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Výživa
a  potraviny  1
Pozitiva a negativa naší stravy

Na počátku 21. století většina našich občanů žije v relativním blaho-
bytu. Problém hladovění není u nás na pořadu dne. Přitom jsme do-
provázeni  na každém kroku problémy životního prostředí. Sem patří
ovlivňování zdravotního stavu člověka  ovzduším, hlukem, půdou, vo-
dou a zejména výživou. Odborníci na výživu dospěli k závěrům, že zdraví
člověka ovlivňuje ze 60-65 % životní styl, kam kromě faktorů životního
prostředí patří i stresové faktory. Výživa se podílí na životním stylu až
ze 60 %. To znamená, že podíl výživy na zdraví člověka  činí 35-40 %.
Působení výživy může být jak negativní, tak pozitivní.  Kromě cizoro-
dých látek a mikroorganizmů se mohou uplatňovat v negativním pů-
sobení i jednotlivé nutriční faktory. Jmenujme např. tuky a jejich oxi-
dační produkty, nebo bílkoviny a jejich štěpy, či sacharidy, zvláště pak
jednoduché cukry. Na zdraví ale působí také dostatek, nedostatek nebo
přebytek některých tzv. akcesorních živin (látek přídatných), což jsou
vitaminy, minerální látky a určité přírodní nutrienty (přirozené součásti
rostlinné stravy).

Z uvedených důvodů je nutné, abychom ve výživě věnovali pozor-
nost nejen rizikovým, ale i ochranným faktorům, které působení těch
rizikových  může oslabit nebo dokonce i potlačit.  Musíme se zabývat
jak energetickou hodnotou naší stravy (to je její kvantitativní stránka),
tak i její hodnotou biologickou (to je její kvalitativní stránka). O tom, že
výživa významně ovlivňuje zdraví, již nikdo nepochybuje. Ostatně máme
pro to i praktický příklad.

Obyvatelstvo Finska bezkonkurenčně vévodilo v šedesátých letech
20. století na prvním místě ve statistikách úmrtnosti na srdeční cévní
nemoci. V r. 1971 zde proběhla  rozsáhlá intervenční akce. Pod vede-
ním zdravotníků vznikla kampaň na změnu životního stylu, zejména pak
na změnu výživových návyků. Akce měla úspěch. Strach o život u Finů
převážil nad požitkářským způsobem života. Během 15 let se výrazně
zvýšil konzum ovoce a zeleniny a také ryb. Snížil se příjem živočišných
tuků, ale paradoxně se zvýšila spotřeba masa. Bylo to důsledkem
odklonu od mas tučných a příklonu k masům libovým. Také mléko a
mléčné výrobky bylo konzumováno v dostatečné míře. Jeho spotře-
ba dosáhla hodnot 300 l na hlavu a rok (v přepočtu na tekuté mléko).
Tyto změny vedly k výraznému snížení nemocnosti a úmrtnosti na kar-
diovaskulární nemoci. Stojí za to poznamenat, že současně došlo ke
snížení úmrtnosti  na onemocnění nádorová. V současné době může-
me Finům jen závidět, neboC naše statistické údaje  vykazují u těchto
nemocí daleko vyšší relativní čísla než u nich.

V tomto roce se proto chceme v našem časopise věnovat rámcově
v úvodních a podrobněji v jednotlivých článcích jak jednotlivým hlav-
ním živinám, ale i živinám akcesorním. Chceme se zaměřit  na jejich
potřebná množství, doporučený vzájemný poměr, kuchyňskou úpravu
stravy a její dopad na tyto výživové faktory apod. Chceme tak přispět
svoji troškou do mlýna  ke snaze o změnu nesprávných výživových
návyků a tak postupně pozměňovat ne vždy příznivé parametry zdra-
votního stavu našeho obyvatelstva.
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Polyfenolové látky v českých vínech
Ing. Kateřina Faitová, Ph.D., ČZU, Praha
Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
Prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., ČZU, Praha

Polyfenolové látky jsou sloučeniny chemicky cha-
rakterizované nejméně jedním aromatickým kruhem,
který nese více než jednu hydroxylovou skupinu.
V hroznech révy vinné jsou tyto látky jedním z velmi
důležitých ukazatelů nutriční a senzorické hodnoty,
např. barvy, adstringentní (stahující, svíravé) chuti, trp-
kosti, apod. Jejich obsah stoupá v průběhu zrání, při
přezrávání zase klesá. Mnoho polyfenolových látek se
vyskytuje ve formě volných derivátů vznikajících kon-
denzačními či adičními reakcemi, které mají velký vý-
znam pro formování chuti a celkového charakteru vína.

Polyfenolové sloučeniny se dělí na vlastní polyfeno-
lové látky, třísloviny a lignin. Řada polyfenolových lá-
tek je řazena mezi přírodní antioxidanty, které dle che-
mické struktury mohou být rozděleny na polyfenoly,
flavonoidy, anthokyany a resveratrol. K přírodním an-
tioxidantům jsou dále řazeny karotenoidy, tokoferoly,
vitamin C a selen.

Na lidský organizmus mají polyfenolové  látky ce-
lou škálu pozitivních vlivů: chovají se nejen jako anti-
oxidanty, ale i antimutageny, působí protizánětlivě,
některé i antivirózně, jsou schopné vytvářet cheláto-
vé komplexy s kationty kovů a povzbuzují tak deto-
xikační enzymový systém atd.

Ve víně jsou polyfenolové látky přirozeným zdrojem
antioxidantů. Bylo dokázáno, že snižují agregaci krev-
ních destiček i jejich přilnavost na epitel. Platí to i pro
víno, z něhož byl odstraněn alkohol. Nezávisle na
obsahu etanolu ve víně zvyšují obsah HDL-choleste-
rolu a LDL-cholesterol chrání před nežádoucí oxidací.
Tak se snižuje riziko některých kardiovakulárních po-
ruch. Oxidaci LDL-cholesterolu zvlášC účinně inhibují
některé polyfenolové sloučeniny (např. flavonoidy a

stilbenoidy), které spolu s přiměřeným množstvím al-
koholu inhibují oxygenázové enzymy cyklooxygená-
zu a lipoxygenázu. Znamená to menší nebezpečí trom-
bóz, nadměrného ukládání cholesterolu, zvyšování
krevního tlaku, atp. Příznivý vliv polyfenolových látek
byl zaznamenán i u rakoviny horních částí zažívacího
systému, plic, tračníku, bazaliomu (velmi frekventova-
ná forma rakoviny kůže) a u non-Hodkinského  lymfo-
mu (zhoubné onemocnění mízních uzlin, resp. lymfa-
tických cest). Některé, ale spíše ojedinělé studie, jsou
zdrženlivější, poukazují na to, že vztahy mezi konzu-
mací vína a snížením rizika rakoviny nebyly dosud jed-
noznačně prokázány.

Úloze antioxidantů v rámci obranných opatření or-
ganizmu proti neblahému působení nadměrného
množství volných radikálů už bylo v odborném i od-
borně-populárním tisku věnováno dost místa, náš ča-
sopis nevyjímaje. Připojme zde proto jen několik zá-
kladních poznámek pro osvěžení paměti a snadnější
porozumění funkce polyfenolových látek v hroznech
révy vinné i ve finálním produktu – vínu samém.

Pod pojmem „volný radikál“ rozumíme atom, resp.
skupinu atomů s lichým počtem elektronů, vznikajících
při štěpení slabých vazeb příslušného substrátu. Tyto
vysoce reaktivní částice se vyznačují krátkou dobou
existence a iniciují reakce s řetězovým průběhem, při
kterých může dojít k poškození důležitých částí buněk
(např. DNA) či buněčných membrán. Volné radikály vy-
tvořené samotným imunitním systémem jsou v přimě-
řeném množství užitečné: ničí viry a bakterie, jsou po-
třebné k produkci energie a účastní se v kladném
smyslu při tvorbě látek požadovaných organizmem.
Pakliže však z různých důvodů dojde k vytvoření nad-
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měrného množství volných radikálů, vznikne přímé ne-
bezpečí poškození buněk a zprostředkovaně i tkání.

Mechanizmus účinku antioxidantů spočívá v poskyt-
nutí vodíkového atomu pro zneškodnění volných ra-
dikálů. „Vychytávají“ je díky své schopnosti být sub-
strátem v reakcích, jichž se volné radikály účastní. Ji-
nou důležitou funkcí antioxidantů je ovlivňovat tvorbu
životně důležitých hormonů a podílet se na aktivaci
enzymů.

Z pohledu říše rostlinné, konkrétně révového vína,
se předpokládá, že rostlina se vyšší antioxidační ka-
pacitou chrání před pro ni nepříznivým působením
vnějších činitelů  (např. vyšším tlakem kyslíku v ovzduší
v nížinách a vyšší intenzitou UV paprsků). Jak dále
uvidíme, praktické poznatky
tuto teorii potvrzují.

Četnými studiemi bylo pro-
kázáno, že množství polyfe-
nolových látek s antioxidač-
ními účinky ve víně ovlivňuje
celá řada faktorů jako jsou
odrůda, environmentální pod-
mínky, napadení  plísněmi, vi-
nařská technologie (technika
kvašení) aj. Zdá se, že půso-
bení různých faktorů sice
ovlivňuje obsah polyfenolů ve
víně červeném, zatímco
méně významné se jeví pro
vína bílá. Někteří výzkumníci
stanovili vyšší obsah flavono-
idů ve vínech z teplých a slu-
nečných oblastí. Bylo také
ověřeno, že to nezáleží jen na
stupni zralosti hroznů, ale
např. i na tloušCce slupky
bobulí a vhodnosti užité zpra-
covatelské technologie. Na
množství polyfenolových lá-
tek vznikajících v průběhu
kvašení a jejich skladbu má
vliv teplota, pH, délka kontaktu vinného moštu se slup-
kami, míchání, typ fermentační nádoby, koncentrace
etanolu, oxid siřičitý, kmen kvasinek, přítomnost pek-
tinolytických enzymů a event. i aplikace SO2.

Mezi celou plejádou polyfenolových bioaktivních lá-
tek ve víně si velkou popularitu získal resveratrol. Před
pár lety o něm i vinařští odborníci věděli málo a běžný
spotřebitel vůbec nic. Také u něj platí, že jeho tvorba
v bobulích révy vinné se řídí do značné míry faktory,
např. již zmíněnými nepříznivými klimatickými vlivy, stre-
sy, napadení houbovými chorobami apod. Resverat-
rol se tedy tvoří jako ochranný prvek pro rostliny.

Nejvíce resveratrolu je obsaženo ve slupkách bobu-
lí, zejména červených hroznů. Proto mají jeho vyšší
obsah vína připravovaná technologií nakvášení se slup-
kami (macerací). Na obsah této látky mají vliv odrůdy
a významně i lokality. Nejlepší výsledky byly zazna-
menány u červených vín z vyšších a chladnějších se-
vernějších oblastí. V ročnících s intenzivním napadnu-
tím bobulí botrytidou obsah resveratrolu vzrůstá, bě-

hem dalšího rozvoje této plísně je však zpětně odbou-
ráván.

Vědci testovali účinky resveratrolu na nervové buň-
ky. Ukázalo se, že podporuje jejich růst, přičemž se
buňky mírně prodlužují a prodlouženými částmi mo-
hou vytvářet tzv. synapse s buňkami sousedními. Ten-
to objev může být velmi významný při léčbě Alzhei-
merovy či Parkinsonovy nemoci. Francouzští vědci již
dokonce přinesli důkazy o tom, že lidé dopřávající si
denně menší množství vína, jsou těmito neurodegene-
rativními chorobami méně ohroženi.

Resveratrol ovšem najdeme i v celé řadě zelenin,
v ořechách, aj. Kombinace zeleniny a vína (např. čer-
veného zelí, brokolice, červené řepy) se jeví jako op-

timální. Odpovídá to také
stravovacím zvyklostem
Francouzů. „Středozemní
strava“, o jejímž příznivém
působení na kardiovaskulár-
ní systém se opakovaně do-
čítáme, je charakterizována
dostatkem zeleniny a ovoce,
olivovým olejem a právě ví-
nem, převážně červeným.

Na České zemědělské uni-
verzitě v Praze byl v době
zcela nedávné řešen výzkum-
ný projekt, v jehož rámci
byly sledovány polyfenolové
antioxidanty v domácích čes-
kých a moravských vínech.
V širokém sortimentu se spe-
ciálně stanovoval i resverat-
rol a zkoumaly se vlivy od-
růd, oblastí (např. mělnická,
roudnická, žernosecká a ně-
které moravské), ročníků  a
třídění vína (odrůdové ja-
kostní, pozdní sběr, kabinet,
archivní) na obsah polyfeno-
lových antioxidantů.

Skupina autorů z univerzity v americkém Madisonu
dokázala příznivé působení hroznové šCávy experimen-
tem, při němž pokusné osoby ji pily denně pouhé dvě
skleničky. Již po jediném týdnu se snížilo shlukování
krevních destiček až o téměř 80 %, což znamenalo mj.
i výrazné snížení rizika vzniku infarktu myokardu. ŠCá-
va z citrusových plodů (pomerančů a grapefruitů) při-
jímaná ve stejném množství, takový efekt nepřinášela.

V USA jsou už po několik let v obchodech k dostání
preparáty obsahující buV čistý resveratrol, nebo směs
polyfenolů z vinných hroznů, často v kombinaci
s extraktem z jejich jader. Tyto přípravky jsou dekla-
rovány jako potravinové fortifikační doplňky. Vše na-
svědčuje tomu, že resveratrol se zřejmě stane co nevi-
dět běžnou složkou komerčních multivitaminových
preparátů.

Zmíněný výzkumný projekt České zemědělské uni-
verzity v Praze přinesl mnohé zajímavé poznatky ze-
jména o našich domácích vínech a možno říci, že
v tomto směru byl do jisté míry průkopnickým.
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U našich produktů byl konstatován již výše připo-
menutý fakt, že obsah resveratrolu a dalších polyfe-
nolových látek v českých a moravských vínech je sil-
ně ovlivňován klimatickými podmínkami dané oblas-
ti, ale i meteorologickým průběhem během vegetace
sledovaného roku. Proto jsou vinařskými odborníky tak
důkladně sledovány a hodnoceny ročníky sklizně.

Česká a moravská vína mají relativně vyšší obsah re-
sveratrolu oproti vínům z hroznů vypěstovaných
v příznivějších klimatických podmínkách (slunečné a
jižnější lokality, např. Kalifornie, Itálie, Španělsko). Český
a moravský vinařský region se nacházejí mezi nejsever-
nějšími oblastmi pěstování vinné révy v Evropě. To je
důvodem, proč hrozny obvykle nedosahují stejného
stupně vyzrání jako hrozny z jižních oblastí. Obsah re-
sveratrolu je závislý i na mikrobiálním (houbovém) na-
padení. Oba faktory jsou výraznější v chladnějších čás-
tech severních Čech.  V teplých a suchých oblastech
s malým výskytem nákazy ušlechtilou plísní je u někte-
rých odrůd typický nízký obsah resveratrolu v hroznech
révy vinné. Může být ovlivněn technologií zpracování.
Při kvašení šCávy bez slupek nevzrůstá obsah resverat-
rolu, vzrůstá pouze při kvašení se slupkami. Stupeň
extrakce resveratrolu ze slupek do šCávy záleží i na
odrůdě a délce nakvašení. Stabilita resveratrolu při stár-
nutí vín je poměrně dobrá. Během stárnutí vína v lahvích
za standardních podmínek se měnil jeho obsah velmi
málo. I ve víně v otevřené lahvi je resveratrol stabilní a
při teplotě 4 °C zůstává beze změn až týden. Po šesti
týdnech docházelo k jeho ztrátám v rozmezí 10-40 %
původního množství. V případě bílých hroznů může
nakvášení (až 24 hodin) zvýšit obsah resveratrolu ve víně
až desetinásobně.

V rámci řešení projektu se sledovala kvalita červe-
ného (Svatovavřineckého) i bílého (Rulandského) vína
v průběhu celoročního skladování za různých podmí-
nek. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly. U čer-
veného vína klesl obsah resveratrolu ve čtvrtém měsí-
ci, pak se opět zvyšoval až do 12. měsíce. U bílé
odrůdy docházelo k poklesu obsahu resveratrolu po-
někud později (do 6. měsíce). U těchto odrůd se ob-
sah celkových polyfenolových látek i resveratrolu mě-
nil optimálně u varianty TT (pokojová teplota a tma).
Obsah resveratrolu v obou analyzovaných vínech kle-
sal u této varianty nejméně a v dvanáctém měsíci u obou
vín nejvíce narostl. V teple a tmě lze však skladovat jen
dobře stabilizovaná, kvalitní vína, aby nedocházelo
k druhotnému kvašení nebo výrazné změně organolep-
tických vlastností skladovaného vína. Konzument tedy
nemusí vína skladovat ve vinném sklepě. Samozřejmě
při archivaci vín je to jiná záležitost.

Sledoval se i vliv krátkodobého uchování „na sto-
le“, tj. při pokojové teplotě anebo v chladničce. Ob-
sah celkových polyfenolových  látek se ve vzorcích
Modrého Portugalu u varianty uchovávané v lednici po-
hyboval od cca 800 mg.l-1 do 1400 mg . l-1, u varianty
uchovávané na stole od 760 mg.l-1 do 1040 mg.l-1. U
obou variant se měnil s přibližně stejnou tendencí až do
šesté hodiny. U varianty skladované v lednici došlo sed-
mou hodinu k nárůstu obsahu celkových polyfenolo-
vých látek, který byl ještě zřetelnější v hodině osmé.

Statistickým vyhodnocením byly zjištěny významné
rozdíly u vína skladovaného v lednici i  na stole. Skla-
dování vína v lednici je pro obsah celkových polyfe-
nolových látek lepší než za pokojové teploty.

Obsah resveratrolu se v Modrém Portugalu uchová-
vaném na stole a v lednici po dobu 8 hodin po ote-
vření lahve pohyboval u vína skladovaného na stole
od 0,570 mg.l-1 do 0,620 mg.l-1 a u vína uchovávané-
ho v lednici od cca 0,580 mg.l-1 do 0,620 mg.l-1. Ze
statistického vyhodnocení lze konstatovat, že obsah
resveratrolu nebyl ovlivňován místem ani dobou ucho-
vávání a byl po dobu osmi hodin stabilní. Jsou to
výsledky shodné se zjištěním některých zahraničních
autorů.

Obsah celkových polyfenolových látek se v Muškátu
moravském uchovávaném na stole pohyboval od cca
290  mg.l-1 do 310 mg.l-1 a ve vzorku uchovávaném
v lednici  od cca 280 mg.l-1 do 305 mg.l-1 a byl statistic-
ky významně ovlivněn dobou i způsobem uchovávání.
Obsah celkových polyfenolových látek se u obou vari-
ant skladování měnil s relativně stejnou tendencí. V první
hodině došlo u obou variant ke zvýšení obsahu celko-
vých polyfenolových látek a od druhé do třetí hodiny
u obou variant obsah klesal, výrazněji u varianty skla-
dované na stole. Od čtvrté do sedmé hodiny dochá-
zelo opět k nárůstu celkových polyfenolových látek  a
od sedmé do osmé hodiny k jejich poklesu.

V Modrém Portugalu tedy obsah celkových polyfe-
nolových látek při uchovávání v lednici či na stole mírně
narůstá, výrazněji při uložení v chladničce. Obsah re-
sveratrolu je po dobu osmi hodin při obou způsobech
uchovávání stabilní. Konzument  nemusí spěchat
s pitím vína a skleničku si může řádně vychutnat.
V Muškátu moravském se z vyhodnocení změn obsa-
hu celkových polyfenolových látek jeví jako lepší skla-
dování na stole. Pro uchovávání načatého vína, kdy
je konzumováno po delší dobu, lze doporučit ucho-
vávání  v chladničce.

Při přípravě svařeného červeného vína (v tomto pří-
padě z Modrého Portugalu), lze doporučit záhřev na
80 °C, kdy dochází k nárůstu celkových polyfenolo-
vých látek, mírnému nárůstu resveratrolu a k menším
ztrátám alkoholu. Bylo by ho škoda, nejen z hlediska
senzorického, ale i proto, že napomáhá vstřebávání
polyfenolových látek ve střevě. Pravděpodobně toto
doporučení bude platit i pro jiné odrůdy. Ze získaných
omezených údajů zatím ovšem není zevšeobecnění
možné. Pro další výzkum na tomto úseku by bylo
účelné vybrat různé výrobce, kteří by ale užívali ustá-
lenou technologii. Vína by měla přitom pocházet
z vinice, na které by bylo možno získat údaje pro vy-
hodnocení vlivu ročníku, oblasti, a popř. i odrůdy na
obsah celkových polyfenolových látek, resveratrolu a
event. i jiných bioaktivních složek.

Platí to i o ostatních zde prezentovaných poznat-
cích. Doufejme, že další studie biologicky aktivních
látek v našich vínech nenechají na sebe dlouho če-
kat a přinesou nové, doplňující údaje. Dopřejme si
proto k tomuto přání i sklínku dobrého moku, aC už
v červené či bílé barvě, z našich kvalitních českých a
moravských vín.
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Určitě jste o něm slyšeli, pravděpodobně jste ho 
již sami ochutnali a teď možná přemýšlíte, jestli 
není načase ho zařadit do menu. Ale co všechno se 
s ním dá dělat? A jak se vlastně správně připravuje? 
Využijte jeho vzrůstající obliby a vyzkoušejte, jak 
snadno a elegantně se z kuskusu dají vykouzlit 
desítky výtečných slaných i sladkých chodů od 
předkrmu až po dezert. 
Jedno je jisté – arabskou restauraci si kvůli tomu 
otvírat nemusíte. Obrovskou popularitu totiž zažívá 
i v moderních evropských kuchyních – a zdaleka 
ne jen ve Středomoří. 

Odkud se kuskus vzal

Za domov kuskusu se považuje severní Afrika a Blízký 
východ, jeho kořeny ale sahají až ke starým Peršanům. 
Kuskus je základní surovinou národních kuchyní Maghrebu 
(Maroko, Tunisko a Alžírsko), kde představuje nejrozšířenější 
přílohu. Lze jej kombinovat se zeleninou, luštěninami, 
masem i ovocem. Často je podáván jako kaše po uvaření 
v mléce, jako salát s dresinkem nebo jako sladký dezert. 
Díky této „všestrannosti“ přímo vybízí i k vymýšlení vlastních 
variací a nových receptů. 

Co je kuskus vlastně zač

Kuskus se vyrábí ze semoliny (tvrdé bílé pšenice) podobně 
jako ta nejkvalitnější italská „pasta“. V Maghrebu si ženy 
dodnes připravují vlastní zásoby kuskusu tradičním 
způsobem, kdy nejprve pšenici rozemelou na krupici. K ní 
přidají mouku, sůl, vodu a hnětou směs rukama. Ta se pak 
napařuje a suší, dokud nevzniknou drobné kuličky. 
Tohoto velmi pracného a zdlouhavého procesu zůstanete 
ušetřeni díky hotovému kuskusu od Vitany food service. 
Ten se připravuje takřka „instantním“ způsobem naopak 
velmi snadno.

Jak se kuskus (ne)vaří

Existuje několik variant přípravy. Nejsnadnější je kuskus 
jen zalít vroucí tekutinou (vodou, vývarem, vínem, mlékem) 
a nechat pár minut stát pod pokličkou. Na 1 díl kuskusu 
jsou potřeba 2 díly tekutiny. Někteří kuchaři doporučují 
nejprve kuskus nasucho opražit a pak teprve zalít. 

Kuskus můžete připravit také jen v páře. V arabském světě 
se používá speciální dvoudílný hrnec s perforovaným dnem 
horní části. V dolním díle se dusí skopové, jehněčí nebo 
kuřecí maso se zeleninou či cizrnou, a pára tak kuskus 
i krásně navoní. 

Špetka inspirace

Kuskusový nákyp s meruňkami 

a sušenými švestkami

Mléko osolíme, osladíme a přivedeme k varu. Poté jím 
zalijeme kuskus Vitana a připravíme dle návodu. Vyšleháme 
žloutky s vanilkovým cukrem. Do bílků vsypeme zbylý 
krupicový cukr a šleháme na pevný sníh. Poté přidáme cukr 
moučku a zlehka vymícháme. Žloutkovou pěnu a polovinu 
sněhu opatrně vmícháme do kuskusu. Gastronádobu 
vymastíme máslem, rozetřeme polovinu kuskusové 
směsi, poklademe půlky meruněk a sušených švestek 
(můžeme je macerovat v rumu) a pokapeme nálevem. 
Zbylou kuskusovou směsí ovoce překryjeme a pečeme 
v konvektomatu při 160 °C nebo v horkovzdušné troubě 
asi 25 minut. Povrch nákypu po 15 minutách potřeme 
zbylým sněhem a dopečeme dozlatova. Při podávání 
krájíme na požadované tvary, můžeme doplnit ovocnou 
omáčkou, ovocem či šlehačkou.

Doporučujeme vyzkoušet také kuskusové rizoto s krůtím 
masem nebo  špenátový kuskus. Určitě nesmíte vynechat 
osvěžující salát „tabouli“ z kuskusu, rajčat, okurek, paprik, 
citronové šťávy a máty. Další inspiraci a recepty najdete 
na www.kulinarskadilna.cz
Kuskus bude od ledna v nabídce VITANA FOOD SERVICE 
v praktickém 5kg balení. Objednávat si ho můžete na adrese 
food.service@vitana.cz nebo na tel. 315 645 282.

JAK SE KUSKUS (NE)VAŘÍ 
… aneb instantní těstovina na tisíc a jeden způsob

Kuskus_210x295.indd   1 28.11.2006   14:37:00
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Problematice mikroflóry trávicího ústrojí se v sou-
časné době dostává takové pozornosti, po které jsme
na základě vlastních pokusů již dříve opakovaně vola-
li. O jejím významném podílu na vývoji a podpoře zdraví
dnes  ani u nás nikdo nepochybuje.

Dominantní postavení ve výrazně pozitivním půso-
bení mikroflóry trávicího ústrojí na organizmus mají ze-
jména bakterie, které jsou řazeny  do skupiny bakterií
mléčného kysání. Ty se vyskytují v různých druzích
potravin, aC už jsou  to zakysané mléčné výrobky nebo
mléčně kvašená zelenina, zelí či okurky. Tyto potravi-
ny jsou pak zahrnovány do velké skupiny nazývané
probiotika. Je vhodné na tomto místě uvedený po-
jem definovat. Probiotika jsou potraviny nebo prepa-
ráty s vysokým obsahem živých bakterií mléčného
kysání, které umožňují optimální osídlení trávicího
ústrojí člověka mikroflórou, příznivě ovlivňující lidský
organizmus. Tento stav se nazývá eubióza. Současně
potlačují nežádoucí mikroflóru, tzn. že snižují počet
nebo dokonce způsobí vyloučení těch mikrobů, kte-
ré mají prokazatelně nepříznivé účinky na zdraví, včet-
ně mikrobů patogenních. Upravují tudíž stav, který se
nazývá dysbióza. Do skupiny bakterií mléčného kysá-
ní patří zejména zástupci rodu Lactobacillus a z nich
zvláště L. acidophilus, L. rhamnosus, L. casei, L. cau-
casicus, dále velice významné jsou zástupci rodu Bifi-
dobacterium, zvláště pak B. bifidum, B. breve, B. lon-
gum, B. lactis a nezanedbatelné jsou i další druhy
bakterií mléčného kysání, zejména Str. lactis, Str. ther-
mophilus, E. faecalis, E. faecium.

Podle závěrů různých studií se probiotické bakterie
mohou podílet na
1) podpoře antochtonní střevní mikroflóry;
2) zvýšení humorální i buněčné imunity;
3) snížení rizika průjmových onemocnění (zejména

jsou-li etiologickým agens rotaviry nebo Cl. diffici-
le,ale platí to i pro salmonely a campylobaktery);

4) snížení hladiny cholesterolu a triacylglyceridů;
5) snížení incidence nádorů
6) zvýšení mineralizace a denzity kostí
7)   snížení výskytu Helicobacter pylori.

I když uvedené efekty působení probiotik nebyly jed-
noznačně prokázány ve všech studiích, je v sou-
časnosti pokládána možnost příznivého působení na
zdraví člověka za velice významnou.

Ve vztahu k riziku kardiovaskulárních chorob bylo
opakovaně prokázáno snížení cholesterolemie konzu-
mem probiotik. Tento efekt jsme prokázali i při vlastních
pokusech, kdy probandům byl podáván kysaný mléč-
ný nápoj s vysokým obsahem B. bifidum, L. acidophilus
a Str. lactis. Probiotika se na snížení hladiny choleste-
rolu prostřednictvím mikroflóry trávicího ústrojí podílejí
hlavně tím, že zvyšují vylučování žlučových kyselin sto-
licí. Základním substrátem pro jejich tvorbu je totiž právě
cholesterol Za běžných fyziologických podmínek pro-
bíhá enterohepatální oběh žlučových kyselin. Ze stře-
va do jater se přitom vrací více než jejich třetina. Jsou-

Probiotika a prebiotika
Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, CSc., Praha

li ale navázány na buňky bakterií mléčného kysání, pak
se zpětně nevstřebávají a jsou vyloučeny stolicí.

K tomuto efektu přispívá též vápník z mléčných vý-
robků, neboC jeho volné ionty vytvářejí se žlučovými
kyselinami nerozpustné komplexy, které se nevstřebá-
vají a též odcházejí se stolicí. Organismus musí pak
použít své zásoby cholesterolu k tvorbě nových po-
třebných  žlučových kyselin a tak dochází ke snížení
jeho hladiny v krvi. Je zajímavé, že některým autorům
se podařilo prokázat tento efekt i s inaktivovanými
sušenými bakteriemi mléčného kysání.

Při snižování onkogenního rizika pomocí probio-
tik hrají hlavní roli opět žlučové kyseliny. Ty se totiž pů-
sobením enzymů některých bakterií střevní mikroflóry,
zejména klostridií, dojde-li k jejich přemnožení, mohou
měnit na sekundární (fekální) žlučové kyseliny a u těch
byla prokázána karcinogenní aktivita. Bakterie mléč-
ného kysání tomuto pochodu účinně brání a tak se
podílejí na prevenci nádorového onemocnění, zejmé-
na na prevenci vzniku kolorektálního karcinomu. Ten-
to efekt byl prokázán řadou experimentálních prací.

Na snížení rizika nádorových onemocnění se podí-
lejí probiotika také tím, že blokují řadu enzymových
aktivit nežádoucích zástupců střevní mikroflóry, a tím
brání tvorbě dalších karcinogenních látek v trávicím
ústrojí, které se mohou střevní sliznicí vstřebat a pů-
sobit onkogenně i mimo toto ústrojí.

Bakterie mléčného kysání se také podílejí na sníže-
ní obsahu enzymu beta-glukuromidázy, k jehož vyšší
produkci vede zejména přemnožení zástupců rodu
Clostridium v tlustém střevě. Vysoká hladina beta-.glu-
kuronidázy snižuje efekt odbourávání cizorodých
i  toxických látek v játrech na bázi vazeb s kyselinou
glukuronovou.

Probiotika produkují ve střevech lidí dále řadu látek,
včetně vitaminu K, které přispívají k prevenci osteoporó-
zy. Tento proces podporuje navíc vápník, obsažený
v mléčných výrobcích, které jsou většinou jejich nositelem.

ObraCme nyní pozornost k prebiotikům. Nejjedno-
dušší definice zní :“Prebiotika jsou nevstřebatelné slož-
ky potravy, které příznivě ovlivňují zdravotní stav člo-
věka selektivní podporou růstu a aktivity jednoho nebo
několika určitých druhů bakterií v trávicím ústrojí, ze-
jména pak v tlustém střevě“. Prebiotický účinek tedy
znamená specifickou potravou způsobené zvýšení
počtu a aktivity zdraví prospěšných bakterií v trávicím
ústrojí, což jsou zejména bakterie mléčného kysání,
konkrétně bifidobakterie a laktobacily. Prebiotika tu-
díž povzbuzují pomnožení některých bakterií, vysky-
tujících se také ve formě probiotik.

Prebiotika jsou nestravitelné složky stravy, zvláště ne-
stravitelné polysacharidy a z nich zejména oligosachari-
dy. Z těch se nejvíce uplatňují fruktooligosacharidy, inu-
lin, galaktooligosacharidy a sojové oligosacharidy a také
laktulóza, což je vlastně složitější disacharid. Nejvíce in-
sulinu je v kořenu čekanky (35-47 g/100 g), v topi-
namburech (16-20), v česneku (9-16), v chřestu a v póru
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(4-18), artyčoku (3-10) a v cibuli (2-7). Některé skupi-
ny bakterií, vyskytující se v tlustém střevě, mohou část
polysacharidů, zvláště pak oligosacharidů, metaboli-
zovat na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které
se mohou vstřebat a vzniklé butyráty, propionáty nebo

Nové knihy

Počátkem října minulého roku  se dostala na knižní
trh další publikace s názvem „Bezpečnost pokrmů
v gastronomii – malé a střední podniky“. Na rozdíl
od předchozího titulu vydaného v roce 2004
s obdobným názvem se jedná  o koncepčně  odliš-
nou příručku, která je skutečně zaměřena na potřeby
středních a malých provozoven s nejrůznějším charak-
terem poskytovaných stravovacích služeb. V příručce
jsou především uvedeny a vysvětleny nově uplatňova-
né požadavky nařízení ES č. 852/2004 o hygieně po-
travin při ochraně konečné fáze  potravinového řetěz-
ce jakým jsou zařízení společného stravování. Obsah
by se  dal  shrnout do hesel: nejnovější legislativa,
bezpodmínečně nutné hygienické požadavky, uplat-
ňování správné hygienické a výrobní praxe, HACCP  a
školení v „hygienickém minimu“. Příručka je doplně-
na řadou instruktivních tabulek a fotografií.

Příručka je zpracována  pro praktické použití, zejmé-
na pro získávání odborných znalostí z oblasti správné
výrobní a technologické praxe a může být v řadě pří-
padů i návodem  k realizaci konkrétních opatření pro
zvýšení bezpečnosti pokrmů. Texty  jsou zpracovány
maximálně srozumitelným způsobem s ohledem na
okruh čtenářů kterým jsou určeny.  Obsah příručky do
značné míry navazuje na příručky Správné výrobní a
hygienické praxe (I., II. díl a III. díl – formuláře, dostupné
na internetu) o kterých jsme informovali na stránkách
předchozích čísel našeho časopisu. V nové příručce
jsou podány další informace související s aplikací no-
vých předpisů EU. Znovu je vysvětlena problematika
kritických bodů HACCP. Doporučuji  podrobně se
seznámit zejména s kapitolou 5. „Bezpodmínečné
požadavky hygieny“ a porovnat je se situací ve vlast-
ním zařízení, protože zejména podle těchto požadav-
ků může být posuzována situace ve vaší provozovně
pracovníky státního zdravotního dozoru.

Bylo by velmi potřebné, aby se s vybranými kapi-
tolami příručky podrobně seznámili kromě vedoucího
zařízení i kuchaři a kuchařky a skladník potravin.
K periodickému proškolení všech zaměstnanců jsou
pak  velmi vhodné texty kapitoly 5.8 a přílohy  č. 3.
Uvedená příloha, nazvaná „Hygiena potravin – pomůc-
ka pro školení zaměstnanců“ je velmi stručná a pro
každého srozumitelná. Praktické zkušenosti ukazují, že
zde uvedené  zásady zaměřené na povinnosti pracov-
níků vykonávajících činnosti epidemiologicky závaž-
né je velice prospěšné  nejméně dvakrát do roka při-
pomínat. Na konci příručky jsou umístěny ve vyjíma-
telné podobě  prázdné formuláře pro doplnění nebo pře-
pracování dokumentace založené na principech kritic-
kých bodů – HACCP, které je možné zkopírovat a i ruč-
ně vyplnit. Příručku recenzent doporučuje pro použití
ve školních jídelnách a dalších malých a středních pro-
vozovnách účelového i veřejného stravování. Jedinou

„vadou na kráse“ nesporně užitečné a pěkné publika-
ce je nedokonalost použité vazby, kdy po intenzivním
používání příručky se některé listy z brožované vazby
uvolňují.

Výše uvedenou publikaci sestavil kolektiv autorů pod
vedením Doc.Ing. Michala Voldřicha a Ing. Marie Je-
chové. Příručku vydalo v edici Food service České a
slovenské odborné vydavatelství (ČON)  a doporuče-
ná cena včetně DPH je 252.- Kč.

V označování potravin došlo k nové úpravě. Jaké
údaje musí být na baleném výrobku uvedeny, stano-
vuje především zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách
ve znění zákona 453/2004 Sb.  Podrobnosti  uvádí nový
prováděcí přepis k uvedenému zákonu, vyhláška č.
113/2005 Sb. Protože se jedná o záležitost se kterou
se denně při příjmu nebo nákupu potravin setkáváme,
lze jen přivítat že Ústav zemědělských a potravinář-
ských informací v Praze  vydal publikaci „Průvodce
označováním potravin“. Příručku zpracovala Ing. Ire-
na Suková a titul je i volně dostupný na internetové
adrese www.bezpecnostpotravin.cz. Publikace je umís-
těna v části potravinářství/průvodce označování potra-
vin.  Pokud si budete chtít příručku vytisknout počí-
tejte s jejím rozsahem 36 stran.

V textu příručky najde čtenář nejen  řadu velmi po-
třebných ale i zajímavých informací, které se týkají
jednak balených potravin, potravin zabalených i ne-
balených. Jako informací každodenní potřeby lze
označit především vysvětlení jednotlivých pojmů jako
jsou datum  použitelnosti, doba minimální trvanlivos-
ti, složení potravin, množství potravinové složky, ozna-
čení výživové složky a dalších odborných výrazů. Není
opomenuta ani otázka označování potravin ekologic-
kého zemědělství a potravin, které  smějí nést ozna-
čení „bio“  a používání nepovinných značek kvality jako
jsou „KLASA“ nebo „Česká kvalita“ Velmi užitečné i pro
běžného spotřebitele jsou informace o specifických
požadavcích na jednotlivé skupiny potravin (např.
maso a masné výrobky, označování ryb a vodních ži-
vočichů, vajec, mléka a mléčných výrobků, margari-
nů a jiných tuků a dalších výrobkových skupin potra-
vin). V závěrečné části příručky jsou i informace jak
reklamovat potraviny. Publikaci, která je zpracována
přehledně a srozumitelně nelze upřít velmi dobrou
grafickou úpravu zejména při jejím  vytištění na barev-
né tiskárně což však pro užitnou hodnotu textu není
podmínkou. Vzhledem k tomu, že každý provozova-
tel zařízení, který poskytuje stravovací služby odpoví-
dá za bezpečnost pokrmů ve všech fázích jejich výro-
by, tedy od převzetí potravin k jejich přípravě, jsou
znalosti o označování potravin a tedy i o původu po-
travin pro stravovací zařízení všech typů a velikosti zcela
nezbytné.

                         Ot.

acetáty se mohou uplatňovat v prevenci kardiovasku-
lárních onemocnění.

V současné době se objevují na trhu preparáty
s označením synbiotika. Jsou to přípravky, které
obsahují jak prebiotikum, tak probiotikum.

Dvě užitečné praktické příručky, nejen pro školní jídelny
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Kloboukatá houba tato roste porůznu na palou-
cích a lukách, a rádi kořeníme jí různá ragú a
omáčky. Kdož by však řekl, že umělé pěstování její
živí celou armádu dělníkův, a to na místech nej-
podivnějších, jinak neplodných?

Veliké kultury šampionů zařízeny jsou ve starých
lomech a bezejmenných sklepeních, které se roz-
kládají pod pahorky okolo
Paříže. Někdy vchází se do
nich po zemi, mnohdy jsou
to žumpy na pohled beze-
dné, do nichž sestupuje se
po řebřících. Šampion pěs-
tuje se na růvkách, jichž
spodina má 50 cm šířky a
takovouže výšku. Do hno-
je suchého, plesnivého,
zvláště koňského namí-
chá se podhoubí ze sta-
rých šampionerií (naši za-
hradníci říkají prut = Brut),
které se záhy v celém zá-
honě rozvětví.

Temnota, stejnoměrná teplota a zředěný vzduch
jsou podstatnými podmínkami řádného zdaru lo-
žisk šampionových. Ovzduší musí býti zatuchlé,
vlhké, stagnisující. Teplota nesmí klesati pod 8 oC
a stoupati nad 15 oC.

I zde jeví se někdy nevypočítatelné úkazy. Prá-
vě na záhonech, na něž nejvíce se počítalo, selže
kultura úplně. Jinak rostou šampiony po celý rok,

Pěstování žampionů před více než stodeseti léty
není mrtvé sezony, leda že nejméně se jich pro-
dává v září a říjnu.

Růvek trvá v plodnosti po 3 měsíce od svého zalo-
žení. Dozrálé houby sbírají se každého večera, urov-
návají se pečlivě do košů, nakládají na vozy, s kterými
již o 1. hod. ranní vydávají se na cestu, aby o 3. hodi-
ně dojeli do pařížské tržnice. Prodej obstarávají ženy pěs-

titelů. Celkem přiváží se na trh
do Paříže denně 10.000 kg
šampionů. Asi třetina pojídá se
za čerstva, dvě třetiny se kon-
servují. Kol Paříže jest 99 šam-
pionistů. Nepotřebují  zatím
žádného patentu, a obchod
jest prozatím úplně volný.

Také u nás zahradníci vší-
mají si umělého pěstování
šampiónův, a možno viděti
růvky podobné např. na Štva-
nici, v Libni i Vysočanech. Zá-
rodečné podhoubí prodává
se lisované v cihlách, které
rozdělí se do upravených pa-

řenišC v kůlnách anebo sklenících, a téměř po celý rok
možno šampiony tuto sklízeti. Chybí však zatím u nás
statistické doklady o výrobě i spotřebě.

Šampiony zlahodňují a příjemně okořeňují řadu
pokrmů. Jest u nás umění kuchařské již na své
výši? Nikoli, špatně jest u nás dosud postaráno o
dostatek zeleniny, ne dosti oceněny jsou houby i
ovoce.                             Světozor 1894, str. 175. JJ

Ze světa výživy

Termíny akcí Společnosti pro výživu v roce 2007
13. února (úterý) Nepostradatelné látky ve výživě Praha – hotel Panorama

Vitamíny a jiné nutriční faktory

6. března 2007 (úterý) VIII. konference s mezinárodní účastí Jihočeská univerzita

Jodová deficit a jeho prevence v ČR České Budějovice

březen  2007 (středa) XXXIII. Seminář o jakosti MZLU Brno
potravin a potravinových surovin

15.-17. května 2007 (úterý-čtvrtek) Školní stravování 2007 - I. termín Pardubice - Dům hudby

22.-24. května 2007(úterý-čtvrtek) Školní stravování 2007 - II. termín Pardubice - Dům hudby

20.-24. srpna 2007 (pondělí-pátek) Kurzy pro pracovníky ve ŠS Benešov - Zeměděl. škola

 2.-5. září 2007 (pondělí-středa) Vitamíny 2007 Pardubice – Univerzita

18.- 20. září 2007 (úterý-čtvrtek) Výživa a zdraví 2007 Teplice

3.-4. října 2007  (středa-čtvrtek) Dietní výživa 2007 Pardubice - hotel Labe

říjen 2007 Světový den výživy Praha – Mze ČR

6.-8. listopadu 2007 (úterý-čtvrtek) 31. tematická konference Pardubice - hotel Labe

4.-5. prosince 2007 (úterý-středa) Společné stravování 2007 Pardubice - hotel Labe
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V číslach 2 a 3/2006 sme písali o potravinových
databázach, ich histórii, štruktúre a význame. Súčas-
Cou nutričného zloženia potraviny bývajú okrem tradič-
ných údajov o obsahu bielkovín, tukov, sacharidov a i.
aj algoritmicky vypočítané parametre. Definícia hovorí,
že algoritmus je presný a logicky jednoznačný pred-
pis na vykonanie určitej sústavy operácií, pričom je
určené aj poradie riešenia úloh daného typu t.j. úloh,
ktoré majú matematický model. Aplikované na pod-
mienky databanky, ide o matematický predpis, ktorý
je zabudovaný v určitej softvérovej aplikácii (počítačo-
vom programe). Ve]mi jednoduchým príkladom algo-
ritmu je napr. nasledujúci vzorec na výpočet energe-
tickej hodnoty:

EH = 16,75 x B + 37,68 x L + c x (S - PV) + 29,69 A

kde EH je energetická hodnota, B je priemerný ob-
sah celkových bielkovín, L - priemerný obsah celko-
vých lipidov, S - priemerný obsah celkových sachari-
dov, PV - priemerný obsah potravinovej vlákniny, A -
priemerný obsah alkoholu.

Konštanta c je rôzna pre potraviny patriace do rôz-
nych komodít, konkrétne
pre mäso, tuky,
strukoviny, obilniny, pochutiny                   c = 17,17
pre mlieko, cukor,
zeleninu, huby a nápoje                           c = 16,54
pre vajcia a ovocie c = 15,70
pre pokrmy c = 16,67
teda pod]a toho, či v týchto potravinách prevláda
škrob, disacharidy, alebo monosacharidy.

Uvedené koeficienty boli schválené Komisiou pre
racionálnu výživu pri ČSAZ dňa 14. 6.1982 v Brne.

Podobne ako mnohé Valšie, je aj tento algoritmus
súčasCou softvéru na správu a aplikáciu databáz
v praxi. Algoritmy majú nieko]ko významov:
- kontrolný charakter (napr. vitamín C vypočítaný –

uvádza sa najvyššia hodnota z dostupných údajov
o obsahu vitamínu C, kys. askorbovej alebo kyse-
liny dehydroaskorbovej; potravinová vláknina vypo-
čítaná – suma individuálnych zložiek, ktoré tvoria
vlákninu, organické kyseliny vypočítané – suma in-
dividuálnych organických kyselín, a i.),

- sumárny charakter (napr. suma esenciálnych amino-
kyselín, suma neesenciálnych aminokyselín, nasý-
tených mastných kyselín, a i.),

- nutričný charakter (napr. celková a parciálna ener-
getická hodnota, cholesterolový index - CSI, index
esenciálnych aminokyselín - EAAI, lipidové skóre –
LPS, a i.),

- štatistické ukazovatele (napr. priemerná hodnota
obsahu nutrientu, smerodajná odchýlka, variačný
koeficient, a i.),

Použitie algoritmov pri zis&ovaní chemického
zloženia a nutričnej hodnoty potravín
Ing. Janka Porubská, Ing. Eva Kováčiková
Výskumný ústav potravinárský, Bratislava

- ekonomické ukazovatele (napr. cena hotových po-
krmov cez cenu vstupujúcich surovín, a i.).

Algoritmus uvedený v príklade na začiatku slúži na
výpočet celkovej energetickej hodnoty potravín a má
nutričný charakter. Algoritmus na výpočet energetic-
kej hodnoty má najvýznamnejšie postavenie
v databázovom programe na Slovensku. Je to do ur-
čitej miery podnietené legislatívou SR, pod]a ktorej je
energetická hodnota potraviny minimálne nevyhnutný
údaj, ktorý musí maC každá potravina uvedený na eti-
kete. Význam algoritmu pre výpočet energetickej hod-
noty podtrhujú aj Valšie legislatívne zmeny a export
výrobkov do zahraničia. Napr. algoritmus na výpočet
EH pod]a USA, ktorá vyžaduje podrobnejšiu deklará-
ciu zloženia a parciálnu energiu na etikete výrobku, t.z.
ko]ko energie daný výrobok poskytuje z jednotlivých
základných, energiu poskytujúcich zložiek. Slovenská
potravinová databanka v roku 2003 prepracovala
v rámci svojho softvérového vybavenia algoritmus na
výpočet energetickej hodnoty potravín na základe
a v súlade s výnosom Ministerstva pôdohospodárstva
SR z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa usta-
novuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania
výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu. Tým-
to výnosom došlo k harmonizácii legislatívy SR
s legislatívou EÚ. Algoritmus sa oproti pôvodnému
(uvedený v úvode) zmenil nasledovne:

EH (v kJ) = S x 17 + AC x 10 + B x 17 + T x 37 +
A x 29 + OK x 13

Uvedený vzorec je možné aplikovaC aj pre výpočet
energetickej hodnoty v kcal aplikáciou koeficientov
energie pre jednotlivé zložky vyjadrené v kcal/g.

Zmeny legislatívy, ako to bolo aj v prípade energe-
tickej hodnoty, neovplyvňujú len štruktúru samotného
algoritmu, ale menia aj nároky na zastúpenie konkrét-
nych nutričných hodnôt potravín v databázach. Zme-
na algoritmu na výpočet energetickej hodnoty vyža-
duje napr. aktualizáciu údajov o obsahu alkoholických
cukrov a organických kyselín v potravinách.

„Ďalšou významnou nutričnou algoritmickou charak-
teristikou potraviny, nie však z poh]adu chemického

Energofer Energetická      Energetická
                                 hodnota kJ/g  hodnota kcal/g

sacharidy okrem
alkoholických cukrov – S 17 4
alkoholické cukry – AC 10 2,4
bielkoviny – B 17 4
tuky – T 37 9
alkohol – A 29 7
organické kyseliny – OK 13 3
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zloženia, ale z h]adiska hodnotenia stavu výživy, je cho-
lesterolový index (CSI-Cholesterol-to-Saturated fat Index).
Nadmerný príjem tuku v našom regióne je značný. Kým
kontrola príjmu priameho tuku je relatívne jednoduchá,
problém je vedieC ustrážiC si príjem „skrytého“ tuku (na-
jmä v mäsových, mliečnych, obilninových či sladkých
výrobkoch). Skrytý tuk často konzumenti nevidia a ne-
raz ani netušia, ko]ko tuku v takejto forme príjmu. Význam
nasýtených tukov a ich význam pre zmeny lipidov v krvi
a pre vývoj komplikácií aterosklerózy je už dávnejšie
známy. Ich nepriaznivý vplyv sa spája s nepriaznivým
pôsobením vysokého prívodu cholesterolu. Preto je
potrebné maC dostatočné informácie o množstve tuku
a o obsahu cholesterolu ako rizikových aterosklerotic-
kých faktorov vo všetkých výrobkoch.

Je však najvýhodnejšie, ak sa tieto údaje o obsahu
saturovaných tukov a o obsahu cholesterolu kombi-
nujú. Pod]a toho vznikla charakteristika cholesterolo-
vý index.

Niektoré rastlinné tuky majú napr. vysoký obsah sa-
turovaných tukov, ale žiadny cholesterol. Iné, napr.
niektoré morské živočíchy, majú ve]a cholesterolu, ale
ve]mi málo saturovaných tukov. Vaječný žĺtok obsa-
huje menej saturovaných tukov, ale ve]mi ve]a chole-
sterolu, takže celkový CSI má vysoký. A zasa napr.
červené mäso i niektoré mliečne výrobky sú bohaté
na cholesterol ako i na saturované tuky. Vysoký CSI
má najmä vaječný žĺtok, tučné bravčové mäso, brav-
čový a hovädzí tuk, niektoré pokrmové tuky, maslo,
pečeňová paštéta a pod.

Tento index cholesterolu a saturovaného tuku, kto-
rý spája dva nepriaznivé faktory nás preto lepšie infor-
muje o riziku potravinového zdroja na aterosklerotic-
ké komplikácie ako údaj len o jednom z nich.

Čím je hodnota CSI nižšia, tým je potravina „zdrav-
šia“.  Algoritmus pre výpočet CSI je:

CSI = 1,01 x suma nasýtených mastných kyselín
(g/100g) + 50 x cholesterol (g/100g)

Obsah lipidov, cholesterolu a hodnota CSI pre niektoré
potraviny (zdroj údajov: Cholesterol v potravinách, 1995,
VÚP Bratislava)

Potraviny                     Lipidy      Choles-
CSI100 g jedlého podielu                [g]        terol [g]

Bravčové výsekové 32.0 0.062 13.8
Hovädzie výsekové 7.9 0.068 8.3
Baranie výsekové 20.3 0.080 19.3
Bravčová pečeň 4.8 0.340 18.4
Hovädzia pečeň 3.9 0.270 15.2
Hovädzie srdce 6.2 0.140 12.4
Párky 24.5 0.077 14.1
Špekačky 29.3 0.058 13.2
Údená slanina bez kože 91.6 0.068 35.7
Husacie mäso 34.3 0.072 14.2
Kačacie mäso 29.8 0.106 8.2
Kačacie prsia 30.5 0.110 14.8
Kuracie mäso 9.3 0.057 5.9
Slepačie mäso 15.4 0.059 9.7
Morčacie mäso 8.3 0.074 5.2
Husacia pečeň 11.9 0.370 20.7
Kačacia pečeň 7.2 0.260 17.0
Pstruh 4.2 0.222 11.7

Losos atlantický 11.3 0.070 5.2
Treska obyčajná 0.4 0.043 2.3
Sardinky v oleji 18.7 0.080 9.4
Rybie prsty mrazené 7.8 0.029 4.0
Slepačí žĺtok 32.1 1.636 92.3
Slepačie vajce 11.7 0.438 25.5
Majonéza 86.0 0.075 31.0
Mlieko kravské surové 3.8 0.012 2.7
Maslo čerstvé 82.6 0.120 50.6
Smotana 33 % (š]ahačka) 33.7 0.109 23.8
Tvaroh mäkký - polotučný 5.1 0.017 3.9
Čedar - 50 % tuku v sušine 32.2 0.100 24.7
Eidam - 40 % tuku v sušine 23.4 0.071 18.1
Ementál - 45 % tuku v sušine 29.7 0.092 22.6
Gouda - 45 % tuku v sušine 29.2 0.114 24.0
Hermelín - 45 % tuku v sušine. 22.3 0.057 9.6
Parmezán 25.8 0.068 19.3
Olej olivový 99.5 < 0.001 16.1
Olej palmový 99.7 0.002 15.1
Olej repkový 81.4 0.003 5.9
Olej slnečnicový 99.7 < 0.001 11.8
Olej sójový 99.7 0.001 16.7
Tuk pokrmový Hera 82.6 < 0.001 16.0
Tuk margarín stolový 78.8 0.049 28.9
Bravčová masC topená 99.5 0.090 48.7
Bravčová slanina surová 84.4 0.079 40.6

Významnou kontrolnou algoritmicky napočítanou
charakteristikou je vypočítaná sušina. Porovnaním
sušiny vypočítanej a sušiny stanovenej analyticky
kontrolujeme štatistické spracovanie údajov, eviden-
ciu údajov v databáze a vypočítané zloženie pokrmov
na základe receptúr. Kým sušina sa analyticky najčaste-
jšie stanovuje sušením potraviny do konštantnej hmot-
nosti, kontrolná hodnota sušiny sa vypočíta ako suma
hlavných zložiek – bielkovín, lipidov, sacharidov
a minerálnych látok. Pri štatistickom spracovaní úda-
jov primárnej databázy (individuálne experimentálne
údaje) na sekundárnu databázu (priemerné údaje) je
predpoklad, že sa pri individuálnych nutrientoch a ich
sumách vyskytnú odchýlky vzh]adom na odlišné hod-
noty vstupov. Zloženie potraviny v databáze sa na-
jčastejšie vyjadruje na 100 g jedlého podielu. Preto aj
suma hlavných zložiek by sa mala približovaC
k hodnote 100. Povolená odchýlka po štatistickom
spracovaní je 5-10 % v závislosti od významu
zastúpenej zložky. V prípade receptúr (výpočte nu-
tričného zloženia pokrmov výpočtom) sa hodnota vy-
počítanej sušiny považuje za relevantnejšiu ako ana-
lytická hodnota sušiny, pretože pri výpočte receptúr
sa aplikujú na jednotlivé nutrienty koeficienty retencie
(zachovania) v závislosti od typu aplikovanej techno-
logickej či kulinárskej úpravy a pod]a miery degradácie
nutrientu počas tepelného pôsobenia.

Rozsah algoritmických parametrov v potravinových
databázach nie je ničím limitovaný, ich výber je pod-
nietený požiadavkami používate]ov dát (lekári, diétne
sestry, priemysel). Ve]ký vplyv má aj výživová situácia
obyvate]ov (deficiencia alebo rizikový charakter
zložiek) ako aj spomínané legislatívne zmeny.

Kontrolné algoritmy sú preferované viac-menej kompilá-
tormi databáz a programátormi aplikácií na správu
databáz.
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Konference a semináře
Seminář o kvalitě rostlinných produktů

Ve spolupráci Katedry rostlinné výroby Zemědělské
fakulty Jihočeské univerzity s  Komisí jakosti rostlin-
ných produktů České akademie zemědělských věd a
Českou zemědělskou společností byl koncem srpna
2006 uspořádán v Českých Budějovicích seminář
„Současné představy a požadavky na kvalitu rostlin-
ných produktů“. Odbornými garanty  byli autor této
informační zprávy a Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

Hodnocení jakosti zemědělských surovin a potravin
je v současnosti, a zřejmě i v budoucnosti, v popředí
zájmu vědeckých institucí i praxe, neboC dnes nestojí
otázka pouze co vyrobit, ale i  co prodat. Tlak konku-
rence na úseku kvality produktů  je čím dál tím silnější
a přitom náročnost nyní už dobře poučeného a „osví-
ceného“ spotřebitele je den ze dne vyšší, neboC si má
na trhu z čeho vybrat. Vědomosti o kvalitě produktů se
díky výzkumu ve vědeckých institucích a na vysokých
školách rozšiřují, modifikují a zpřesňují. Potřebnost
uspořádání semináře zaměřeného právě na nové aspek-
ty na tomto úseku se proto jevila jako účelná a zájem
odborníků a jejich účast na semináři to potvrdily.

Na semináři bylo předneseno téměř  třicet stručných,
výstižných sdělení, prakticky ze všech oborů rostlinné
výroby. Postupně byla pozornost věnována obilovinám
(pšenici, ječmeni, žitu, ovsu a tritikale), luskovinám, olej-
ninám (řepce a lnu), bramborám, cukrovce, ovoci a
zelenině, chmelu a léčivým rostlinám (Echinacea). Sa-
mostatný referát patřil aktuálním otázkám v úseku ana-
lytických metod pro stanovení nutriční, technologické,
hygienické a senzorické jakosti rostlinných produktů.

Dále byly prezentovány nejnovější informace o kva-
litě obilovin pěstovaných v systému ekologického ze-
mědělství, o možnostech rozšíření spektra rostlinných
produktů v dietě celiaků z alternativních zdrojů (čirok,
aj.), o funkčních potravinách, antioxidantech, o využi-
tí biomasy pro energetické technologie a o aplikaci
limitů EU pro fusariové mykotoxiny v obilovinách.

V činnosti Komise jakosti rostlinných produktů měl
tento seminář navíc význam i proto, že kolektivem členů
Komise je toho času ve stadiu přípravy knižní publi-
kace, zaměřená právě na nové aspekty hodnocení
rostlinných produktů a mnozí z referujících jsou poten-
ciálními členy autorského týmu.

Ze semináře byl vydán sborník „Současné představy
a požadavky na kvalitu rostlinných produktů“, vyd. Ji-
hočeská univerzita, České Budějovice, ISBN 80-7040-
874-X, 124 s.             Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc.

Seminář Mykotoxiny 2006
Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze –

Ruzyni se dne 4. října 2006 konal seminář s me-
zinárodní účastí s aktuální tématikou. Organizačně  byl
velmi dobře připraven slovenskou firmou ProFood -
JEMO TRADING, spol. s r.o. ve spolupráci s Odborem
genetiky a šlechtění VÚRV Praha (garant Mgr. Světla-
na Sýkorová, CSc.).

Obsahem většiny přednesených příspěvků byly pře-
devším fusariové mykotoxiny v obilovinách – deoxy-
nivalenol a zearalenon. Přednášky se týkaly výskytu
těchto kontaminantů v rostlinných surovinách a potra-

vinách, jejich expozice ve výživě naší populace, ana-
lytiky (mimo jiné i ožehavé otázky způsobu odběru
vzorků k rozborům), včetně praktické ukázky semikvan-
titativních i kvantitativních imunochemických testů a
konečně i současného stavu právních předpisů EU pro
kontrolu obsahu těchto toxických látek v potravinách.
Poznatkům z dlouhodobého výzkumu fusarios ve
VÚRV byl věnován přehledný referát připravený Od-
dělením šlechtitelských metod.

V rámci semináře vystoupili také dva zahraniční od-
borníci z firmy R-Biopharm s příspěvky o možnostech
agrotechnických opatření (zpracování půdy, osevní po-
stupy, optimalizace doby sklizně a aplikace fungicidů)
ke snížení rizika výskytu mykotoxinů v cereáliích, resp.
o možnostech využití zařízení nabízených firmou pro ře-
šení analytických problémů s jejich stanovením
v potravinách, konkrétně např. v pšenici, ječmeni, kávě
rozinkách, pivu, vínu, koření, kakau, datlích, rybízu a
vepřových ledvinách (ochratoxin A), cereáliích a cere-
álních produktech, dětské výživě a krmivech (deoxyni-
valenol), kukuřičných produktech (fumonisiny) a oře-
chách (aflatoxiny).

Velmi dobře organizovaný seminář a jeho odborná
náplň měly odezvu v živém zájmu téměř stovky účast-
níků z daného, resp. příbuzných úseků. Není divu, vždyC
právě hygienické aspekty hrají dnes v celém potrav-
ním řetězci stěžejní úlohu.

U příležitosti semináře byl vydán sborník prezenta-
cí, který je k nahlédnutí u garanta Mgr. Sýkorové ve
VÚRV Praha.            Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc.

Z-WARE
Firma Z-WARE  nabÌzÌ Windows verzi
stravovacÌho software pro Vaöe jÌdelny.

Z·roveÚ V·m rovnÏû nabÌzÌme stravovacÌ
systÈmy (termin·ly) na bezkontaktnÌ karty,

klÌËenky, karty s†Ë·rov˝m kÛdem a Ëipy Dallas

SW-Str·vnÌci, evidence, filtrov·nÌ, tisky,
internet banky, vy˙Ëtov·nÌ, pokladna, atd.

od 6.900,-KË  + DPH 19%
SW-Skladov·nÌ, jÌdelnÌËek, normov·nÌ,
û·danky, st¯ediska, receptury, kalkulace,

spot¯ebnÌ koö,atd.
od  5.500,-KË + DPH 19%

Komplet SW pro malÈ jÌdelny a Mä
od 7.100,-KË + DPH 19%

äkolenÌ a servis po celÈm ˙zemÌ »R
HavlÌËkova 44 Hviezdoslavova 29a
586 01 Jihlava 628 00 Brno - LÌöeÚ
Tel.: 567300410 Tel.: 544211197

567586104 544219288
Mobil: 603 867521 Mobil: 603 867521
E-mail:  jihlava@z-ware.cz E-mail:brno@z-ware.cz

walter@z-ware.cz
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mony vaječníků) a jsou tak lépe chráněny proti nega-
tivním účinkům cholesterolu. Po klimakteriu tato ochra-
na odpadá.

Jak lze výživou ovlivnit krevní tuky?
Nejdůležitějším opatřením k ovlivnění sérového cho-

lesterolu je změna ve výběru konzumovaných tuků a
olejů a omezení jejich příjmu potravinami ze součas-
ných 37 % na 25-30 % celkového energetického
příjmu. Při středně těžké práci lze podíl tuků na ener-
getickém příjmu zvýšit na 35 %. Nutno omezit hlavně
konzum tuků skrytých v potravinách, které obsahují
převážně nasycené mastné kyseliny (SFA). SFA zvyšují
ze všech výživových faktorů nejvýrazněji krevní choles-
terol a tím i aterogenní LDL. Snižují aktivitu LDL-recep-
torů na buněčných membránách a zpomalují tím přísun
LDL do buněk, koncentrace cirkulujících LDL se tak
zvyšuje. Nejvyšší koncentrace SFA obsahují kokosový
a palmojádrový tuk a řada živočišných tuků. Negativní
vliv na krevní tuky mají pouze SFA s dlouhým řetězcem,
kyselina laurová (C12), kyselina myristová (C14) a ky-
selina palmitová (C16). Nejvýraznější účinek má kyseli-
na myristová, nejpočetněji je v tucích zastoupena ky-
selina palmitová. Kyselina stearová (C18) a nasycené
mastné kyseliny s krátkým řetězcem nemají na krevní
cholesterol žádný vliv. Nasycené mastné kyseliny
s dlouhým řetězcem zvyšují LDL dvakrát silněji, než jej
mohou polynenasycené mastné kyseliny snížit. Vysoký
příjem SFA zvyšuje i koncentraci VLDL (very low densi-
ty lipoproteins) v krvi, dalšího rizikového faktoru pro
arteriosklerozu. Proto může vzájemný poměr nasy-
cených a polynenasycených mastných kyselin ovlivnit
stejně intenzivně krevní tuky, jako snížení celkového
příjmu tuků potravou. Příjem SFA je proto žádoucí
omezit na 7-10 % energetického příjmu.

Po dlouhou dobu byly pro snížení hladiny krevních
tuků doporučovány polynenasycené mastné kyseliny
(PUFA), zatímco mononenasycené mastné kyseliny
(MUFA, typ ω-9) platily za neutrální. Hlavní zástupce
MUFA, kyselina olejová, obsažená hlavně v řepkovém
a olivovém oleji, snižuje nejen LDL, ale zvyšuje mírně
– na rozdíl od PUFA – i protektivní HDL. Tím se snižuje
index poměru celkového cholesterolu v krvi k HDL,
který nemá přesáhnout hodnotu 5. Kromě toho
podléhají MUFA méně oxidačním změnám a z nich
vznikajícím cytotoxickým látkám než PUFA. Schopnost
oxidace MUFA je řádově 100 x nižší než PUFA. Výživa,
bohatá na kyselinu olejovou může tedy snížit přeměnu
LDL v její oxidovanou formu a tím snížit jejich atero-
genitu. Na celkovém energetickém příjmu by se měly
MUFA podílet 10-15 %.

PUFA typu ω-6 snižují LDL-cholesterol. Jejich hlavní
zástupce, kyselina linolová (C 18:2), platí za esenciál-

Kardiovaskulární onemocnění jsou u nás nejčastější
příčinou úmrtí. Dlouho platilo, že vysoký příjem cho-
lesterolu potravou škodí srdci a potraviny bohaté na
cholesterol stály na černé listině mnoha konzumentů.
Obsah cholesterolu v potravě má však poměrně malý
vliv na hladinu cholesterolu v krvi. Řada studií potvr-
zuje tuto domněnku. Jestliže se sníží příjem cholester-
olu potravou, stoupá jeho tvorba v organizmu a nao-
pak. Mnohem důležitější pro hladinu aterogenního,
tedy škodlivého LDL-cholesterolu (low density lipopro-
teins), je složení a množství tuků v potravě. Mnozí také
nevědí, že potraviny rostlinného původu obsahují lát-
ky, které ovlivňují krevní tuky.

Cholesterol je steriod, tedy tukům podobná látka,
která plní v organizmu řadu důležitých funkcí a je pro-
to pro organizmus nezbytná. Nachází se pouze
v potravinách živočišného původu, v rostlinách jsou
obsaženy fytosteroly, které jsou cholesterolu sice
chemicky velmi podobné, nemají ale v organizmu jeho
účinek. Cholesterol se nachází ve všech buňkách a v
krevním séru, kde je vázán na bílkoviny. Je součástí
buněčných membrán, podílí se na tvorbě nervové tkáně
a je výchozím materiálem pro tvorbu žlučových kyse-
lin, řady hormonů a vitaminu D. Přibližně 50 % choles-
terolu z potravy se vstřebává ve střevě, zbytek se vy-
lučuje stolicí. Maximálně se může denně ve střevě vstře-
bat 500-700 mg cholesterolu. Největší část cholester-
olu v játrech se využívá pro tvorbu žlučových kyselin.
Okolo 1000 mg cholesterolu se dostává denně se žlučí
do střeva, kde se přibližně polovina opět vstřebává.
Snížení příjmu cholesterolu potravou vede kompenza-
čně jednak ke zvýšení produkce cholesterolu
v organismu, jednak ale také ke zvýšenému přestupu
LDL do buněk, kde dochází k jeho přeměně.

Podstatným snížením příjmu cholesterolu potravou lze
snížit cholesterol v krvi přibližně o 5 %. Výjimkou jsou
osoby „sensitivní“ na cholesterol, které mají dědičnou
disposici pro vysokou hladinu cholesterolu v krvi.
Dochází u nich k poruše regulačních mechanizmů,
hladina cholesterolu v krvi stoupá. Současně se zhor-
šuje také složení lipoproteinů v krvi, protože stoupají
pouze LDL, nikoliv však ochranné HDL (high density li-
poproteins). V důsledku poruchy regulačních mecha-
nizmů by neměla být látková výměna u těchto osob
zatěžována vyšším příjmem cholesterolu potravou.

Stanovení krevního cholesterolu patří k rutinním vy-
šetřením v prevenci a léčbě degenerativních chorob
srdce a cév. Pro posouzení rizika arteriosklerózy však
nestačí vyhodnotit pouze hladinu celkového choles-
terolu v krvi, rozhodující je poměr celkového choles-
terolu k ochranným HDL. Ten by neměl být vyšší než
5. Ženy v produktivním věku mají zpravidla vyšší
hladinu HDL, podmíněnou estrogeny (sexuálními hor-

Mýty a fakta o cholesterolu
Doc. MUDr. Miroslav Stránský, Ústav výživy, 3. LF UK Praha

Mýty a skutečnost
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doporučení pro prevenci a léčbu těchto chorob. Tato
doporučení jsou dnes základem pro terapii jak na
klinice i v ambulantní praxi.

Bohužel se stále můžeme setkávat se spekulacemi
a mylnými informacemi „expertů“ ve výživě, které
odporují vědecky fundovaným a věcným informacím
o cholesterolu. UveVme alespoň některá tvrzení.

Mýtus: Snížení hladiny cholesterolu způsobuje rakovinu.
Pravda: Toto tvrzení bylo vyvráceno řadou studií se

statiny (léky ke snižování tvorby cholesterolu v orga-
nizmu a tím i ke snižování hladiny cholesterolu v krvi). Bylo
vyhodnoceno 8 klinických studií, které zahrnovaly celkem
29 424 pacientů, jejich výsledky byly srovnány s kontrolní
skupinou 29 410 pacientů. V průběhu léčby onemocně-
lo na zhoubné nádory v intervenční skupině 2028 pa-
cientů, v kontrolní skupině 2071 osob. Výsledky těchto
studií vyvrátily domněnku o zvýšeném výskytu nádor-
ových onemocnění v důsledku snížení hladiny cholester-
olu v krvi. Naopak se ukázalo, že nízká hladina choles-
terolu je následkem – a nikoliv příčinou – onemocnění
rakovinou v důsledku změn stravovacích zvyklostí, ne-
chuti k jídlu, zažívacích obtíží, odporu k některým po-
travinám, poruch příjmu a využití živin a v důsledku
chemoterapie, operací či ozařování.

Teorie, podle které dochází po snížení hladiny choles-
terolu v krvi ke zvýšenému výskytu nádorových onemoc-
nění nemá tedy vědecké opodstatnění. Na světě je řada
populací s velmi nízkou hladinou cholesterolu. Ani u těch-
to etnických skupin, ani u osob s nízkou hladinou, pod-
míněnou výživou a způsobem života (vegetariáni apod.),
nebyl zjištěn zvýšený výskyt rakoviny.

Mýtus: Nízká hladina cholesterolu vede u starších osob
k depresím a násilné smrti.

Pravda: Ve dvou rozsáhlých studiích bylo v průběhu
léčení vysokých hladin cholesterolu zjištěno v 10 resp.11
případech úmrtí na sebevraždu nebo nehodu, v kontrolní
skupině byly zaznamenány 4 případy. Z těchto výsled-
ků byla odvozena teorie, podle které nízká hladina cho-
lesterolu snižuje produkci serotoninu (tkáňového hor-
monu) a způsobuje tak depresivní náladu.

Rozdíl ve výskytu násilné smrti v obou sledovaných
skupinách nebyl statisticky významný. Pro nepřímou
korelaci mezi nízkou hladinou cholesterolu v krvi a
výskytem depresí nutno hledat jiné důvody: zhoršování
zdravotního vztahu ve stáří je velmi často spojeno se
snížením tělesné hmotnosti a zvýšení depresivní symp-
tomatiky.

Tento vztah potvrdila i rozsáhlá studie u osob nad 65
let. Vyhodnocení ukázalo, že se stoupajícím stářím stoupá
i výskyt depresí, klesá koncentrace cholesterolu v krvi,
snižuje se tělesná hmotnost, zvláště pak u osob nad 80
let. Podle očekávání byl zjištěn nepřímý vztah mezi kon-
centrací cholesterolu v krvi a depresivní symptomatik-
ou. Tento vztah však byl závislý na dalších faktorech,
především stáří, rozsahu ztráty tělesné hmotnosti, zdra-
votním stavu a mobilitě. Podle autorů této studie
z výsledků vyplývá, že není žádná příčinná souvislost
mezi nízkou hladinou cholesterolu v krvi a depresivní
symptomatikou, která by vedla ke zvýšené úmrtnosti
na násilnou smrt. Naopak hladina cholesterolu je
výrazně ovlivněna zdravotním stavem, špatný zdravotní
stav vede ke zvýšenému výskytu depresí.

ní látku. Její účinky se však v současné době posu-
zují diferencovaně; jednak tato kyselina podléhá snad-
no oxidačním změnám, jednak vzniká prodloužením
řetězce  kyselina arachidonová, výchozí látka pro tvor-
bu tkáňových hormonů. Vysoká produkce některých
z těchto látek je spoluzodpovědna za zvýšený výskyt
srdečního infarktu, mozkové mrtvice, bronchiálního
astmatu a artritid. Kromě toho konkurují ω-6 kyseliny
protektivním ω-3 mastným kyselinám, protože
k prodloužení řetězce, které je u typu ω-3 žádoucí,
dochází stejným enzymovým systémem.

Z uvedených důvodů se doporučuje omezit příjem
PUFA typu ω-6 na 7 % celkového energetického
příjmu. Proto by se dnes neměly doporučovat oleje
s vysokým podílem těchto kyselin (kupř. slunečnicový
olej) a naopak dávat přednost olejům s vyváženým
poměrem ω-9, ω-6 a ω-3 mastných kyselin, např. řep-
kovému nebo olivovému oleji.

Význam ryb v prevenci ischemické choroby spočívá
v obsahu PUFA typu ω-3, které mají řadu positivních
účinků na kardiovaskulární systém. V této souvislosti
nutno zdůraznit jejich účinek na aterogenní VLDL,
jejichž hladinu v krvi mohou snížit až o 45 %.

Snížením příjmu cholesterolu potravou z dnešních
600 mg na maximálně 300 mg denně dochází rovněž
- i když nevýraznému - poklesu celkového cholesterolu.
Přesto nelze toto doporučení opomíjet, protože exo-
genní cholesterol zvyšuje negativní účinek SFA na
krevní tuky. Hlavním zdrojem exogenního cholester-
olu jsou vejce, maso a masné výrobky a mléko a
mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku.

Vláknina, rozpustná ve vodě (pektin, guar, β-gluka-
ny) snižuje výrazně zpětnou resorpci cholesterolu a
žlučových kyselin v tenkém střevě a snižuje tak hladinu
cholesterolu v krvi. Vláknina se v tlustém střevě
částečně odbourává na organické kyseliny s krátkým
řetězcem, které se vstřebávají a v játrech snižují en-
dogenní produkci cholesterolu. Strava bohatá na
vlákninu (> 30 g/den) snižuje rovněž nepřímo příjem
tuků a energetickou hodnotu stravy.

Nejen vláknina, ale i fytosteroly, patřící do skupiny
sekundárních rostlinných metabolitů, snižují hladinu
cholesterolu v krvi. Mají podobnou strukturu jako
cholesterol, odlišují se pouze délkou a strukturou po-
stranního řetězce. Jsou obsaženy hlavně ve sluneč-
nicových a sezamových semenech. Na rozdíl od cho-
lesterolu se ve střevě velmi špatně vstřebávají a snižují
významně vstřebávání cholesterolu.

Vztah mezi zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi
a koronární chorobou srdeční je již několik deseti-
letí velice dobře dokumentován řadou velkých pros-
pektivních epidemiologických studií jako jsou
Framingham, PROCAM nebo PROVE-IT studie.
V lékařské vědě je jen málo oblastí, ve kterých je
příčinný vztah tak dobře dokumentován jako zde.
Rozhodující však je, že se rozsáhlými intervenčními
studiemi se změnou stravovacích zvyklostí nebo
podáváním léků podařilo prokázat, že dostatečný
pokles hladiny cholesterolu snižuje riziko pro
onemocnění na kardiovaskulární choroby a u rizik-
ových skupin obyvatelstva vede i ke snížení úmrtnosti
na tato onemocnění. Všechny odborné společnosti
využily výsledky těchto studií k vypracování
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Ze světa výživy
Více možností využití
probiotik

Firma Ch. Hansen v těsné spoluprá-
ci s Tetra Pakem vyvinula nový systém
pro přidávání probiotik do chlazených
šCáv. Tím se otevřel široký rámec mož-
ností pro výrobce na celém světě. Prv-
ní probiotické ovocné šCávy a konzum-
ní mléka se mohou objevit na trhu ješ-
tě koncem roku 2005.

Problémem k řešení bylo to, že při
tepelném zásahu v běžné technolo-
gii šCáv dochází ke zničení probiotic-
ké kultury. Při použití systému  Direct
Liquid Innoculation (přímé kapalné
zaočkování) se probiotické zdravé
bakterie mohou přidat  do mléka
nebo šCávy v uzavřeném a dokona-
le čistém systému. To umožňuje vý-
robcům  vyrábět bezpečné probiotic-
ké nápoje flexibilním způsobem při
využití stávajícího výrobního zaříze-
ní. Pro dávkování se využívá asep-
tický dávkovací systém Flex Dos fir-
my Tetra Pak. Dávkuje se kultura
v kapalném stavu před plněním ná-
pojů do obalových kartonů.

More probiotic possibilities. Soft
Drinks International, November

2005, s. 18
           Per

Blahobytnost prodlužuje délku
lidského těla

O úspěchu člověka v životě i lásce
rozhoduje mimo jiné i velikost těla. Ta se
dědí v určité míře po rodičích, ale znač-
ně k ní přispívají i životní podmínky.
V prvních dvou letech rostou nohy nové
generaci rychleji než u předchozí.

Tom Cole z Londýnského ústředí pro pediatrickou epidemiologii (Londoner
Centre for Peadiatric Epidemiology) zjistil, že růst urychlují životní podmínky
dětí s lepší lékařskou péčí, vyšším vzděláním a lepším sociálním systémem.
Tato biologická „životní úroveň“ se zlepšuje již po šest generací.

Velikost těla reaguje i na špatné životní podmínky. Lze z ní vyčíst i nepříznivé
období, které bylo v Evropě během „malé doby ledové“. V 17. století dosaho-
vali francouzští muži v průměru jen 1,62 metru. Díky modernímu zdravotnímu a
vzdělávacímu systému mají Nizozemci průměrnou výšku 1,8 metru. Němci do-
sahovali v roce 2003 1,8 metru, ženy 1,65 metru.

I když naši předkové byli značně menší než dnešní lidé, značně větší byl roz-
díl výšky mezi mužem a ženou. Antropolog Markus Bernard z vídeňské univer-
zity tvrdí, že tehdy lidé žili v mnohoženství. Přednost měl ten, kdo byl velký a
silný. Větší muži mají totiž u žen větší úspěch a dříve dosahují vedoucího posta-
vení. Jejich výhodu, pokud jde o plat, lze konkrétně vypočítat. Podle Německé-
ho ústavu pro hospodářský výzkum (Das Deutsche Institut Für Wirtschaftsfors-
chung) znamenal v roce 2002 v Německu každý dodatečný centimetr vyšší plat
o 0,6 %.

Ale co je toho příčinou? Větší lidé mají větší sebevědomí, které uplatňují při
hovorech s nadřízenými. Jakou úlohu přitom hraje domýšlivost, to ukazuje
pokus z roku 1968. Jistý pan X byl představen dvěma skupinám studentů, jed-
nou jako nový spolužák a podruhé jako nový profesor. Skupiny měly potom
odhadnout výšku nově příchozího. Výšku profesora odhadly o 10 cm vyšší než
výšku studenta.

World Development, Online, únor 2006
Skala

Nový australský projekt proti dětské obezitě

Ministerstva zemědělství a zdravotnictví spolu s Australskou Radou pro po-
traviny a potravinářský obchod založily společný projekt s názvem „ZjišCování
australských stravovacích návyků a měření fyzické aktivity“. Projekt zahrne zís-
kávání nejnovějších informací o tom, co Australané konzumují, jaké potraviny
jsou pro ně vhodné konzumovat a také jaká je jejich fyzická aktivita. Informace
pomohou vyvinout strategii snížení výskytu chronických nemocí spojených se
stravováním a nedostatečnou fyzickou zátěží (kardiovaskulární choroby, dia-
betes 2. typu). Také se umožní pomoci v boji proti nárůstu obezity. V první etapě
se projekt zaměří na děti a mladé osoby, plánuje se vyšetření 5000 dětí. V dalších
etapách se pak výzkum zaměří na všechny věkové skupiny. Získaná data by
mohla také zlepšit osobní regulační mechanismy spotřeby potravin, protože
konzumenti lépe porozumí, čím se stravují a kolik sní potravin. Potravinářské-
mu průmyslu to umožní inovovat své výrobky a vyvinout nové výrobky, které by

mohly změnit nutriční chování spotřebitelů. Program přispěje k inovaci údajů
z posledního australského průzkumu výživy z r. 1995, které jsou již zastaralé a
zavádějící. Představitelé vlády oceňují spolupráci potravinářského průmyslu
na tomto projektu.

New project to help tackle childhood obezity. Food of Australia, 57, 2005, č.
11, s. 462

Per
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Určeno především závodnímu,
vojenskému, nemocničnímu
a lázeňskému stravování, stravování
vysokoškoláků, sportovců
a důchodců a dalším formám
společného stravování

SPOLEČNÉ

STRAVOVÁNÍ

Málo co v české gastronomii je opředeno tolika fá-
mami a polopravdami jako používání dřeva a ostat-
ních materiálů (například hliníku) ve stravovacím pro-
voze.

Častokrát jsem byla v uplynulých třech letech svěd-
kem, jak z popudu  pracovníka kontrolního orgánu
ochrany veřejného zdraví byly nepoškozené a funkční
dřevěné plochy v kuchyni nahrazeny nerezem nebo
plastem. Jednalo o kroky neopodstatněné a bezdů-
vodné.

Jaké materiály jsou vhodné a nebo naopak nevhodné
k přímému styku s potravinami a pokrmy určuje vyhláš-
ka MZ  č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zde je použití dřeva jako materiálu k výrobě výrobků
určených pro styk s potravinami a pokrmy povoleno.
Co je důležité respektovat - dřevěné výrobky (napří-
klad prkénka a vály) nesmí být poškozeny, např. po-
praskané atd..

Co se dřeva týká, to má v kuchyni svůj význam, těs-
to daleko lépe připravíte na dřevěné ploše než na ploše
z nerezu. Ještě dodám, že ani hliníkové nádobí či pří-
bory nejsou v kuchyni naprosté tabu. Mají však určitá
vymezená kritéria, kdy se mohou používat. V případě
používání dřeva v kuchyni je třeba kontrolovat a udr-
žovat materiál v dobrém stavu (mechanicky plochy
čistit, poškozené plochy zbrousit), protože neudržo-
vané dřevo se špatně myje a je náchylnější k množení
nežádoucích mikroorganizmů.

Vrátím-li se k dřevu a jeho uplatnění v kuchyni, tak
tedy tento materiál je vhodný všude tam, kde  zpra-
covávaná potravina dále prochází následnou tepelnou
úpravou  (například příprava syrového masa, hnětení
a válení těsta atd.). Zde se totiž nemusíme obávat se-
kundární kontaminace mikroorganizmy z dřevěné plo-
chy. Dřevěný materiál po umytí detergentem nemusí
být vždy zcela zproštěn mikroorganizmů. Následná
tepelná úprava bezpečně zlikviduje nežádoucí mikro-
organizmy v hotovém pokrmu.

Plastové pracovní plochy a prkénka jsou vhodná pře-
devším k úpravě a krájení potravin, které dále nepro-
cházejí tepelnou úpravou, např. zeleniny, a potravy ur-
čených k výrobě studené kuchyně. Tento materiál je

Pracovní plochy a náčiní v kuchyni - dřevo,
plast, hliník či nerez?
Ing. Hana Svobodová, FN Motol

velice dobře omyvatelný i dezinfikovatelný. Na rozdíl od
dřevěného materiálu se nemusíme bát přítomnosti dez-
infekčního prostředku v materiálu, například zápa-
chu po chloru. Plastová prkénka přestávají být z hle-
diska mikroobiologického rizika bezpečná vždy, když
jsou opotřebená. V zářezech zůstávají mikroorganizmy,
které nelze sebelepším sanitačním opatřením zlikvido-
vat. Po opotřebení materiálu z obou stran nezbývá než
plastové prkénko vyhodit. Seřezávání a broušení je u
plastu téměř nemožné.

Nerezový materiál je v kuchyni využíván všude tam,
kde požadujeme dlouhodobou životnost. Nerezové
plochy jsou oblíbené též pro svou snadnou údržbu a
čistitelnost.  Tento materiál se v praxi využívá u strojní-
ho zařízení a nádobí. Pracovní plochy v kuchyni slou-
ží jako odkládací a pracovní.

Jaký materiál tedy v kuchyni zvolit?
Důležité je se vždy zamyslet, co budeme v kuchyni

vyrábět, zda teplé či studené pokrmy. Dále jaké finan-
ce můžeme do provozu investovat. Dřevo stále zůstá-
vá levnějším materiálem než nerez a plast.

Jaký materiál je vzhledem k zajištění hygieny v pro-
vozovně stravovací služby lepší?

Z hygienického hlediska nelze říci, že jeden z mate-
riálů je lepší či horší.

Záleží na vytížení kuchyně v provozu, údržbě mate-
riálu a jeho sanitaci. Dřevo se  opotřebuje dříve než
plast.

Závěrem bych chtěla  ještě popsat využití barevné-
ho odlišení plastových prkének v kuchyni, protože
existuje jednotná terminologie v Evropě, která není
příliš známá.

Červené prkénko je určené k úpravě syrového
masa, modré prkénko k úpravě syrových ryb, žluté
prkénko k úpravě potravin studené kuchyně a vaře-
ných potravin, bílé prkénko ke krájení pečiva a pří-
pravu cukrářských výrobků, hnědé prkénko pro ne-
očištěnou zeleninu, zelené prkénko k úpravě očiště-
né zeleniny.
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Stále více se objevuje na našem zimním trhu ovoce
s obchodním označením kaki, známé též pod názvem
tomel nebo churma. Rodový název stromu je tomel
(Diospyros sp. L.) z čeledi ebenovitých; tento rod má
řadu druhů, z nichž nejznámější je tomel japonský (Di-
ospyros kaki L.), jehož plody se k ním dovážejí nejvíce
a získávají oblibu pro svou sladkou, lehce natrpklou
chuC a jemnou texturu. V angličtině má tomel názvů
podstatně více, a to podle jednotlivých druhů, např.
v supermarketech persimmon nebo spíše sharon fruit
či kaki, botanicky oriental persimmon, japanese per-
simmon (D. kaki), black sapote (D. digyna), mabolo
nebo velvet-apple (D. discolor), date-plum (tomel kav-
kazský, D. lotus), Texas persimmon (D. texana) a ame-
rican persimmon (tomel viržinský, D. virginiana).

Druh D. kaki pochází z východní Asie. V Evropě se
pěstuje od 17. století a v jižní Americe od 18. století.
Několik dalších pěstovaných druhů pochází z různých
oblastí; z Asie, Filipín, jižní i severní Ameriky i ze Středo-
moří. Některé plané druhy tomelu nejsou poživatelné.

Světová produkce tomelu se v posledních letech
téměř zdvojnásobila a v roce 2005 dosáhla
2 477 400 tun. Čína s Japonskem se podílejí na této
produkci z 80 procent. Poptávka po tomelu je hlavně
v zemích původu, perspektivní je však další rozšiřo-
vání globálního trhu.

Tomelu se nejlépe daří
v horkém a vlhkém pod-
nebí subtropického pás-
ma, ale mohou se adap-
tovat i na podnebí s mír-
nými mrazy a mírným lé-
tem. Chladnějšímu pro-
středí se lépe přizpůsobu-
jí odrůdy se svíravou chu-
tí plodu. V době klidu
snášejí i mráz až -12 °C,
ale nikoli dlouhé zimy. Lis-
ty během růstu poškozu-
je už teplota pod -3,5 °C.
Tomelový sad dosahuje
plnou kondici po 7 až 10 letech. Je relativně bez škůd-
ců a vystačí s minimálním chemickým ošetřením. Vy-
žaduje dostatečné srážky nebo závlahu. Dřevo stro-
mu je velice tvrdé, ve stáří tmavé až černé, podobné
ebenu. Vyrábí se z něho nejkvalitnější kulečníková tága.
Plody se sklízejí od konce září do začátku prosince.
Některým mezidruhovým hybridům se daří i u nás na
chráněných lokalitách s úrodnou hlubokou půdou.
Jejich pěstování je možné v podmínkách jižní Moravy
a zkouší se na Zahradnické fakultě v Lednici.

Plody tomelu
Plody připomínají vzhledem plody rajčat s pevně

přirostlým masivním kalichem. Mají světle žlutooran-
žovou, oranžovou až sytě červenou barvu slupky i duž-
niny. Tvar plodu může být kulovitý, oválný, konicky
protáhlý, případně hranatý. Velikost plodu je 20 až
80 mm a hmotnost se pohybuje od 30 do 400 gra-
mů. Všechny tyto znaky závisí na odrůdě, na stupni
zralosti a podmínkách pěstování.

Tomel, churma nebo kaki?
Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., Lednice

Potravinářské využití
Konzumní částí jsou celé plody s výjimkou kalicha

a semen. Nejčastěji se konzumují čerstvé nebo suše-
né, také se konzervují a kuchyňsky upravují. Ze suše-
ných se v orientální kuchyni připravuje punč, z listů
stromu se vaří čaj. Tomelový puding s čerstvými plo-
dy je oblíbený jako tradiční moučník v USA. Ve státě
Indiana (USA) se dokonce koná každoročně tomelo-
vá slavnost, kdy se soutěží o nejlepší tomelový mouč-
ník se šlehačkou.

Plody nesvíravé chuti lze uchovávat při teplotě 20 °C,
kdy postupně dozrají. Plody svíravé chuti vydrží
v chladírně přes měsíc, v upravené atmosféře s CO2 až
6 měsíců. Plody obou skupin lze zmrazené skladovat
8 měsíců. Pro sušení se mohou loupat případně krá-
jet na plátky. I silně svíravé druhy loupané a sušené
vcelku připomínají svou konzistencí sušené fíky a ztrá-
cejí svou trpkost. Mohou být označovány „red figs“.

Nutriční hodnota tomelu japonského
Nutriční hodnota tomelových plodů není zatím kom-

plexně zpracována. Proto uvádím v tabulce souborně
aktuální data, získaná z různých zdrojů (např. USDA
Nutrient Database 2006, Wikipedia 2006, Holland 1992,
odborné články aj.).

Tomel obsahuje tedy značné množství cukrů, určité
množství bílkovin, vitaminů, minerálií a užitečné vlákni-
ny. Údaje o dalších nutrientech nejsou zatím k disposici.

Tabulka 1 – Látkové složení plodů tomelu 1
Složka Minimum Maximum
Energie — kJ.kg-1     2930 kJ (700 kcal) 3110 (730)
Základní složky, g.kg-1

Voda 790 799
Sušina 210 230
Bílkoviny 5,8 8,0
Lipidy 1,9 4,0
- z toho nasycené 0,2 0,3
Sacharidy 186 196
- z toho cukry 125 130
Vláknina 12 36
Minerální látky - mg.kg-1

Ca – vápník 60 100
Fe - železo 1,0 1,5
Na - sodík 10 60
Mg – hořčík 100 110
P- fosfor 190 260
Cl- chlor 90 100
K- draslík 1740 2100
Zn - zinek 1 1,2
Mn - mangan 3,0 3,6
Cu - měV 1,0 1,1
Vitaminy - mg.kg-1

A-jako beta-karotén 4,8 9,5
B1 -thiamin 0,3 0,5
B2  riboflavín 0,2 0,5
Niacin 3,0 3,8
Folacin (kys. listová) 0,08 0,11
C - kys. askorbová 75 190
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Zvláště významný je však velký počet bioaktivních
složek v množství, které snižuje riziko řady chorob.
Některé z nich jsou léčivé a jejich působení v tomto
směru se intenzivně studuje. Celkový obsah polyfenolů
s antioxidačním účinkem v čerstvých plodech je znač-
ný, v sušených plodech je jejich retence stále vyšší než
dvě třetiny. Zůstávají tedy sušené plo-
dy v době mimo sklizňovou sezónu stá-
le účinným ochranným faktorem.

Obecně se rozlišují dva typy tomelu –
silně trpké a málo trpké. V obou skupi-
nách je několik odrůd. Plody se svíravou
chutí obsahují až 1,4 % rozpustných ta-
ninů. Svíravá chuC této skupiny se ztrácí
pozvolna až ve stádiu plné zralosti. To-
mel se k nám dováží a proto se plody
před transportem sklízejí ještě ne zcela
dozrálé. Trpkost těchto nedozrálých plo-
dů často odrazuje spotřebitele. Lze ji
však dobře snížit až odstranit buV doda-
tečným úplným dozráním plodů na svět-
lém a teplém místě, nebo zmrazením
přes noc. Po rozmrazení dužnina zcela
měkne, podobně jako naše trnky, které
po prvních mrazech získávají příjemnou
chuC. Účinné je dozrávání v prostředí etylénu, kdy do-
zrálé plody ztrácejí trpkost, avšak při tom si uchovají
pevnou texturu. Rychle lze trpkost odstranit také tím,
že se plody prohnětou, čímž se dužnina poruší a uvol-
něné enzymy zoxidují svíravě působící třísloviny. Plody
druhé skupiny mají svíravých látek méně a dozráváním
se ztrácejí rychleji a téměř úplně. Ke konzumu pak při-
cházejí s pevnou dužninou, odpovídající dužnině jab-
lek. Mohou být proto konzumovány v různém stupni tvr-
dosti; ještě pevné nebo zcela měkké a šCavnaté.

Bioaktivní působení plodů
V plodech i listech tomelu byly nalezeny složky

s výrazným bioaktivnim účinkem. Především je to sou-

bor taninů a tříslovin působících jako antioxidans. Byl
identifikován epigallokatechin a řada dalších polyfe-
nolů. Plody se svíravou chutí mají vyšší antioxidační
účinek.

V tomelu byly zjištěny bioaktivní triterpenové kyse-
liny s léčivými účinky. Jejich extrakty z listů tomelu jsou

využívány ve farmacii. Čaj z listů obsa-
huje antikoagulační frakci a působí proti
hypertenzi. Také přítomné flavony a fla-
vonoidy mají významnou bioaktivní
ochrannou funkci.

Zralé plody tomelu se nejčasněji kon-
zumují čerstvé. Z čerstvých plodů nebo
ze směsi několika druhů ovoce lze též
připravovat saláty. Jsou vhodné k pří-
pravě kompotů nebo koláčů. Tradiční
americký moučník je tomelový nákyp
(pudink), který se podobá tradičním an-
glickým dezertním nákypům, jako je
např. kdoulový. Rozvařené plody to-
melu, smíchané se žloutky a smeta-
nou, podle chuti oslazené a okořeně-
né zázvorem a skořicí se zapékají ve
formě s okrajem křehkého těsta. Mouč-
ník se servíruje pocukrovaný a zalitý šle-

hačkou, krémem, jablečnou nebo koňakovou omáč-
kou teplý nebo studený. V chladničce vydrží několik
dní a získá vyzrálou a harmonickou chuC i vůni.

Závěr
Plody tomelu japonského (Diospyros sp. L.),

v obchodních řetězcích označované jako kaki, jsou za-
jímavým rozšířením sortimentu ovoce a také cenným
přínosem k ochraně našeho zdraví. Obsah nutrientů,
uvedený v tabulce, lze hodnotit velmi pozitivně. Jak
naznačeno, je ovšem třeba si poradit s nadměrnou sví-
ravou chutí méně zralých plodů vhodným ošetřením.
Plně zralé plody lahodné sladké chuti a vůně zpestřují
výrazně náš konzum ovoce v zimních měsících.

V ý ž i v a  n a  z a č á t k u
2 1 .  s t o l e t í

Pod názvem uvedeným v titulku a s podtitulem „aneb o výživě ak-
tuálně a se zárukou“ vydala Společnost pro výživu příručku o tom, jak
se zdravě stravovat. Knížka je nevelká rozsahem, ale nabitá informa-
cemi. Čtenář se přijatelnou formou dozví podrobnosti o složení potra-
vin a o významu, který mají jednotlivé druhy potravin v naší výživě
včetně vybraných potravinářských výrobků s nadstandardním slože-
ním, tzv. funkčních potravin. Je popsána současná spotřeba potravin.
Autoři se podrobně zabývají potřebou výživy v různých obdobích lid-
ského života, dietní výživou pro prevenci některých chorob a pro vy-
brané ohrožené skupiny obyvatelstva, zdravotními riziky z nesprávné
a nevyrovnané spotřeby a popisují a hodnotí hlavní alternativní způ-
soby stravovaní. V publikaci se našlo místo i pro popis vybraných vý-
živových a potravinových mýtů, zakořeněných v naší společnosti. Zá-
věry jsou věnovány různým formám výživových doporučení, výživovým
doporučeným dávkám, pyramidě a verbálně vyjádřenými výživovými
doporučeními Společnosti pro výživu. O odbornou úroveň publikace
a svěží jazyk se zasloužili v abecedním pořadí Ing. J. Blattná, CSc.,
doc. Ing. J. Dostálová, CSc.,  Ing. C. Perlín, CSc. a MUDr. P. Tláskal,
CSc. Ukázky z publikace jsou na webových stránkách Společnosti pro
výživu www.spolvyziva.cz a lze ji objednat na sekretariátu na adrese
uvedené v tiráži našeho časopisu.
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Při zjišCování spotřeby energie a živin u dospělé
populace nebyla zvolena jednotná metoda, nejčas-
těji byla používána 24-ti hodinová anamnéza, sed-
midenní výživový protokol nebo semikvantitativní
metoda. Většina studií pochází z let 1995-2001,
sledovány byly většinou věkové skupiny 19-64 let.

Spotřeba energie byla u obou pohlaví vysoká a
snižovala se ve vyšších věkových kategoriích; vý-
jimku činily populace Německa a Portugalska, kde
spotřeba energie naopak s věkem stoupala.

Podíl bílkovin na energetickém příjmu byl v rozmezí
13-17 %, v řadě zemí byl u žen vyšší než u mužů.
Nejvyšší podíl bílkovin byl zjištěn u žen v Portugal-
sku (18-19 %) a ve Francii (18 %). U finských, rakous-
kých, anglických a španělských žen byl podíl bílko-
vin 17 %.

Spotřeba sacharidů byla ve všech sledovaných
populacích nízká. S výjimkou Norska byl podíl niž-
ší než 50 %, v Belgii, Francii a Řecku u mužů do-
konce nižší než 40 %. U žen byl nejnižší podíl (38
až 41 %) v Řecku, Belgii a Francii. Průměrný podíl
sacharózy na spotřebě energie byl u evropských
mužů poměrně nízký, v Rakousku, Dánsku, Finsku
a Švédsku dokonce nižší než nejvyšší doporučená
hranice, stanovená WHO v r. 2003. Nejvyšší podíl
vykazovali mladí muži z MaVarska (15 %) a z Anglie
(17 %). S výjimkou Anglie byl podíl sacharózy na
energetickém příjmu u žen vyšší než u mužů. Nej-
vyšší hodnoty byly u žen zjištěny v MaVarsku (16
až18 %).

Jako nutný důsledek nízké spotřeby sacharidů
byl nízký příjem vlákniny, zvláště pak u žen. Nej-
vyšší spotřebu měly ženy z Německa (22-26 g/den)
a z Portugalska (22-25 g/den), ve většině zemí byla
spotřeba pod 20 g/den místo doporučených 25 g.
U mužů byla nejvyšší spotřeba zjištěna v Německu,
Norsku a Portugalsku.

Ve většině sledovaných zemí byla spotřeba tuků
vysoká, nižší než doporučených 30 % energetic-
kého příjmu byla registrována u Portugalců nad 40
let, nejvyšší podíl tuků byl zjištěn u řeckých mužů
(44-46 %). Také u žen byl podíl tuků na energetic-
kém příjmu vysoký. Nejnižší hodnoty byly zjištěny
u žen z Norska (30-31 %) a Portugalska (30-33 %),
nejvyšší u žen vyšších věkových skupin v Řecku
(46-48 %), následovala Belgie (42 %), Francie a
Španělsko (39 %). Vysoká spotřeba tuků v Řecku
byla výsledkem vysoké spotřeby olivového oleje.
Podíl nasycených mastných kyselin (SFA) na ener-
getickém příjmu byl téměř ve všech zemích vyso-

Evropská zpráva o výživovém a zdravotním
stavu obyvatelstva.
III. Příjem energie a živin u dospělé populace
Doc. MUDr. Miroslav Stránský, Ústav výživy, 3. LF UK Praha

ký, nejvyšší v Rakousku a Belgii (16-18 %). Rela-
tivně nízký podíl byl zjištěn v Itálii a Portugalsku.
Nejvyšší podíl PUFA měli dospělí z Belgie (9 %),
následovali muži z Německa a ženy z Anglie a
Řecka (7 %). Nejnižší poměrný příjem  byl nalezen
u maVarské populace (4 %).

Vysoká spotřeba tuků se odrážela ve vysokém
příjmu cholesterolu. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny
u maVarských a francouzských mužů (nad 600 mg
za den), ve většině zemí se pohyboval příjem mezi
300-470 mg/den. Pouze u finských mužů a mladších
mužů v Anglii byl příjem nižší než od WHO doporu-
čených 300 mg/den. U žen byla spotřeba choleste-
rolu nižší než u mužů. Nejvyšší hodnoty byly regis-
trovány ve Francii (nad 500 mg/den), následovalo
MaVarsko s více než 400 mg/den. Relativně nízkou
spotřebu měly ženy ve Finsku (182-197 mg/den);
také ženy z Anglie, Norska a mladé ženy z Německa
měly spotřebu pod 300 mg/den.

Podíl alkoholu na energetickém příjmu byl vyš-
ší u mužů než u žen a pohyboval se  v hodnotách
1-6 % u žen a 1-10 % u mužů. Nejvyšší podíl byl
nalezen u Portugalců nad 40 let (10 %), následo-
vali Belgičané. U žen byl relativně vysoký konzum
alkoholu v Dánsku (3-6 %) a v Anglii (4-5 %).

Spotřeba vitaminů byla u evropské dospělé
populace veskrze dobrá. Příjem vitaminu A od-
povídal u mužů i žen doporučením, také spotře-
ba β-karotenu byla u většiny sledovaných skupin
dobrá. Spotřeba pod 2 mg byla nalezena u mužů
a žen ze Švédska a Anglie, u mužů ze Španělska
a Finska a u mladší věkové skupiny mužů z Ně-
mecka. Spotřeba vitaminu D byla v průměru vyšší u
mužů než u žen, nejnižší spotřebu měly španělské
ženy (2,4 µg/den); u mužů (45-64 let) z Finska byl
příjem relativně vysoký (6,1-7,3 µg/den). Také u nor-
ských mužů a osob starších 65 let z Rakouska byl
příjem vitaminu D relativně vysoký (nad 5 µg/den).
Spotřeba vitaminu E byla vyšší u mužů než u žen,
rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami byly
až na malé výjimky nepatrné.

Spotřeba vitaminu B2 byla u dospělých relativně
dobrá. Nižší než referenční hodnoty byly zjištěny
pouze u rakouské populace nad 65 let a u mladých
mužů z Německa. Průměrná spotřeba thiaminu,
niacinu, vitaminu B6 a B12 byla ve všech zemích nad
hodnotami doporučeného příjmu. Průměrná spo-
třeba folátů byla veskrze vyšší než minimální do-
poručený příjem (200 µg/den). Vyšší doporučený
příjem (400 µg/den) nebyl dosažen v žádné sle-
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dované populaci. Spotřeba vitaminu C byla ve
srovnání s doporučením  (45 mg/den) dostačující
až velmi dobrá.

Z minerálních látek byla charakteristická vy-
soká spotřeba sodíku pro všechny průmyslové
země. Nejvyšší příjem byl zjištěn v MaVarsku jak
u mužů (8,8-9,5 g/den), tak i u žen (6,1-6,4 g za
den). Také v Itálii byla spotřeba sodíku relativně
vysoká (5,3 g/den). S výjimkou MaVarska měly
ženy všech zúčastněných zemí průměrnou
spotřebu v mezích doporučeného příjmu. Spotře-
ba draslíku byla u mužů dostatečná a v průměru
vyšší než u žen. Spotřebu pod doporučenou hod-
notu (3,1 g/den) měli muži z Rakouska a mladí
muži (19-24 let) z  Německa a Anglie. Nedosta-
tečný příjem byl u žen zaznamenán častěji než u
mužů a byl pozorován v Rakousku, Dánsku, Ma-
Varsku, Španělsku a Anglii a u nejmladší věkové
skupiny žen z Německa. Nejvyšší spotřebu měly
mladé ženy z Portugalska a ženy z Německa nad
25 let.

Spotřeba vápníku byla u sledovaného dospělé-
ho obyvatelstva relativně dobrá. Nižší spotřebu
než doporučených 800 mg měla rakouská popu-
lace starší 64 let, maVarské ženy všech věkových
skupin, muži z MaVarska nad 35 let a ženy
z Anglie ve věkové skupině 19-34 let. S výjimkou

Německa a Anglie klesala průměrná spotřeba
vápníku se stoupajícím věkem.

Spotřeba železa byla u mužů ve všech sledova-
ných zemích nad doporučenými hodnotami (9 mg
za den). Doporučené dávky jsou pro ženy vyšší
než pro muže, příjem byl však ve většině zemí a
většině věkových kategorií ve srovnání s muži niž-
ší. S výjimkou portugalských žen byla spotřeba ve
všech sledovaných zemích výrazně pod doporu-
čenými hodnotami  (16 mg/den).

Podstatně vyšší příjem jodu než zní doporučení
(150 µg/den) byl zaznamenán u dospělých osob
z Finska a Anglie. Naopak deficitní spotřebu vyka-
zovali muži z Rakouska starší 50 let a rakouské
ženy všech věkových skupin, dospělé osoby
z Portugalska a Německa a většina věkových sku-
pin sledované dánské populace. Spotřeba zinku
byla relativně dobrá, pouze jedna věková skupi-
na z Finska a jedna z Anglie nesplňovaly doporu-
čené dávky. Spotřeba selenu byla nízká u sledo-
vaného obyvatelstva z Dánska, Itálie a Švédska.
Spotřeba hořčíku, mědi a manganu byla veskrze
dobrá.

Z anglického originálu „European Nutrition and
Health Report 2004“ přeloženo, upraveno a zkrá-
ceno se svolením vydavatele prof. Dr. I. Elmadfy

SEZNAMTE SE S CIZRNOU 

… aneb Jak římský hrách dobývá Čechy

Cizrna neboli římský hrách je velmi hodnotná luštěnina, 
která je již po dlouhá tisíciletí jednou ze základních surovin 
v kuchyních Indie, Blízkého východu i Středozemí. Díky 
svým nutričním hodnotám (vysoký obsah sacharidů, bílkovin 
a vlákniny) i bohatým možnostem využití rychle získává na 
popularitě i v Čechách. 

Cizrna má velmi široké použití od pomazánek a salátů přes 
polévky, omáčky, přílohy, nádivky a hlavní chody až po 
sladké moučníky. Mezi nejznámější pokrmy patří humus 
(pyré z rozmixované cizrny s česnekem, sezamovým krémem 
a citronovou šťávou) a falafel (šišky, placičky nebo kuličky 
z okořeněné mleté cizrny).

Vaši strávníci jistě ocení i různé variace tradičních jídel – např. 
cizrnovou polévku nebo cizrnovou kaši. Tu doporučujeme 
servírovat s uzeným kuřecím stehnem, opečenou klobásou, 
grilovaným masem nebo zeleninou. Vařenou cizrnu můžete 
pro zpestření přimíchat i do přílohové rýže. Uvařená a nasucho 
opražená cizrna je skvělá jako vložka do polévek. 

Špetka inspirace 

Cizrnové placičky

Cizrnu Vitana připravíme dle návodu, částečně scedíme 
(necháme 1/4 vody) a rozmixujeme na jemnou kaši. 
Krkonošský bramborák Vitana připravíme podle návodu, 
přidáme rozmixovanou cizrnu, kostičky anglické slaniny 
a vejce. Ochutíme Uzenou vegetou Vitana a římským 
kmínem. Placičky pečeme do zlatova v lívanečníku nebo 
na pánvi. Podáváme se zelným salátem, dušeným zelím 
nebo špenátem. 

Další inspiraci a recepty najdete na www.kulinarskadilna.cz

Cizrna bude od ledna v nabídce VITANA FOOD SERVICE 
v praktickém 5kg balení. Objednávat si ji můžete na adrese 
food.service@vitana.cz nebo na tel. 315 645 282.

Cizrna_210x145.indd   1 28.11.2006   14:35:27
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Ze světa výživy
Výzkum přínosů zeleného čaje

Společnost Asahi Soft Drinks obno-
vila extensivní výzkum a
vývoj nových nápojů.
Mezi ně patří i  zelený
čaj, kde byla použita su-
rovina z odrůdy čaje
Benifuki vyvinutého na
počátku devadesátých
let minulého století
v Japonsku. Čaj by
mohl mít schopnost po-
tlačovat alergie.  Byly
zkoumány i jiné regio-
nální odrůdy čaje
v Japonsku z hlediska
jejich možného využití
pro nealkoholické nápo-
je jako podpora pro regionální rozvoj.
Bez ohledu na obrovskou spotřebu
horkého i ledového čaje v Japonsku je
lokální pěstování čaje během posled-
ních 5-6 letech velmi omezeno.  Tak
např. v r. 2003 bylo sklizeno pouhých
25 t čaje domácí provenience proti do-
vozu 15 500 t čaje ze zahraničí.

Společnost Asahi Soft Drinks se
zaměřila také na zkoumání možnos-
ti využit čaj Benifuki  pro přípravu

čaje ve vodě při-
rozeně obsahují-
cí vanad. Vanad
obsahující přírod-
ní voda  by moh-
la zmírnit diabe-
tes (cukrovku).
Studie totiž uká-
zala,  že vanad
zvyšuje počet
insulinových re-
ceptorů a přena-
šečů glukózy tím,
že napomáhá
pankreatickým B
buňkám  zvýšit

produkci inzulínu. Rovněž se rozvinu-
la spolupráce na vývoji sportovního
nápoje, který by zvyšoval koncentra-
ci a působil hydratačně.

Green tea benefits researched.
Soft Drinks International, November

2005, s. 22
Per

Může být energetický nápoj označen
jako  pivo?

V Japonsku byl v roce 2003 vyvinut
energetický nápoj pro mládež pod
názvem „Dětské pivo“  (Kid’s Beer). Byl
vyvinut restauratérem Yuichi Asabou
pro firmu Fukuoka a brzy se jeho výro-
ba komercionalizovala prostřednic-
tvím společnosti Tomomasu Company.
Tento výrobek začíná mít úspěch i na
mezinárodním trhu. Proto vznikají oba-
vy, že název zahrnující v sobě slovo
„pivo“ může být zavádějící a poškodit
renomé nápojů na bázi piva. V Ja-
ponsku jsou energetické nápoje ote-
vřeně podporovány jako druh piva pro
mládež. Reklamní slogany používají
výrazů „budete se cítit jako dospělí“,
„pro vás, kteří nemůžete pít“, „osvěže-
ní pro celé vaše tělo“ apod.

„Beer“ criticised. Soft Drinks Inter-
national, November 2005, s. 24

Crosby, G. A.: Lignans in Food and
Nutrition. Food Technology, 59,

2005, č. 5, s. 32–34
Per

Banány –
pochoutka a potravina pro miliony

Lidstvo zná banány již celá staletí,
ale oblíbeným ovocem pro Evropa-
ny a Američany se staly teprve před
100 lety.

Divoké banány mívají tvrdá semena
a nejsou vhodné k požívání. Asi před
10 tisíci lety objevili lovci v jihový-
chodní Asii mutované druhy, které rodí
jedlé plody téměř bez semen. Byly sice
chutné, ale rostliny byly sterilní. Zu-
šlechCovat je bylo možno pouze
prostřednictvím odnoží. Byl to pracný
postup, který se lidstvu podařil vyřešit
teprve později.

V 7. století přivezli mořeplavci ba-
nány z Asie do Egypta a Palestiny.
Odtamtud se rozšířily do celé Afriky.
Kolem roku 1400 byly přivezeny na
Kanárské ostrovy a později do Střed-
ní a Jižní Ameriky. Tam byly zpočátku
pěstovány jen pro osobní potřebu.
Předmětem exportu se staly teprve
v 19. století, když byly vybudovány že-
lezniční sítě. To umožnilo jejich snad-
nou dopravu do přístavů. Kolem roku
1890 vyvážely exportní společnosti
11 až 16 milionů bušlů banánů ze
Střední Ameriky do Spojených států.
Jedním z nejúspěšnějších banáno-

vých „baronů“ byl Minor Keith, je-
hož podnik „United Fruit Copany“
brzy kontroloval všechny banánové
oblasti ve Střední Americe. Tak vzni-
kl příslovečný
termín „baná-
nová republi-
ka“.

Banány se
nesmějí  ne-
chat uzrát na
keřích, neboC
by se rozpras-
kaly a chutna-
ly by moučna-
tě. Proto se
sklízejí  zele-
né. Největším
pěstitelem je
Indie, ale větši-
na úrody ba-
nánů se zkon-
zumuje právě
tam. V Ugandě
znamená slo-
vo „matooke“
(banán) jídlo
v širším slova smyslu. Banány patří
k nejdůležitějším potravinám – jsou
bohaté na vitaminy, minerálie a ba-
lastní látky.

Až do šedesátých let byl hlavním

exportním druhem „Gros Michel“.
Byl větší a sladší než dnešní baná-
ny, dobře chutnal a byl odolný. Přes-
to padly monokultury této varianty za

oběC houbě Pana-
ma. Většina rost-
lin tohoto druhu
zanikla. Jej ich
náhrada banány
„Cavendish“ (do-
slova: l isovaný
tabák) pochází
z republiky Kos-
tarika. Je velmi
citlivý na nárazy a
do skladu je pro-
to přenášen na
polštářových po-
duškách. Před
přepravou se po-
noří do lázně, aby
se odstranily ne-
čistoty, a ošetří se
konzervačními
prostředky. Na
cestě do Evropy
anebo Severní

Ameriky se chladí ve zvláštních lo-
dích na 13 oC, aby se nevytvořil ety-
lén a aby banány neuzrály příliš brzy.

Wissen, č. 8/2006, str. 69
Skala
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Z poh]adu správnej a zdravej výživy k 100% fungo-
vaniu nášho organizmu okrem základných výživových
zložiek (bielkoviny, tuky, sacharidy a vitaminy) potre-
bujeme prijímaC aj početnú skupinu minerálnych látok
a stopových prvkov, ako aj Valších živín. Naše zdra-
vie a tým i celý život sa tak stane zdravší, vyrovnanej-
ší a spokojnejší.

Čo sú to minerálne látky a kedy hovoríme o stopo-
vých prvkoch?

Minerálne látky (makroelementy) a stopové prvky
(mikroelementy) sú anorganické látky obsiahnuté v tele
len v malých množstvách.  Stopové prvky  sú potreb-
né pre správnu funkciu organizmu aj keV iba v malých
dávkach. V extrémnych prípadoch ich nadmerný de-
ficit, alebo naopak prebytok pôsobí na organizmus
toxicky. Celkovo tvoria 3 až 4% telesnej hmotnosti.

Najdôležitejšie minerálne látky a stopové prvky
v organizme, doporučené dávky a ich prirodzené
zdroje

Vápnik (Ca)
Spolu s vitaminom D a fosforom sa zúčastňuje na

stavbe a udržiavaní správnej stavby a pevnosti kostí,
zubov a Valších zložiek pohybového aparátu človeka.
Doporučený denný príjem pre dospelých a mla-
distvých je v rozmedzí od 800 až 1200 mg. Najznámej-
ším a najbohatším zdrojom vápnika sú mlieko
a mliečne výrobky, Valej sa nachádza v maku, tofu,
sezame, sójových výrobkoch, mandliach, koreni
a vňati petržlenu, ružičkovom keli, brokolici, špenáte,
rebarbore, čínskej kapuste a v mäse lososa.

Fosfor (P)
Fosfor je spolu s vápnikom jednou z najrozšírenejších

minerálných látok v tele a podie]a sa na transporte
energie, ako aj pri stavbe a pevnosti kostí, zubnej
skloviny a aktivuje vitaminy skupiny B. Doporučená
denná dávka je 800 až 1200 mg. Nachádza sa
v zemiakoch, tekvicových semenách, vajciach, čers-
tvom mäse, mlieku, celozrnných obilninách, maku,
strukovinách a ovocí.

Horčík (Mg)
Táto minerálna látka okrem iného výrazne podmie-

ňuje ve]ký počet biochemických procesov
v metabolizme nukleových kyselín a bielkovín. Dopo-
ručená denná dávka je 270 až 400 mg pre mužov a 300
mg pre ženy. Najčastejšími zdrojmi horčíka sú struko-
viny, listová zelenina, sója, banány, syry, orechy, čo-
koláda,  cereálie, divoká ryža a minerálne vody.

Sodík (Na).
Sodík reguluje osmotický tlak, udržiava objem mi-

mobunkovej tekutiny, umožňuje prenos nervových
vzruchov a podie]a sa na úprave dráždivosti svalov.
Väčšina prijímaného sodíka do organizmu prichádza

„Život  je  ako puška. Môžete s ňou mieriU len na  jeden cieV. Rozhodnete sa pre svoj cieV : Vaše zdravie“!
                                                                                                                                        (Paul C. Bragg)

Minerálne látky vo výžive a zdraví
Doc. PharmDr. Jozef Augustín, Ph.D.,
Ústav biotechnológie a potravinárstva FCHPT  STU Bratislava

vo forme upravenej kuchynskej soli (NaCl). Doporuče-
ná denná dávka sodíka je 500 mg, t.j. cca 1,25 g NaCl.
Najvhodnejšie zdroje sodíka sú už spomínaná kuchyn-
ská so], mäso z tuniakovitých rýb, hovädzie mäso, syry,
bryndza, mrkva, hrach, červená repa, špenát.

Draslík (K)
Draslík je treCou najčastejšou minerálnou látkou

v ]udskom tele po vápniku a fosfore. Napomáha
v prevencii vysokého krvného tlaku, reguluje pH
a osmotický tlak v bunkách, je nepostrádate]ný pre
metabolizmus bielkovín a sacharidov. Denná doporučo-
vaná dávka pre dospelých je 1600 až 2000 mg. Draslík
sa najviac vyskytuje v banánoch, citrusových plodoch,
orechoch, v sušenom ovocí, zemiakoch, špenáte, pap-
rike hrachu a sóji, Valej v mliečnych výrobkoch, vajciach,
mäse a rybách.

Železo (Fe)
Železo je považované za ve]mi potrebnú minerálnu

látku v našom organizme. Okrem iných dôležitých funk-
cií je aktivátorom dýchacích enzýmov, zabezpečuje
prenos kyslíka a je nevyhnutný pre tvorbu červených
krviniek. Denná doporučená dávka je pre dospelých
a mladistvých 10 až 15 mg. Najvhodnejšie zdroje žele-
za sa nachádzajú v rybacom mäse, repnej melase,
hovädzej, te]acej a husacej pečienke, jahňacom
a hovädzom mäse, šCave zo sliviek, sušených marhuli-
ach, orechoch, slnečnicových, tekvicových, ]anových
a sezamových semenách, maku, kokose, hrozienkach,
pšeničných klíčkoch, strukovinách a listovej zelenine.

Jód (I)
Jód je dôležitý pre syntézu hormónu štítnej ž]azy.

Ovplyvňuje a reguluje celý rad fyziologických proce-
sov. Denná doporučená dávka pre dospelých je 100
až 300 mikrogramov. Na jód sú bohaté predovšetkým
rôzne druhy morských rýb a morských živočíchov,
Valej sa nachádza v jodizovanej kuchynskej a mors-
kej soli, vajciach a zemiakoch.

Zinok (Zn)
Zinok je esenciálnym stopovým prvkom (dôležitý pre

syntézu bielkovín). Je hlavnou ochrannou látkou imunit-
ného systému a je dôležitým katalyzátorom celého množ-
stva metabolických premien. Doporučená denná dávka
pre dospelú osobu je 10 až 20 mg. Nachádza sa hlavne
v mäse, ustriciach, plodoch mora, pšeničných klíčkoch,
celozrnných výrobkoch, syroch, pivovarských kvasniciach,
vajciach, mlieku, strukovinách a tekvicových semenách.

Mea (Cu)
Tento esenciálny stopový prvok sa ako zložka celej

rady enzýmov podie]a na mnohých metabolických
pochodoch organizmu a na bunečnom dýchaní, väč-
šinou v súčinnosti so zinkom. Denná doporučená dáv-
ka pre dospelú populáciu je v rozmedzí od 1,3 až po
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2,0 mg. Vyskytuje sa hlavne v strukovinách (hrach),
semenách (slnečnica), špenáte, listovom šaláte, arti-
čokoch, avokáde, cesnaku, hubách, paradajkách,
celozrnných výrobkoch, zemiakoch, orechoch, brav-
čovej a hovädzej pečeni a v obličkách.

Selén (Se)
Selén je stopovým prvkom, ktorý je nevyhnutný pre

mnohé procesy v organizme a okrem iných dôležitých
funkcií je najvýznamnejšou antioxidačnou minerálnou
látkou v tele. Denná doporučená dávka je 40 až 70 mi-
krogramov. Selén sa vyskytuje vo väčšej miere
v živočíšnych zdrojoch (dary mora, ryby, bravčové,
hovädzie a te]acie obličky, pečeň, srdce, vaječný žĺ-
tok, mlieko) ako v rastlinných zdrojoch (para orechy,

celozrnné obilniny, divoká ryža, huby, cibu]a, cesnak,
brokolica). V rastlinných zdrojoch je prítomnosC selé-
nu závislá od jeho koncentrácie v pôde.

Fluór(F).
Základnou úlohou tohto stopového prvku

v organizme je obrana proti tvorbe zubného kazu.
Jeho denná dávka nie je stanovená, ale bežne sa
doporučuje 1,5 až 4,0 mg (vo vode prijmeme asi 1mg
denne vo forme fluoridu sodného ako prídavok do
pitnej vody, resp. ako fluoridu vápenatého, ktorý sa
v takejto forme vyskytuje v prírodnej potrave). Tento
minerálny prvok nebýva pre telo deficitným hlavne
v poslednom období, keV sa jeho množstvo príjmu
zvyšuje používaním teflónového riadu.

V posledních letech narůstá objem všech ve světě
vyprodukovaných a zpeněžených bioproduktů ročně
o 7-8 %, což znamená  o 25 až 30 miliard EUR.

Největší konjunkturu v tomto smyslu vykazuje seve-
roamerický trh. V současnosti se ale vůbec nejrychleji
eko-produkce rozvíjí v Americe Jižní, konkrétně
v Brazílii, kde meziroční nárůst představuje v pos-
ledních letech až 50 %. V této zemi je už certifikováno
anebo se nachází v přechodném období více než  15
tisíc podnikatelů v eko-zemědělství, což představuje
kolem 800.000 ha.

V Evropě činí roční obrat obchodu s bioprodukty
více než 11 miliard EUR. Z jednotlivých zemí vede Ně-
mecko (obrat cca 3 miliardy), následováno Velkou
Británií, Itálií a Francií. Zesílená intensita rozvoje je už
cítit i v Asii, konkrétně v Japonsku.

V ČR činil počet ekologických podnikatelů ke kon-
ci roku 2005 830 subjektů; včetně výrobců biopotra-
vin a osob uvádějících bioprodukty a biopotraviny do
oběhu je to přesně 1.268, všichni byli v průběhu roku
kontrolováni. Vyjádřeno podílem z celkově zeměděl-
sky využívané půdy to odpovídá 6 %. Tím sice pře-
kračujeme celoevropský průměr, jenomže hlavní záslu-
hu na tom mají trvalé trávní porosty v podhorských a
horských oblastech s větším či spíše menším objemem
chovu skotu nebo koní. To moc netěší, potřebovali
bychom hlavně posílit trh s potravinami z bioprodukce.
Ze současně hospodařících  830 farmářů je tímto smě-
rem zaměřeno jen 120. Podíl biopotravin na trhu v ČR
je dosud nepatrný.

Během roku 2005 se do systému ekologického hos-
podaření přihlásilo jen 48 nových farmářů, naopak 55
farem bylo zrušeno, z toho 8 rozhodnutím ministerstva
zemědělství, ostatní na vlastní žádost. Pozitivem na
loňském vývoji je však skutečnost, že poprvé po ně-
kolika letech došlo k výraznějšímu nárůstu ploch
s ornou půdou – o 5,4%. Trvalých kultur (sadů a vinic)
o něco ubylo.

Dlouhodobě neuspokojivým článkem českého eko-
logického zemědělství je domácí zpracovatelský prů-
mysl. Příčin je hned několik: trh je dosud příliš ome-
zený, aby nalákal velké konvenční zpracovatele, drobní
zpracovatelé zase nevládnou dostatečnými financemi,
potřebnými na nezbytné investice, neboC hygienické
normy jsou natolik přísné (což je sice chvályhodné),
že vlastně potlačují tradiční způsoby zpracování bio-
surovin přímo na farmách pro prodej „ze dvora“. Lze
říci, že uspokojivě se rozvíjejí jen zpracování obilovin,
bylin, částečně hovězího masa a na regionální úrovni
i mléka. Čeští zpracovatelé bioproduktů dodávají buV
dalším producentům, přímo do supermarketů a bio-
prodejen nebo využívají velkoobchody a distributory
pro umístění výrobků v maloobchodu.

Všechny obchodní řetězce u nás působící nabízejí
dnes již i biopotraviny. Supermarkety a hypermarkety
jsou hlavním distribučním místem pro maso (hovězí –
Biopark, vepřové – Delvita/Biofarma Sasov) a mléčné
výrobky (Olma).  Delvita, Tesco a Hypernova nabízejí
omezený sortiment ovoce a zeleniny z dodávek Eko-
farmy Deblín.

Druhým nejdůležitějším místem prodeje bioproduk-
tů jsou prodejny zdravé výživy či bioprodejny. V ČR
je v současnosti kolem 150 prodejen nabízejících bi-
opotraviny a 6 specializovaných bioprodejen (5 v Praze
a 1 v Brně).  Tato prodejní místa kromě čerstvého ovo-
ce, zeleniny a pečiva v kvalitě bio  nabízejí i suché, ba-
lené výrobky.

Mnoho našich spotřebitelů odrazuje od nákupu bi-
opotravin jejich cena, do níž se ovšem jen málo pro-
mítá snaha obchodníků profitovat na rostoucí poptáv-
ce. Mnohem více se uplatňují vysoké náklady na dis-
tribuci a balení malých šarží. Vliv má i zatím jen nízký
stupeň konkurence na českém trhu.

V sousedních zemích je po biosurovinách dostateč-
ná poptávka. Jelikož chybějí naše vlastní zpracovatel-
ské kapacity, je značná část biosurovin (především

Stav ekologického zemědělství a produkce
biopotravin 2005-2006
Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc.1 a Prof. Ing. Jiří Davídek, DrSc. 2
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha1, VŠCHT Praha2
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obilovin) exportována. K nám naopak míří hotové bio-
produkty zejména ze západní Evropy a dovozci tak
reagují na zvýšený zájem našich spotřebitelů.

Není potěšitelné, že takto se importují i plodiny, které
by se mohly úspěšně vypěstovat u nás doma. Za loň-
ský rok bylo např. dovezeno 65 tun pohanky z Číny.
Nižší nákupní cena se ukazuje jako rozhodující faktor,
což našemu spotřebiteli asi není třeba blíže vysvětlo-
vat. Dovážejí se i běžné biopotraviny, tak říkajíc „pro
denní spotřebu“, jako jsou nealkoholické nápoje, těs-
toviny, mléčné výrobky, atd. Dlužno tedy konstatovat,
že domácí zpracovatelský sektor na rostoucí poptáv-
ku po biopotravinách nedokázal zareagovat a potěši-
telný zvýšený zájem českých spotřebitelů je uspoko-
jován dovozem.

Dle předběžných odhadů agentury Green marketing
dosáhl objem prodaných biopotravin v ČR v roce 2005
kolem 350 milionů Kč, což představuje nárůst oproti
roku 2004 o 30 %.  Škoda, že jen část z toho nalezla
cestu i do českých kapes. Slabou (a problematickou)
útěchou nad současným rozpačitým tempem vývoje
ekologického zemědělství a produkce biopotravin
v naší zemi by mohla být skutečnost, že nejsme sami,
že ani leckdes jinde nevládne stoprocentní spokojenost
a hledají se cesty k řešení. Např. ve Francii v r. 2004 mír-
ně klesla plocha ekologicky obdělávané půdy a snížil
se i počet eko-farem. Důvod je obligátní: francouzští far-
máři nedostávají po vyčerpání dotace udílené na pře-
chod z konvenčního systému na ekologický žádnou
další podporu od státu. Proto francouzská vláda zakot-
vila ve svém novém zákonu o orientaci zemědělského
sektoru významná opatření na pozvednutí ekologické-
ho zemědělství. Zemědělcům, kteří získávají minimál-
ně 40 % svých příjmů z ekologického hospodaření, se
dostává kromě jiných výhod i nezanedbatelná daňová
úleva. Už v roce 2006 uvolňuje stát na tuto akci celkem
8 milionů EUR. Podobně budou daňově zvýhodněni i
zpracovatelé ekologických surovin.

Hovoříme-li už o Francii, je třeba poznamenat, že i přes
všechny potíže se poptávka po biopotravinách u tam-
ních spotřebitelů nadále zvyšuje a v nedávné anketě
udalo 32 % dotázaných, že alespoň jednou týdně na-
kupují biopotraviny, zejména maso a masné výrobky.
Bioproduktům dávají přednost pro přísnou kontrolu
výrobního procesu, respektování ochrany životního
prostředí a vyšší pravděpodobnost záruky bezpečnos-
ti potravin. Sluší se ovšem i poznamenat, že přes 90 %
dotázaných současně projevilo nespokojenost
s přílišnou drahotou bioproduktů ( a masa zvláště).

V průběhu roku 2005 bylo v ČR úřední cestou vy-
staveno 722 osvědčení o původu bioproduktu, 179
o původu biopotraviny a další certifikáty (34) na kr-
miva a osiva. Naopak bylo vystaveno 164 odepření
vydání certifikátů pro bioprodukty a 16 o původu
biopotraviny.

V české legislativě, týkající se ekologického země-
dělství, biopotravin a kontrolní oblasti, došlo k určitým
změnám, mimo jiné i vzhledem k nutnosti souladu
s legislativou EU. Upravila se základní definice biopro-
duktu, pojem osoba podnikající v ekologickém země-
dělství, pravidla pro souběžnou produkci v eko-
logickém i konvenčním systému, byly vymezeny druhy
zvířat v ekologickém zemědělství, upravena doba pře-
chodného období, vztahy ekologického zemědělství

k životnímu prostředí, pravidla certifikace, označová-
ní produktů, poplatky a pokuty.

S vývojem objemu produkce biopotravin a jejich
uplatňováním na trhu, nejsme spokojeni. Jedním ze
stimulátorů aktivit na správných místech se jeví inspi-
race k soutěžení těch, kteří již jsou profesně na úseku
ekologického zemědělství zainteresováni a mohou
dalším adeptům sloužit příkladem. Čestný titul „Čes-
ká biopotravina roku 2005“získal kváskový chléb a
pečivo z biopekárny Albio. Kváskový chléb se připra-
vuje  z celozrnné mouky semleté na kamenném mlýně.
Vyznačuje se lepší stravitelností, typickým chlebovým aro-
matem a prodlouženou trvanlivostí. Mouka si zachová-
vá veškeré minerální látky, vitaminy i vlákninu. Žádné
„zlepšující přípravky“ se při výrobě neužívají.

Uplatňují se i nové formy prodeje, k nimž patří ná-
kup přes internet. V ČR takto nabízejí své produkty
zatím jen v malé míře zelináři a pekaři, masné výrob-
ky v kvalitě bio dosud zcela zaostávají. Např.
v Německu možno takto dostat do 24 hodin desítky
druhů pečiva, piva, vína a masných výrobků, zeleniny
a ovoce. Máme tedy co dohánět.

Nadace NutriVIT
Ve spolupráci se Společností pro výživu

pořádá  konferenci
Vitaminy a další významné nutriční faktory

Praha – hotel Panorama
13. února 2007

   ARCUS
   program pro evidenci stravování – TILLMANN software
   Husova 410, Čáslav 286 01, tel.: 327 314 267, 604 253 699

Evidence skladu a normování
normování podle vzorových (součást programu)

i vlastních receptur, cokoliv lze opravit, přidat, vymazat,
tisky po pokrmech, celkem..., sledování limitů

spotřeby, stejné suroviny za různé ceny (i průměrné)
sklad. karty, až 99 sklad. míst (i pro majetek),

hodnocení spotř. koše
Cena: 6000,–

Evidence prodeje stravenek
seznamy strávníků, více druhů poplatků (jídlo,

ubytování), různé ceny (základ + příspěvek, prodej
stravenek hromadně i jednotlivě, zálohově, doplatkem,

trvalé platby; platby hotově, složenkou, fakturou,
inkasem (příkazy), komunikace disketou s ČS, KB

Cena: 2500,– (lze zakoupit samostatně)

Dále nabízíme moduly KANTÝNA (2000,–),
FAKTURACE (1500,–) a POKLADNÍ KNIHA (500,–),

VÝROBA (1000,–), KALKULACE (500,–),
a také samostatné programy

HACCP (3500,–)
pro zavedení systému kritických bodů

a SPOTŘEBNÍ KOŠ (1500,–)
 pro výpočet spotřebního koše potravin

Programy nejsou náročné na počítačové vybavení.
Na požádání Vám zdarma zašleme demonstrační verzi s návodem k použití.

Ceny jsou uvedeny bez 19 % DPH. Malým ŠJ poskytujeme až 50 % slevy.
Možnost jednotného upgrade z jiných programů za 2000,–.
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Ze světa výživy
Selen a riziko onemocnění srdce

     Od  osmdesátých let minulého století je na zákla-
dě řady výzkumů považován nedostatek stopového
prvku selenu, který má antioxidační vlastnosti, za rizi-
kový faktor pro srdečně cévní onemocnění. To vedlo
k doporučením užívat selen v prevenci nemocí srdce
nebo i jako lék. Ve Finsku byl dokonce vydán zákon,
podle kterého selen musel být přidáván do hnojiv. Nyní
o dvacet let později se vědci domnívají, že předpo-
kládané schopnosti selenu byly přehnané. Žádná ze
studií z posledních let totiž nepotvrdila, že by selen
působil proti onemocnění srdce.

Do jedné z posledních amerických studií probíhají-
cí sedm a půl roku bylo zahrnuto 1000 osob, které
denně konzumovaly celkem 200 mikrogramů selenu,
nebo jim byla podávána neúčinná látka (placebo).
Dvakrát ročně byly u všech účastníků prováděny krevní
testy.Výsledky studie neprokázaly žádný efekt užívá-
ní selenu na výskyt onemocnění srdce. Nicméně se
ukázal mírný ochranný vliv selenu před výskytem ra-
koviny tlustého střeva, prostaty a plic.

The American Journal of Epidemiology 2006/4
Št.

Zaměření na náhrady cukru

Nordické inovační centrum (Nordic Innovation Cen-
tre, NIC) v Oslu založilo Nadaci pro aditiva typu ná-
hrad cukru pro nápojářský a potravinářský průmysl
s kapitálem 6 mil. Euro. Základním úmyslem je vyvi-
nout sladidlo bez cukru pro cereální snídaně a ovoc-
né šCávy. NIC také podporuje výzkumné inovace spo-
jené s takovými oblastmi, jako jsou projekty ověřující

zdravotní výhody spojené se zvyšujícím se obsahem
vápníku v pomerančové šCávě a dalších ovocných šCá-
vách podávaných při snídaních. V budoucnu hodlá
NIC investovat v potravinářském a nápojářském sek-
toru ve Skandinávii v oblasti funkčních potravin. Je-
jich očekávaný roční růst se odhaduje na 15–20 %.
Očekává se, že trh s funkčními potravinami a nápoji
v r. 2010 dosáhne hodnot 130 mld. Euro. Založení
Nadace je jedním z mnoha kroků vytvořit ze skandi-
návské nordické oblasti vedoucí sílu v oblasti funkč-
ních potravin a nápojů. Program je zaměřen na malé
a střední výrobce, zejména na ty, které nedisponují
vlastním kapitálem pro rozvoj.

Sugar substitute focus of fund. Soft Drinks Internatio-
nal, March 2006, s. 4

Per

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY

Žádáme autory, kteří mají zájem o zveřejnění
anglického souhrnu své práce, aby tento souhrn

dodali do redakce v anglické verzi spolu
s příspěvkem.

Redakce neodpovídá za jejich věcnou
a jazykovou správnost.

Všechny autory  žádáme, aby ke svým příspěv-
kům přiložili  kontaktní adresu (telefon + mail),
rodné číslo a  bankovní spojení kvůli výplatě
honoráře. Je-li více autorů a žádají-li o zaslání
honoráře jednotlivým osobám, dodejte spolu

s rukopisy i  procentní rozdělení honorářů
(vč. dat uvedených výše).

 Redakce.

Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha
ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským

a Českou společností chemickou
pořádá

ve dnech 24. a 25. ledna 2007

 CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SÝRŮ
a seminář

MLÉKO A SÝRY
Bližší informace jsou uveřejněny

na internetové stránce http://www.vscht.cz/tmt/prehlidky
nebo je možné získat informace telefonicky na č. 220 443 831

(přehlídky – Ing. L. Čurda, CSc.) a 220 443 271
(seminář – Ing. J. Štětina, CSc.).

Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce a těší se na setkání
na 11. ročníku Celostátních přehlídek sýrů a semináře Mléko a sýry.
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Úvod
O nepříznivém účinku trans-nenasycených mastných

kyselin v lidské výživě je mnoho známo (bylo o nich
psáno i v tomto časopise), zvláště že se podílejí na trans-
portu cholesterolu v těle. Nejběžnější trans-kyselinou je
kyselina elaidová (trans-oktadecenová), která zvyšuje
hladinu nežádoucího LDL cholesterolu a snižuje hladinu
žádoucího HDL cholesterolu. Tyto účinky zvyšují nebez-
pečí poruch krevního oběhu. Proto Světová zdravotní
organizace WHO doporučuje, aby příjem trans-kyselin
nepřesáhl 1 % příjmu energie ve stravě.

Obyvatelé střední a západní Evropy a Severní Ame-
riky byli zvyklí na konzum tuhých tuků (másla a sád-
la), které byly v minulém století nahrazovány ztužený-
mi rostlinnými tuky s vysokým obsahem trans-kyselin.
Nyní nastal problém, jak vyrábět tuky podobné kon-
zistence s co nejnižším obsahem trans-nenasycených
mastných kyselin.

Možnosti výroby tuhých tuků prostých trans-kyselin
V principu je trojí možnost výroby tuhých tuků bez

trans-kyselin:
1. Použít přírodní tuhé tuky s nulovým nebo nízkým

obsahem trans-kyselin, jako je hovězí lůj, tuky pa-
lem a některých jiných tropických stromů (např. tuk
shea, illipé, kokosový, kakaový aj.);

2. Úplně hydrogenovat rostlinné oleje, aby obsaho-
valy jen nasycené mastné kyselin, a pak je interes-
terifikovat s tekutým rostlinným olejem. Při interes-
terifikaci se vyměňují mastné kyseliny vázané na mo-
lekuly glycerolu proti původnímu tuku.

3. Další možností je vyšlechtit některé olejniny tak, aby
jejich olej obsahoval větší množství nasycených
mastných kyselin a tím se stal tuhým; to se podaři-
lo např. u řepky olejné.
Ve všech případech se sice získají výrobky neobsa-

hující trans-kyseliny, ale zvýší se podíl nasycených
mastných kyselin.

Použití oleje z palem
Palmový olej z palmy olejné patří dnes k nejběžněj-

ším rostlinným olejům. Za teploty běžné v Evropě je
tuhý, protože obsahuje mnoho nasycených kyselin,
zvláště kyseliny palmitové. Je možno je rozdělit frak-
cionací na tuhý podíl (palmstearin) a kapalný podíl
(palmolein). Dalším zpracováním lze získat tvrdý a
měkký palmstearin a střední měkkou frakci.

Palmový olej se získá z oplodí (podobně jako olivo-
vý olej), nikoli ze semen. Ze semen se připravuje tzv.
palmojádrový olej, který má jiné složení než palmový
olej (blíží se více kokosovému oleji). Jeho úplnou hyd-
rogenací se získá tuhý tuk bez trans-kyselin, tající mezi
35 a 38 °C.

Margarin  s přísadou palmového tuku
Změny konzistence palmového oleje při zvyšování

teploty se blíží chování mléčného tuku, a proto se vý-
borně hodí k výrobě margarinu, který má nahrazovat
máslo. Výhodné je míchání frakcí palmového a palmo-
jádrového tuku. Např. měkké (kelímkové) margariny je
možno vyrobit ze směsí palmového a palmojádrového
oleje, palmstearinu, palmoleinu a rostlinných olejů.

Jedlé tuky bez trans-nenasycených
mastných kyselin
Dr. K. G. Berger, Londýn, UK

 Uvedené směsi se mohou použít přímo nebo se mo-
hou interesterifikovat, což ovšem surovinu zdraží. Touto
reakcí se přemístí mastné kyseliny vázané v triacyl-
glycerolových molekulách na jiná místa v molekule.
Tím se zlepší plasticita směsi, která je důležitá pro
snadnou manipulaci s výrobkem, pro roztíratelnost na
chléb nebo do těsta a na šlehatelnost.

Dnes mají některé margariny méně než 80 % tuku. Také
tyto margariny se sníženým obsahem tukové fáze mají
přijatelnou konzistenci, jestliže obsahují např. 80 % pal-
mového oleje, 10 % palmojádrového oleje a 10 % slu-
nečnicového oleje, nebo 75 % palmového oleje a 25 %
slunečnicového oleje. Také použití interesterifikovaného
palmového oleje nebo směsi s palmojádrovým olejem
se osvědčilo. Pro výrobu tukových emulgovaných po-
mazánek se může použít směs palmového oleje se slu-
nečnicovým olejem.

Pokrmové tuky
Na rozdíl od margarinu neobsahují pokrmové tuky

vodnou fázi. Mají hlavní použití pro pekařskou výro-
bu. Je důležité, aby byly tuhé, protože výrobek má
pak lepší konzistenci. Použitelné jsou směsi palmste-
arinu s řepkovým olejem, inteeresterifikovaných pal-
mových frakcí s řepkovým olejem nebo směsi interes-
terifikovaného palmoleinu se sójovým olejem. Přees-
terifikováním se zvýší obsah tripalmitoylglycerolu (tri-
palmitinu), který značně zvýší obsah tuhého podílu za
pokojové i mírně zvýšené teploty. Pro výrobu někte-
rých speciálních druhů pečiva se musí přidat ještě tro-
chu kapalného rostlinného oleje.

Tuky ke smažení
Pro dlouhodobé smažení (fritování) je důležitá odol-

nost proti oxidaci; proto se používaly a dodnes často
ještě používají ztužené rostlinné oleje, i přes obsah
trans-kyselin. Palmový olej a palmolein mají výbornou
odolnost proti oxidaci a jejich použití ke smažení bram-
borových lupínků a hranolků je velmi rozsáhlé. Jsou
vhodné i ke smažení koblih.

Šlehačkové tuky
Šlehačka z mléčného tuku má špatnou trvanlivost v létě,

kdy je teplota značně zvýšená. Lépe se v tomto případě
osvědčila směs palmstearinu s interesterikovaným plně
ztuženým palmojádrovým olejem, která byla našlehána
na hustotu asi 34 %. Směsi interesterifikovaného palmste-
arinu s palmojádrovými frakcemi je vhodná pro výrobu
rozmanitých cukrářských produktů, zvláště pro výrobu
jemného pečiva a náplní.

Závěry
Vzhledem k tomu, že ztužené rostlinné tuky jsou vzhle-

dem k vysokému obsahu trans-nenasycených mastných
kyselin nevhodné pro lidskou výživu, našla se vhodná
náhrada v levném a snadno dostupném palmovém a pal-
mojádrovém oleji a jejich frakcích (palmstearinu a pal-
moleinu). Je možné použít také interesterifikované plně
hydrogenované tuky a jejich směsi s palmovým olejem
a jinými rostlinnými oleji. Vzhledem k nízké ceně a snad-
né dostupnosti těchto surovin se jejich využití pro výro-
bu jedlých tuků v posledních letech velmi rozšířilo.
Se souhlasem autora přeložil Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc.
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To, jak umíme diagnostikovat či léčit nemoci (tedy
úroveň zdravotnictví ), ovlivňuje zdravotní stav popu-
lace mnohem méně než životní styl.  Pohyb či kvanti-
ta a kvalita stravy ovlivňují  zdravotní stav populace
dokonce více než genetické vlivy. Je však třeba při-
pomenout, že právě dietní faktory mohou významně
ovlivňovat také uplatnění  genů např. cestou tzv. me-
tabolických jaderných receptorů. I velmi geneticky
zatížené populace, jako např. indiáni PIMA nebo oby-
vatelé ostrova Nauru, neměli před 100 lety žádný vý-
skyt cukrovky a dnes vlivem působení diet a změnou
fyzické aktivity je výskyt cukrovky u dospělé popula-
ce téměř 100 %. Podobně je tomu i u nás, i když vý-
skyt této nemoci je nižší.

Vliv výběru potravin na zdravotní stav populace i jed-
notlivce je značný a nepochybný. V naší stravě  převažují
potraviny, které jsou při konzumaci větších množství rizi-
kové. Proto je kladen tak velký důraz na „zdravé potravi-
ny“, např. v rámcových programech Evropské unie.

Škodlivost a prospěšnost potravin
Prakticky všechny studie o škodlivosti či prospěš-

nosti potravin jsou založeny na epidemiologických
studiích dietního příjmu a následném sledování výskytu
chorob. Prakticky neexistují studie intervenční - tedy
srovnávající efekt změny diety na vývoj zdraví popula-
ce. Na rozdíl od farmakologie nelze v dietologii pou-
žít metodu dvojitě zaslepených studií. Ve farmakolo-
gii obvykle jedna skupina užívá lék a druhá placebo
nebo jiný lék. Lékaři ani pacienti neví, kdo jaký lék užívá
a nakonec se rozdíl vyhodnotí. V dietologii takové
uspořádání volit nelze. Potraviny mají typickou chuC a
rovněž preference zkoumané populace se těžko ovliv-
ňují. Každý tedy obvykle ví, co jí a sám si to vybírá.
Tak nebylo např. nikdy prokázáno, zda některé pozi-
tivní efekty vegetariánských diet jsou vyvolány dietou
nebo nepřímo tím, že vegetarián je obvykle fyzicky ak-
tivnější a více se zabývá svým zdravím. Existují poku-
sy s přidáváním takových složek stravy,  kde člověk
nepozná, že jí něco jiného. Takový přídavek např. vi-
taminů se upořádáním nemusí lišit  od dvojitě slepých
studií s léky. Právě tyto studie však pozitivní efekty
vitaminů neprokázaly.

  Zařazení potravin do léčby, jejich úprava a oboha-
cování jsou proto postupy relativně málo založené  na
vědeckých důkazech.

Populace aktivní ve výběru potravin
Určitá část populace si je vědoma škodlivosti sou-

časné skladby příjmu potravin.
Dopad této snahy své zdraví ovlivnit však není opti-

mální. Jsou zmateni názvy potravin a ve snaze po
zdravém životním stylu si mohou někdy i škodit. Čas-
to za to mohou i názvy potravin. Co v touze po zdra-
vém životním stylu lidé dělají:

• Kupují si potraviny s názvem dietní
• Orientují se na biopotraviny a celozrnné potraviny
• Jsou proti geneticky modifikovaným potravinám
• Kupují si vitaminy
• Kupují si nízkotučné mléčné výrobky
• Jedí více ovoce a zeleniny

Z uvedených opatření jen poslední dvě jsou změnou
směřující ke skutečně zdravému stravování. Dietní uze-
niny jsou typickou potravinou, která podporuje vznik
cukrovky či aterosklerozy, i když o něco méně než
uzenina nedietní.  Škodlivost geneticky modifikova-
ných potravin nebyla nikdy prokázána a naopak mají
řadu výhod, např. mohou méně alergizovat. Tzv. biopo-
traviny nemají žádný zdravotní význam a jde jen o re-
klamní trik či ideové přesvědčení konzumenta. Konzer-
vační a jiné přísady do potravin jsou používány desít-
ky let a kdyby jejich škodlivost byla prokázána, oka-
mžitě by jejich užívání bylo zakázáno. Pravděpodob-
nost, že se objeví v budoucnu nějaký efekt konzervač-
ních či jiných přísad či krmiv používaných běžně u hos-
podářských zvířat, je malá. Naopak je  jisté, že dietní
biosalám nebo vepřové biomaso cukrovku a ateroskle-
rozu také vyvolávají.

Paradoxní je také distribuce vitaminů. Strava diabeti-
ka je primárně dražší než běžná dieta. Je proto škoda,
kupuje-li si diabetik např. přípravek označený Vitaminy
pro diabetiky, který leží často na pultech lékáren.
Z odborného hlediska není žádný důvod k tomu, aby
diabetik užíval vitaminy a utrácel za ně své peníze.

Problém je i s tzv. koutky pro diabetiky.  Zavádějící
název vede k tomu, že s pacienti domnívají, že těchto
potravin mohou jíst více. V učebnicích diabetologie se
přitom píše: Vyhýbejte se diabetickým koutkům a vy-
bírejte se z běžně dostupných potravin. Je nepochyb-
né, že cukrářský výrobek označený dia působí škodli-
vě, protože jde o potravinu nežádoucí, a to, že obsa-
huje méně cukru než jiný výrobek, je z hlediska léčby
cukrovky málo významné.

Prevence  cukrovky a diety
Z dietologického hlediska je v dnes v naší popula-

ci nejdůležitější  prevence vzniku cukrovky a antiskle-
rotická dieta. Shodou okolností jsou tato dietní opatře-
ní prakticky stejná. Dieta, která je prevencí diabetu, je
zároveň i dietou, která má protiaterosklerotické i určité
protinádorové vlivy.

Diabetiků bývalo u nás v 70. letech kolem 2 %, dnes
jich je v evidenci kolem 7 % a ve skutečnosti pravdě-
podobně až 10 % populace. Světová zdravotnická orga-
nizace předpokládá, že s mezi rokem 2000 a 2025 zdvoj-
násobí ve světě počet diabetiků. To je zaviněno zejména
tzv. cukrovkou 2. typu, která tvoří až 95 % případů cuk-
rovky. Toto onemocnění má genetický základ, ale ten
se projeví jen při nezdravém životním stylu.

Mohou potraviny škodit svými
zavádějícími názvy?
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
III. interní  klinika VFN a 1. LF UK, Praha
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Osobní zprávy

Prevencí cukrovky se zabývala řada studií. Zcela
exaktně je prokázáno, že výskyt cukrovky lze dietní-
mi opatřeními měnit. Nepochybný efekt mají následu-
jící opatření:
1. Výskyt cukrovky snižují polynenasycené mastné ky-

seliny obsažené v rostlinných olejích. Nurses  Health
Study  sledovala více než 83 tisíc žen, (34 až 59 let)
po dobu 16 let. Prokázala např., že pravidelná kon-
zumace ořechů snižuje výskyt cukrovky až o  30 %.

2. Náhrada rostlinných olejů živočišnými tuky, tedy to,
co naše populace tak významně činila v posledním
století, má obrovský negativní efekt.  Několik epi-
demiologických dietologických studií zjistilo, že
záměna 2-5 % rostlinného tuku za živočišný zvyšu-
je výskyt cukrovky až o 40 % a obráceně - záměna
2,5 % živočišného tuku za rostlinný snižuje výskyt
cukrovky až o 40 %.

3. Bylo prokázáno, že příjem žádného cukru s výskytem
cukrovky nesouvisí. Typická věta pacienta - jak jsem
mohl dostat cukrovku, když vůbec nejím sladké - je
opravdu paradoxní. Cukrovka 2. typu je onemocně-
ní vyvolávané zejména příjmem živočišného tuku.

4. V běžné dietě  vyvolává cukrovku nejvíce tzv. druhot-
ně (průmyslově) zpracované maso, tedy všechny uze-
niny, paštiky, mleté maso tzv. fastfood. Tato masa
obsahují vysoký obsah tuku. Lze propočítat riziko
přímo na jednu porci těchto potravin denně. (tabulka
1). Čím obsahuje maso více tuku tím je škodlivější.
Cukrovku nevyvolávají bílá masa a zvěřina.

5. U cukrovky 1. typu (závislé na inzulínu) má dietní
prevence malý význam, určitý vliv má jen delší ko-
jení a omezení časného příjmu kravského mléka.

Tab. 1.  Zvýšení riziko vzniku cukrovky  příjmu  masa na jednu
porci denně vůči skupině, která uvedené potraviny nejí

červené maso 1,26 krát
průmyslově zpracované maso, průměrně 1,38 krát
klobása 1,73 krát
párek v rohlíku 1,49 krát

(podle Fung TT, Arch Intern Med, 2004, 164, p. 2235-2240)

    Z uvedeného je patrné, že hlavním dietním opat-
řením by mělo být zvýšení příjmu rostlinných tuků,
dále ovoce a zeleniny a  omeziti příjem veškerého
živočišného tuku. Typicky nezdravou potravinou pro
diabetiky je například šunka. Přitom ještě před pár
lety diabetik na otázku, co je zdravá potravina od-
povídal, že právě šunka. Tak byli pacienti v minulosti
školeni. Dnes je zřejmé, že zdravé pro diabetiky jsou
především ovoce, zelenina a nízkotučné mléčné vý-
robky.
    Pro úplnost je třeba ještě dodat, že výskyt cukrov-
ky snižuje i příjem kávy a malé množství alkoholu.
Zejména káva byla v minulosti často zakazována.
Dnes je jisté, že nejen snižuje výskyt cukrovky, ale při
pravidelném příjmu snižuje i zánět cév (endoteliální
dysfunkci), která vede k asteroskleróze.

 Zařazení a označení přípravku
    Jak tedy bylo uvedeno, pacient si může příjímá-
ním potravin s nevhodným názvem škodit. Dietní sa-
lám i řada druhů biomasa nepochybně cukrovku a
aterosklerózu vyvolávají.

   Ze zdravotního hlediska je klíčové správné zařazení
přípravku. Nezpochybnitelné jsou pojmy jako:
• nízkoenergetické potraviny,
• potraviny se sníženým obsahem živočišného tuku,
• se sníženým obsahem cholesterolu,
• s nižším glykemickým indexem,
• se zvýšeným obsahem vlákniny.
• se zvýšeným obsahem vápníku
• s obohacením rostlinnými steroly
• potraviny obohacené jodem.

Zavádějící jsou naopak názvy produktů cílené na ur-
čitá onemocnění, jako např.:
• potraviny pro diabetiky
• potraviny pro hypertoniky
• potraviny pro kloubní  a cévní onemocnění a po-

dobně.
   Tyto názvy svádí k chápání potraviny jako léků a pří-
jímání nadměrného a nevhodného složení stravy. Vel-
mi zavádějící jsou i názvy obsahující různá obohacení
o vitaminy či mastné kyseliny.Výjimkou je zvýšený ob-
sah vápníků. Vápník je však snadné dodávat v lékové
formě a je to i z hlediska nepoučeného laika bezpeč-
nější. Příkladem nepochybné funkční potraviny
s vědeckými důkazy použití  mohou být přípravky
obohacené rostlinnými steroly nebo jodizovaná sůl.
Rozhodně však není důvod zvyšovat v populaci pří-
jem vitaminů či mastných kyselin celkově. U řady
potravin s vhodnou skladbou tuků by se více než strikt-
ní doporučení hodil nápis v omezené míře vhodné
v prevenci a léčbě onemocnění cévních.

 Jaká by tedy měla být strava dnes? Klíčové je u naší
populace, ohrožované obezitou, cukrovkou, nádory
a komplikacemi aterosklerózy
• omezovat energetický obsah potravin,
• zvyšovat příjem ovoce a zeleniny
• omezovat živočišný tuk
• nevydávat potraviny za léčebný prostředek či do-
      plněk v léčbě konkrétních onemocnění.

     Jen malá část  populace se dá přemluvit k lepšímu
životnímu stylu a je škoda, když ten, kdo je ochoten
pro své zdraví něco udělat, je klamán nevhodnými
názvy potravin a reklamami. Dietologie je skutečně
vědecká a významná lékařská disciplína a je škoda,
že je tak ohrožována postupy nevědeckými.

Významného jubilea se s měsíci lednu dožívá

19. 1. paní Jaroslava Růžová,
31. 1. Doc. MVDr., Ph.D. Lenka Vorlová.

Oběma jubilantům blahopřejeme!
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Výživa  a
potraviny

Ze světa výživy
Vznik furanu v ovocných š4ávách

Furan patří mezi potenciální toxic-
ké látky, možná i karcinogenní látky,
a je nacházen v řadě tepelně ošet-
řených potravin. Ovocné šCávy jsou
bohaté na sacharidy a organické ky-
seliny, které se jako prekursory mo-
hou uplatnit při tvorbě furanů. Proto
byla studována tvorba furanů
z kyseliny jablečné, kyseliny citró-
nové, kyseliny askorbové, fruktózy,
glukózy a sacharózy za různých
podmínek.

Ukázalo se, že tepelný zásah i oza-
řování (dávka
5 kGy) vyvola-
lo tvorbu fura-
nu  ze všech
cukrů a z ky-
seliny askor-
bové, a to zhru-
ba ve stejném
množství. Z ky-
seliny jableč-
né a kyseliny
citronové vzni-
kal furan také,
ale v malém
množství.  Při
zvýšení radiační dávky se zvýšilo i
množství vzniklého furanu. Tvorbu fu-
ranu zvyšovalo i snížení hodnoty pH.
V kyselém prostředí (pH 3) vznikalo o
tři řády více furanu než v alkalickém
prostředí (pH 8). Nejvíce furanu vzni-
kalo z roztoků kyseliny askorbové,
z cukrů dávala nejmenší výtěžek glu-
kóza. Zvýšením koncentrace cukrů
nad 50 mg/ml nebo kyseliny askorbo-
vé nad 0,5 mg/ml se rovněž zvýšilo
množství vyprodukovaného furanu.
Z toho plyne, že obsah cukrů
v ovocných šCávách je dostatečně vy-
soký, aby při ozáření nebo tepelném

ošetření vznikl ve šCávách rizikový
furan.

Formation of furan in fruit juices.
Soft Drinks International, December

2005, s. 22
Per

Obezita ve středním věku
a srdečně cévní choroby

Jako nezávislý rizikový faktor pro
vznik kardiovaskulárních onemocnění
ve vyšším věku (nad 65 let) byla věd-
ci z univerzity v Chicagu potvrzena
obezita ve věku středním. V letech
1967 až 1973 byly u téměř 18 tisíc
osob ve věku 31-64 let sledovány ri-
zikové faktory onemocnění srdce a
cév včetně  body mass indexu ( index
tělesné hmotnosti, BMI).

Účastníci studie  byli rozděleni pod-
le rizika do  pěti skupin. Osoby s níz-
kým rizikem onemocnění srdce a cév
byli nekuřáci s normální hodnotou
krevního tlaku a normální hladinou
cholesterolu v krvi. Do skupiny
s mírným rizikem byli zařazeni neku-
řáci s mírně zvýšeným krevním tlakem
a mírně zvýšenou hladinou choleste-
rolu. Do dalších  3 skupin (střední,
zvýšené a vysoké riziko) byly rozdě-
leny osoby s jedním, dvěma nebo
všemi třemi  rizikovými faktory (kou-
ření, vysoký krevní tlak a vysoká hla-
dina cholesterolu v krvi). Ve všech  5
skupinách  byl dalším sledovaným
hlediskem  ještě  body mass index.  Až
do roku 2002 byl u všech účastníků
studie zjišCován počet hospitalizací a
úmrtnost na kardiovaskulární choro-
by a diabetes.

Výsledky studie ukázaly, že obezi-
ta ve středním věku ve srovnání s nor-
mální hmotností zdvojnásobuje po

65. roce riziko úmrtí na kardiovasku-
lární  nemoci. Lidé s nadváhou jsou
také častěji pro tato onemocnění
hospitalizováni. U osob ve skupině
s  nízkým rizikem zvyšovala obezi-
ta pravděpodobnost úmrtí a hos-
pitalizací na tyto choroby až 1,43
krát, u osob s vyšším rizikem dokon-
ce až  4,25 krát. Riziko onemocnění
diabetem ve vyšším věku zvyšova-
la přítomnost obezity ve středním
věku až 7 krát.

JAMA 2006; 295:190-198
Št.

Názor na fruktózu
jako alergenní látku

Vědecký panel Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin (EFSA) pro
dietetické výrobky, výživu a alergeny
byl požádán o názor, zda fruktóza by
neměla být zařazena na seznam aler-
genů pro účely označování potravin
(Směrnice 2000/13/EC, Směrnice
2003/89/EC). Denní příjem fruktózy
byl stanoven na 16 g. Podle názoru
EFSA fruktóza v žádném případě ne-
patří mezi alergeny, ale jsou popsá-
ny některé vrozené metabolické vady,
které mohou vyvolat vážné nepřízni-
vé reakce po požití fruktózy u někte-
rých jednotlivců. Na základě diskuse
o diagnostických a klinických charak-
teristikách těchto podmínek se došlo
k závěru, že vyřazení fruktózy ze stra-
vy připadá v úvahu pouze při nedo-
statku fruktóza bifosfatázy a součas-
ném použití sirupů s vysokým
obsahem fruktózy.

EFSA opinion on fructose as an
allergen. Soft Drinks International

January 2006, s. 18
            Per


