
Vypadá to jednoduše. Bio brambory
nachystané v sáčku doma oškrábat,
uvařit a pochutnat si na té dobré žluté
zdravé hmotě. 

To, že za každou bramborou je práce – pří-
prava půdy, sadba, péče, sklizeň, uskladně-
ní, třídění a balení je už tak nějak samozřej-
mé a běžné. Ale na co všechno narazíte,
když chcete pro zákazníky připravit nový
bramborový výrobek? Brambory takové, aby
vyhověly současným nárokům jídelen a ku-
chyní restaurací? Které by byly již připrave-
né k použití, nemusely se škrábat, nevznikal
by odpad, a přitom by se zachovala kvalita
a chu�? Jsou tu. Bio brambory loupané,
vakuované, balené pro 5 kg, do kuchyní
(bio do škol) a restaurací – vypěstované
na biofarmě Josefa Sklenáře na Vysočině.

Na první pohled se ani tolik neliší od těch
konvenčních – žluté brambory. Co ale, když
se nedopatřením obal poruší a dovnitř vnik-
ne vzduch? Zatímco konvenční brambory
zůstanou žluté jako ananas, těm bio ze-
šedne povrch. Není tam pyrosiřičitan
sodný, E 223, který by tomu zabránil. Lát-
ka, která je ohodnocena jako nejškodlivější
a pan Syrový ji ve své knize „Éček“ dal nej-
horší známku 5. Látka způsobuje aler-
gické reakce, zejména u astmatiků, a ni-
čí vitamín B1. Takže na jedné straně žluté
brambory i v porušeném obalu. Ale za ja-
kou cenu? Nebo na druhou stranu, bio-
brambory, ke kterým se musí přistupovat

jako k bramborám, tedy
po vybalení ze sáčku je
propláchnout vodou a hned
zpracovat – jako doma vku-
chyni – ale bez těchto škod-
livých „přídavků“. 

Mimochodem: látka,
která způsobuje šednutí,
tmavnutí povrchu bram-
bor, je kyselina chloroge-
nová, která v bramboře
zabraňuje obecné strupovitosti hlíz. V hlíze
bramboru patří k nejbohatším zdrojům
antioxidantů v lidské výživě. A dá se vyhle-
dat i jako CGA a aktivní zeštíhlující látka
– zpomaluje vstřebávání cukrů a zabraňu-
je jejich ukládání ve formě tuku. Její obsah
záleží na odrůdě a ročníku, ale při ekolo-
gickém pěstování je zaznamenán trend
vyššího obsahu kyseliny chlorogenové (Ji-
hočeská univerzita v ČB).

Jsme naučeni vnímat barvy jako známku
kvality, ale občas asi trochu zkresleně. Ne
nadarmo se říká, že „jíme očima“. Na barvě
záleží. Ale také na zvyku. Někdo je zvyklý
na fialové krávy, sytě růžovou šunku, ana-
nasově žluté brambory – a nic jiného ne-
chce... Anebo můžeme za přirozeným
zbarvením vidět kvalitu a důkaz absence
látek, které nechceme. Z „nevýhody“ máme
výhodu. Nákroj biouheráku po několika
hodinách zešedne a bio šunka není rů-
žová až fialová, ale šedo-růžová – dusi-
tanové solící směsi tam nebudou. Bram-
bory v porušeném sáčku ztmavnou –
jsou bez pyrosiřičitanů. Konec řečí, čas
něco pojíst. 

Dobrou chu�! 

www.biofarma.cz
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JAK SE MÁTE, CIBULKOVI?
Za oknem je sice ještě tma, ale Lucka s Kubou už se chystají do škol-

ky. Z kuchyně krásně voní bylinkový čaj s medem. Děti sedí nad hro-
mádkami oblečení, ale do oblékání se jim moc nechce. „Fuj,“ škare-
dí se Kuba. „Punčocháče a tlustý rolák a oteplováky. Ještě že si ne-
musím vzít kožich! Budu nabalený jako cibule!“ „Cibulka!“ směje se
Lucka. – „Vždy� jsme Cibulkovi, tak co ti vadí?“ Maminka, která prá-
vě nakoukla do pokoje se přidává: „To víš – březen, za kamna vlezem!
A vůbec, cibule je zdravá. Má hodně vitamínu C. A spousty kytiček vy-
růstají z cibulek!“ Ani po snídani jim cibule nejdou z hlavy. Když šla-
pou s tatínkem chladným ránem, řádně zabaleni do šál a čepic, spo-
lečně mudrují: „Cibule má hodně vrstev, tak jako te� my. Ale co je
uvnitř?“ ptá se Kuba. „Určitě nějaké překvapení,“ tváří se tajemně
tatínek... „Jasně,“ vzpomene si Kuba na maminčinu poznámku o ky-
tičkách. „Už se těším na první sněženky.“ – „A já jsem taky překva-
pení?“ nechce se Lucka vzdát rozhovoru na tajemné téma. „Vy jste
moje dvě překvapení, vy moje cibulky,“ směje se tatínek Cibulka. – „A
te� šupem, a� nepřijdeme pozdě do školky,“ chytí děti za ruce a se smí-
chem utíkají k nedaleké školce. „Dnes vás vyzvedává babička s dě-
dou,“ připomíná tatínek. „A budeme přesazovat kytky a klíčit se-
mínka!“ těší se děti. Jaro se kvapem blíží...

ÚKOLY
� Při procházce si všímejte prvních jarních květů. Doma zjistěte, jak se kvě-

tina jmenuje a vyrůstá-li z cibulky. 
� Do misky dejte filtrační papír nebo vatu a navlhčete vodou. Navrch dejte

jednotlivá semena hrachu a umístěte na okenní parapet. Sledujte, jak hrášek
klíčí. Po vyklíčení zasa�te do hlíny nebo snězte!

� OBRÁZEK: vybarvi Č-červená, Z-zelená, SZ-světle zelená, H-hnědá,
SH-světle hnědá, M-modrá  

Text a obrázek: Lenka Hronešová 
Středisko ekologické výchovy SEVER, pracoviště Hradec Králové

Bio brambory a konvenční brambory po 10 ho-
dinách od porušení obalu

BIOBRAMBORY ZE SASOVA 
– Barevné zauzlení...


