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Jak chutnaly paštiky odborníkům
DELVITA
Bruselská paštika

1,7

výrobce:
Delvita, země
původu Belgie
cena:
44,90/330 g
(Delvita)
cena za kg:
136 Kč

ALBERT Francouzská
paštika s játry

2,0

výrobce: není uveden, podle identifikačního čísla je to Alimpex maso
Dobřejovice (CZ 7297)
cena: 12,90/100 g (Albert)
cena za kg: 129 Kč

Paštika s příjemným vzhledem, barvou,
konzistencí, vůní i chutí.
Nejvíc se blíží představě ideální játrové paštiky. Výhrady? Příliš slaná
a málo kořeněná.

Má příjemný vzhled (kousky jater)
i chuť, příliš měkkou konzistenci
(obsahuje dost vody) a trochu nerovnoměrnou barvu.

PRIMA GROUP
Dobrá játrovka

výrobce:
Zedníček
Kunovice
cena
za kg:
85 Kč
(Tesco)

výrobce: Prima Group
Nezamyslice
cena: 39,00/400g (Albert)
cena za kg: 97,50 Kč

Příjemná,
jemná
a přiměřeně
slaná paštika s hezkou barvou
a dobrou texturou. Chutná ale trochu moc po sádle.

2,5

Dobře se roztírá, má příjemný
vzhled i chuť, nevýraznou vůni
a měkčí konzistenci s velkými vzduchovými dutinkami. Je slanější.

SCHNEIDER
Jemná játrová paštika

výrobce:
Procházka
Roudnice
cena:
19,90/350 g
(Carrefour)
cena
za kg:
57 Kč

výrobce: Schneider masokombinát
Plzeň
cena: 23,50/235 g (Globus)
cena za kg: 100 Kč

Vyšší obsah mikroorganismů,
než připouští vyhláška.

3,5

výrobce: Sušické uzeniny Sušice
cena za kg: 170 Kč (Carrefour)
Paštika
s pěkným
vzhledem
i vypracováním,
ale netypickou
chutí (je cítit škrobem) a konzistencí
(spíš salám než paštika) a poměrně
vysokou vrstvou sádla. Obsahuje
hodně čistých svalových bílkovin
(masa a jater), ale i dost vody.
Vyšší obsah mikroorganismů,
než připouští vyhláška.

2,4

výrobce: Alimpex maso Praha 10
cena: 14,90/150g (Kaufland)
cena za kg: 99 Kč
Dobře roztíratelná paštika s kousky
jater a kořením, s vyrovnanou,
i když trochu prázdnou chutí, nepřirozenou vůní a barvou, která na
vzduchu rychle hnědne. Hodně našlehaná. Obsahuje dost vody.

výrobce: Procházka Roudnice
cena: 6,90/140 g (Carrefour)
cena za kg: 49 Kč

SCHNEIDER
Francouzská paštika

2,7

výrobce: Schneider masokombinát Plzeň
cena: 24,90/360 g
(Delvita)
cena za kg: 69 Kč

PROCHÁZKA Království 2,9
paštik Játrový sýr

Má pěkný
vzhled, tužší konzistenci a průměrnou chuť, ve které
převládá sádlo. Má přitom nejvyšší
podíl čisté svalové bílkoviny.

KRAJANKA
Francouzská paštika

3,0

Dobrý vzhled,
vůně i barva, která
však na řezu
šedne. Má netypickou chuť a tužší
konzistenci. Obsahuje hodně
čistých svalových bílkovin.

TESCO
Provensálská paštika

BEST FARM
Mandlová paštika

2,8

3,3

VESELÁ PASTÝŘKA
Lahůdková paštika

Porota jedenácti odborníků posuzovala jejich
chuť, vzhled, vůni a konzistenci. Jako obvykle
neznali značku, ale sdělili jsme jim název
(francouzská, provensálská, játrovka...) i formu balení, aby mohli každý výrobek posoudit
zvlášť.

Má příjemnou barvu, dobře se roztírá. Je však moc řídká až blátivá, má
výraznou chuť po sádle. Obsahuje
hodně vody a málo čistých svalových bílkovin.

Takové, které bych si s chutí vybral, tu byly asi tři, ostatní jsou spíš průměrné a několik skutečně špatných.

Jan Rosmus

Vratislav Soukup
Ahold Czech Republic

To, co jsme tu ochutnali, nebylo špatné. Asi
jen dva výrobky nesplnily očekávání. Čekala jsem to horší.

Vlasta Sofková
Státní zemědělská a potravinářská
inspekce Ústí nad Labem

Josef Duben
Státní veterinární správa Praha

Obecné výhrady poroty
sádla, málo játrové chuti, některé jsou
naopak hořké
■ sůl a koření překrývají „lacinou“ surovinu
(například drůbeží separáty)
■ některé jsou příliš mazlavé
■ občas cizí vůně i pachuť
(hve)
Známka testu. Čím je nižší, tím více paštika porotcům chutnala.

Některé paštiky jsou vzhledem k ceně překvapivě dobré, zatímco další sice nejsou
úplně špatné, ale za ty peníze
bych si je nekoupil.

Jiří Drobný
Test DNES
v České televizi
16. listopadu
ve 21.45 na ČT 1
v pořadu
Černé ovce

Ústav pro vyšetřování
potravin Praha

Výsledky mě nijak zvlášť nepřekvapily. Tento sortiment docela znám, protože v rámci
vyšetřování potravin se k nám
do ústavu dostanou nejrůznější typy paštik.

Stanislava Herčíková
Více o testu paštik
13. listopadu v 10.10
v pořadu O všem s vámi

Konzervy
HAMÉ Májka
lahůdkový vepř. krém

Globus ČR

Paštiky nebyly špatné, ale vzhledem a do
jisté míry i chutí se vzdalují paštikám francouzským. Je vidět, že výrobci
vycházejí vstříc požadavkům
českých spotřebitelů.

Ve Státním veterinárním ústavu v Praze podrobili paštiky mikrobiologickým rozborům, měřili obsah tuku, vody a čistých svalových bílkovin, které vypovídají o množství použitého
masa a jater.

1,7

Pavel Holeček

3,3

výrobce: Hamé Babice
cena: 16,90/150 g (Billa)
cena za kg: 113 Kč

■ chuť

O testu

Čekal jsem to trochu lepší. Hodně paštik
prozrazovalo levnou surovinu, u některých
byla i poměrně silná chuť prsního sádla, jiné byly dokonce
i barvené.

Výrazné rozdíly! Některé paštiky byly na
svou cenu hodně dobré a jiné hodně špatné;
zejména ty v hliníku. Řekl
bych, že tam výrobci semelou, co se dá.

Paštiky na stole i v laboratoři

D

Některé výrobky rozhodně dobré nejsou.
Buď jsou příliš slané, nebo moc nahořklé,
nebo nemají vůbec játrovou chuť. Celkově
si myslím, že paštiky by
mohly ve své kvalitě leccos dohnat.

Státní veterinární ústav Praha

výrobce:
Hamé
Babice
cena:
16,90/150 g
(Tesco)
cena za kg:
113 Kč

o testu jsme vybrali výrobky, které
svým názvem připomínají paštiky
a v názvu nebo ve složení mají játra.
Všechny to byly balené výrobky různého typu
– ve vaničkách, buřtíkách, játrové sýry ve vrstvě slaniny obalené staniolem i hliníkové konzervičky.

Jak vám paštiky chutnaly?
Odpovídaly vašim představám?
Na to jsme se zeptali porotců
po degustaci.

výrobce: Beskydské uzeniny Frýdek-Místek
cena: 10,90/125 g (Kaufland)
cena za kg: 87 Kč

Má příjemnou vůni i vzhled a příchuť bylin. Příliš řídkou (našlehanou)
konzistenci a nevýraznou „prázdnou“ chuť. Obsahuje dost vody
a málo čistých svalových bílkovin,
znamená to, že výrobce použil
méně masa a jater.

Vyšší obsah
mikroorganismů, než připouští vyhláška.

Velké rozdíly

Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Má příjemný vzhled i barvu, je však
příliš mazlavá až blátivá, chutná po
mandlích, ale velké kusy mandlí
jsou rozmístěny nepravidelně
a z paštiky se odlupují. Dost tučná.

Jemná paštika s příjemnou konzistencí,
ale s netypickým
vzhledem i chutí
(hodně sádla,
málo játrové
chuti). Proč
se nazývá
„francouzská“?

porota

Jana Dostálová

Příjemná paštika s trochu „levnou“
chutí, ale výborným poměrem
chuť/cena. Dobře se roztírá, možná
je moc měkká, obsahuje dost vody.

JELIBO Klub dobrých
2,4
jedlíků Bruselská paštika

PONNATH
Paštička Klasik

PROCHÁZKA Království 2,1
paštik Játrovka

Státní veterinární ústav Praha

Nic mě tu výrazně nepřekvapilo, ale pravda
je, že jsou paštiky, které bych na
trh nepustila.

Marta Pospíšilová

3,0

výrobce: Hamé
Babice
cena:
9,50/100 g
(Tesco)
cena za kg:
95 Kč
Plusy: vyrovnaná růžová, i když trochu bledá barva, dobře se
roztírá.
Minusy: příliš slaná, hodně našlehaná, chutná víc po sádle než játrech.
Z kulatých hliníkových konzerviček
je nejlepší.

VAMBERK
Játrová paštika

3,3

výrobce: Maso
uzeniny Vamberk
cena:
3,50/42 g
(Delvita)
cena za kg:
83 Kč
Má příjemný vzhled, odpovídající
barvu i konzistenci. Je příliš slaná,
bez játrové chuti, chutná po sádle.
Obsahuje málo čistých svalových
bílkovin.
Neodpovídá předpisu o masných
výrobcích, protože obsahuje víc
než 70 % vody.

SELIKO
Játrovka

3,9

výrobce: Seliko
Opava
cena:
4,40/50 g
(Tesco)
cena za kg:
88 Kč
Jemná, roztíratelná paštika s nevýraznou až cizí
chutí (příliš hořká), mdlou šednoucí
barvou a velkými vzduchovýmidutinkami.
Obsahuje hodně vody a málo
čistých svalových bílkovin (masa
a jater).

MINCE Játrovka paštika 4,5
z vepřových jater
výrobce:
pro obchodní
síť Julius
Meinl vyrábí Hamé
Babice
cena:
7,90/75 g
(J. Meinl)
cena za kg: 105 Kč
Paštika má nepříjemný vzhled (po
chvíli zešedne), cizí vůni, nepříjemnou nahořklou až nakyslou chuť, je
dost slaná. Obsahuje málo čistých
svalových bílkovin (masa a jater).
FOTO: MAFA – LUKÁŠ PROCHÁZKA

Ústav zemědělských
a potravinářských informací

Dá se říct, že všechny výrobky v malých
konzervičkách neodpovídaly typické chuti
paštik. Sám bych doporučoval
zaměřit se spíš na paštiky ve
vaničkách nebo „buřtících“.

Pavel Groh
Makro Cash & Carry ČR

Byly tu docela velké rozdíly. Určitě bych se
při nákupu neřídil jen cenou,
ale spíš zkušeností.

Pavel Košulič
Vysoká škola chemicko-technologická Praha

