že všichni výrobci uvádějí správně
všechny údaje. Jak jsme se přesvědčili,
chyb ve značení je mnoho.
Ceny jsme pro srovnání přepočítali na kilo
výrobku.
Složení: Neuvádíme celý nepřehledný výčet
složek tak, jak je na obalech, ale vybrali jsme
z něj jen základní složky, z nichž je vyrobeno
těsto a náplň. Procento ovoce uvedené ve
složení se nemusí shodovat s procentem,
které zjistily analýzy.
Podíl náplně : Uvádíme podíl, který zjistili
v laboratoři VŠCHT, a zároveň i množství
ovoce, které bylo použito k výrobě.
Z degustace: Slovní popis knedlíků a
celková známka za smyslové hodnocení.

vítěz testu
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cena za balení: 62,90 Kč/550 g
koupeno: Billa
složení: pšeničná mouka, vejce, cukr,
droždí, sůl, voda, mléko, ovoce (20 %)

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 14 %
na 100 g náplně
bylo použito 69 g ovoce

Náplně je méně, než uvádí výrobce, a
netvoří ji jen ovoce, jak vyplývá z obalu,
ale zřejmě i přidaná voda. Tradiční
receptura bez aditiv. Chyby ve značení: mezi
alergeny chybí mléko, není uveden obsah meruněk (pouze
ovoce), chybí způsob zpracování „chlazený pokrm“. Písmo je
velmi drobné, údaje jsou na třech různých etiketách.

Z degustace: Hezky tvarovaný kynutý knedlík. Těsto je příliš
silné a tuhé, při přípravě podle návodu zůstává uvnitř
nedovařené a náplň studená. Uvnitř je skutečně celé ovoce –
kousek meruňky. Ta je bohužel nedozrálá a dost kyselá.
Knedlík svým vzhledem i chutí působí velmi přirozeně,
nejlepší mezi kynutými. Známka 3.

koupeno: Lidl
složení: těsto z mouky a sušené
bramborové směsi; náplň švestkový
protlak se skořicí

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 25 %
na 100 g náplně
bylo použito 109 g ovoce*

*Vysoký podíl ovoce je dán tím, že náplň tvoří
švestkový protlak vyrobených ze zahuštěných
švestek. Údaje na obale jsou hůře čitelné, v
češtině chybí v názvu „s příchutí skořice“. Obrázek na obale
neodpovídá vzhledu náplně, která je světlá, řídká, s malými
kousky švestek. Ve výčtu alergenů chybí pšeničná mouka
(lepek). Velmi levný výrobek.

Z degustace: Tmavé knedlíky klasického tvaru. Při přípravě
podle návodu je těsto uvnitř měkké, lepí se na jazyk. Kdyby bylo
dovařené, patřilo by k nejlepším. Náplň je z celých kousků
rozvařených švestek, ochucená je velkým množstvím skořice,
která dominuje a chuť ovoce zcela přebíjí. Známka 3,8.

cena za balení: 31,90 Kč/300 g
koupeno: Tesco
složení: kynuté těsto z mouky, vajec
a droždí; jahodová náplň (33 %)
z jablečného protlaku a jahod

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 22 %
na 100 g náplně
bylo použito 69 g ovoce
Náplně je méně, než uvádí výrobce na obale, a
je v ní málo ovoce. Přídavek jablek (jablečný
protlak je uveden ve složení). Ovocná složka
obsahuje přídatné látky, včetně barviv a aroma,
těsto je bez éček. Chyby ve značení: neuvedeno skutečné
množství jahod v jahodové náplni, chybí název barviva.

Z degustace: Pěkný kynutý knedlík, kulatý a nadýchaný.
Vzhled a příjemná vůně jsou největší předností tohoto
knedlíku. Těsto je tužší a na povrchu drolivé, uvnitř mazlavé,
chutná výrazně po droždí. Náplně je málo, je příliš světlá a
tekutá, bez kousků jahod, připomíná přeslazený sirup či
naředěný džem. Známka 4,1.

známka tes

tu

cena za balení: 64,90 Kč/680 g
koupeno: Interspar
složení: bramborové těsto z práškové směsi
a tvarohu (11,6 %); náplň borůvkové kombo
(protlak ze směsi ovoce a borůvek) a celé
borůvky (7,2 %)

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 17 %
na 100 g náplně
bylo použito 92 g ovoce

Náplň obsahuje jablka, která nejsou uvedena ve
složení. Těsto obsahuje mnoho přídatných látek
včetně barviv, aroma a konzervantu a ve srovnání s ostatními
tvarohovými knedlíky málo tvarohu. Údaje jsou velmi dobře
čitelné, alergeny výrazné, výčet složek je ale nepřehledný, co je to
borůvkové „kombo“? Není jasné, jaký podíl tvoří ovocná složka.

Z degustace: Standardní tvar, velmi dobrý vzhled. Knedlíky jsou
deklarovány jako tvarohové, ale v těstě jsou výrazně cítit pouze
brambory. Je mazlavé, lepí se. Náplně je dost, je to rozvařená
zahuštěná směs bez celistvých kousků borůvek, bez chuti a vůně
borůvek. Známka 2,8.

cena za balení: 27,90 Kč/300 g
koupeno: pekárna Merhaut
složení: kusové ovoce, pšeničná mouka
hrubá, voda, pekařské droždí, jedlá sůl,
cukr, krupice, protec con G

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 6 %
na 100 g náplně
bylo použito 76 g ovoce

Doslova stopové množství náplně (naměřeno 5,5
%), která navíc neobsahuje 100 % ovoce, jak
vyplývá ze složení. Na obale chybí informace o
podílu meruněk, není uvedena doba přípravy, datum spotřeby
překrývá část textu. A především není vůbec jasné, co znamená
látka „protec con G“, není zřejmé ani její složení, ani funkce.

Z degustace: Vzhledově standardní kynutý knedlík značné
velikosti. Těsto je trochu tužší, ale nechutná špatně. Náplň
zde není prakticky žádná – uvnitř se krčí miniaturní kousek
meruňky, který je navíc tuhý a kyselý. Známka 4,4.

známka tes

tu

cena za balení: 23,90 Kč/260 g
koupeno: Billa
složení: těsto kynuté z mouky, tuku,
žloutků a droždí (bez aditiv); náplň
35 % (z 60 % sekaných jahod, cukru,
škrobu a dalších zahušťovadel)

CO ZJISTIL TEST
podíl náplně 28 %
na 100 g náplně
bylo použito 60 g ovoce
Podíl náplně je nejvyšší ze všech, přesto je jí
méně, než uvádí výrobce na obale, a je v ní
velmi málo ovoce. Údaje jsou hůře čitelné,
chybí návod k přípravě a způsob úpravy pokrmu (zchlazený
pokrm). Datum spotřeby překrývá část textu.

Z degustace: Knedlík vypadá pěkně, působí jako domácí. Těsto
je ale suché a tuhé, má oschlý povrch, je odolné vůči noži. Je
příliš cítit po droždí, jinak nevýrazné chuti. Náplň je chuťově
nepříjemná, lepkavý zahuštěný jahodový protlak připomíná
jahody jen vzdáleně. Je velmi sladká a silně cítit po škrobu.
Známka 3,8.

známka tes

tuznámka tes

tu známka tes

tu

známka tes

tu

výrobcevyrobeno

FrostFood Rokytnice v Orl. horách
výrobce výrobce

Faho Krhanice

výrobce
Svoboda Blučina, vyr. pro Tesco

v Maďarsku pro Lidl
výrobce

Pol Milovice

Frozen dream Knedlíky
se švestkovou náplní

Pekosa Chodov

cena za 1 kg

Faho Ovocné knedlíky
meruňkové, ruční výroba

Don Peppe
Tvarohové knedlíky borůvkové

Kynutý knedlík
s meruňkou

Překvapilo mě, že hodnocené knedlíky
měly rozptyl od hodně špatných až po
dva velice dobré vzorky. U mě lépe ob-
stály knedlíky, které obsahovaly tva-
roh. Byl v nich sice i přídavek brambo-
rového těsta, ale ten byl na obale uve-
den, jak jsme se po hodnocení dozvě-
děli, takže v tom nevidím problém.

Tesco Kynuté knedlíky
s jahodovou náplní

2,6
cena za 1 kg

Byla jsem hodně zklamaná.
Většina knedlíků měla velice le-
pivé těsto, náplň byla buď pří-
liš sladká, nebo zahuštěná růz-
nými složkami, což signalizuje
nižší podíl ovoce. Pokud je
v knedlících džem, chutnají ji-
nak, než když jsou v nich kous-
ky třeba ovoce, třeba meruň-
ky. A ty nejsou nikdy tak slad-
ké jako meruňkový džem.

Myslím, že výrobky odpovídaly ceně.
Byly mezi nimi rozdíly hlavně ve struk-
tuře náplně. U průmyslově vyráběných
knedlíků nemůžeme očekávat, že v
nich bude kusové ovoce. Naopak u
těch ručně dělaných bych čekal, že tam
kousek ovoce bude. Mezi tvarohovými
byly dobré ty z Bidvestu (výrobce jsme
degustátorům oznámili až po degusta-
ci – pozn. redakce). Mezi kynutými je-
den vzorek s celými meruňkami.

Tvarohové knedlíky byly lepší,
kynuté horší, hlavně těsto bylo
dost katastrofální. Ale je to prů-
myslově připravený výrobek...
Výrobci by měli upravit recep-
tury, aby vylepšili těsta.

Pro mě byl test obrovsky zajímavý a
leckdy to překvapení nebylo zrovna
příjemné. V „tvarohových“ knedlících
jsemmoc tvarohového těsta nerozpo-
znala, spíš jsem v nich cítila bramboro-
vý prášek. Ovocné knedlíky se sice dě-
lají i z bramborového těsta, ale proč
dávat ty dvě věci dohromady.

cena za 1 kg

cena za 1 kg

Knedlík kynutý
s náplní jahodovou

cena za 1 kg

cena za 1 kg

3,2

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

4,3

Jana Dostálová
Vysoká škola
chemicko
-technologická

Chlazené knedlíky byly většinou děla-
né klasickými recepturami a ze suro-
vin, jaké používáme doma, takže neob-
sahují tolik aditiv. Zatímco u většiny
mražených knedlíků byla receptura
upravována dalšími látkami, aby vypa-
daly pěkně a chutnaly lépe.

Jitka Rákosníková
gastronomická
publicistka

Jiří Faltys
šéfkuchař a gastrono-
mický poradce

3,9

37 Kč 3,5 3,7

93 Kč

Jsem spokojený tak z jedné čtvrtiny,
protože každý čtvrtý výrobek ode
mě dostal jedničky. Ostatní měly
problémy – špatná náplň, špatné těs-
to a někdy také nesprávný čas vaře-
ní. Když jsme postupovali podle ná-
vodů, nestačila se náplň prohřát.

Těm 12 knedlíkům jsem udělil dvě
jedničky a tři pětky. Některé byly
tragické. Hrozně mě rozčiluje jed-
na věc. Každá země je hrdá na
něco ze své kuchyně, Italové dělají
nejlepší pastu, Mexičané mají zase
své tortilly… A my jsme knedlíková
velmoc. Takže bychom knedlíky –
ať už houskové, nebo ovocné –
měli skutečně umět, i ty v super-
marketu. A to se tady nepotvrdilo.

Jiří Eichner
Asociace
kuchařů
a cukrářů ČR

Irena Michalová
Sdružení českých
spotřebitelů

Čekal jsem to horší, pár vzorků mě ale
příjemně překvapilo, hlavně ty tvaro-
hové, i když u některých byly cítit
brambory. Katastrofa byly kynuté
knedlíky. Jeden s celou meruňkou byl
v pohodě, ale jinak to bylo špatné.
V těstě bylo cítit dost droždí.

106 Kč

92 Kč 63 Kč

Jeden vzorek měl náplň, která připomí-
nala všechno možné, jen ne jahody.
Dobré byly knedlíky s povidly. Jinak
ostatní byly průměrné. Všechny vypa-
daly docela hezky, když na ně dáte
tvaroh, máslo, cukr... dá se to jíst, ale
dobré to moc nebude.

95 Kč

Rudolf Ševčík
Vysoká škola chemic-
ko-technologická

Jaroslav Sapík
šéfkuchař a majitel
restaurace

Pavel Maurer
gastronomický
publicista

Daniel Průša
šéfkuchař restaurace
Hajnovka

o něco lepší chuť.

Jiří Napravil
Asociace kuchařů
a cukrářů ČR

CHLAZENÉ Špatná těsta a málo ovoce

POROTA

Jak vám chutnaly testované ovocné knedlíky?

propadák testu

28,2 %

25 %

22,6 %

22,2 %

20,8 %

17,3 %

17,1 %

16,6 %

16,1 %

14,8 %

14,3 %

5,5 %

198 g*

109 g

93 g

92 g

92 g

88 g

88 g

83 g

76 g

69 g

69 g

60 g

1. Knedlík kynutý s náplní jahodovou

2. Frozen dream Knedlíky se švest. náplní

3. Babiččiny tvarohové knedlíky s povidly

4. Kynuté knedlíky s jahodovou náplní

5. Dobroty Babičky Kláry Tvar. knedlíky borůvkové

6. Don Peppe Tvaroh. kn. borůvkové,

7. Dobroty babičky Kláry Tvaroh. kn. jahodové

8. Dobroty od Jiřinky Tvaroh. knedlíky jahodové

9. Don Peppe Jahodové knedlíky

10. Albert Excellent
Tvarohové knedlíky s celými jahodami

11. Ovocné knedlíky meruňkové, Faho

12. Kynutý knedlík s meruňkou, Pol

1. Babiččiny tvarohové knedlíky s povidly

2. Frozen dream Knedlíky se švestk. náplní

3. Dobroty babičky Kláry Tvaroh. kn. jahodové

4. Dobroty Babičky Kláry Tvaroh. kn. borůvkové

5. Don Peppe Tvarohové knedlíky borůvkové

6. Dobroty od Jiřinky Tvarohové kn. jahodové

7. Don Peppe Jahodové knedlíky

8. Albert Excellent
Tvarohové knedlíky s celými jahodami

9. Kynutý knedlík s meruňkou

10. Kynuté knedlíky s jahodovou náplní

11. Ovocné knedlíky meruňkové, Faho

12. Knedlík kynutý s náplní jahodovou

Kolik je v knedlících ovocné náplně
(podíl náplně v procentech)

Kolik je v náplni ovoce
(kolik gramů ovoce bylo použito na výrobu 100 g náplně )

* Vysoký obsah ovoce je dán tím, že náplň tvoří
povidla a ta jsou vyrobena z velkého množství švestek.

Nic není gratis
Z dvanácti testovaných vzorků byl bez
výhrad ke značení jen jeden – Albert Ex-
cellent. Všechny ostatní měly větší či
menší chyby, které komplikují spotřebi-
telům výběr. Některé je dokonce kla-
mou.
Třeba když slibují cosi zdarma, jako

například Dobroty babičky Kláry se slo-
ganem „plus 25 % zdarma“.
„Takové tvrzení je podle zákona na

ochranu spotřebitele považováno za
klamavou obchodní praktiku a je zaká-
zané, protože spotřebitel nic zdarmane-
dostává,“ vysvětluje IrenaMichalová.
Klamavou obchodní praktikou jsou

všechny případy, kdy podnikatel uvádí
u výrobku, za který musí spotřebitel vy-
naložit jakékoli náklady, slova jako gra-
tis, zdarma, bezplatně nebo podobné-
ho významu.

Málokdo obalům rozumí
Není to poprvé, co test MF DNES uká-
zal, že výrobci mají problémy s uvádě-
ním informací důležitých pro spotřebi-
tele na obalech svých potravin. Na je-
jich omluvu nutno říct, že legislativa
pro značení potravin není jednoduchá
a navíc v současné době procházejí
předpisy změnami.
Vždy však platilo a stále platí, že úda-

je na obalech musí být pro spotřebitele
srozumitelné, jasné a nesmějí je kla-
mat. Takové jsou ale jen málokdy.
Výrobci si zřejměmyslí, že spotřebite-

lé nevěnují údajům na obale pozor-
nost, a uvádějí je tak, aby sice splnili po-
vinnost, kterou jim ukládají předpisy,
nikoliv aby zákazníkům podali správné
a srozumitelné informace o výrobku.
Zajímavé je, že všechna reklamní sdě-

lení typu Bez konzervantů, Bez barviv,
Bez sladidel jsou vždy uváděna velkým
čitelným písmem a na přední straně
obalu. Nikdy by je neuvedli drobným
písmem nebo na málo kontrastním
podkladu, aby je nikdo nepřečetl. Tak
jako nám servírují ty nejdůležitější infor-
mace, které rozhodují o tom, zda si pro-
dukt vybereme. Hana Večerková
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