
FOOD 
  BOOK

ČESKÁ VERZE



Vážení a milí hosté,
dovolte mi Vám poskytnout informace o možnostech stravování v našem 
hotelu. Standardní systém pro lázeňské pobyty je nastaven jako stravování 
pomocí nabídkových stolů v restauraci Grand bufet Sorrento.

Tato restaurace má otevírací dobu:

Snídaně 7.00 – 10.30
Oběd 12.30 – 15.30
Večeře 18.00 – 21.00

Restaurace nabízí široký výběr mezinárodní a české kuchyně, přičemž 
 klademe velký důraz na výběr kvalitních potravin a jejich vhodnou úpravu.  
Na základě vašich připomínek budeme potraviny upravovat daleko lehčí 
a především zdravější formou tak, abychom podpořili Váš zdravý životní styl 
a dosáhli nejlepších výsledků léčení v našem hotelu. Zároveň ale chceme 
i nadále vařit chutně a s širokou možností výběru. Všichni naši dodavatelé byli 
pečlivě vybíráni a my nyní věříme, že suroviny, které používáme pro přípravu 
jídel a nápojů, patří mezi ty nejlepší, které se dají nabídnout.
Pro ty z Vás, kteří jste se z jakýchkoliv důvodů rozhodli stravovat dietně, máme 
navíc připravenu možnost individuální konzultace s naší dietní poradkyní, 
která vám bude denně od pondělí do pátku k dispozici nejen v době snídaní, 
ale bude docházet i na obědy. Pro zajištění individuální schůzky se obraťte  
na Maitre‘d hotel restaurace Sorrento.
Pro všechny ostatní bude každý den na nabídkových stolech fungovat značení 
pokrmů, které jsou zdravé, zdravě připravované a pokud tedy budete  
dodržovat základní principy zdravého stravování, měli byste jíst tak, jak Vaše 
tělo nejlépe potřebuje. 
Přeji Vám dobrou chuť

David Zvára
Director of Food & Beverage Division

Tato značka označuje 
celkově zdravý pokrm:

BIO

BIO

FH

Tato značka označuje BIO produkt či 
produkt z místní farmy nebo dodavatele:

K

SV

Tato značka označuje 
technologickou přípravu:

A25

Tato značka označuje doplňkové informace jako například národní produkt, 
pálivost pokrmu, či zda-li v pokrmu obsažen cholesterol nebo alergen apod.

OZNAČENÍ POKRMŮ VYPADÁ NÁSLEDOVNĚ:

Příklad: 
Hovězí  BIO maso, připravené technologií 

sous-vide, typická česká receptura

BEEF MEAT /  ГОВЯДИНА

V - vařené, D - dušené, P - pečené, G - grilované, SV - sous-vide (Sous vide znamená 
v překladu vaření ve vakuu. Jedná se o metodu kuchařské přípravy, při které se pokrmy  
tzv. vaří při nízkých a přesně udržovaných teplotách a po předem stanovenou dobu.),  
S - smažené, PŠ - pošírováné (Pošírování, z francouzského slova pocher, je kuchařská technika 
spočívající v ponoření potraviny na krátkou dobu do horké vody s teplotou 80 - 95°C. Často 
se takto připravují např. ryby či drůbež a voda bývá někdy nahrazována mlékem. Díky 
této technice si potraviny uchovávají hodnotné látky a chuť.), K - konfitované (Konfitování 
je označení pro druh úpravy masa. Jedná se o velmi pomalou tepelnou úpravu. Maso je 
nejdříve marinováno v koření a soli. Poté se několik hodin dusí v tuku a vlastní šťávě. Při 
konfitování se často používá sádlo. Dušení v horkém sádle zaručuje, že maso nevyschne 
a zůstane šťavnaté. Konfituje se vepřové maso nebo drůbež, hlavně kachny a husy.)

Každý den vás navíc bude provázet vždy nějaký produkt, který patří mezi ty zdravé  
a my Vám ukážeme, co vše si z něj můžete připravit tak, abyste z něj dostali  
maximum chuti i zdraví.



Maso a masné výrobky
Masem v užším slova smyslu rozumíme svalovou tkáň, která vždy obsahuje určitý podíl tukové a vazivové tkáně. U nás nejvíce používanými druhy masa jsou 
maso vepřové, hovězí, a drůbeží (z kuřat, méně z krůt, slepic, kachen, hus nebo perliček), méně maso telecí, skopové, jehněčí, kůzlečí, koňské, králičí, ze zvěřiny aj. 

Na kvalitu masa má výrazný vliv věk zvířete, jeho pohlaví, způsob výživy, porážková hmotnost, stupeň zrání aj. 

Význam masa ve výživě je značný, i když nadměrný příjem nelze ze zdravotního hlediska doporučit. Maso je důležitá potravina zejména pro děti, duševně 
 pracující a osoby s těžkou fyzickou námahou, především pro obsah plnohodnotných bílkovin (10–20 %). Maso dále obsahuje tuk, nepatrné množství  sacharidů, 
extraktivní látky, minerální látky, zejména dobře využitelné železo a vitaminy A, D a skupinu vitaminů B. Maso, jako všechny potraviny živočišného původu 
obsahuje cholesterol, jehož obsah kolísá, především v závislosti na obsahu tuku. Tuk, zvláště libového masa, má vysoký podíl zdraví prospěšných fosfolipidů. 

Z nutričního hlediska nepatrně vyčnívá nad ostatní druhy masa maso hovězí a telecí, maso drůbeží (kuřecí, krůtí) a králičí si ceníme pro nízký obsah tuku  
a vepřové maso je oblíbené z důvodů senzorických. Vnitřnosti mají většinou vysokou výživovou hodnotu (vyšší obsah vitaminů a minerálních látek),  
ale obsahují větší množství nasycených tuků a většinou i cholesterolu, v tuku rozpustných kontaminantů a těžkých kovů. 

Živočišné tuky – sádlo a lůj – jsou pro lidskou výživu méně vhodné než rostlinné tuky, protože obsahují více nasycených mastných kyselin (sádlo, zejména 
kachní nebo husí méně než lůj) a cholesterol. 

Masné výrobky jsou z nutričního hlediska méně vhodné potraviny než libová masa, protože většina těchto výrobků má vysoký obsah tuku a soli.  

Bio maso - maso Hlinky
Zaměření statku Hlinky s.r.o. je na Bio chov hovězího dobytka. Maso je 
velmi kvalitní hlavně díky ekologickému způsobu chovu. Bio hovězí není 
doposud ani tolik rozšířené a to i přesto, že obsahuje plnohodnotné  
bílkoviny a jenom ty obsahují další esenciální aminokyseliny, které si  
tělo neumí samo vytvořit. Dále obsahuje vitamíny skupiny B, B12, železo  
a mnoho dalších. Hovězí maso se i tak pomalu, ale jistě dostává  
do popředí a na trhu se objevuje i domácí bio hovězí.

V čem vlastně spočívá podstata Bio chovu hovězího dobytka? 
Dobytek z ekologických farem žije od jara až do zimy na ekologických 
 pastvinách. Není ničím přikrmovaný, má volnost pohybu a živí se trávou, 
 jetelem a lučními bylinami. Zimu poté zvířata tráví v tzv. zimovištích,  
kde mají dostatečnou zásobu sena, slámy a senáže, a především stálý zdroj 
vody. Dobytek má samozřejmě volnost a v případě velké zimy se může 
schovat do přístřešku.
Na bio farmách se také rodí telátka, a to hlavně v období od ledna až do 
března. Aby byla zachována kvalita bio hovězího masa, sají telata první  
dva měsíce pouze mléko od krav a na jaře společně odchází na pastvu.  
Vše je tady přirozené a bezstresové, na rozdíl od konvenčních chovů,  
kde jsou  telata od matek oddělována již 12 hodin po porodu a krmená  
umělou výživou.
Tento pohodlný styl života má pak dobrý účinek na maso, které je celkově 
chutnější. Platí zde jednoduchá rovnice, a to spokojená kráva = chutné 
a kvalitní maso. A přesně bio chov na ekologickém statku Hlinky s.r.o. tuto 
rovnici splňuje na 100%.

Více na http://statekhlinky.cz/

Hovězí Qualivo
Qualivo - Prémiové hovězí
Maso produkované podle unikátní švýcarské technologie krmení a chovu 
zvířat. Strava Qualivo zvířat je přísně kontrolovaná a v chovu je zcela zaká-
záno používat geneticky modifikované krmivo, hormony či antibiotika.

Výsledkem je:
• křehké maso excelentní chuti
• vysoká výživová hodnota masa
• výborná stravitelnost, bez zátěže na zažívací systém
• jednoduchá a rychlá kuchyňská příprava



Uzeniny
Uzeniny, které podáváme u nás v hotelu, jsou 
pouze od léty prověřených dodavatelů. Je jím 
například společnost Váhala, která jako první 
v České republice získala certifikát kvality 
s povolením exportovat do zahraničí. Při vý-
běru daných surovin dbáme prvotně na vý-
slednou chuť, ale neméně zásadním kritériem 
je podíl čistého masa. Naprosto nepřípustné je, 
aby uzeniny obsahovaly přidané nežádoucí látky, 
například zvýrazňovače chuti. Druhy podávaných 
výrobků se snažíme volit tak, aby vyhovovaly specific-
kým požadavkům naší rozmanité klientely. Někteří lidé 
preferují například pouze kuřecí uzeniny nebo uzeniny, 
které obsahují pouze hovězí maso. Jelikož našemu hotelu 
nevyhovovala skutečnost, že většina výrobců kuřecích uzenin 
používá k jejich výrobě tzv. separát, necháváme pro Vás vyrábět 
vlastní drůbeží párky z čisté kuřecí svaloviny.

Ryby, ostatní vodní živočichové  
a výrobky z nich
Ryby a ostatní vodní živočichové tvoří početnou skupinu živočichů, kteří  
se k nám většinou dovážejí. Ryby rozděluje na sladkovodní a mořské,  
ostatní vodní živočichové se dělí podle jednotlivých rodů nebo druhů. 
Vedle plnohodnotných bílkovin je rybí maso zdrojem minerálních látek (hlavně fosforu, mořské ryby i jodu a fluoru) 
a vitaminů D a A. Některé ryby jsou sice dosti tučné, ale jejich tuk má vysokou biologickou hodnotu pro svůj obsah nenasycených mastných 
kyselin řady n-3, významných pro prevenci srdečně-cévních nemocí. 
Ryby a ostatní vodní živočichové se zpracovávají na řadu výrobků (výrobky zmrazené, uzené, smažené, solené, sušené, marinované,  polokonzervy, 
konzervy, polotovary). Některé z těchto výrobků mají vysoký obsah tuku a soli a jsou tudíž z hlediska výživového méně vhodné než vhodně 
 upravené rybí maso. 

Čerstvé ryby - Makro
Makro je výhradní dodavatel čerstvých ryb a rybích produktů pro náš hotel, čerstvé ryby dodává 6x týdně v té nejlepší kvalitě.Výběr zdrojů 
dodavatelů pro společnost Makro probíhá dle přesných korporátních pravidel s naprostým důrazem na vysokou kvalitu, čerstvost, dohledatelnost 
příslušného chovatele a neposlední řadě pro udržitelnost chovů pro následná období.

Krůtí BIO
Na biofarmách jsou zvířata odchovávána na podestýlce přírodního původu, mají k dispozici písek pro hrabání, hřady a větší životní prostor, včetně výběhu. 
Omezen je i počet kusů chovaných na jedné farmě.
Denní biorytmus zvířat není uměle ovlivňován např. svícením v zimě, jak tomu může být v běžných chovech. Při výrobě krmiv pro zvířata na biofarmách  
se nepoužívají pesticidy, herbicidy ani GMO. Celý proces výroby krmné směsi, chovu zvířat i zpracování masa je certifikován a pod dozorem jak státních,  
tak privátních agentur.
Výsledkem ekologického způsobu chovu v menších početních skupinách, s dostatkem spánku i volného pohybu, může být lepší zdravotní stav, který 
 nevyžaduje preventivní ochranné látky a další, v konvenčních chovech používaná aditiva. V krmné dávce převládá biokukuřice, biopšenice, biosoja a tráva 
ve výběhu, což výrazně zvyšuje náklady na chov. Ekologické chovy jsou ale zaměřeny především na životní prostředí, welfare zvířat, autentičnost potravin, 
jejich chuť a bezpečnost a nikoliv na co nejnižší cenu.
Dá se říct, že chov zvířat s dostatečným výběhem je nejpřirozenějším způsobem chovu. Přirozený růst s pohybem na čerstvém vzduchu a slunci má 
 blahodárný vliv na zdraví zvířat. Krůty mají volnost a mohou volit mezi venkovním a vnitřním prostředím.



Mléko a mléčné výrobky
Mléko a mléčné výrobky mají, stejně jako ostatní potraviny živočišného původu, vysokou výživovou hod-
notu. Mléko je zdrojem velmi kvalitních bílkovin (3,3 %). Obsah tuku je v průměru 3,8 %. Mléčný tuk má 
vysoký obsah nasycených mastných kyselin, ale přesto je poměrně dobře stravitelný. Ze sacharidů obsa-
huje mléko téměř výlučně laktosu (4,7 %), která je důvodem trávicích potíží u lidí s laktosovou intolerancí 
(nesnášenlivostí laktosy). 
Z dalších živin je mléko zdrojem řady vitaminů – A, D a karotenů, vitaminů skupiny B a minerálních látek, 
ze kterých si ceníme zejména vápníku, dále zinku a jodu. Mléko je na vápník bohaté a navíc jeho využitel-
nost je z mléka podstatně vyšší než z rostlinných zdrojů, a proto jsou mléko a mléčné výrobky jako zdroj 
vápníku nenahraditelné. 
Z hlediska výživy jsou z mléčných výrobků nejvýznamnější kysané mléčné výrobky a sýry, ke kterým se 
většinou řadí i tvarohy. Bílkoviny v kysaných mléčných výrobcích jsou lépe stravitelné z důvodu jemného 
vysrážení a částečného rozštěpení mléčnými kulturami. 
Zdrojem řady výživových faktorů jsou sýry. Na sýrech si nejvíce ceníme vysoký obsah dobře využitelného 
vápníku. Významný je i obsah dalších minerálních látek (Zn, Mg, I aj.), vitaminů A, D, E a vitaminů skupiny  
B a plnohodnotných bílkovin.

Bio mléko a sýry - Farma ZEOS Bor
Nechte se přesvědčit o kvalitě soukromého zemědělství. ZEOS má, za roky své úspěšné existence, mnoho 
spokojených a zároveň stálých zákazníků, kteří se rádi vracejí. Společnost disponuje týmem zkušených 
profesionálů a ve svém oboru mají jednoznačně čím zaujmout.

Vejce a výrobky z vajec
Názvem vejce rozumíme pouze vejce slepičí, ostatní druhy vajec musí být označeny názvem ptáka,  
ze kterého pochází. 
Výživová hodnota vajec je velmi vysoká. Vaječný obsah (žloutek a bílek) jsou zdrojem vysoce kvalitních 
bílkovin (13 %) a lipidů (12 %) s vysokým obsahem esenciálních mastných kyselin. Obsah sacharidů 
je zanedbatelný. Vejce jsou i hodnotným zdrojem vitaminů (A, D, E, K, vitaminů skupiny B a karotenů) 
a minerálních látek, z nichž má zejména význam dobře využitelné železo. Z hlediska výživového je jedinou 
negativní vlastností vajec extrémně vysoký obsah cholesterolu ve vaječném žloutku. 
Kromě slepičích vajec se můžeme setkat s vejci křepelky japonské. Složení křepelčích vajec je obdobné 
jako složení slepičích vajec. Konzumují se také vejce perliček, která jsou považována za lahůdková. Kachní 
a husí vejce se na trh nedodávají z důvodů vysokého rizika salmonelózy.

Pečivo 
Vřídelní chléb Carlsbad Plaza
Vřídelní chléb se vyznačuje velmi tmavou barvou, která je docílena 
 vysokým procentem (90%) žitné mouky, jež je při výrobě chleba spařována 
a dále je použit pivovarský slad. Chléb je vyroben z karlovarské vřídelní 
 léčivé vody a díky tomu obsahuje životně důležité minerály zcela přírodního 
postvulkanického původu. Vysoký obsah beta glukanů posiluje imunitní 
systém a pomáhá snižovat hladinu cholesterolu. 
Tento chléb máte  možnost ochutnat pouze v hotelu Carlsbad Plaza!

Pekárna Trend 
Tradiční karlovarské oplatky můžete ochutnat i jako malý dárek 
od hotelu Carlsbad Plaza.

Zelenina a ovoce
Ovoce a zelenina jsou potraviny, ve kterých najdeme nejvíc vitamínů, mi-
nerálů a dalších důležitých látek pro naše zdraví. Konzumovat bychom je 
měli nejčastěji v syrovém, nebo jen šetrně upraveném stavu, např. vařením 
v páře. Jsou nejdůležitější součástí zdravé výživy. Jednou z nejvýznamněj-
ších složek ovoce a zeleniny je vláknina. Vláknina pomáhá snižovat hladinu 
cholesterolu a tím riziko aterosklerózy, tedy IM, ischemické choroby srdce.
Snižuje glykemický index stravy, tedy snižuje hladinu glykemie. Má význam 
především u diabetiků a osob s nadváhou a zvyšuje objem stravy, tím 
zvyšuje pocit nasycení, to má opět význam hlavně u osob redukující váhu 
a mnoho dalšího!

Hortim
Společnost Hortim nakupuje ovoce a zeleninu z prověřených farem v ČR 
i v zahraničí s ohledem na roční období a kvalitu nabízených produktů. 
Proto dodává špičkové ovoce a zeleninu každý den čerstvé a kvalitní.



Zdravě je střídmě a pestře
Nadváha a obezita a s ní spojené civilizační nemoci nebo strach z rakoviny jsou často námětem úvah a předsevzetí.  
Rádi Vám proto pomůžeme s výběrem chutných jídel, která mohou pozitivně ovlivnit Vaše zdraví.

Z ČEHO VYBÍRAT NA NAŠEM BOHATÉM BUFETOVÉM STOLE?

1)  Zelenina  
Syrová zelenina by měla být součástí každého jídla (celkem 5 porcí vitamino-vlákninového jídla denně).  
Dušená nebo grilovaná zelenina by měla doplnit každou porci masa nebo ryby. 

2)  Maso ano či ne? 
Náš výběr by se měl zaměřit na druhy libového masa, upravené především vařením, sous-vide, dušením nebo 
krátkým grilováním. Ne smažené. Uzeniny obsahují kromě nasycených mastných kyselin také nadměrné množství 
soli a konzervantů. To je důvod, proč uzená masa a párky nevyhledáváme.

3)  Luštěniny 
Skvělé pro naše zdraví! V kombinaci se zeleninou a kořením získáváme širokou nabídku pro každý den.

4)  Chléb, pečivo, přílohy 
Doporučujeme vybírat tmavší druhy pečiva s přidáním žitné mouky a semínek. 
Malá porce vařených brambor, dušené rýže nebo těstovin může mít na talíři své místo.

5)  Sýry 
 Doporučujeme vybírat čerstvé sýry, tvaroh, cottage a jogurty s živou jogurtovou kulturou,  
v nabídce našich tvrdých sýrů označujeme vhodné druhy s obsahem do 30% tuku v sušině.

6)  Ovoce 
 Doplňuje naše chutě o sladké a šťavnaté a navíc je bohaté na všechny významné nutriety.  
Ovocný fresh k snídani v malé skleničce (100 ml) je bohatou dávkou vitamínů k úspěšnému  
nastartování nového dne. Ořechy, mandle a semínka také zpestřují seznam super-potravin.

7)  Tuky 
Nenahraditelný obsah omega3 mastné kyseliny v řepkovém oleji,  
na kterém jsou naše jídla připravována, pomůže ochránit naše cévy.

SEZNAM ALERGENŮ
PUBLIKOVANÝ VE SMĚRNICI 200/89 ES OD 13.12.2014 

SMĚRNICI 1169/2011 EU

1 OBILNINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
pšenice, žito, oves, špalda, kamut, nebo jejich 
hybridní odrůdy a výrobky z nich

2 KORÝŠI a výrobky z nich

3 VEJCE a výrobky z nich

4 RYBY a výrobky z nich

5 PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z ní

6 SOJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich

7 MLÉKO a výrobky z něj

8 SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lísková jádra, vlašská jádra, kešu ořechy, 
pekanové ořechy, para ořechy, pistácie,  
makadamie a výrobky z nich

9 CELER a výrobky z něj

10 HOŘČICE a výrobky z ní

11 SEZAMOVÁ SEMÍNKA (SEZAM) a výrobky z nich

12 OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentraci vyšších 10 mg/kg (10 ml/l)

13  VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj

14 MĚKKÝŠI a výrobxc ky z nich

PRAVIDELNOST
Snídaně do 1 hodiny po probuzení, minimální přestávky mezi jídly 
2-3 hodiny, poslední hlavní jídlo 4 hodiny před spaním. Přizpůsobení 
stravy dennímu režimu (například noční služby, fyzická aktivita.)

VYVÁŽENOST SKLADBY JÍDEL
Zastoupení správného poměru bílkovin, složitých cukrů, zeleniny  
a malého množství vhodného tuku.
Denně 2-3 hlavní jídla, z nichž největší by měl být teplý oběd, 
konzumovaný v klidu a dostatečném čase. Omezení soli a sladidel  
(i umělých!!).

DOSTATEČNÝ PŘÍJEM TEKUTIN
Základem života a lidského organismu je voda. Proto je dostatečný 
denní příjem nesycených neslazených tekutin zásadní. Omezit příjem 
alkoholu na 1 jednotku denně maximálně (2dcl vína-0,5l piva), 
vyhýbat se pravidelné konzumaci destilátů.

STŘÍDMOST A KVALITA
Vybírat si můžeme z široké nabídky – ale vždy v malých porcích. 
Vyřazení instantních pokrmů a smažených pokrmů z fast foodů  
či balených baget (toto by mělo být vyhrazeno JEN pro VÝJIMEČNÉ 
krizové situace, kdy z provozních důvodů nestíháme kvalitní  
jídlo - tedy max. 1x-2x měsíčně).
Číst složení potravin a vyhýbat se těm, které obsahují větší množství 
zahušťovadel, aromat a zvýrazňovačů chuti..

Lenka Mrázová
Dietní poradce



Carlsbad Plaza 
Medical Spa & Wellness hotel 5* Superior

Karlovy Vary – Czech Republic

Tel.: (+420) 352 441 111
E-mail: reservation@edengroup.cz

www.Carlsbad-plaza.com

Dobrou chuť Vám přeje Executive Chef Lukáš Paluska a jeho tým!


