
Nejsou to všechno 
jen slisované 

vločky s trochou 
ovoce či oříšků. 

Jsou MEZI 
NIMI ROZDÍLY. 

Některým 
tyčinkám totiž 

vévodí cukr a tuk – 
jestli hubnete, měli 

byste se takovým  
raději vyhnout.

Ondřej Čarňanský

M
üsli tyčinky býva-
ly hitem na hubnutí 
kolem roku 1995. 
V posledních letech 

však jejich dřívější sláva poha-
síná. Mnoho lidí už dnes ví, že 
po nich nezhubne. Tvrdí to ale-
spoň doktorka Václava Kunová 
ze Společnosti pro výživu. Přesto 
však jejich občasné zařazení do 
jídelníčku nezavrhuje. „Pokud 
hubnete, je dobré mít u sebe jednu 
‚záchrannou‘ tyčinku pro případ 
nečekaného hladu, kdy nemáte po 
ruce vhodnější potraviny.“

Maximálně jednou denně

Že vám dvě nebo tři pětadvaceti-
gramové tyčinky za den neuško-
dí? Dost možná, pokud nemáte 
problémy s váhou. Jestliže se 
však snažíte hubnout nebo jen 
nepřibrat, měli byste si dopřát 
nejvýše jednu denně. Platí to 
však pouze tehdy, že intenzivně 
cvičíte. V opačném případě je 
i jedna za den příliš.

„Pokud necvičíte, je v pořád-
ku pouze jedna tyčinka za týden. 
V případě, že si k ní dáte bílý 

jogurt nebo mléko, můžete 
si ji dopřát i třikrát týdně. 
Bílkoviny v mléčných 
výrobchích vás totiž více 
zasytí a nebude mít za 
chvíli chuť zase něco 
sníst“ říká Václava 
Kunová.

Müsli tyčinku 
byste si však nikdy 
neměli dávat po 
večeři, když dosta-
nete chuť na sladké. 
V takovém případě 
je vhodnější jogurt 
slazený náhradním 
sladidlem nebo jedna 
kostička kvalitní hořké 
čokolády.

Sledujte energii 
a hmotnost tyčinek

Při výběru müsli nebo jiných 
cereálních tyčinek byste se 
měli orientovat podle energe-
tické hodnoty na 100 gramů, což 
vám umožní jednoduché porov-
nání výrobků mezi sebou. Stejně 
důležitá je i gramáž tyčinky. Čím 
méně váží, tím menší energetickou 
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a hradí redakce MF DNES. Poradí vám také, jak si správně 
v obchodě vybrat i jak uspět při reklamaci.Test

Při hubnutí Dobrá volba

“Ano, ale musí zůstat 
malou svačinkou

Müsli tyčinky jsou určitě dobré. 
Zasytí, ale jíst je celý den není 
vhodné. Jsou podle mě spíše zdravé 
než dietní – zdravé kvůli obsahu 
vlákniny a ovoce. A pokud jsou dia 
nebo bez polevy, tak budou i míň 
energetické. Jím je výjimečně, nej-
raději s čokoládovou polevou. 
Marie Průšová (25), studentka

“Bez jogurtové  
polevy určitě ano

Podle mě je dobré, když jsou 
v tyčince kousky ovoce a je slazená 
přírodním sladidlem. Množství 
cukru samozřejmě záleží na typu 
müsli. Ovocné by měly mít tak do 
290 kilojoulů, a to je určitě míň 
než v sušenkách.
Milada Švecová (45), knihovnice

“Ty bez polevy ano,  
ale mně nechutnají

Určitě je lepší vybrat si při hubnutí 
tyčinku bez polevy. Vločky, které 
tyčinka obsahuje, podporují trávení. 
Tyčinky jsou sladké, takže tam 
bude dost cukru, ale tuků by měla 
mít míň. Nicméně müsli tyčinky 
nemám ráda, takže je nejím.
Eva Šafářová (16), studentka

“Je vhodná, protože 
obsahuje cereálie

Cereálie podporují trávení a očišťují 
tělo od toxinů. Určitě je v nich 
méně cukrů a mají méně kalorií 
a téměř žádný tuk. Občas si tyčinku 
dám. Nejradši mám meruňkovou 
nebo s čokoládovou polevou.
Drahomíra Kinclová (52), 

ekonomka

Anketa
Je müsli 
tyčinka 
vhodná 
při hubnutí?

“Myslím, že je lepší  
svačinkou než sušenka

Záleží na tom, jestli je tyčinka 
s polevou, nebo bez ní. Jsou v nich 
vločky, které podporují trávení 
a zároveň pročišťují. Myslím, že má 
určitě nižší energetickou hodnotu 
než třeba sušenka, ale já jsem ještě 
žádnou müsli tyčinku nikdy nejedl.
Jaroslav Kolář (31), číšník

Corny Linea bez 
přidaného cukru
(Schwartau), 25 g
müsli tyčinka

Má nejnižší energetickou hod-
notou ze všech testovaných 
v přepočtu na 100 g. Bez přida-
ného cukru, je doslazena sla-
didlem maltitol. Obilné vločky 
tvoří 26 % hmotnosti výrobku.

energie 1 471 kJ/368 kJ
bílkoviny  6,5 g
sacharidy 65 g
tuky  13 g

Údaje jsou uvedeny na 100 g, za 
lomítkem je energie v jedné tyčince

Müsli Spar,  
černý rybíz
(Spar), 30 g
müsli tyčinka

Klasická müsli tyčinka. Její 
energetická hodnota na 100 g 
je jedna z nejnižších. Vévodí 
jako vždy sirup, následován 
vločkami, kukuřicí a jablky. 
Zajímavá je přítomnost černého 
rybízu, ale ten tvoří jen 5 % 
hmotnosti.

energie 1 486 kJ/446 kJ
bílkoviny 3,9 g
sacharidy 67 g
tuky 7,6 g

Tyčinka zázvorová
(Lubs), 40 g
müsli tyčinka

Není doslazovaná, protože 
většinu obsahu tvoří sušené 
datle, fíky a rozinky. Tyčinka 
je spíše ovocná než obil-
ná, ovesné vločky jsou až 
na pátém místě ve složení. 
V průběhu redukce váhy 
může pomoci těm, kteří mají 
problémy se zažíváním.

energie 1650 kJ/412 kJ
bílkoviny 9,8 g
sacharidy 51,2 g
tuky 17 g

Müsli plum 
Firstnice
(pro Lidl), 30 g, müsli tyčinka

Klasická müsli tyčinka – sirup, 
obilné vločky, švestky, jablka, 
ztužený tuk. Nehraje si na to, 
že je něčím, čím být nemůže. 
Díky absenci cukrové polevy 
a relativně příznivému gly-
kemickému indexu ji můžete 
občas zařadit do redukčního 
jídelníčku.

energie 1666 kJ/500 kJ
bílkoviny 6,3 g
sacharidy 69,3 g
tuky 10,3 g

Občas neuškodí, ale moc

SlimBar Red fruit-
Antioxidants
(Tekmar), 35 g
müsli tyčinka

Tyčinka je skutečně bez 
cukru, přislazená náhradním 
sladidlem maltitol. Sušených 
brusinek, které mají být podle 
obalu zdrojem antioxidantů, je 
pouhých 4,3 %, což je nutričně 
nevýznamné.

energie 1500 kJ/450 kJ
bílkoviny 4,9 g
sacharidy 78,5 g
tuky 8,5 g

Müsli-snack, 
apfel
(Rapunzel), 29 g
müsli tyčinka

Klasická tyčinka, která nesli-
buje nic víc, než může poskyt-
nout. Přestože je glukózový 
sirup na prvním místě ve 
složení, hned za ním se řadí 
ovesné vločky, což je chvály-
hodné.

energie 1 507 kJ/437 kJ
bílkoviny 4,5 g
sacharidy 71 g
tuky 5,8 g

Fly müsli 
meruňková
(Rupa), 22 g
müsli tyčinka

Tyčinka s nejnižší energetickou 
hodnotou ze všech testovaných 
v přepočtu na 1 kus, protože je 
také ze všech nejlehčí. Složení 
je klasicky sirupovo-obilno-vloč-
kové, ale obohacené o vitaminy 
C a E v nutričně významném 
množství.

energie 1 554 kJ/342 kJ
bílkoviny 4,9 g
sacharidy 69,4 g
tuky 9,6 g

Medové Krusli
(vyrobeno pro Nový Věk), 30 g
tyčinka z křupavého müsli

I přes přítomnost ořechů 
a medu není tyčinka příliš 
kalorická. Na prvním místě 
ve složení jsou ovesné vločky, 
takže glykemický index bude 
poměrně příznivý.

energie 1776 g/533 kJ
bílkoviny 7,2 g
sacharidy 58,3 g
tuky 17,6 g

Apricot Muesli Bar
(Tesco), 35 g
müsli tyčinka

Přestože energetická hodno-
ta není vysoká, při hubnutí 
nám příliš nepomůže. Hlavní 
část hmotnosti výrobku tvoří 
sladká a tučná poleva – 30 % 
hmotnosti výrobku. Ovesných 
a pšeničných vloček je pouze 
16,5 %.

energie 1793 kJ/538 kJ
bílkoviny 3,9 g
sacharidy 61,3 g
tuky 18,5 g

Bio müsli jablečná
(Úsovsko), 30 g
müsli tyčinka

Na prvním místě je glukózo-
vý sirup, následují ovesné 
a pšeničné vločky. Zdravotní 
přínos, který bychom mohli 
mít z toho, že tyčinku vyro-
bili ze surovin ekologického 
zemědělství, kazí přítomnost 
ztuženého rostlinného tuku.

energie 1 583 kJ/475 kJ
bílkoviny 5,8 g
sacharidy 69,3 g
tuky 8,3 g

Fitness, cereálie
(Nestlé) 23,5 g
cereální tyčinka

Glykemický index výrobku je 
trochu vyšší než u müsli tyči-
nek. Přestože název evokuje 
vidinu štíhlé postavy, je nutno 
si dát pozor na to, že je výraz-
ně sacharidová. Má-li suplovat 
svačinu, nezapomeňte na pří-
davek jogurtu či mléka.

energie 1 615 kJ/379 kJ
bílkoviny 5,4 g
sacharidy 74,8 g
tuky 6,8 g

Bio-Müsli Riegel
(v Rakousku pro Spar), 
6x 25 g, müsli tyčinka

Vloček je více než sirupu, což 
zaručuje nižší obsah cukru 
i nižší glykemický index, a to 
je dobře. Zajímavou chuť 
tyčince dodává javorový sirup. 
Chvályhodná je i absence 
ztuženého tuku. 

energie 1 645 kJ/411 kJ
bílkoviny 5,8 g
sacharidy 68,9 g
tuky 9,9 g

Linea+, 
meruňka-broskev
(Pragosoja) 25 g
cereální tyčinka

Cereálie tvoří 34 % hmotnos-
ti výrobku. Chvályhodná je 
přítomnost celozrnné mouky, 
pšeničných otrub a ovesné 
mouky, přesto obsah vlákniny 
není významný.

energie 1882,5 kJ/470 kJ
bílkoviny 4,1 g
sacharidy 80,3 g
tuky 12,1 g

Müsli pro figur, 
exotic
(Nutrend), 25 g
müsli tyčinka s polevou

Energetická hodnota není sice 
vysoká, ale při hubnutí příliš 
nepomůže. Hlavní část tvoří 
sladké a tučné polevy, siru-
py. Ovesné vločky jsou až na 
šestém místě. Bohužel velmi 
malé množství vlákniny, pou-
hých 0,8 g v tyčince. 

energie 1660 kJ/415 kJ
bílkoviny 3,4 g
sacharidy 59,2 g
tuky 15,9 g

Co je to 
glykemický 
index

Glykemický index se 
určuje podle množství 
cukrů (sacharidů) v potra-
vině – čím méně, tím 
lépe. Jídlo s nízkým 
indexem lépe zažene 
hlad a nezvyšuje riziko 
ukládání tuků. Proto jsou 
vhodnějšní ovesné müsli 
tyčinky, které mají nižší 
glykemický index než 
cereální z obilovin, kuku-
řice či rýže.

Müsli tyčinky: jednu denně

Lady Fitness,  
svěží citronová
(Ekofrukt Slaný), 25 g
müsli tyčinka

Má nízkou energetickou hod-
notu, ale příliš sacharidů – kra-
lují glukózový sirup, citronové 
a pomerančové kousky, teprve 
pak následují ovesné a pše-
ničné vločky. Chvályhodný je 
přídavek hořčíku a zinku v nut-
ričně významném množství.

energie 1 480 kJ/370 kJ
bílkoviny 4 g
sacharidy 73 g
tuky 5 g



Test Cestování E7 DNES 1. února 2008
www.test.idnes.cz

hodnotu má, ale také méně 
zasytí.

Problematický často 
bývá i vysoký obsah 

sacharidů, zejména 
cukru. Naopak z tuků 
strach mít nemusíte. 
Müsli a jim podobné 
tyčinky ho většinou 
příliš neobsahují.

Když müsli, tak 
bez polevy

Při výběru se 
vyhněte tyčinkám 
s polevou. Ta u ně-
kterých výrobků 
činí až třetinu hmot-

nosti a navíc zvyšuje 
energetickou hodno-

tu přibližně o 20 pro-
cent. „Polevy se vyrábějí 

z cukru – toho je hmotnost-
ně nejvíce. Další složkou je 

rostlinný tuk, bohužel většinou 
ztužený, který nedělá organis-
mu dobře,“ upozorňuje Václava 
Kunová. „A pokud jde o tyčinky 
v jogurtové polevě, měli byste 
vědět, že se skutečným jogur-

tem toho mají málo společného. 
Poleva obsahuje spíše jogurto-
vé aroma. Sušeného jogurtu v ní 
bývá velmi malé množství.“

Ovocnou, oříškovou,  
nebo s cereáliemi?

Nižší energetickou hodnotu mají 
zpravidla tyčinky ovocné než oříš-
kové či čokoládové. Na druhou 
stranu oříškové lépe zasytí a jsou 
zdrojem vitaminu E a nenasycených 
mastných kyselin, které jsou pro 
organismus příznivé.

Při rozhodování mezi müsli  
(vyrobené z vloček) a cereální tyčin-
kou (obiloviny, rýže, kukuřice) dejte 
raději přednost té první. Müsli tyčin-
ky mají nižší glykemický index než 
cereální výrobky. 

Bez cukru nebo  
s náhradním sladidlem

Z hlediska hubnutí je nejlepší, pokud 
jsou výrobky bez přidaného cukru 
nebo doslazené náhradním sladi-
dlem. „Tyčinka slazená náhradním 
sladidlem má nižší energetickou 
hodnotu i glykemický index. Cukr 
je však bohužel součástí téměř 

všech müsli tyčinek, které jsou na 
trhu,“ říká Václava Kunová.

Ve složení bývá cukr často 
nahrazen sirupem, který dodá 
tyčince vláčnost. Z hlediska hub-
nutí to však nemá žádný význam. 
Sirupy mají totiž stejnou energe-
tickou hodnotu jako řepný cukr.

Karnitin v tyčince  
vám nepomůže 

Do některých tyčinek se přidává 
karnitin – látka zvyšující spotřebu 
kyslíku a tuku při cvičení, a tedy 
i spotřebu energie. „Aby se účinky 
karnitinu projevily, musíte upravit 
jídelníček a zvýšit fyzickou aktivi-
tu. A samotného karnitinu musíte 
přijmout alespoň 500 miligramů,“ 
vysvětluje Václava Kunová.

Jenomže karnitinu bývá v tyčin-
kách málo. Pokud bude v pětadva-
cetigramové müsli tyčince například 
20 miligramů karnitinu, nebude 
mít na hubnutí žádný vliv. Abyste 
dostali do těla minimální účinnou 
dávku pěti set miligramů, museli 
byste sníst pětadvacet tyčinek. A po 
takové porci energie byste zaručeně 
začali tloustnout.

pokud pravidelně cvičíte
Václava Kunová
Společnost  
pro výživu, 
wwww.stob.cz

“
Jedna müsli tyčinka 
k svačině příliš nezasytí, 
naopak může vyprovo-
kovat další chuť k jídlu 
nebo na sladké. Důvodem 
je to, že jen velmi malý 
podíl z energetické hod-
noty müsli tyčinky tvoří 
bílkoviny, které vyvolávají 
pocit nasycení. Proto je 
při hubnutí dobré, když 
si dáte k tyčince ještě 
bílý jogurt nebo sklenici 
mléka.

Protokol testu

n  v obchodech jsme vybrali 
30 müsli a cereálních tyčinek, 
které si lidé většinou dávají 
jako svačinku

n  všechny nutriční hodnoty 
(energie, bílkoviny, tuky, 
sacharidy), uvedené v přehle-
du, se vztahují ke 100 gra-
mům výrobku

n  hodnocení provedla lékař-
ka Václava Kunová ze 
Společnosti pro výživu, která 
se zabývá poradenstvím 
v oblasti výživy

n  podle údajů (nutriční hodnoty 
a složení) na obalech posou-
dila, jak jsou výrobky vhodné 
pro osoby snažící se hubnout

n  výrobky jsou rozděleny do 
tří skupin podle energetické 
hodnoty

Dobrá volba: výrobek s ener-
getickou hodnotou do 1 650 kJ/ 
100 g. Všechny jsou na bázi 
ovesných vloček nebo celo-
zrnných obilovin a bez polevy. 
Můžou být součástí redukčního 
jídelníčku nejlépe doplněné 
bílým jogurtem nebo sklenicí 
polotučného mléka či kefíru. 

Občas neuškodí: tyčinky 
s energetickou hodnotou do 
1 900 kJ/100 g, přičemž jeden 
kus nemá více než 800 kJ. 
Do redukčního jídelníčku je 
můžete zařadit v případě, že 
vám pomohou při chuti na 
sladké odolat dortu. 

Vyhněte se mu: výrobek s ener-
getickou hodnotou nad 1 900 kJ/ 
100 g nebo kus s více než 800 kJ. 
Těmto tyčinkám byste se měli 
při hubnutí raději vyhnout. 
Výjimku tvoří vysokoenergetické 
ořechové tyčinky nebo tyčinky na 
bázi lněného semínka (viz hod-
nocení), jenže pak musí nahradit 
klasický oběd. Ani to by však 
nemělo být často.

Fit müsli  
šťavnatá
(Úsovsko), 30 g, müsli tyčinka

Chlubí se nápisem, že je bez 
přidaného cukru (sacharó-
zy). Místo něj však obsahuje 
škrobový sirup, což vyjde 
pro vaši linii úplně stejně. Ze 
zdravotního hlediska je dobrý 
vysoký obsah sušeného ovoce, 
z hlediska linie je to však pro-
blematické.

energie 1740 kJ/522 kJ
bílkoviny 5,9 g
sacharidy 68 g
tuky 13 g

Cini Minis  
Cereálie a mléko
(Nestlé) 25 g, cereální  
tyčinka s mlékem

Cereálie jsou sice ve složení 
na prvním místě, ale bohužel 
jde o obiloviny s vyšším glyke-
mickým indexem – rýže, kuku-
řice. To společně se slazeným 
zahuštěným mlékem a cukrem 
znamená, že po jejím snědení 
dostanete brzy hlad.

energie 1741 kJ/435 kJ
bílkoviny 6,5
sacharidy 68,2 g
tuky 12,8 g

Corny Big  
Fruchtig-herb
(Schwartau), 50 g
müsli tyčinka

Ze sacharidů pochází 77 % 
energie, z bílkovin jen 7 %, 
což je špatně. Největší podíl 
mají obilné vločky, to je z hle-
diska glykemického indexu 
dobré. Sušené brusinky jsou 
výborným zdrojem antioxidač-
ních látek.

energie 1 608 kJ/804 kJ
bílkoviny 6,5 g
sacharidy 73,5 g
tuky 73,5 g

Organic Flapjack, 
se zázvorem
(Grano Vita), 85 g, obilná 
tyčinka

Ač 47 % energie tvoří tuky, 
jde o velmi zdravé – omega 3 
nenasycené mastné kyseliny. 
Jenže energetická hodnota se 
vyrovná lehkému redukčnímu 
obědu. Je zdrojem látek, které 
nejsou v běžném jídelníčku.

energie 1 856 kJ/1 603 kJ
bílkoviny 6,1 g
sacharidy 52,5 g
tuky 23,3 g

Müsli Pro figur, 
višeň se smetanou
(Nutrend), 28 g
müsli tyčinka s polevou

Patří mezi nejkaloričtější. L-
karnitin (45 mg, účinná dávka 
je 500 mg) ani 10 vitaminů, 
lecitin a malé množství vlákni-
ny figuře neprospěje. Hlavní 
část hmotnosti tvoří sladké 
a tučné polevy, sirupy. Ovesné 
vločky jsou až na 5. místě.

energie 1 918 kJ/537 kJ
bílkoviny 7,3 g
sacharidy 54,8 g
tuky 23,3 g

Vyhněte se jim

Fit frutík,  
limeta v jogurtu
(Úsovsko), 30 g
müsli tyčinka s polevou

Poleva tvoří 33 % hmotnos-
ti výrobku. Následuje 25 % 
ovoce, dále škrobový sirup 
a ztužený rostlinný tuk. 
Nejvyšší energetická hodno-
ta na 1 kus z této skupiny. 
Z hlediska redukce váhy je její 
složení velmi problematické.

energie 1825 kJ/547 kJ
bílkoviny 4,4 g
sacharidy 59,4 g
tuky 20 g

Müsli Ego 
cherries in yoghurt
(I. D. C. Lolly), 25 g
müsli tyčinka s polevou

Hlavní složkou je sirup, suše-
né ovoce a poleva, tedy zdroje 
cukru. Ovesné a pšeničné 
vločky zaujímají až páté místo. 
Přestože energetická hodnota 
tyčinky není vysoká, při hub-
nutí bychom ji měli zařazovat 
do jídelníčku opatrně.

energie 1848 kJ/462 kJ
bílkoviny 4,5 g
sacharidy 71,9 g
tuky 13,9 g

Mandel-Honig
(Alnatura), 40 g
mandlovo-medová tyčinka

Tyčinka z ekologického země-
dělství. Zdravá, díky vysoké-
mu obsahu vitaminu E pochá-
zejícímu z mandlí. Bohužel 
je příliš kalorická, právě díky 
mandlím, které tvoří 53 % 
hmotnosti výrobku, takže není 
vhodná pro redukční výživu.

energie 1 963 kJ/785 kJ
bílkoviny 11,4 g
sacharidy 40,5 g
tuky 29,2 g

Creamy bar
(Tekmar), 40 g
celozrnné cereálie v oříško-
vém krému

Tyčinka se chlubí na obalu 
hesly: celozrnné cereálie, 
vitaminy, vláknina. Ve sku-
tečnosti však tvoří 25 % 
hmotnosti tyčinky čokolá-
dová poleva. Cereálií není 
v tyčince mnoho.

energie 1 990 kJ/796 kJ
bílkoviny 6,96 g
sacharidy 64,62 g
tuky 21,57 g

Müsli v jogurtu
(Tekmar) 30 g
müsli tyčinka s polevou

Tučná a sladká poleva tvoří 
25 % hmotnosti výrobku. 
Extrudovaná kukuřice, pšeni-
ce a rýže mají vysoký glyke-
mický index, takže brzy dosta-
nete hlad. Ovesné a pšeničné 
vločky jsou ve složení až za 
nimi. Tuky tvoří 37 % energe-
tické hodnoty výrobku.

energie 2 002 kJ/601 kJ
bílkoviny 5,4 g
sacharidy 67,2 g
tuky 19,5 g

Go čokoláda
(Úsovsko), 23 g
cereální tyčinka s polevou

První příčky ve složení patří 
sirupu a polevě. Obiloviny 
jsou až na pátém místě, navíc 
v podobě extrudované kuku-
řice a rýže, která má vysoký 
glykemický index – dostanete 
tedy brzy hlad. Přesto při 
občasné konzumaci redukční 
režim nerozhodí.

energie 1810 kJ/416 kJ
bílkoviny 5,1 g
sacharidy 67,7 g
tuky 15,5 g

Twiggy švestka 
(Ekofrukt Slaný), 30 g
müsli tyčinka s polevou

Energetická hodnota tyčin-
ky není závratně vysoká, ze 
složení je však jasné, že vyso-
ký obsah cukru i vyšší gly-
kemický index (extrudovaná 
kukuřice, kukuřičné lupínky) 
můžou vyvolat po její konzu-
maci pocit hladu nebo chuti 
na další potraviny.

energie 1743 kJ/523 kJ
bílkoviny 6,8 g
sacharidy 56,3 g
tuky 17,5 g

Milky way minute
(Masterfood), 39 g
cereální tyčinka s mlékem

V tyčince není ani 10 % dopo-
ručené denní dávky vlákniny. 
Kalcia je jako ve 100 ml mléka. 
Na prvním místě je pšeničná 
mouka. Ovesné vločky jsou 
až šesté v pořadí. Obsahuje 
velké množství přidaného 
cukru a ztužený tuk, ten tvoří 
46 % energie výrobku.

energie 2 034 kJ/397 kJ
bílkoviny 6,8 g
sacharidy 58,7 g
tuky 24,9 g

Mandlový snack 
med a sezam
(Orino) 60 g
mandlová tyčinka

Na první pohled vypadá jako 
müsli tyčinka. Je velmi kalo-
rická a pro hubnoucí nevhod-
ná. Vynikající by byla pro 
osoby, které řeší problém, jak 
zdravě přibrat. Díky mandlím 
obsahuje vysoký obsah vita-
minu E.

energie 2 247 kJ kJ/1 348 kJ
bílkoviny 19,1 g
sacharidy 30 g
tuky 37,9 g

Peggy nut bar
(Ekofrukt Slaný), 36 g
ořechová tyčinka

Nejvyšší energetická hodnota 
ze všech tyčinek. Přestože 
vypadá na první pohled jako 
müsli tyčinka, žádné vločky 
ani cereálie neobsahuje – je 
na bázi ořechů. Také poleva 
při hubnutí rozhodně nepo-
může.

energie 2 337 kJ/841 kJ
bílkoviny 14,8 g
sacharidy 40,3 g
tuky 36,6 g

Foto: maFa – lukáš procházka

Z kontrol
Výrobky 
stažené z trhu
Přinášíme přehled zdravotně 
závadných či jinak nebezpeč-
ných výrobků, které objevily 
kontrolní orgány na trhu a naří-
dily jejich stažení z obchodů. 
Pokud je máte doma, nepouží-
vejte je a vraťte je do obchodu. 

Ftaláty v obalech 
koupelových gelů
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
varuje před těmito výrobky:
n Koupelový gel Bath Jelly 
MIMI, 30 ml 
datum výro-
by 04/2007, 
datum spotře-
by 04/2009, 
země původu 
Čína, distri-
butor Pavlína 
Vajdíková 
– ADONIS, 40 ml, Uherský Brod

n Koupelový gel Bath Jelly, 
datum výroby 04/2007, datum 
spotřeby 04/2009 (obal v podobě 
oranžového psa), země půvo-
du Čína, distributor Pavlína 
Vajdíková – ADONIS, Uherský 
Brod

n Koupelový a mycí gel, 50 ml 
datum výroby 12/2006, datum 
spotřeby 04/2009 (oranžový gel 
v obalu průhledné ryby), země 
původu Čína, distributor Pavlína 
Vajdíková – ADONIS, Uherský 
Brod

n Koupelový a mycí gel Happy, 
45 ml, datum výroby 04/2007, 
datum spotřeby 04/2009 (zelený 
gel v obalu průhledné plasto-
vé žáby), země původu Čína, 
distributor Pavlína Vajdíková 
– ADONIS, Uherský Brod
Obaly všech gelů obsahují 
nebezpečné a zakázané ftaláty, 
které mohou ovlivnit hormonální 
rovnováhu organismu.

Podrobnosti najdete na stránkách 
ministerstva zdravotnictví  
www.mzcr.cz

to s nimi nepřehánějte


