
Zakysané smetany – recenze
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Zakysaná smetana pat í mezi oblíbené ingredience do krémových recept . Dodává jim jemnost a
zárove  hutnost. Zakysaná smetana se v kuchyni používá p edevším k p íprav  salát , do polévek,
omá ek a dezert . Její chu  ur uje v první ad  obsah tuku. ím vyšší procento tuku je na obale
uvedeno, tím hustší je zakysaná smetana. Lidé, kte í bojují s nadváhou nebo mají jiné zdravotní
problémy, by si rad ji m li vybírat zakysané smetany s nižším obsahem tuku, ideáln  s 11 %.
Zakysané smetany se vyrábí ze smetany, kuku ného škrobu a bakterií mlé ného kvašení. Jsou bez
lepku a bez konzerva ních látek. Pozor ale protože obsahují mléko, nejsou vhodné pro lidi s alergií na
kravskou/mlé nou bílkovinu! Do této recenze jsme pro vás vybrali 5 b žn  dostupných výrobk
zakysané smetany a ohodnotili jsme je od 1 do 5 s tím, že 1 bod je nejmén  a 5 bod  naopak nejvíce.

Tip: Máte rádi zajímavé chut ? Nechte se inspirovat a vychutnejte si nové p íchut  zakysaných
smetan z mlékárny Kunín - esnek s bylinkami nebo raj e s bazalkou.

Yoplait – Zakysaná smetana 11% (190 g)

Celkový po et bod : 4

Kalorie/kJ (ve 100 g): 134 kcal/557 kJ

Cena: 12,- K

Obsah sacharid  (ve 100 g): 5,4 g (z toho 4,6 g cukr )

Obsah bílkovin (ve 100 g): 3 g

Obsah tuku (ve 100 g): 11,2 g (z toho 9,8 g nasycené mastné kyseliny)

Konzerva ní látky: bez konzerva ních látek

Naše hodnocení: Zakysaná smetana od Yoplait s 11 % tuku p sobí lehkým dojmem. Na rozdíl od
ostatních výrobc  naleznete na obalu p esný obsah cukr  a nasycených mastných kyselin. Protože se
v této zakysané smetan  nachází až p íliš sacharid , musíme jí dát pouhé 4 body.

OLMA – Pochoutková smetana kysaná 16% (150 g)



Celkový po et bod : 3

Kalorie/kJ (ve 100 g): 172 kcal/720 kJ

Cena: 9,50 K

Obsah sacharid  (ve 100 g): 3,8 g

Obsah bílkovin (ve 100 g): 3,1 g

Obsah tuku (ve 100 g): 16, 3 g

Konzerva ní látky: bez konzerva ních látek

Naše hodnocení: Pochoutková smetana kysaná od OLMY s 16 % tuku je na náš vkus p íliš kalorická. I
es vyšší obsah sacharid  je o trošku kyselejší než ostatní smetany v této recenzi. Proto od nás

získává pouhé 3 body.

Albert Quality – Zakysaná smetana 15% (200 g)

Celkový po et bod : 4

Kalorie/kJ (ve 100 g): 160 kcal/670 kJ

Cena: 12,- K

Obsah sacharid  (ve 100 g): 3,4 g

Obsah bílkovin (ve 100 g): 2,9 g



Obsah tuku (ve 100 g): 15 g

Konzerva ní látky: bez konzerva ních látek

Naše hodnocení: Zakysaná smetana Albert Quality s 15 % tuku pat í mezi zlatý pr r. Není nijak
zvláš  výjime ná, ale její koupí nic nezkazíte. Od nás získává 4 body.

Kunín – Zakysaná smetana krémovitá 15% (200 g)

Celkový po et bod : 5

Kalorie/kJ (ve 100 g): 160 kcal/670 kJ

Cena: 14,- K

Obsah sacharid  (ve 100 g): 3,4 g

Obsah bílkovin (ve 100 g): 2,9 g

Obsah tuku(ve 100 g): 15 g

Konzerva ní látky: bez konzerva ních látek

Naše hodnocení: Zakysaná smetana krémovitá s 15 % tuku z Mlékárny Kunín je hustá a má p íjemnou
jemnou chu . Od nás získává plných 5 bod  a stává se vít zem této recenze.

Kuba – Smetana zakysaná 15% (250 g)

Celkový po et bod : 4



Kalorie kJ (ve 100 g): 161 kcal/647 kJ

Cena: 15,50 K

Obsah sacharid  (ve 100 g): 3,7 g

Obsah bílkovin (ve 100 g): 4,3 g

Obsah tuku (ve 100 g): 15 g

Konzerva ní látky: bez konzerva ních látek

Naše hodnocení: Tato novinka mezi zakysanými smetanami p ichází z Polska. Na rozdíl od ostatních
smetan uvedených v recenzi je termizovaná, vyrobená ze smetany, modifikovaného škrobu, želatiny,
mou ky ze svatojánského chleba a pektinu. Je hodn  hustá a má výraznou specifickou chu . Od nás
získává 4 body za vyšší obsah bílkovin.

Náš tip – vít z kategorie: Kunín – Zakysaná smetana krémovitá 15%
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