
Košer znamená dobré 

Kvalita potravin, dodavatelé a nakonec i cena zajímají každého, kdo jí  
tam, kde nemá možnost „být při vaření“ a musí se spolehnout na důvěryhodnost  
instituce, která mu jídlo servíruje. Proto považuji za důležité  
mluvit o restauraci Šalom, o tom, kde a jak nakupujeme, jak se zboží  
přejímá, skladuje, jak se připravují jídla i jaká jsou v restauraci pravidla  
a lidé.  

 
Košer maso a další produkty procházejí speciální kontrolou a jsou přísně  
posuzovány zejména z hlediska obsahu různých aditiv. Tato skutečnost  
je i důvodem, proč košer potraviny získávají oblibu spotřebitelů na celém  
světě, a to přesto, že jejich cena je vyšší. Také většina zeleniny a ovoce  
musí projít kontrolou mašgiacha, aby v salátu, zelí, květáku či švestkách  
zaručeně nebyly žádné larvy či jiný hmyz a jídlo bylo košer.  

 
Výběr jatečních zvířat, průběh porážek i samotný dohled nad masem  
podléhají přísné kontrole a vše podezřelé, nestandardní a vykazující nějaké  
vady je vyloučeno z konzumu. Že bylo z rituálního i zdravotního  
hlediska vše v pořádku, potvrzuje certifikát – „hechšer“. Při výběru masa  
je nejpodstatnější důvěra v náboženskou autoritu, která certifikát vystavila.  
Tak jako musí strávníci důvěřovat tomu, kdo jídlo servíruje, musí  
odběratel důvěřovat certifikátu masa.  

 
Postup při přejímce masa, skladování i při expedici na Hagibor, do školy,  
do prodeje a do restaurace Šalom podléhá jasně popsaným pravidlům.  
Maso se kontroluje při příjmu i výdeji – kvalitu dodávky včetně lhůty  
pro spotřebu kontroluje skladník, následně mašgiach a kuchař. Rabinát  
rozhoduje o přípustnosti dodavatele. O množství dodávaného masa rozhoduje  
vedoucí restaurace, v současnosti tajemník obce. Je tedy vyloučeno,  
aby se do prodeje nebo ke konzumaci dostalo maso nekvalitní, prošlé  
či bez odpovídajícího certifikátu. Skladování navíc podléhá pravidelným  
kontrolám inventurní komise ŽOP.  

 
Jak a kde nakupujeme  
Židovská obec v roce 2011 kupovala maso od firmy INTERMEAT (celkem  
za 1 146 600 Kč) a AST Kosher (za 528 900 Kč). V poslední době  
převažují nákupy od firmy INTERMEAT z Německa, která dodává maso  
s hechšerem jen od nejdůvěryhodnějších rabínů, například od rabína Jakoba  
Vesthaima nebo od vrchního rabinátu Amsterodamu. Hechšery jsou  
tak kvalitní, že toto maso od nás dále kupuje i nová pražská sefardská  
ješiva Shuba Izrael, olomoucká obec i restaurace Dinitz. Z celkové ceny  
nakupovaného masa je patrné, že pražská židovská obec je relativně  
významný zákazník a jako zodpovědný hospodář se trvale snaží nalézt  
optimální poměr mezi kvalitou a cenou dodávaného masa. Z cenových  
důvodů bohužel nemůžeme nakupovat každý týden čerstvé maso z Vídně,  



ale poučení z jednoho dovozu nekvalitního masa z Polska je zřejmé:  
nejlevnější obvykle neznamená nejvýhodnější.  

 
V minulém roce se polský dodavatel pokusil dodat maso po datu spotřeby.  
Běžná kontrola mašgiachů pokus odhalila. Polský dodavatel byl  
vyřazen ze seznamu dodavatelů a byl zpřísněn režim kontroly dodávek  
masných výrobků. Proces kontroly byl prezentován reprezentaci a je dodržován.  
Nastavené předpisy a kontroly pak vedly k nekompromisnímu  
řešení dalšího pokusu o obejití pravidel.  

 
Z pohledu nákupu masa se mnohé v posledních letech změnilo. Do  
vstupu České republiky do EU byl dovoz masa v malém rozsahu komplikovaný  
a obec byla odkázána na jediného místního dodavatele, King  
Solomon. Běžné, a tak je tomu i dnes, je však rozhodovat o výběru dodavatele  
na základě standardních komerčních pravidel.  

 
Priority restaurace Šalom  
Prvořadým cílem je zajistit stravování pro naše členy a pro naše aktivity.  
Strávníci restaurace Šalom nepříznivě přijímají větší turistické skupiny,  
a tak komerční nabídka turistům může být pouze občasná a omezená.  
Z těchto důvodů se v současnosti o běžném komerčním provozování restaurace  
Šalom neuvažuje.  

 
Na druhé straně nabízí restaurace Šalom své služby při mnoha mimořádných  
akcích židovské obce a význačných příležitostech, například připravuje  
občerstvení po Terezínské tryzně nebo při příležitosti slavnostního  
shromáždění v Senátu ČR 27. ledna.  

 
Kontroly pomáhají  
V posledních letech přišlo na činnost ŽOP větší množství udání. Je právem  
každého, kdo má pochybnosti o kvalitě konzumovaného zboží, o datu  
spotřeby či vhodnosti surovin, obrátit se na hygienickou či státní potravinářskou  
inspekci. Důsledkem je kontrola, která je koneckonců velice  
užitečná, protože maximálně napomůže dodržování předpisů, zlepšení  
vnitřní kontroly i interních procesů.  

 
Pochvala a poděkování  
Na obci se podařilo vytvořit velice dobrý tým zaměstnanců a pracovníků,  
kteří podporují zájmy obce a starají se o její dobré jméno. Platí to i o restauraci  
Šalom. Je samozřejmé, že také zde je občas co řešit a zlepšovat.  
Mohu ujistit, že každý problém i podnět se snažíme řešit bezprostředně,  
s ohledem na spokojenost členů obce a její zájmy.  
Pro zájemce a strávníky připravíme v nejbližších dnech organizovanou  
návštěvu skladu potravin a kuchyně a seznámíme je se zaměstnanci restaurace  
Šalom. Informace najdete na internetu a v restauraci Šalom.  



 
František Bányai  

 
Pro informaci členů připojuji seznam dodavatelů potravin  
AGRIMEX mražená zelenina a ovoce  
ALIBONA kompoty, sterilovaná zelenina  
BIOPEKÁRNA pečivo  
COCA COLA nealko nápoje  
COUNTRY LIFE sojové mléko  
ČESKÉ VINAŘSTVÍ košer víno  
MAKRO ovoce, zelenina, plasty  
MLÉKÁRNA POLNÁ sýry  
NOWACO mražené ryby  
PAVEL HURYCH zelenina, brambory  
POGRR mouka, rýže, luštěniny, olej  
TEREZIA COMPANY vegeta, grilovací koření  
TERRA VINIFERA košer víno  
UNITED BAKERIES pečivo  
VLADIMÍR HALGAŚ vodka, slivovice  
KOŠER DNES ZNAMENÁ DOBRÉ  


