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Kvalitní české výrobky z potravinářské 
výroby ÚSOVSKO FOOD 

Müsli tyčinky mezi spotře-
biteli našly své příznivce 
a dostalo se jim různých 

potravinářských ocenění. K müsli 
tyčinkám postupem času přibyly 
další potravinářské výrobky v po-
době snacků Bersi a konečně no-
vinka letošního roku fritované lu-
pínky s obchodním názvem BACK 
snack. 

O různorodosti potravinář-
ské výroby akciové společnosti 
z Úsovska jsme hovořili s generál-
ním ředitelem a předsedou před-
stavenstva Ing. Jiřím Milkem. 

Pane předsedo, můžete se
krátce zmínit o historii müsli ty-
činek a dalších potravinářských
výrobků?
Náš, v minulosti, ryze zemědělský
podnik se začal myšlenkou potra-
vinářské výroby zabývat ke konci
90. let. Investice do výrobní lin-
ky na zpracování vlastního ovoce
v podobě ovocných müsli tyčinek
byla správná volba. První müsli
tyčinka opustila výrobní závod
v roce 1991. Ovocná müsli tyčin-
ka Fit šťavnatá, z širokého port-
folia vyráběných müsli tyčinek
Fit, i v současnosti patří k nejvíce
prodávaným na trhu. Výrobní sor-
timent se rozšířil o tyčinky v kaka-
ové a jogurtové polevě. To sebou
přineslo také nemalé investice
do nových výrobních a skladova-
cích provozů, splňujících přísná
kritéria EU.

Sortiment tyčinek značky Fit
je široký.

Ano, máte pravdu. Za 29 let je-
jich výroby v závodě v Klopině 
nabízíme pod značkou Fit mnoho 
cereálních výrobků mnoha chutí. 
Značka Fit je korporátní, pod ní 
putuje do obchodní sítě celá širo-
ká skupina výrobků nesoucích zá-
kladní logo Fit. Jmenujme tyčinky 
Fit müsli, Fit müsli Bio, Fit Fruit, 
Fit Go, Fit Challenger, Fit PRO-
TEIN a poslední novinku na trhu 
Fit SMOOTHIE. Pod značkou Fit 
také naleznete Fit sušená jablka 
ve tvaru kostiček či kroužků. Ja-
blka pocházejí z našich ovocných 
sadů a jsou zpracovávána ve vlast-
ní sušárně. Usušený kostičkový 
produkt, i v bio kvalitě, se plně vy-
užívá při výrobě našich müsli ty-
činek. I nadále zaměřujeme vývoj 
na další rozšíření našeho výrobní-
ho sortimentu.

Pro jakého spotřebitele jsou
müsli tyčinky Fit určeny?
Tyto potravinářské výrobky jsou
nabízeny všem věkovým katego-
riím. Podle průzkumu společnos-
ti ÚSOVSKO FOOD se na předních
místech v konzumaci umísťují
maminky s dětmi, školáci a mladí
lidé. Tyčinka totiž dokáže pokrýt
i nadstandardní nároky rostoucí-

ho mladého organismu. Vláknina 
v tyčince navozuje pocit sytosti 
a přispívá ke stabilizaci optimální 
váhy, což uvítají zase ženy. Není 
překvapením, že tyčinky Fit chut-
nají také sportovcům, pro které 
jsou rychlým a kvalitním přísu-
nem energie. Do této kategorie 
patří muži i ženy. Jelikož müsli ty-
činka má dostatečný obsah ener-
geticky účinných živin s vysokým 
obsahem hrubé vlákniny, pod-
poruje správnou činnost trávicí-
ho ústrojí, bojuje proti vysokém 
krevnímu tlaku a zvýšené hladině 
cholesterolu a v neposlední řadě 
působí jako prevence proti časté-
mu nádorovému onemocnění, ra-
kovině tlustého střeva – je oprav-
du konzumována každou věkovou 
kategorií, které záleží na zdraví 
a přísunu energie, to znamená 
i seniory.

Jaké výrobky následovaly
po tyčinkách Fit?
V roce 2008 jsme zakoupili výrob-
ní závod Oneš v Šumvaldu u Uni-
čova. Ten se specializuje na pro-
dukci extrudovaných a fritovaných
snacků pod značkou Bersi a BAG
snack, ale i pod privátními znač-
kami. Závod prošel modernizací
výrobních i nevýrobních prostor
a je nositelem certifikátu Produkt
ekologického zemědělství a řady 
ocenění. Uznávanou kvalitu po-
tvrzují i nejrůznější ceny z potra-
vinářských výstav a veletrhů. Při 
výrobě jsou dodržovány přísné
hygienické požadavky. Výroba spl-
ňuje veškeré požadavky světových

hygienických standardů pro po-
traviny jako IFS a BIO.

V letošním roce jste v Hanušo-
vicích otevřeli nový potravinář-
ský provoz. Můžete nám popsat
tuto novinku?
Na základě poptávky spotřebitelů, 
našich odběratelů po výrobcích se
slanou příchutí došlo k rozhodnu-
tí investovat do nových výrobních
linek na výrobu fritovaných lupín-
ků. Jejich výroba je ve fázi zkušeb-
ního provozu. Do obchodní sítě 
poputují pod obchodní značkou
BACK snack. Výrobní linku jsme
i s obchodním názvem zakoupi-
li od italské společnosti, která se
svou činností v ČR skončila.

Dovolte otázku závěrem. Jak
hodnotíte význam regionálních
potravin?
Na tuto problematiku je potřeba
pohlédnout ze dvou stran. Za prv-
ní je potřebné a důležité, abychom
podporovali naše české regionální
výrobce, producenty kvalitních
domácích potravin. Většímu zájmu

o koupi českých výrobků napomá-
hají i aktivity například v podobě
národní značky Klasa, Regionální
potravina, Vyrobeno v Česku atd.
Buďme českými patrioty. Druhým
aspektem je větší lokální soběstač-
nost lokálními českými potravina-
mi. Potravinová soběstačnost není
jen o tom, že jsme schopni vyrobit
potraviny doma v České republice.
Je to také o tom, že máme určité
zásoby, kterými zvládneme uspo-
kojit potřeby domácího trhu zá-
kladními, nezbytnými potravinami,
například v době další případné
pandemie aj. situací. V případě, že
by skutečně někdy došlo k razant-
nímu uzavření hranic pro kamiony
se zbožím, mohly by mít supermar-
kety problém se zásobami, o kte-
rých hovořím. Nemluvě o uhlíkové
stopě při dovozu potravin vzdále-
ných koutů světa. Politici by si měli
uvědomit důležitost soběstačnos-
ti České republiky v potravinách
a plně podporovat výrobu domá-
cích regionálních potravin.

Děkuji za rozhovor.
Petr Baštan

V příštím roce oslaví 
müsli tyčinka Fit 30 let 
působení na českém 
i zahraničním potravi-
nářském trhu. Výrob-
cem této pochoutky je 
regionální společnost 
Olomouckého kraje - 
irma ÚSOVSKO 

FOOD a.s. v Klopině. 
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Generální ředitel a předseda představenstva ÚSOVSKO FOOD a.s. Ing. Jiří Milek.

ÚSOVSKO FOOD a.s., Klopina 33, 789 73 Úsov

tel.: +420 583 484 150
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Brambory v mnoha podobách kralují 
na našem jídelníčku a dá se s nimi i hubnout

V rozhovoru nám o této 
rostlině z čeledi lilkovitých 
odpověděl na naše otázky 
jeden z nejváženějších od-
borníků na produkci bram-
bor, Ing. Vlastimil Rasocha, 
řediteli společnosti Medipo 
Agras,spol. s.r.o. a místopřed-
seda Českého bramborářské-
ho svazu

Logem společnosti Me-
dipo Agras, což je vaše ro-
dinná irma založená v roce 
1994, je „Vše pro brambo-
ry“. Jak naplňujete toto po-
selství Vašich rodičů jako
ředitel této irmy?
Určitě rád navazuji na dobrou
práci svých rodičů, kteří pro
produkci brambor byli doslo-
va zapáleni a skutečně i vel-
kými odborníky. Dodám, že
jako kluk jsem s rodiči zažíval
dovolené jen pokud možno
v blízkosti polí brambor. A tak
bylo skoro zákonité, že po ab-
solutoriu na vysoké škole ze-
mědělské jsem se začal s mou
matkou cíleně této plodině 
věnovat. Založili jsme společ-
nost Medipo Agras. Dováže-
li jsme zejména z Německa
a z Holandska nové odrůdy, co
se do té doby u nás nepěsto-
valy a rozšiřovali jejich plochy
v ČR. Během několika posled-

ních let jsme začali spolupra-
covat i se šlechtiteli z Velhar-
tic. Vysočina byla ale odjakživa 
bohatá nejen na brambory, ale 
pole byla plná kamení a i to 
byl náš úkol spojený s uve-
dením technologie na od-
kamenění polí. Jedině tak 
jsme mohli rozšiřovat plochy 
s novými odrůdami. Jen pro 
zajímavost uvedu, že šlechti-
telé, se kterými spolupracu-
jeme, mají ve svém portofoliu 
více než 250 odrůd brambor. 
Nám se postupně podařilo 
asi 30 až 40 těchto odrůd 
úspěšně prosadit do běžné 

pěstitelské praxe. Abychom 
toho dosáhli, děláme rozsáh-
lé odrůdové pokusy v hlav-
ních pěstitelských oblastech, 
kde ověřujeme agrotechniku, 
skladování a užitné hodnoty 
nových odrůd. Dokonce jsme 
se spolu se šlechtiteli zapojili 
přímo i do procesu šlechtění 
a výběru nových odrůd bram-
bor a posledních několik let 
v ČR provádíme i testování 
nových kříženců. Jen v tomto 
roce se jedná o více než 750 
kříženců. Je to velmi náročná 
práce. Jsem velmi rád a svým 
způsobem pyšný na náš tým, 
že máme důvěru šlechtite-
lů. Jsme například jedni z 3 
spolupracujících společnos-
tí na světě, kteří pro HZPC 
(největší světový šlechtitel 
brambor) tyto pokusy prová-
dějí. Jistě na tom má zásluhu 
i odborná pověst mých rodičů 
v evropské bramborářské ko-
munitě.

S určitou nadsázkou se
místy šíří zprávy, že letos
bude nadúroda brambor
a zemědělci půjdou s cenou
dolu. Není to spíš určité přá-
ní jak na této tak frekvento-
vané potravině ušetřit?
Úroda brambor bude letos
tak o třetinu vyšší, to je prav-
da. Ovlivnilo to dost deštivé
počasí co bramborám přálo.
I tak ale pravděpodobně ne-
pokryjeme zcela domácí po-
třebu a dovozy budou nutné
i v tomto roce. Musím zároveň
jako místopředseda Českého
bramborářského svazu při-
znat, že na další růst produkce
brambor nám chybí sklady. To
je také přednostní úkol naše-
ho svazu přesvědčit stát, aby
určitou dotací pomohl, není
to totiž nějak levná záležitost.

Existují při Ministerstvu
zemědělství(MZe) a Mini-
sterstvu místního rozvoje
( MMR) programy na pod-
poru investic,kdy podáním
projektů v rámci Progra-
mu rozvoje venkova( PRV)
a tím i budování nových hal
s moderními technologiemi 
lze získat částečnou jejich

úhradu z peněz EU, ale i stá-
tu. To samé má Ministerstvo 
obchodu (MPO) v rámci 
projektů inovace, využili 
jste toho?
Určitě toho využíváme, pro-
jekty jsou podané, ale zatím 
neznáme, jak byly vyhodno-
ceny. Ne každý uspěje a pod-
mínky získání této podpory 
jsou velmi přísné. Do konce 
roku vyhodnotíme statistiku 
úspěšnosti těchto projektů 
u českých pěstitelů.

V této souvislosti si jedna
z poměrně silnějších poli-
tických stran do předvoleb-
ních bodů zařadila i úkol
vrátit v původní míře zpět 
brambory na naše pole. Je
to reálné a na jaké výměře 
by to pak bylo v poměru se
současnou skutečností?
To samo o sobě je velmi po-
těšitelné. Brambory patří 
mezi základní komodity a je
jasné, že v případě jakéko-
liv katastrofy a nemusí jít
o válku, stačí právě i taková
pandemie, kdy každý stát si
především hájí svou potra-
vinovou základnu. A proto
především představitelé stá-
tu by si měli tohle uvědomit
a podpořit naši soběstačnost.
Dnes se brambory u profesio-
nálních pěstitelů u nás pěstují
na zhruba 20 tisíci hektarech
výměry. Z toho jsou sadbové
asi na 3 tisíci hektarech. Pak
jsou to brambory určené pro
škrobárenský průmysl s plo-
chou 6 tisíc hektarů (jediný
směr, kde jsme soběstační),
zbytek jsou plochy určené 
na konzum. Těch by se tu
skutečně mohlo pěstovat
na mnohem větší výměře, po-
případě zvýšit výnos, ale pou-
ze pod podmínkou dostatečné 
skladovací kapacity. Zatím lze
ve stručnosti říci ,že naše sal-
do z hlediska vývozů bram-
bor a jejich dovozu je pasivní.
V současné době jsme nuceni
v běžném pěstitelském roce
pro uspokojení potřeby kon-
zumních brambor dovézt
o 100 tisíc tun brambor více
než jich vyvezeme. Vyvážíme
je navíc většinou pod tlakem

nedostatku skladů na podzim 
za nízké ceny. Na jaře jsme je 
potom zase nuceni dovážet 
za ceny výrazně vyšší, což 
mnoho spotřebitelů vede 
ke kritice našich pěstitelů 
za vysoké ceny brambor. Ti 
se ovšem už na tomto zvýšení 
cen podílejí jenom minimálně.

Není žádným tajemstvím,
že z celkové produkce
hned po sklizni,ale hlavně 
ve skladech hodně ubírají
na celkovém množství plís-
ně. Před léty informoval
Výzkumný ústav rostlinné
výroby v Praze na Ruzyni,
že se díky křížení některých 
odrůd konzumních bram-
bor s divokou bramborou
z Peru podařilo odstranit
hnilobu co decimovala hlí-
zy během zimy ve skladech
a to naveliko. Jaká je nyní
všeobecně situace pokud
jde o choroby brambor a co
jim nejvíc během uskladně-
ní škodí?
Křížení s divokými odrůda-
mi brambor má skutečně vliv
na rezistenci k určitým kme-
nům plísní. Nejedná se ale
o jeden kmen, je jich hodně 
a ty i různě napadají jednotli-
vé odrůdy. Je to nekončící boj
s těmito patogeny a škůdci.
Tyto ztráty se nám ale určitě 
podařilo dost výrazně snížit
právě různými odbornými
zásahy.

Na závěr spíš takovou
pěstitelskou perličku. Jistou 
módní záležitostí zahrád-
kářů se v posledních letech
stává produkce brambor
s červenou slupkou. Tyto
hlízy jsou po uvaření lojo-
vaté a chutné, o jakou jde
odrůdu a je skutečně větší 
poptávka i o tyto konzumní
brambory?
Nejde jen o červenou slupku,
ale pěstujeme i takové odrůdy,
které jsou při nakrojení červe-
né, žluté, ialové v dužnině. To
je dnes velký trend ve světě 
a kuchaři s tím například do-
slova kouzlí barevné brambo-
rové saláty. O čem mluvíte je
pravděpodobně odrůda Ro-

sara (červenoslupká odrůda 
s výrazně žlutou dužninou). 
Je o ni skutečně velký zájem 
i mezi zahrádkáři. Všeobecně 
jde o odrůdy bohaté na an-
tioxidanty, přírodní barviva. 
A to hlavně karoteny a lavo-
noidy, jež obsahují i zelené 
čaje. Další důležitou složkou 
je i kyselina listová a z vitamí-
nů jsou to C a B, z minerálních 
látek draslík, hořčík a železo. 
Brambora je největší vitamí-
nová pilulka na světě.

Sám jste si vyzkoušel tak
zvanou bramborovou dietu 
a podstatně jste zhubl. O co 
šlo?
Nenazval bych to přímo die-
tou, ale vychází to z logicky
věci. Brambory ve srovnání
s dalšími přílohami jako je
rýže nebo těstoviny vychá-
zejí kaloricky mnohem lépe
právě ve vztahu ke hmotnos-
ti člověka a nabírání na váze.
Vezmeme-li stejnou porci
rýže, těstovin nebo pečiva, 
tak porce brambor vykazu-
je mnohem menší množství
kalorií. Je to v přepočtu zhru-
ba 80 kalorií v100 gramech.
Energetický příjem z bram-
bor tak není příliš vysoký
a navíc mají vynikající sytící
efekt, znamená to, že běžná 
porce vás zasytí relativně 
na dlouho a proto se s nimi
dá i hubnout.

Nabízí se i tip z vašeho
rodinného receptáře na ně-
jaké dobré jídlo z brambor.
My jsme doma v oblasti Že-
lezných hor měli velice rádi
bramborové placky, co vy
na Havlíčkobrodsku?
Tak to jsme na tom stejně. 
Není nad to připravit z uva-
řených brambor s minimem
hladké mouky těsto na placky
a ty jen na nepatrném množ-
ství tuku upéct. Dříve se to
dělalo přímo na plátu plotny,
dnes jsou na to takové spe-
ciální litinové nádobí. Lze to
udělat i na běžné pánvi a je to
jedna velká dobrota a to ne-
jen na slano, ale i se džemem
a nebo s různou náplní.

Eugenie Línková

Bramborové placky od Rasochů
Na přípravu 7 kusů bramborových placek o průměru 

16 cm budeme potřebovat 400 g uvařených bram-

bor,130 g hladké mouky, 4 g soli ,lžíci sádla nebo 

másla na pomaštění, litinovou pánev na pečení 

,štětec nebo mašlovačka na potírání placek.

Uvařené, oloupané a studené brambory nastrouháme 

na jemném struhadle. Přidáme mouku, sůl a vypracuje-

me těsto, z kterého  na pomoučeném vále rozvalujeme 

tenké placky silné 2-3 mm. Dobré je vykrajovat kastrůl-

kem tak o průměru 16 cm. Každou placku z obou stran 

lehce opečeme v litinové pánvi nebo na plotně a poma-

žeme rozpuštěným sádlem. Jedi se buď takto naslano 

a nebo na závěr  se švestkovými povidly.

Ing. Marie Rasochová na Polním dni nemohla chybět

Ing. Vlastimil Rasocha, ředitel 
společnosti Medipo Agras,spol. s.r.o. 
a místopředseda Českého bramborář-
ského svazu

Brambory jsou u nás a nejen v České re-
publice velmi ceněnou potravinou a jídel-
níček s recepty na bramborové dobroty 
je takřka nevyčerpatelný. Bramborové 
placky nebo taky lokše, knedlíky, smaže-
né a pečené „erteple“s nejrůznějšími in-
grediencemi je jen malý odvar toho, co vše 
lze z královny zejména vysočinských polí 
vytvořit. Jsou ale i velmi zdravé a dá se 
s nimi i zdařile hubnout. V jejich produkci 
nejsme ale už léta soběstační a tak není 
divu, že jedna z politických stran měla 
ve svém předvolebním programu i návrat 
brambor v plné slávě na pole nejen Vyso-
činy, kde se do roku 1990 pěstovaly v da-
leko větší míře než dnes.

Krásný květ brambor




