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Výrobci vánočky umí, 
benešovští obzvlášť
Ve spolupráci s redakcí CZ TEST uveřejňujeme výsledky testu 
vánoček, který se uskutečnil v laboratoři VŠCHT Praha. Peka-
ři mají aktuálně plné ruce práce. Právě poslední listopadové 
dny graduje pečení cukroví určeného k prodeji v tržní síti, a co 
nevidět zaznamenají oproti zbytku roku až tisícinásobný zá-
jem spotřebitelů o tradiční vánoční poklad – vánočku. Nejvyšší 
čas otestovat, jak na tom výrobci jemného pečiva jsou a jak 
lahodné výrobky na trh dodávají. Posvítili jsme si hned na šest 
z nich, přičemž jsme z jejich stájí dohromady otestovali osm 
výrobků – a byli jsme opravdu překvapeni. 
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TIPY NA DÁRKY
pro fajnšmekry

Proč se na řízek dává citron?
+ další zajímavosti

CENY POTRAVIN:
Za co si připlatíme?

Trhy 2021
+  vánoční rozhovor  

s Lindou Finkovou, Anetou Christovovou 
a Vlaďkou Pirichovou
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MÁSLOVÉ VÁNOČKY

KUŘECÍ MASO

Snad každý patrně tuší, že vá-
nočka není novodobým symbolem 
Vánoc. Je tu s námi už od nějakého 
14. století, kdy se o svátcích tradič-
ně pekla její předchůdkyně calta. 
Ta obsahovala vesměs obdobné in-
gredience jen s tím rozdílem, že se 
nezaplétala. Svých prvních copán-
ků se dočkala o dvě stě let později, 
další dvě století si také počkala 
na to, až se z výsady pekařského 
cechu stane po domácku připravo-
vaná záležitost. 

Patronka úrody a motiv narození
Taková hospodyňka se v 18. století 
rozhodně nudit nestihla. Váno-
ček totiž musela upéct přesně 
tolik, kolik členů její rodina čítala 
a k tomu ještě jeden kus navíc – 
pro případného pocestného. Při 
výrobě vánočky se dodržovala 

striktní pravidla. Hospodyně mu-
sela mít na sobě kupříkladu bílou 
zástěru a na hlavě šátek a po ce-
lou tu dobu nesměla promluvit. 
Během kynutí těsta nesměly děti 
skákat, naopak hospodyně měla 
poskakovat co nejvýš, aby těsto 
dobře vyběhlo. 

Na Štědrý den spočinula ta největ-
ší z vánoček přímo ve středu stolu, 
na té si hospodyně dávaly záležet 
nejvíc, symbolizovala totiž dobrou 
úrodu v následujícím roce. Trado-
valo se, že pokud se povedla, mohl 
si hospodář oddychnout, pakliže 
se zdrcla a špatně vykynula, mohla 
se rodina připravit na horší časy. 
Právě kynutí totiž symbolicky zna-
menalo růst hojnosti. Zajímavé je, 
že se do těsta vždy přidávala také 
mince. Kdo ji pak našel ve svém 

kousku, mohl se spolehnout 
na boží ochranu. Takový člen ro-
diny měl být podle tradice zdravý, 
silný a úspěšný v roce následujícím. 

Zapletená ochrana před zlými 
silami
O vánočku se rodina nedělila 
jen mezi sebou, myslelo se také 
na dobytek. Pro každé hospodář-
ství bylo stěžejní otelit dobytek, 
pomnožit kur i zajistit dostatečné 
výnosy vajec nebo mléka, kus 
vánočky, který zvěř spořádala, 
byl pak znamením, že se v dalším 
roce dobře povede. V té době byli 
lidé natolik pověrčiví, že házeli kus 
vánočky i do studny a do pece. 
To proto, aby měli zajištěno teplo 
i dostatečné množství pitné vody 
a studna jim nevyschla. Vánočka se 
také rozhazovala okolo domu, to 
mělo domácnost uchránit od zlých 
sil, zbytky se ze stolů nesklízely, 
aby „nakrmily“ duše zemřelých. 

Co pramen, to význam
Vánočka rozhodně není zapletená 
zcela náhodně. Má připomínat ro-
bátko v zavinovačce. Správně má 
být zapletená z devíti pramenů, 
ovšem doma se obvykle obejde 
i se sedmi a pro mnoho nynějších 
hospodyněk je to až-až. Spodní 
copánek ze čtyř pramenů tvoří 
základ, v něm si lze symbolicky 
představit základní živly – oheň, 
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vodu, vítr a vzduch. Další tři pra-
meny, které se dávají na to jsou 
znamením silné vůle a rozumných 
činů, vršek ze zbylých dvou prame-
nů je lásky a moudrosti. 

Je libo normovaná?
Dnes už sice dobrá vánočka nesází 
na zajištění blahobytu, na sváteč-
ním stole by ale s ohledem ke ctění 
tradice chybět neměla. To, že si 
dovolíte ji nechat v rukou zkuše-
ných pekařů je dovoleno. Už jen 
pro holý fakt, že vánočky se u nás 
umí. Společný test Potravinářské 
komory ČR a Svazu pekařů a cuk-
rářů v ČR, z.s. je toho důkazem. 
Do testu máslových vánoček bylo 
zahrnuto celkem šest pekáren 
s osmi výrobky, z nichž dvě mohou 
používat logo „Vyrobeno podle 
České cechovní normy“.  Toto 
označení spotřebiteli zajišťuje nad-
standardní kvalitu, výrobce, který 
toto označení používá prohlašuje, 
že jeho výrobek obsahuje nejméně 
15 % cukru (vztaženo na hmotnost 

mouky), také nejméně 10 % rozi-
nek, nejméně 1 % nebo odpovída-
jící množství vaječných žloutků 
sušených vztaženo na hmotnost 
mouky a co se posypu týče, mand-
le loupané (celé, sekané, lupínky) 
nejméně v objemu 4 % vztaženo 
na hmotnost mouky. Jako nad-
standardní parametr je uvedena 
absence přídatných látek s výjim-
kou kyseliny askorbové a přídat-
ných látek obsažených v prosla-
zeném ovoci, případně vaječné 
melanži nebo nevaječném mašlo-
vacím přípravku, které nemají 
v hotovém výrobku technologický 
účinek. Vánočky vyrobené dle ČCN 
v celkovém hodnocení obsadily 
třetí a sdílené čtvrté místo. 

Těžký souboj chutí
Postup všech senzorických analýz 
byl v souladu s mezinárodními ISO 
normami. Samotné hodnocení 
probíhalo v senzorických boxech. 
Analýzu provádělo dvanáct zaško-
lených hodnotitelů, k hodnocení 

Co porotu zajímalo
Deskriptory hodnocení byly:
 
•Příjemnost vzhledu   
   (0 Nepříjemná – 100 Velmi příjemná)
•Příjemnost barvy  
   (0 Nepříjemná – 100 Velmi příjemná)
•Příjemnost vůně   
   (0 Nepříjemná – 100 Velmi příjemná)
•Příjemnost chuti   
   (0 Nepříjemná – 100 Velmi příjemná)
•Příjemnost textury  
   (0 Nepříjemná – 100 Velmi příjemná)
•Přilnavost k patru   
   (0 Málo lepivá – 100 Silně lepivá)
•Intenzita sladké chuti  
   (0 Neznatelná - 100 Velmi silná)
•Intenzita máselné chuti  
   (0 Neznatelná - 100 Velmi silná)
•Intenzita pachutí   
   (0 Neznatelná - 100 Velmi silná)
•Konzistence    
   (0 Měkká, vláčná - 100 Tuhá)
•Suchost   
   (0 Velmi suchý- 100 Velmi vlhký)

Pro celkové hodnocení byla použita 
pětibodová strukturovaná stupnice. 

Celkové hodnocení:  
 1 - Vynikající
 2 - Velmi dobrý
 3 - Dobrý
 4 - Ještě přijatelný 
 5 - Nepřijatelný
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pak byly použity nestrukturované 
stupnice s dvanácti deskriptory 
a u celkového hodnocení byla po-
užita pětibodová stupnice. Na prv-
ních dvou místech se umístily obě 
vánočky společnosti BENEA s. r. o. 
se známkou 1,8. Komise kladně 
hodnotila příjemný vzhled, vláč-
nou texturu, velmi příjemnou chuť 
a vůni s bohatým posypem man-
dlemi. Celkově všechny vánočky 
komisi uspokojily. 

Z hlediska výživy
Pokud se podíváme na výživové 
údaje, můžeme s překvapením 
zjistit, že i jemné pečivo, které není 
doporučováno k časté konzumaci, 
může být zdrojem vlákniny – vá-
nočky od společnosti BENEA s.r.o. 
obsahují 2,9 g vlákniny /100 g. Výži-
vové tvrzení „zdroje vlákniny“ lze 
použít pro potraviny, kde je obsah 
vlákniny alespoň 3 g/100 g. Malou 
úpravou receptury by se na trhu 
mohly objevit i vánočky s tímto 
výživovým tvrzením. 

(-red-)


