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Sojové maso
a jeho využití
ve skautské praxi

K novému vydání sójové kuchařky
Sója mne zaujala jako dietologa z několika důvodů. Je sloupem výživy národů,
které neznají výrůstky a plotýnky, ani zánět žlučníku. Doporučuje se také jako
významná složka stravy při kornatění tepen. Je po mléce nejlepším prostředkem
jak vychovat novorozence, nemá-li matka mléko. Obsahuje hodně vitamínů
skupiny B, hodně vápna, které v naší kuchyni tak chybí, i hodně železa. Sója šetří
také vitamín C, který je u nás dost vzácný. Je tedy potravinou velmi hodnotnou a
přitom je velmi laciná.
Přeji všem, aby sóju poznali, naučili se běžně ji používat a oblíbili si ji. Kuchařky
brzy poznají, že je to surovina trvanlivá. Lze ji doporučit nejen ženám v domácnosti,
ale i závodním kuchyním, dietním sestrám a lékařům; v neposlední řadě se jí dá
využít i pro výzkumné účely v nauce o výživě.
Doc. MUDr. Ladislav Filip
Poděbrady 1963
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1. ÚVOD
Zkouším si představit, co asi říkaly tehdejší hospodyně, když na trhu poprvé uviděly
třeba brambory - tehdy úplně neznámé. Vzhledově nic moc, vůně nijak lákavá,
chuť za syrova bídná. A přece jsou dnes u nás jako doma. Změna zřejmě nastala,
když se je kuchařky naučily připravovat. A časem ocenily i jejich další přednosti.
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Myslím, že nějak podobně to bude i se sojovým masem. Vzpomínám si, že když
jsem sojové maso poprvé ochutnal, vůbec mi nechutnalo. Ne však proto, že by
bylo samo o sobě nechutné, nýbrž proto, že bylo špatně připravené.
A protože má sojové maso také mnoho předností, myslím, že stojí za námahu
naučit se s ním zacházet.
2. CO TO VLASTNĚ SOJOVÉ MASO JE
Sojové maso se vyrábí z odtučněné sojové mouky, která obsahuje vysoké procento
bílkovinné hmoty-až 45 %. Energetická hodnota sojových výrobků je nízká, což má
význam pro redukční a léčebné diety. Oproti masu živočišnému chybí živočišné
tuky a cholesterol. Z hlediska zdravé výživy je příznivý obsah nenasycených
mastných kyselin a vlákniny. Složení bílkovin masa sojového je podobný skladbě
bílkovin živočišných - odtud zřejmě i název. Vlastnostmi je nejvíc podobné
libovému masu drůbežímu, případně vepřovému. Samotné není zdrojem žádné
výrazné chuti, což skýtá prostor pro kuchařovu fantazii a dovednost, současně ale
jeho použití omezuje. Steak nebo biftek, jak jsme zvyklí, z něj nikdy neuděláme. Ve
většině jídel však maso živočišné důstojně zastoupí, leckdy ho i předčí.
Zpracování jako je krájení, mletí, sekání atd. je bez jakýchkoliv problémů. Po
prvotním zpracování je sojové maso měkké, stačí obvyklé vybavení kuchyně,
včetně obyčejných nožů.
Z hlediska hygieny zpravidla nevznikají při zacházení se sojovým masem
problémy. Uchovává se jako polotovar v suchém stavu, ke spotřebě se doporučuje
připravovat množství, které se ihned spotřebuje. I máčené však vydrží podstatně
déle než maso živočišné. Při výpravách a putovních táborech bude výhodou nízká
váha v suchém stavu.
Cena jednoho balení sojového masa - podle druhu - se pohybuje v rozmezí 15 - 25
Kč za 4 porce. U řezníka nás tyto čtyři porce vyjdou na bezmála 90 Kč. K dostání
jsou i velká balení za velkoobchodní ceny.
3. PŘÍPRAVA POLOTOVARU KE SPOTŘEBĚ
Sojové maso se prodává v několika druzích - drcené, nudličky, hranolky, kostky,
plátky. Vybíráme takové druhy, které se pro zamýšlený pokrm hodí nejlépe,
ušetříme čas strávený krájením, mletím atd...
Postup při přípravě:
podle návodu výrobce maso namočíme nebo povaříme;
- k namočenému masu přidáme masox, polévkové koření nebo sojovou omáčku
- dodají masu základní chuť - každý přidá druh a množství ingrediencí podle
svého, je třeba si to vyzkoušet;
- namočené a řádně nabobtnalé maso je v dalším kroku n u t n é v y ž d í m a t zde vzniká nejčastější chyba - nálev z namáčení se tak dostává s masem do
pokrmu a maso samotné, plné vody, už nemůže přijmout žádnou jinou chuť, ani
při marinování - chutná pak mdle a neurčitě;
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- takto připravené maso je možné ještě nakládat do libovolných směsí omáček a
koření - marinované maso tak získá výraznou chuť - a fantazie si při vymýšlení
a zkoušení nových způsob přijde na své, maso můžeme v marinádě i po určitou
dobu uchovávat.
Příklad - potřebujeme sojové plátky na obalování a rádi bychom, aby chutnaly po
česneku.
Připravíme si směs lisovaného česneku a vývaru nebo masoxu. Této směsi
připravujeme takové množství, aby v ní bylo maso obalené. Necháme odležet,
maso vyjmeme, lehce vyždímáme, obalujeme a smažíme.
4. PŘÍPRAVA JÍDEL
Polévky - do polévek se sojové maso může použít drcené - jako masová rýže nebo krájené na kousky do masitých polévek, jako je gulášová či dršková
polévka. Způsob zavaření masa do polévky je obdobný jako u masa
živočišného. Jen doba přípravy se zkrátí.
Dušené a omáčkové pokrmy - lze do nich použít maso sojové v kombinaci s
jakýmkoliv jiným masem, nebo sojové maso samotné. Jen je třeba mít na
paměti, že sojové maso potřebuje k pravě méně času, proto ho přidáváme
k ostatnímu masu až později. Ve všem ostatním je postup stejný.
Smažená jídla - rovněž v nich můžeme použít různé kombinace. Snad
nejpovedenější bývají směsi mletého masa a sojové drti pro přípravu
karbanátků, sekané aj.
Saláty - do salátů lze přidávat sojové maso upravené libovolným způsobem.
Nejlépe chutná osmažené. Nejvhodnější je do míchaných zeleninových
salátů a do salátů s těstovinami nebo s rýží.
Sojové maso a dieta - podíváme-li se na složení sojového masa, je zřejmé, že
bude mít své místo v dietních pokrmech.Obsahuje mnoho bílkovin, přitom
jeho energetická hodnota je nízká. Toho můžeme využít při redukčních
dietách. Absence živočišných tuků a cholesterolu má význam při léčení a
prevenci arterosklerózy. Příznivý vliv na funkci trávení má zase obsah
vlákniny.

Několik příkladů použití sojového masa:
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Karbanátky ze sojového masa
sojovou drť připravíme výše popsaným způsobem na polotovar, přidáme
hladkou mouku, vejce, tavený sýr, česnek, pepř, mleté nové koření, sůl,
majoránku, necháme chvíli uležet. Ze směsi tvoříme karbanátky, obalujeme
ve strouhance a do zlatova smažíme.
Sojovou drť můžeme v libovolném poměru míchat s mletým masem vepřovým nebo hovězím.
Sojové nudličky na čínský způsob
připravíme si podle návodu sojové nudličky, z jednoho bílku,
trochy sojové omáčky uděláme řídkou kaši a smícháme s
Smažíme na rozpáleném oleji do růžova. Potom
rychle
nakrájenou papriku a pórek a přidáme k nudličkám. Nakonec
přidáme sojovou omáčku, podávíme s rýží.

solamylu a
nudličkami.
osmažíme
podle chuti

Andaluzský salát se sojovým masem
Nakrájíme rajčata, papriky, přidáme lisovaný česnek, osolíme a necháme
chvíli uležet. Připravené sojové maso, nejlépe kostky, osmažíme spolu s
cibulí do růžova. Necháme vychladnout a přidáme k zelenině. Smícháme s
předem uvařenou, studenou rýží a dochutíme solí a citrónem.
Sojové plátky na houbách
Cibuli zpěníme na oleji, přidáme plátky a smažíme do růžova. Přidáme
houby, podlijeme vývarem a dusíme asi 20 minut. Plátky vyjmeme, omáčku
dochutíme solí, kmínem a zahustíme. Maso vložíme zpět do hotové omáčky
a prohřejeme.
Obalované sojové plátky
Namočené a vyždímané plátky, popřípadě marinované, obalujeme jako
řízky a smažíme po obou stranách do růžova. Pokapeme citrónem a
podáváme s obvyklými přílohami.
Milánské špagety
Na oleji osmažíme drobně pokrájenou cibuli spolu se sojovou drtí. Přidáme
rozředěný rajčatový protlak nebo kečup, okořeníme česnekem, pepřem a
solí. Krátce povaříme popř. zahustíme. Podáváme s vařenými špagetami a
posypeme strouhaným sýrem.
5. NA ZÁVĚR snad jen mohu popřát všem, aby se jim vaření se sojovým masem
dařilo, aby jim chutnalo a aby se nebáli i něco nového vyzkoušet. Sojové maso asi
nikdy nedosáhne obliby zmiňovaných brambor, ani se nedá předpokládat, že by
bylo příčinou zhroucení masného průmyslu, přesto má šanci získat své místo na
našem stole. To především tím, že v něm máme vždy po ruce hodnotnou surovinu
se širokým použitím. A to přece není k zahození. Zejména pohybujeme-li se
v přírodě, kde každodenní nákup nemusí být dosažitelný. Pak se může sojové
maso docela dobře hodit.
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Odkud sója pochází
Sója je jednou z nejstarších kulturních plodin, byla na Dálném východě známa již v
dávnověku. Na světě je znám více jak 75planých druhů. Přesto není znám její
planý předek. Za výchozí formu se považuje Glicine ussuriensis, domácí na
Dálném východě a v Mandžusku, Poamuří a v povodí Ussuri. Kultura sóji v Číně je
stará nejméně 4500 let a patřila mezi pět posvátných rostlin, rýži, pšenici, ječmen,
proso a sóju Za 2. světové válce byli němečtí vojáci vybavování třídenní dávkou
složenou právě ze sóji. Ne nadarmo se ji pak začalo říkat „rostlinné maso“. Ačkoliv
v USA pěstovali sóju již v minulém století, velkoplošně ji však začali pěstovat až ve
40. letech. V současné době se pěstuje na 10000 odrůd v teplejších (kukuřičných)
oblastech všech světadílů. Dnes je USA největším producentem sóji, na druhém
místě je Brazílie (20%) a Čína až třetí(kolem 10%). V rychlosti růstu, produktivitě a
užitkovosti nemá sója konkurenci. U nás o ní vyšly publikace již před druhou
světovou válkou, ale po druhé světové válce se stala plodinou světového zájmu.
Málokteré plodině byla věnována tak velká popularizace. V čínské a japonské
kuchyni je podle pověsti zdrojem 999 jídel.
Vlastní recepty a poznámky
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