Výživa
a potraviny 3
Hrozby a oèekávání na trhu potravin
Socialistická minulost, podporovaná populistickými politiky, se promítá stále
do mysli naších spoluobèanù tím, že žádají mnohdy nesplnitelné – kvalitní a levné
potraviny souèasnì. Kvalita vždy nìco stojí a to i u potravin. Kvalita potravin má
ale mnoho tváøí.
Spotøebitele zajímá, aby potraviny byly chutné a vzhledovì perfektní. Souèasnì se pøedpokládá, že jsou zdravotnì nezávadné. S tím by ve vìtšinì pøípadù
nemìl být problém. Pøipusśme ale, že významnou roli v ochranì spotøebitele
pøed zdravotními riziky zpùsobenými výrobci a distributory potravin hraje lidský
faktor, nezodpovìdnost nebo neznalost a lajdáctví. Pokud se závada na zdravotní nezávadnosti odhalí, je chutným soustem pro tisk s následnou odezvou
v nižší poptávce po zboží pachatele. Jako optimista si myslím, že pøi úmyslném
porušení zásad bezpeènosti potravin je nalezení viníka jen a jen otázka èasu
a lze pouze doufat, že do doby odhalení výraznìji nepoškodí zdraví spoluobèanù. Jde spíš o to, aby takový „takypodnikatel“ nemìl možnost se znovu na trhu
potravin uplatnit.
Výrobci potravin se rovnìž snaží, aby manipulace s potravinami byla co nejjednodušší. Nabízí se rùznì velká balení, lehèené obaly, snadno otevíratelné
a opakovanì uzavíratelné, potraviny obohacené o ochranné látky nebo naopak
zbavené látek nežádoucích a koneènì také potraviny kuchyòsky pøedpøipravené
(konvenience). Jde tedy o zlepšení kvality užitné, nutrièní i kulinárnì pøedpøipravené a to vìtšinou stojí také peníze. Prognostici pøedpokládají, že touto cestou
se obchod s potravinami bude nadále ubírat.
Euro potravinová legislativa se dostává mezi dva mlýnské kameny. Na jedné stranì dbá na zdravotní nezávadnost, na druhé stranì nechce vytváøet žádné obchodní
pøekážky. To vede k tomu, že pøesnì nedefinuje množství a kvalitu základních
surovin pro jednotlivé výrobky a technologové pak mohou kouzlit. To je pøíkladnì
pøípad použití škrobu ke snížení obsahu tukuprosté mléèné sušiny v jogurtech
nebo obsahu sušiny rajèat v protlacích aj. Je škoda, že potenciál znaèky KLASA
nebyl døíve využit pro ocenìní skuteènì kvalitních èeských výrobkù a znaèka se
stala inflaèním ocenìním témìø každého, kdo používá èeské suroviny. Radujme
se z novì nastoleného dùrazu na kvalitu pøi udìlování této znaèky.
Èeská republika nežije ve vzduchoprázdnu a tak se musí zabývat i celosvìtovými
problémy, neboś ovlivòují naší ekonomiku. Uvìdomme si, jak rapidnì se zvyšuje
spotøeba potravin díky zemím 3. svìta a jak tím roste i poptávka po potravinových
surovinách. A zvyšující se poptávka logicky ovlivní i ceny finálních výrobkù. K tomu
mùžeme pøipoèíst také mohutnící smìr využití zemìdìlských surovin pro nepotravináøské užití, zejména alternativní paliva. To je další konkurenèní faktor pro cenu
potravin, zvláštì proto, že koncepce využívání tìchto zdrojù je na vodì a nemá za
sebou dùkladnou technickou, energetickou a také ekonomickou rozvahu.
Co z toho vyplývá pro potravinovou politiku jako souèásti politiky zemìdìlské?
Vyšší poptávka po zemìdìlských surovinách pøímo volá po zintenzivnìní zemìdìlské produkce a po snížení ztrát na celém zpracovatelském úseku. Na úseku
biopaliv, konkurenta potravin, si žádá pøejít od kampanì k vìdecky odùvodnìným strategickým rozhodnutím v návaznosti na skuteènou politiku. V záloze je
ještì pøíprava na pøípadný dopad globálního oteplování, tedy šlechtitelský smìr
na rostliny s nižšími požadavky na vláhu. To také znamená pøestat pøešlapovat
pøed zavádìním GMO organismù a v oblasti biopotravin pøejít od krásných snù
do reality. Mám tu na mysli pøestat je považovat za bezvýhradnì zdravé, ne vždy
tomu tak skuteènì je, a pøestat s publikováním zavádìjících informací, jako že tøeba
85 % Rakušanù konzumuje biopotraviny, když jde pøíkladnì jen o jeden nákup roènì.
Nemusí být všechno bio, ale je možné zavádìt i v zemìdìlství dobrou hygienickou
praxi. Je to pro udržitelný rozvoj levnìjší a úèinnìjší.
Per
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Máme se bát masných výrobkù?
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., emeritní profesor MZLU v Brnì
Potraviny jsou nezbytnou podmínkou existence èlovìka,
ponìvadž pøivádìjí lidskému organismu potøebné živiny
a energii. Bìžný spotøebitel zohledòuje pøi nákupu potravin
mnoho dalších aspektù, které lze shrnout do tøí hlavních
faktorù jejich tržní úspìšnosti: zdravotní nezávadnost (bezpeènost) potravin, kvalita potravin, spotøebitelská cena potravin. Zdravotní nezávadnost potravin je nejvýznamnìjším
faktorem a ruèí za ni výrobce a prodejce potravin ve smyslu
zákona o potravinách a tabákových výrobcích è. 110/1997
Sb. Stát prostøednictvím svých dozorových orgánù (SZPI
a SVS) chrání spotøebitele pøed onemocnìním z potravin.
Na zabezpeèení zdravotní nezávadnosti potravin se ale podílejí všechny èlánky výrobní a spotøební vertikály (vèetnì
skladování a finálního zpracování u spotøebitele). Dùležité je
to zejména u potravin živoèišného pùvodu, které jsou velmi neúdržné. Kvalita potravin a její dílèí projevy (senzorické, nutrièní, technologické, kulinární a další) je hodnocena
pøi nákupu, bývá konfrontována se spotøebitelskou cenou,
v rozhodování hraje roli i dosavadní zkušenost. Relace mezi
kvalitou a spotøebitelskou cenou jsou dùležité pro rozhodování o nákupech. Maso z jateèných zvíøat se svými klady
a zápory stále zùstává, i pøes pokles jeho dosud nadmìrné
spotøeby v rozvinutých státech, jednou z hlavních potravin a bude tomu tak i v budoucnu. Jde jen o to, aby bylo
konzumováno v rozumné míøe. Diskutabilnìjší je spotøeba
masných výrobkù. Ty jsou kritizovány ještì èastìji, mnohdy
neoprávnìnì a nìkdy až na úrovni mýtù.
Vývoj zpracování masa na masné výrobky
Maso je souèástí výživy nejménì dva miliony let. Èlovìk lovec konzumoval maso syrové a významným pro nìj
bylo získání ohnì. O porážení zvíøat vèetnì „veteri ace.
O zpracování masa na výrobky blížícím se dnešnímu pojetí lze hovoøit až u starovìkého Øíma, tedy v posledních
minutách zmínìné èasové osy dvou milionù let. Ovšem
neúdržnost masa pøed mikrobiálním kažením existovala vždy, takže nespotøebované maso se „konzervovalo“
chladem nebo peèením. Za první konzervaci potravin
a zejména masa je považováno sušení úèinkem sluneèního tepla a proudìní vzduchu (ryby, maso). Teprve
v øímském období se objevily první klobásky a jitrnièky,
nazývané tehdy botuli nebo insicia a odtud se šíøily po
Evropì. Cechy (bratrstva, spoleèenstva) øezníkù v èeských zemích vznikaly od 14. století a byly zrušeny ve druhé polovinì 19. století. Na pøelomu 19. a 20. století byly
v Americe a v Evropì vybudovány první velkokapacitní
jatky a u nich prodejní masné burzy, v nichž nakupovali
syrové maso novì vzniklí uzenáøi. Na jatkách byl zøízen
veterinární hygienický dozor.
Výroba masných výrobkù v èeských zemích dosáhla
velkého rozsahu i vysoké kvality. V období mezi svìtovými válkami byla tzv. masná výroba rozvíjena spoleènì s jatkami, což trvalo do roku 1948. Politické zmìny
znamenaly znárodnìní soukromých a družstevních podnikù. Koneèným organizaèním uspoøádáním oboru byl
Masný prùmysl, generální øeditelství, Praha s národními
podniky v krajích. V roce 1990 byla zahájena postupná
privatizace. Obor zpracování jateèných zvíøat a masa je
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Rok
Výsekové
1999
2000
2001
2002
2003
2004

42,7
40,3
40,9
43,8
45,1
45,2

Uplatnìní masa (%)
Masné výrobky
Masné konzervy
53,1
56,0
56,1
53,3
52,4
52,5

4,2
3,6
3,0
2,8
2,5
2,2

spolkovì zajištìn Èeským svazem zpracovatelù masa.
Výroba a distribuce masných výrobkù
Finálními produkty podnikù masného prùmyslu jsou: výsekové maso, masné výrobky a masné konzervy. Podíly
výsekového masa a masných výrobkù jsou sice promìnlivé, ale celkem vyrovnané a závisí na jejich odbytu. Masné
konzervy pøedstavují jen malý podíl a mají klesající trend.
Podíly tøí hlavních skupin finálních výrobkù z celkové produkce masa jsou pomìrnì stabilní a celkovì vyrovnané.
V relativnì stabilním období let 1999 až 2004 se jeví mírný
vzestup produkce výsekového masa a pokles podílu masa
zpracovávaného do masných výrobkù. Hlavní pøíèinou byla
patrnì nižší produkce hovìzího a vyšší produkce kuøecího
masa, což je z hlediska výživy obyvatel pozitivní jev.
Sortiment a kvalita masných výrobkù
Pestrost sortimentu masných výrobkù je umožnìna øadou faktorù:
➢ skladbou a vlastnostmi hlavních druhù masa;
➢ rozdílnou kvalitou druhù masa a jeho anatomických
èástí;
➢ stupnìm mìlnìní masa (od jemnì mletého po celistvé kusy);
➢ použití mnoha vedlejších surovin a pomocných látek
vèetnì koøení;
➢ velkým sortimentem obalù a rùznorodostí tvarù;
➢ rozdílnými technologickými postupy vèetnì volby
rùzných konzervaèních metod;
➢ rùznými zpùsoby pøedkládání výrobkù ke spotøebì
a mnoho dalších.
Sortiment masných výrobkù byl a je ovlivòován zájmem
spotøebitelù a vlivem jejich koupìschopnosti. Je známo, že po obou svìtových válkách byl velký nedostatek
masa, které bylo v masných výrobcích nahrazováno vajeènou, mléènou i rostlinnou bílkovinou. Byly také vyžadovány výrobky s velkým podílem tuku, ponìvadž strava
byla energeticky chudá. Dnes je trh masem a masnými
výrobky v rozvinutých zemích nasycen až pøesycen a situace je opaèná. Naproti tomu v rozvojových zemích je
nedostatek masa jako hlavní sytící potraviny a tak podle
FAO 800 milionù lidí hladoví.
Vývoj sortimentu a kvality masných výrobkù v Èeské
republice byl a stále je relativnì dynamický. V socialistické ekonomice byl relativnì pøísný režim v hospodaøení masem, což mìlo své pøíèiny, mimo jiné i nedostatek
masa. Zpracování jateèných zvíøat a masa bylo øízeno

v rámci tzv. rajonizace, v rámci tehdejších národních
podnikù, tedy jednotlivých krajù. Velmi pozitivnì lze
však hodnotit organizaci a èinnost veterinární správy
v tomto období. Masná výroba byla øízena celostátnì
technicko-hospodáøskými normami a normami jakosti.
Sortiment výrobkù byl sice pomìrnì poèetný, ale strnulý a hlavní vedoucí myšlenkou bylo, že masný prùmysl
musí zpracovat vše, co zemìdìlství vyprodukuje.
Po roce 1990 došlo postupnì ke zmìnì vlastnických
vztahù, uvolnìní ekonomických pravidel vè. cenové liberalizace, uvolnìní technických a jakostních norem
a tím byla umožnìna konkurence výrobcù. Významným
aktem pro potravináøství bylo pøijetí zákona è. 110/1997
Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho realizace provádìcími vyhláškami, které vydávalo a dále
vydává ministerstvo zemìdìlství a ministerstvo zdravotnictví. Byl tak nastolen právní øád a systém, který pøinesl klady, ale neustálý vývoj pøináší stále nové problémy,
vèetnì ekonomických.
Souèasný sortiment masných výrobkù v ÈR se v hlavních rysech èlení na výrobky tepelnì opracované
a tepelnì neopracované. První jsou tepelnì opracovány
na úrovni termopasterace, kdy úèinkem teploty odpovídající 70 °C a pùsobící 10 minut ve støedu výrobku se
dosahuje pøímé inaktivace vegetativních forem mikroorganismù, nikoli však jejich spor. Sporulující mikroorganismy a spory se nièí až termosterilací pøi 121°C a po
stanovenou dobu. Syrové masné výrobky (fermentované salámy a syrová masa) jsou trvanlivé snížením obsahu vody sušením a zráním (snížení hodnoty aktivity vody
aw pod 0,930 a jejich okyselením pøi zrání). Trvanlivost
fermentovaných salámù je dána i vysokým obsahem
tuku (až do 50 %) ve výrobku. Výrobky musí být trvanlivé pøi 21°C po dobu 20 dnù beze zmìny senzorických
vlastností. Tepelnì opracované masné výrobky se dìlí
na skupiny a druhy, napø. drobné masné výrobky (párky,

špekáèky, klobásy a podobné), mìkké salámy tyèové
(šunkový, paøížský, gothajský aj.) a toèené (kabanos,
slovenský aj.), šunky (nejvyšší jakosti, výbìrová, standardní), výrobky tepelnì opracované trvanlivé (vysoèina,
selský, turistický trvanlivý), vaøené (tlaèenky, jaternice,
jelítka aj.), peèené (sekaná peèenì), speciální masné
výrobky (cikánská a debrecínská peèenì, moravské
uzené maso, bùèkový závin, anglická slanina aj.). Existují další skupiny a druhy vyrábìné v menším množství,
tzv. krajové speciality a novì vyvíjené masné výrobky.
Fermentované salámy zahrnují syrové šunky (parmská
šunka, iberská šunka, ardenská šunka aj.), klasické fermentované výrobky (uherské salámy, dunajská klobása,
polièan, lovecký salám aj.), kyselé fermentované salámy
(herkules, permoník aj.) s uplatnìním biologické konzervace (biocenózy).
U všech tìchto výrobkù je zdravotní nezávadnost dozorována státem a jeho orgány by ji mìly zaruèovat. Kvalitu zajišśuje v základních rysech výrobce a prodejce, ale
cenu si urèuje prodejce a je na spotøebiteli, zda na kvalitu a cenu pøistoupí.
Ve zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobkù hraje významnou roli obsah cizorodých látek a mikrobiologická kvalita výrobkù. Pro chemickou a mikrobiologickou kvalitu potravin mají dùležitost nové dva systémy uplatòované
v Evropské unii a to Systém rychlého varování a Systém
sledovatelnosti. Oba dva systémy u nás již fungují a gesci
pøevzala Státní zemìdìlská a potravináøská inspekce.
Možné kritické pohledy na masné výrobky
➢ Masné výrobky jsou vìtšinou tuèné proto, že tuk dodává chuś, šśavnatost a celkovou senzorickou jakost
výrobku. Vyšší energetický obsah je nìkdy úèelovì
vyžadován (turistické salámy). Masný prùmysl vytváøí
svùj sortiment tak, aby zpracoval a co nejlépe zpenìžil veškerou získanou surovinu vèetnì tuènìjších
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èástí. Pozitivní je, že se nyní nakupují mnohem libovìjší jateèná prasata a dokonce jsou situace, že tkáòový tuk a tuènìjší èásti chybí.
➢ Senzoricky pøimìøená a požadovaná slanost je
v úseku 1,8 až 2,3 % NaCl a to odpovídá skuteènosti.
Povinné je slanost výrobkù oznaèovat, je-li vyšší než
2,5 %. Dusiènanové solení se již neuplatòuje. Dusitanové solení je technologicky zvládnuto dokonale
tak, že èeské masné výrobky obsahují výraznì ménì
reziduí NaNO2 (dusitan sodný) než vyžaduje hygienická norma (ménì než 100 mg na 1 kg výrobku).
Omezená spotøeba masných výrobkù u dìtí se doporuèuje právì pro možnou pøítomnost reziduí dusitanù
a nitrosaminù. Riziko je však minimální.
➢ Maso jateèných zvíøat obsahuje 50 až 100 mg cholesterolu ve 100 g. Cholesterol má nìkolik fyziologických funkcí u živoèichù, tedy i u èlovìka, a vìtší
podíl jeho potøeby si èlovìk vytváøí sám, pouze asi
30 % pøijímá z potravy. Vztah k cholesterolu je takový, že hovìzí a vepøové lipidy obsahují vìtší podíl
nasycených mastných kyselin, které blokují tvorbu
LDL receptorù v játrech a umožòují tak ukládání LDL
cholesterolu na cévních stìnách (nežádoucí forma
cholesterolu, opakem je HDL cholesterol).
➢ Onemocnìní dnou bývalo údajnì nemocí králù
a dalších støedovìkých feudálù. Vznikalo z nadmìrné
konzumace masa, to obsahuje purinové látky a z nich
se v tìle vytváøela kyselina moèová, jejíž jehlicovité
krystalky vyvolávaly bolest, zejména v oblasti kloubù.
Pøi dnešní spotøebì masa toto nebezpeèí nehrozí.
➢ Vìtšina masných výrobkù se udí udírenským kouøem
z nedokonale spalovaného døeva. Dnešní prùmyslové
uzení má za úèel výrobky pouze vybarvit, ochutit a aromatizovat, na rozdíl od domácích udíren. V kouøi jsou
sice pøítomny polyaromatické uhlovodíky, ale pøíliš krátká
doba uzení u moderních udíren vede k jejich nepøítomnosti. Pøesto se pøipravuje hygienická norma pro obsah
benzo(a)pyrenu. Moderní masná výroba proto preventivnì zavádí aplikaci tzv. tekutých kouøù vyrábìných z udírenských kouøù, ale bez pøítomnosti karcinogenních
PAU. Preparáty se aplikují zamícháním do „díla“ nebo
rozprašováním aerosolu na povrch výrobkù.
➢ Oznaèování výrobku písmenem E a následujícím,
troj- nebo ètyøèíslím oznaèuje použití aditivních látek
schválených v rámci EU. Každé E èíslo odpovídá urèitému aditivu, které prošlo dùkladnými toxikologickými testy. Jde tedy o bezpeèné použití, ale pøesto
jsou v rámci EU snahy o snížení používání aditivních
chemických látek do potravin.
➢ Spolehlivost tepelného opracování masných výrobkù je dùkladnì zabezpeèována kontrolou záznamù teploty v udírnách a ve výrobcích. Masné konzervy jsou
sterilovány s automatickým záznamem èasu a teploty
sterilace. Dále následuje termostatová zkouška konzerv, která potvrzuje úspìšnost sterilace.
➢ Hlavními znaky senzorické jakosti jsou: celkový
vzhled, konzistence, vzhled v nákroji, vùnì a chuś.
Poslednì uvedené dva znaky mají nejvìtší závažnost
pro spotøebitele. Dnes se uplatòuje na trhu masných
výrobkù rada spotøebitelùm „hledejte svého výrobce“,
tedy velmi dobrou jakost, pøimìøenou cenu a také spolehlivost. Výrobní podniky hodnotí své výrobky pøed
expedicí, aby zabránily vadným výrobkùm vstup do
obìhu. Hlavnì se hledá napø. vadná chuś a vùnì, což
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by ukazovalo na zpracování kazícího se masa, aby nebyly expedovány pøesolené výrobky, aby nebyly expedovány výrobky povrchovì zneèistìné, napø. sazemi.
➢ Kritéria jakosti masných výrobkù se èasto se mìnila,
ale nejúèinnìjší a logický byl stobodový systém, který
byl jednoznaènì popsán a vyhodnocován s výsledky
výborný, dobrý, nestandardní a hrubì porušený. K tomu
analytické znaky obsah vody, obsah tuku, obsah soli,
obsah škrobu, obsah dusitanù. Systém však byl èasovì
a pracovnì nároèný a do jisté míry byrokratický.
➢ Do salámù byly schvalovány a zpracovány i jiné nemasné suroviny, napø. pšenièná mouka hrubá T 450
z technologických dùvodù (lepší emulgace tukù, zlepšení vaznosti díla), mléèné, vajeèné, sójové a další bílkoviny, lineární polyfosfáty (zlepšení vaznosti) aj.
Spotøebitelské ceny masných výrobkù jsou kalkulovány podle výrobních nákladù a mezi hlavní patøí náklady na surovinu. Èím levnìjší výrobek (ten požadují
supermarkety na základì poptávky), tím ménì masa
ve výrobku je, což výrobci dìlají neradi, ale jsou k tomu odbìratelem tlaèeni (dále platí „není umìní vyrobit,
ale umìním je vše dobøe prodat“). V souèasnosti trvají
cenové komplikace na trhu potravin, základ vychází od
koneèného spotøebitele; nakupuje-li výrobky, prùmysl
je vyrábí a dodává do obchodù a objednává od prvovýrobcù suroviny (jateèná zvíøata).
➢ Zlevòování masných výrobkù vede vìtšinou ke zhoršování jejich kvality zpracováním vìtšího podílu ménì
kvalitních a menšího podílu kvalitních surovin. Legislativní regulace jakosti (s výjimkou zdravotní nezávadnosti) vede k vytváøení nežádoucích bariér, svojí roli tady
ale mùže sehrát oceòování kvality výrobkù typu Klasa
anebo ceny z pøehlídek a veletrhù, pokud jsou založeny
na skuteènì definovaných kritériích jakosti.
Závìr
Mám-li odpovìdìt na položenou otázku, pak odpovídám, že není tøeba bát se konzumace èeských masných
výrobkù. Ovšem je nutno pøidat nìkolik ale:
• Jsem si vìdom toho, že se vyskytují situace a pøípady koupì nekvalitních masných výrobkù a konkretní
spotøebitel mùže být zklamán až rozhoøèen. Má na to
právo, zejména jde-li o hrubou nedbalost pracovníka
ve výrobì nebo v prodeji, ale i jejich nadøízených.
• Dochází k pøípadùm kažení masných výrobkù bìhem
jejich skladování u spotøebitele. Pøíèinou bývá ignorování údajù v oznaèení výrobkù. Radìji døíve spotøebovat než zbyteènì dlouho skladovat.
• Maso i masné výrobky mají pomìrnì krátkou údržnost s níž je tøeba poèítat a pøíslušnì jednat.
• V souèasnosti je vysoká nabídka masných výrobkù
a není tajemstvím, že nìkteøí výrobci se snaží „šidit“
výrobky o kvalitní surovinu, zvýšit hmotnost výrobku
nástøikem vodných roztokù látek, zvyšujících vaznost
masa nebo dosáhnout vyšší marže pøi prodeji za vyšší než pøimìøenou spotøebitelskou cenu.
• Maso patøí k základním a nejdražším potravinám. Naprostá vìtšina zpracovatelù masa se snaží nabízet
kvalitní masné výrobky, protože spokojený zákazník
se vrací. Snaží se naplòovat obecnì platnou ideu
„chtíti, moci, umìti“. Tedy ještì jednou: najdìte si
svého výrobce a jeho kvalitní a pøimìøenì drahé výrobky, budete spokojeni.

Co je to nutrigenomika?
MUDr. Julie Bienertová-Vaškù,
Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno
Již dlouhá staletí je známo, že lidé reagují v závislosti na své genetické výbavì rùznì na nìkteré látky
v potravì. Velmi dobrým pøíkladem je intolerance laktózy, která postihuje znaènou èást asijské a africké
populace. Je zajímavé, že se toto postižení netýká
pastevcù a nomádù, což souvisí s domestikací zvíøat,
která kromì masa také poskytují i mléko. V Evropì
má laktózová intolerance výrazný severojižní gradient a mezi potomky severských národù je daleko
ménì èastá. Je to dáno tím, že zhruba pøed 6 500
až 12 000 lety se zde objevila jednonukleotidová
mutace v DNA, která umožòuje svým nositelùm trávit
laktózu, což je nesporná evoluèní výhoda, neboś
nositelé mutace byli schopni do svého jídelníèku
zaøadit mléko jako významný a relativnì levný zdroj
energie a nepostradatelných živin, a tak zvýšili své
šance na pøežití. Pro koèovné kmeny v pouštních
oblastech s horkým a suchým podnebím bylo mléko
zdrojem tekutin a minerálních látek pøi nedostatku
vodních zdrojù.
Jak se lidstvo vyvíjelo, docházelo k postupnému ovlivòování genù našich pøedkù rùznými typy
potravin, se kterými byli v kontaktu, takže jsme
v podstatì pøirozenì selektovanou populací, jež
prošla sítem pøírodního výbìru. S velkou pravdìpodobností lze oèekávat, že ti jedinci, kteøí nesli
výraznì nevýhodné genetické varianty z hlediska
adaptace na dostupnou výživu, mìli vìtší problémy se reprodukovat a vychovat potomstvo do
dospìlého vìku. Velká èást populace si dnes nese
genetické varianty, které pøi souèasném západním
stylu stravování vedou ke vzniku tzv. civilizaèních
nemocí, což lze vysvìtlit tím, pøedkové tìchto lidí
vyrùstali a žili dlouhé generace v prostøedí nedostatku potravy spíše nežli v pøebytku.
Existuje ovšem celá øada dalších pøíkladù.
U Japoncù, kteøí se po druhé svìtové válce pøestìhovali do USA, se bìhem nìkolika desítek let
hladina cholesterolu vyrovnala s hladinou bìžnou
u americké populace; bezesporu díky pøechodu
z nízkocholesterolové tradièní japonské stravy
k západnímu stylu stravování. U aljašských Inuitù, jejichž metabolizmus byl po dlouhé generace
nastaven na specifický životní styl s velkou pohybovou aktivitou a adaptací na nízké okolní teploty,
propukla obrovská epidemie obezity poté, co se
pøestìhovali do vyhøívaných obydlí a zaèali používat snìžné skútry místo chùze. Východoafrická
populace Masajù zaèala trpìt novými zdravotními
obtížemi poté, co opustili své tradièní zdroje potravy (mléko a zejména hovìzí maso) a nahradili

je novì kukuøicí a fazolemi. Pøedpokládá se, že
jak docházelo k migraci našich pøedkù z prapùvodních afrických oblastí do jiných koutù svìta,
docházelo i k rozvoji nejrùznìjších genetických
variant, kterými se tyto subpopulace pøizpùsobovaly na konkrétní prostøedí. Èlenové takových
subpopulací pøitom vykazují tendenci reagovat
podobnì na podobné typy potravin. Napø. pøíslušníci severských evropských národù budou
s velkou pravdìpodobností lépe trávit nìkteré
typy potravin než Polynésané. Na druhou stranu
i v téže etnické skupinì existují rùzné individuální
varianty a proto je studium rùzných svìtových
populací spíše v ýchozím bodem pro rozsáhlý
individualizovaný výzkum.
Souèasnì s roz vojem genetik y a zejména
genomiky jako nového vìdního oboru se proto
rozvíjí i poznání rùzných souvislostí mezi zmìnami
na úrovni DNA a determinantami výživy, aś už se
jedná o schopnost trávit specifické látky nebo
o rùzné preference potravin nebo geneticky založené vzorce pøíjmu potravy. Rozvoj tìchto poznatkù si tak vyžádal vznik nového vìdního oboru,
tzv. nutrigenomiky (døíve nutrièní genomiky), která
pøedstavuje syntézu poznatkù o lidském genomu
(genomiky) a poznatkù o nejrùznìjších výživových
charakteristikách.
Základním úkolem nutrigenomiky je hledání
souvislostí a interakcí mezi rùznými typy potravin
a eventuelnì i stravovacích zvyklostí na stranì
jedné, a mezi geny, které pøispívají ke vzniku tzv.
multifaktoriálních onemocnìní. Za multifaktoriální
onemocnìní se považují poruchy èi choroby, které
se rozvíjejí na genetickém základì, ale jsou pøitom
silnì ovlivòovány charakteristikami životního stylu
jedince. Nutrigenomika se pøitom snaží maximálnì
využít znalostí o individuální genetické konstituci
jedince k vytvoøení takových potravních doporuèení, která budou moci jak pøedejít vzniku nìkterých
chorob, tak napomoci jejich terapii. Oèekává se tak
i vznik tzv. personalizovaných (individualizovaných)
dietních režimù, které budou vytváøeny jako jedno
ze základních terapeutických opatøení u vybraných
onemocnìní.
Pøíkladem je citlivost na hoøkou chuś, která je již
cca 70 let považována za geneticky determinovaný
znak. Schopnost vnímat hoøkou chuś, respektive
stupeò hoøkosti, pøitom mùže výraznì modifikovat
preference nìkterých typù potravy. Na základì subjektivnì pociśované smyslové odpovìdi po podání
hoøce chutnajících látek, napø. 6-n-propylthiouracilu,
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se lidé rozdìlují na takzvané tastery a non-tastery,
tedy jedince, kteøí tuto látku pociśují jako hoøkou
èi nikoli. Zvláštní pøitom je, že v mnoha etnicky
odlišných populacích je zastoupení tasterù a nontasterù velmi odlišné, v èínské populaci pøedstavují
non-tasteøi zhruba 15 %, zatímco v bìlošské americké populaci je to cca 30 % a v Indii je jejich podíl
až 40 %. Mnohé hoøce chutnající potraviny pøitom
obsahují antioxidanty a nejrùznìjší látky, které jsou
z pohledu civilizaèních onemocnìní považovány za
ochranné. U mladých žen byl napø. popsán vztah
mezi citlivostí na hoøkou chuś a preferencí citrusù
nebo brukvovitých rostlin v potravì. Podobná studie
tak ukázala podobné souvislosti se zaøazovaním
rùžièkové kapusty, špenátu nebo kávy do bìžného
jídelníèku. Tzv. tasteøi pøitom do svého jídelníèku
zaøazují intuitivnì ménì zeleniny, protože jsou
citlivìjší k její hoøké chuti. Tito lidé pak pøijímají
více sladkých nebo tuèných potravin, jejichž zvýšený pøíjem je spojován se vznikem chronických
onemocnìní s hromadným výskytem. Naopak
non-tasteøi pøijímají v potravì proporcionálnì ménì
cukrù a tukù a byla u nich prokázána nižší incidence

onemocnìní kardiovaskulárního aparátu. Z tohoto
pohledu se tedy tasteøi jeví jako riziková varianta,
která podvìdomì vyøazuje ze svého jídelníèku
øadu potravin na základì subjektivnì pociśovaných
nepøíjemných chuśových vjemù.
V souèasnosti se má za to, že v každé populaci
existuje pøibližnì 60 % jedincù, kterým pøíslušný
styl stravování vyhovuje a nevyžadují další nutriènì-terapeutické intervence. Dalších 40 % by
ovšem jednoznaènì mìlo užitek z individualizovaných nutrièních plánù, které by jim byly „ušity
na míru“ a braly by v potaz nejrùznìjší individuální
intolerance. To pøedstavuje kromì obrovských
terapeutických možností i nesmírný komerèní
potenciál, takže napø. v USA v souèasné dobì
existuje øada spoleèností, které nabízejí stanovení
individuálních nutrièních profilù za horentní èástky
s tím, že klientùm slibují èasto nemožné: výbìr
potravin, po kterých klient nebude tloustnout,
nebo potravin, jež u nìj mohou zpùsobit tøeba
nádorové onemocnìní a kterých by se tak klient
mìl vyvarovat. Takové závìry ovšem zdaleka nejsou souèasné vìdì známy.

Opravdu hrozí margariny rakovinou?
(Stanovisko presidia Spoleènosti pro výživu)
Pøeèetli jsme si èlánek s názvem „Odborníci: Margariny hrozí rakovinou“, který vyšel v Deníku dne 6. bøezna 2008
a je podepsán panem redaktorem Oldøichem Janebou. Chápeme, že žurnalisté se musí nìèím živit a nic ètenáøe neupoutá více než nìjaká senzace. Na druhé stranì se domníváme, že použitý název vyvolává dojem poplašné zprávy,
která mùže vyvolat v našem obyvatelstvu velmi negativní reakce k uvedeným výrobkùm a která pøípadnì v rámci konkurenèních bojù, mùže vést ke vzájemné „likvidaci“ protivníkù. Nicménì si myslíme, že se nejedná o druhou variantu,
ale o rádoby senzacechtivost reportéra. Na tuto aktivitu jsme se rozhodli reagovat.
O negativní úloze trans mastných kyselin pro naše zdraví ví samozøejmì odborná veøejnost, vìdí i státní orgány,
vìdí i výrobci. V mléce a zásobním tuku pøežvýkavcù se trans mastné kyseliny bìžnì vyskytují, to znamená, že je
èlovìk konzumuje již dlouhodobì. Pan redaktor v titulku svého èlánku zcela pominul stanoviska odborníkù, potravináøù, kteøí se touto problematikou zabývají a analyzují ji. Tvrzení o nadmìrném obsahu trans mastných kyselin
v margarinech, které v souèasné dobì kupujeme v obchodní síti, je nepravdivé. Doc. Dostálová z Vysoké školy
chemicko-technologické toto jasnì potvrzuje v analýzách prodávaných margarinù. Je pravdou, že trans mastné
kyseliny vznikají pøi ztužování olejù pomocí hydrogenace. Úprava technologie uvedený proces, tím i nebezpeèí
vzniku trans mastných kyselin v margarinech, významnì zredukovala. Trans mastné kyseliny se mohou objevovat
i pøi jiném zpracování tukù, napøíklad úpravou stravy vysokou teplotou, pøi smažení. A zkazte lidem chuś z øízku.
Podle analýz jsou však hlavním zdrojem trans mastných kyselin v lidské výživì nìkteré druhy trvanlivého a jemného peèiva, rùzné druhy èokoládových výrobku nebo tukových polev a podobnì. Margariny mají vìtšinou velmi
dobøe vyváženou nutrièní hodnotu a díky obsahu polynenasycených mastných kyselin je jejich složení pro zdraví
organizmu naopak pøíznivé. Samozøejmì, že se jednotlivé výrobky liší. Je zatím škoda, že náš tisk nezdùrazòuje
pro obyvatelstvo právì tyto momenty. Bìžný konzument se zatím stále øídí cenou potravinového výrobku nebo
chutí nebo zabìhlými zvyklostmi. Kvalita každého potravinového výrobku je však i nutrièní, která je dána obsahem
využitelných složek. Díky znaèení potravin, tj. uvádìní jejich složení, které je povinnou souèástí každého baleného
potravinového výrobku, si mùže pouèený obèan pøeèíst co kupuje a co bude konzumovat. Potravináøská komora
ve spolupráci s výrobci potravin pøipravila mimo jiné již na zaèátku roku 2007 pro Ministerstvo zdravotnictví návrh
povinného znaèení obsahu trans mastných kyselin v potravinách. Tento návrh však zatím nebyl vyslyšen. Spotøebitel si tak jednoho dne jasnì bude moci pøeèíst na potravinovém výrobku i množství trans mastných kyselin, které
tento obsahuje. Podle WHO by denní pøíjem trans mastných kyselin nemìl pøekroèit 1 % celkového energetického
pøíjmu, což odpovídá pøíjmu asi 2,5 g trans mastných kyselin/den. Bude-li spotøebitel souèasnì takto informován,
mùže si ve své konzumaci dovolit odpovídající výbìr potravin a nebude se obávat fám, které vznikají obecnou a tím
nepøesnou informací o negativním nebo pozitivním úèinku nìkteré složky potravy.
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Tabák jako potravina?
Provokace anebo možnost?
Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, v.v.i., ÚZPI Praha

Tuto provokativní otázku si položil v èasopise Beverage
and Gastro (2006, è.11-12, s. 79) Jakub Hrabánek. A odpovìï zní: jako potravina se tabák neuplatnil historicky
nikdy, jako lék ano. Ranì novovìký Mattioliho herbáø
doporuèuje podávat proti kašli èi parazitùm sirup z tabákových listù, univerzálním lékem byl údajnì tabák osmažený
na pomeranèovém oleji. Nicménì lékaøi tehdejší doby se
neshodli, zda tabák podávat zevnì a nebo per os – tedy
vnitønì. Možná, že vycházeli z toho, že tabákový kouø je
výborný desinfekèní prostøedek.
Desinfikovat tabákovým kouøem je ale velmi riskantní
záležitost. Uvìdomme si, že ve vzduchu zneèištìném
tabákovým kouøem se nachází kolem 5 000 cizorodých
látek. Jiný údaj hovoøí o tom, že hoøením cigarety mùže
vzniknout až 100 000 cizorodých látek. Jsou mezi nimi látky dráždící, mutageny, toxické látky a látky karcinogenní.
Ty všechny vznikají pøi sušení tabákových listù a zejména
pøi hoøení tabáku. Mezi tìmito látkami jsou toxický oxid
uhelnatý, karcinogenní N-nitrosaminy, aromatické aminy,
benzen, hydraziny, vinylchlorid, ale i dráždivý amoniak,
toxické kyanidy, nikotin, nebezpeèné oxidy dusíku a síry,
benz(a)pyren a další slouèeniny. Proto je kouøení tak riskantní a proto považovat tabák za potravinu je pøinejmenším zvláštní a provokativní.
Jak je to tedy vlastnì s tím „potravináøským“ tabákem.
Mladé tabákové listy obsahují cenné bílkoviny. Ty jsou
nejen výživné, ale i chuśovì neutrální a tak je lze pøidávat
do rùzných potravin, aniž by se zhoršil nebo jen zmìnil
jejich senzorický profil. Extrahované tabákové bílkoviny
lze upravit šleháním podobnì jako vajeèný bílek. Zvažuje
se jejich využití v nemocnièní stravì, pøedevším ve stravì
pacientù po dialýze ledvin, pøípadnì u pacientù s pøísnou bílkovinnou dietou. Výše uvádìné riziko z konzumu
cizorodých látek je minimalizováno, protože se jedná
o zpracování mladých tabákových listù, kde ještì nejsou
tolik vyvinuty toxické látky tabáku, ale zejména tyto látky
nejsou zahuštìny sušením, není riziko vzniku dalších látek
fermentací tabáku a zejména se nekonzumují látky vzniklé
nedokonalým hoøením pøi kouøení.
Na tabákový „salát“ nebo pøípravky z mladých tabákových listù si zøejmì ještì poèkáme, až budou uzavøeny
výzkumy této možnosti. Ale i potom to asi nebude laciná
záležitost, dá se pøedpokládat, že technologie nebude

patøit k tìm nejjednodušším a bude proto nákladná. Kdo
má ale chuś ochutnat pokrmy s tabákovou pøísadou, mùže
již dnes zaletìt do Indie nebo do New Yorku.
V Indii je k dostání pokrm zvaný tombaku paan, což
jsou betelové listy plnìné okoøenìným nadrceným
a oslazeným tabákem. Ale pozor. Betelové sousto je
návyková droga, sice ménì nebezpeèná než nikotin èi
alkohol, ale návykovost je vìtší. Žvýkaè betelu si musí
zvyknou na poèáteèní ostrou chuś, která teprve pozdìji
pøejde v libé pocity. Betelové sousto tvoøí upravené listy
pepøovníku betelového (Piper betle), na které se položí
èást semene palmy arekové (Areca catechu) a kousek
koøene gambirovníku trpkého (Uncaria gambir). Listy
se pak svinou a žvýkají. Umírnìné žvýkání pùsobí blahodárnì tím, že upravuje látkovou výmìnu, v tropech
porušenou jednostrannou výživou. Pøítomný arekolin
navozuje dobrou náladu, rozveseluje, podnìcuje myšlení, tiší hlad a žízeò. Trvalé poškození organizmu je
nepatrné. Závažnìjší je poškození ústní sliznice spojené
s nadmìrnou tvorbou zubního kamene a úplným zèernáním zubù. Èasto také dochází i k trvalému poškození
chrupu, ale mùže pravdìpodobnì vést až ke vzniku
karcinomu dutiny ústní.
V New Yorku na vývoji tabákových pokrmù zapracoval protest proti zákazu kouøení v restauracích. Italští
restauratéøi z restaurace Serafino Sandro zaøadili do
své nabídky pokrmy s tabákem v podstatì ve formì
koøení. Byly to rybí filety (halibut) se sušeným tabákem,
tabákové noky, tabákový dezert, salát z plodù moøe
s tabákem a koktejly s tabákovou pøíchutí. Experiment
se zøejmì ujal a nová módní nabídka byla na svìtì.
Podnikavost s kuchaøským umìním vedla k hospodáøskému úspìchu.
Ale i Vy mùžete ochutnat tabákem koøenìné pokrmy.
Napø. si mùžete doma udìlat kakao po mexicku, když
do smìsi plnotuèného mléka a smetany nastrouháte
èokoládu, pøidáte vanilku, øádnì osladíte, mírnì osolíte,
pøidáte špetku skoøice a trošku tabáku. Nebo osmažíte
rybu (filety) na másle, pøidáte cibulku, po jejím zesklovatìní i tabák a víno. K tomu pøidáte omáèku ze vzniklé šśávy
a smetany. Dochutíte podle své vlastní invence. A pokud
chcete pøesný recept, najdete jej ve výše citovaném èasopise. Dobrou chuś bez kouøení, ale s tabákem.

Termíny akcí Spoleènosti pro výživu pro rok 2008
18. - 22. srpna 2008 (pondìlí-pátek)
9. – 11. záøí 2008 (úterý-ètvrtek)
16. – 18. záøí 2008 (úterý-ètvrtek)
7. - 8. øíjna 2008 (úterý-støeda)
øíjen 2008
4. - 6. listopadu 2008 (úterý-ètvrtek)
2.-3. prosince 2008 (úterý-støeda)

Kurzy pro pracovníky ve ŠS
Vitamíny 2008
Výživa a zdraví 2008
Dietní výživa 2008
Svìtový den výživy
32. tematická konference
Spoleèné stravování 2008

Benešov - Zemìdìl. škola
Zlín
Teplice
Pardubice - hotel Labe
MZe ÈR - Praha
Pardubice - hotel Labe
Pardubice-hotel Labe
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Z èinnosti Spoleènosti pro výživu
XXXIV. Semináø o jakosti potravin a potravinových surovin
Spoleènost pro výživu byla spolupoøadatelkou XXXIV. semináøe o jakosti potravin a potravinových surovin, který se konal
5. bøezna 2008 na Mendelovì zemìdìlské a lesnické univerzitì v Brnì jako souèást odborného doprovodného programu
mezinárodního potravináøského veletrhu Salima. Pøedseda
Spoleènosti MUDr. Petr Tláskal zaujal místo v pøedsednictvu
semináøe, místopøedsedkynì Spoleènosti doc. Jana Dostálová
proslovila pøednášku. Semináø zahájil rektor MZLU v Brnì prof.
Jaroslav Hlušek.
První tøi pøednášky byly vyžádány a týkaly se souèasných
problémù v potravináøství.
Prof. Tomáš Komprda (MZLU Brno) pøednesl pøednášku
Jakost biopotravin. Porovnal biopotraviny s konvenènì produkovanými u vybraných znakù nutrièní hodnoty a zdravotní
nezávadnosti. Biopotraviny jsou produkovány podle zásad
vymezených v zákonì o ekologickém zemìdìlství z tzv. bioproduktù, vèetnì urèitého podílu konvenènì produkovaných
surovin. Jak biopotraviny, tak i potraviny konvenènì produkované, musí splòovat požadavky zákona o potravinách a jeho
provádìcí vyhlášku. Autor odmítl rozšíøenou pøedstavu, že
konvenèní potraviny mají nižší jakost a sníženou zdravotní
nezávadnost ve srovnání s biopotravinami. Doložil to nìkolika
pøíklady. Shrnul, že myšlenka ekologického zemìdìlství je
velmi správná ve smyslu šetrného pøístupu k životnímu prostøedí, ale vyslovil výhrady k jednostrannému stavìní bìžných
potravin do nepøíznivého svìtla ve smyslu jejich nižší jakosti
a nedostateèné úrovnì zdravotní nezávadnosti.
GMO jako potravinové suroviny a potraviny mìla název
pøednáška prof. Jana Káše (VŠChT Praha). Transgenní plodiny
jsou na svìtových trzích k dispozici již 15 let, v roce 2006 byly
pìstovány na 100 milionech hektarù, z toho polovina v USA.
V ÈR bylo povoleno komerèní pìstování transgenní kukuøice
MON 810 v roce 2005, kdy jí bylo oseto 270 ha, v dalším
roce již 5 000 ha. „Bt-kukuøice“ je rezistentní vùèi obaleèi
kukuøiènému. V polních pokusech jsou v ÈR rùzné odrùdy
brambor odolné vùèi plísni bramborové. Cílem genetických
modifikací však není jen ochrana plodin pøed škùdci, ale

pøedevším zlepšení technologických a nutrièních vlastností
potravinových surovin.
Prof. Pavel Kalaè (JèU Èeské Budìjovice) pøednesl téma
Funkèní potraviny dnes a zítra. Stávající pojetí „zdravé výživy“
má spíše obecnou platnost, ale je prohlubováno koncepcí
„individualizované výživy“, kdy by každý jedinec mìl znát své
genetické zdravotní dispozice a možnosti prevence rizik výživou. Potravina mùže být oznaèena jako funkèní, když je vìdecky
prokázáno, že kromì své výživové hodnoty pøíznivì ovlivòuje
jednu èi více funkcí lidského organismu, že buï zlepšuje zdravotní stav a pocit zdraví nebo snižuje riziko nemoci. Musí zùstat
potravinou obvyklých vlastností, nemùže to být pilulka nebo
kapsle. Funkèními potravinami na èeském trhu jsou probiotika,
prebiotika, fytosteroly a sluneènicové oleje s vysokým podílem
kyseliny olejové. Vývoj smìøuje k biotechnologickým postupùm
v zemìdìlství a potravináøství a také ke genovým manipulacím.
Slabým èlánkem vývoje je chybìjící legislativa.
Dále byly v plenárním zasedání pøedneseny ètyøi zajímavé
pøednášky:
prof. Karel Kopec (ZF MZLU, Lednice na Moravì): Jakost
výživy ve vývoji èlovìka,
doc. Jana Dostálová (VŠChT Praha): Trans mastné kyseliny
v potravináøských výrobcích na èeském trhu,
prof. Jan Goliáš (ZF MZLU Lednice na Moravì): Koncepce
nízkokyslíkaté atmosféry pøi skladování jablek,
Ing. Kvìtoslava Šustová a Ing. Táòa Lužová (AF MZLU
Brno): Využití FT NIR spektrometrie k analýze stupnì zrání
eidamských sýrù.
Ve vývìskové sekci bylo prezentováno 43 sdìlení ze všech
úsekù potravináøství vèetnì potravinových surovin.
Ze semináøe byl vydán Sborník souhrnù všech pøednášek
a vývìskových sdìlení, který úèastníci obdrželi pøi registraci.
XXXV. semináø se bude konat v bøeznu 2009, první informace poskytnou v záøí 2008 písemnì a elektronicky garanti
semináøe Ing. Miroslav Jùzl, Ph.D. a Ing. Šárka Nedomová,
Ph.D. (oba Ústav technologie potravin AF MZLU v Brnì, ZeIvo Ingr
mìdìlská 1, 613 00 Brno).

Ze svìta výživy
Etylkarbamát v potravinách
a nápojích je stejnì nebezpeèný
jako motorová nafta
V poslední dobì se soustøeïuje pozornost výrobcù potravin na zdravotní rizika
etylkarabamátu (http://www.foodqualitynews.com/news/ng.asp?n=75609-firstventure-ethyl-carbamate-carcinogen),
který se pøirozenì nachází ve fermentovaných potravinách a nápojích a je nyní
kvalifikován jako látka stejnì nebezpeèná
jako akrylamid a motorová nafta. Svìtová
zdravotnická organizace (WHO, http://
www.who.int/en/) oficiálnì oznaèila etylkarbamát jako karcinogen skupiny 2A,
která zahrnuje látky pravdìpodobnì zpùsobující u lidí rakovinu. Do této skupiny
se øadí podle Mezinárodní agentury pro
výzkum rakoviny (IARC, http://www.iarc.
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fr/) kupøíkladu akrylamid, arsen, anabolické steroidy, výfukové plyny dieslových
motorù, yperit aj. Etylkarbamát je látka,
která pøirozenì vzniká pøi fermentaci
potravin a nápojù jako jsou kupø. lihoviny, víno, pivo, chléb, sójová omáèka èi
jogurt. Vytváøí se bìhem fermentaèního
procesu, destilace nebo v prùbìhu skladování. Protože se nyní škodlivým úèinkùm etylkarbamátu vìnuje stále vìtší pozornost, hledají výrobci potravin a nápojù
nejvhodnìjší zpùsoby jak etylkarbamát
ze svých výrobkù odstranit. Zvyšuje se
rovnìž zájem pøíslušných legislativních
orgánù. Evropský Úøad pro bezpeènost
potravin (EFSA, http://www.efsa.europa.eu/fr.html) vyzval koncem loòského
roku odpovìdné pracovníky jednotlivých
èlenských zemí k zaslání veškerých údajù o úrovni etylkarbamátu a kyanidù v po-

travinách a nápojích. Biotechnologická
spoleènost First Venture (http://www.
firstventuretech.com/), která se specializuje na kvasnièné produkty, ovìøovala
novou metodu minimalizace, resp. eliminace etylkarbamátu z vína. Technologie s použitím speciálních kvasinek,
pùvodnì vyvinutá na Univerzitì v Britské
Kolumbii, tvorbu etylkarbamátu podle
tvrzení spoleènosti „podstatnì zredukovala“. Hladina etylkarbamátu v èerveném
vínu se pùsobením kvasinek snížila o 89
%, u chleba došlo k redukci o 54 %.
Další analýzy ovšem výsledky ponìkud
zpochybnily, proto je tøeba ve výzkumu
pokraèovat.
http://www.foodqualitynews.com/
news/ng.asp?n=75609-first-ventureethyl-carbamate-carcinogen
(kop)

Úèelnost užívání doplòkù stravy z hlediska
nových poznatkù
Doc. Ing. Zdenìk Zloch, CSc., MUDr. Jan Èelakovský
Ústav hygieny Lékaøské fakulty UK, Plzeò
Nejnovìjší statistické pøehledy ukazují, že tzv. komplementární medicína dosáhla ve svìtì velké popularity
a je také ekonomicky velmi prosperujícím oborem. Výraznì pomohla rozvoji výroby doplòkù stravy s vitaminy
a minerálními látkami, za které se napø. ve Spojených
státech v r. 2006 utratilo pøes 3,6 miliard dolarù a v Nìmecku 1,2 miliard euro. Jejich pravidelnými uživateli je
v tìchto a v dalších vyspìlých zemích 30–50 % populace, ale jen menší èást z nich je o funkci a dùležitých
okolnostech biologické aktivity doplòkù dostateènì
pouèena. Tyto preparáty neprocházejí žádnými testy
na jejich skuteèné biologické úèinky, ani na zdravotní
neškodnost, nejsou standardizovány a výrobce za nì
prakticky nenese zodpovìdnost. Podobnì závažné
jsou pochybnosti o serióznosti doplòkù stravy, které
obsahují navíc pøírodní látky izolované z rostlin, nìkteré
aminokyseliny a øadu jiných biologicky aktivních látek.
Poèet druhù výrobkù tohoto typu dosáhl v r. 2006 10
tisíc a ve svìtì se za nì v onom roce vydalo pøes 200
miliard US dolarù.
V tomto èlánku podrobnìji osvìtlíme problematiku jedno- a vícesložkových doplòkù stravy, tzv. multis
nebo once-a-days, které se bìžnì prodávají a užívají
také u nás. Zmíníme nìkteré dùvody znaèného zájmu
o tyto doplòky, charakteristiku jejich typických uživatelù a jejich motivù, situace a pøípady, kdy užívání samotných vitaminù a minerálií mùže být zdùvodnìné a možný
zdravotnì pøíznivý efekt nebo naopak zdravotní rizika
spojená s touto praxí.
Zdravotnì výchovná publicistika vytvoøila v naší
veøejnosti povìdomí o tom, že na vzniku závažných
nemocí, jako jsou atherosklerosa, rakovina, diabetes 2. typu, osteoporóza aj., se výraznì podílejí
(min. z 30 %) dílèí a dlouhodobé nedostateèné pøíjmy esenciálních živin, pøedevším vitaminù a minerálních látek. Není proto nesnadné pøesvìdèit laickou
èást národa o preventivním významu pøípravkù, obsahujících tyto živiny. Ty se nabízejí v jednosložkových,
èastìji ve více- až mnohasložkových preparátech
(nìkdy až s 10 vitaminy a s 10 prvky). Na obalech
nebo v pøíbalových letácích jsou èasto jednostranné
a málo pøesné informace silnì nadsazující biologický
úèinek obsahu. Nejèastìji se vyskytujícími nutrienty
jsou vitaminy B 6, B12, C, D, kyselina listová, karotenoidy a prvky vápník, selen, hoøèík, železo aj., dominující zastoupení mají mnohdy nutrienty s pøisuzovanými
antioxidaèními vlastnostmi.
Zájem o doplòování esenciálních živin byl v posledních desetiletích také stimulován znovuoživením teorie
zdravotních rizik vyplývajících z okrajových (dílèích)
deficitù mikronutrientù. Takový stav mùže vzniknout
nejen pøi jednostranné a nutriènì nedostateèné potra-

vì, ale také jako dùsledek pøechodnì zvýšené potøeby živin (pøi dlouhodobé nemoci, po stresu, po velké
fyzické námaze), která nebyla kompenzována zvýšeným pøíjmem, nebo v pøípadech špatného vstøebání
a v pøípadech defektní metabolické aktivace nutrientù (napø. v souvislosti s genetickým polymorfismem).
Mírný dlouhodobý nedostatek esenciálních živin sice
nevede ke vzniku specifických chorob, jako jsou napø.
avitaminosy, ale mùže zpùsobit napø. zhoršení tìlesné
a duševní pohody, zhoršení zdraví (èasto imunity), pamìti, tzv. kognitivních funkcí, soustøedìnosti a apetitu
a mùže zvýšit riziko vzniku a vývoje závažných nemocí
nazývaných bìžnì jako nemoci civilizaèní. V rozsáhlých epidemiologických studiích provedených nedávno
v øadì zemí (Nizozemsko, Španìlsko, USA, Turecko)
bylo potvrzeno, že dílèí dlouhodobé karence se skuteènì vyskytují u celého spektra dospìlých obyvatel
a týkají se hlavnì vitaminù B1, B2, B6, C, A, D a kyseliny
listové a prvkù zinku, hoøèíku, vápníku a železa. Toto
zjištìní je pozoruhodné mj. tím, že se tyto deficity vyskytují v zemích, kde se mnoho potravin bìžné spotøeby obohacuje právì nìkterými z tìchto živin.
Epidemiologické a také sociologické prùzkumy provedené nedávno v USA a v rùzných evropských zemích ukazují, že pravidelnými uživateli doplòkù stravy
s vitaminy a minerálními látkami jsou nejèastìji lidé
s uvìdomìlým a aktivním pøístupem ke svému zdraví.
Pøevažuje generace støedního a vyššího vìku, více
spíše ženy než muži, nekuøáci, støídmí konzumenti alkoholu mající optimální hodnotu BMI, s vyšší úrovní
vzdìlání, prùmìrnì až nadprùmìrnì fyzicky aktivní,
ukáznìnì se podrobující lékaøským preventivním prohlídkám. Jejich stravovací praxe je témìø bezproblémová, neboś se blíží výživovým doporuèením. Specifickou skupinou, která ve znaèné míøe a pravidelnì
užívá tyto doplòky stravy, èasto obohacené o další
biologicky aktivní látky, jsou sportovci všech odvìtví a výkonnostních kategorií (min. 30 %, v nìkterých
sportech 100 % sportovcù).
Užívání komerèních esenciálních živin se obecnì
považuje za nadbyteèné, protože se deficitùm lze vyhnout plnohodnotnou a vyváženou stravou. Na druhé
stranì ale mùže mít v nìkterých pøípadech své racionální opodstatnìní nebo mùže dokonce být velmi potøebné.
Uvádíme nìkolik typických pøíkladù:
• dlouhodobìjší aplikace diet se sníženou energií, které
zároveò obsahují snížené množství esenciálních živin;
• podobná situace nastává u seniorù, u nichž se pøirozenì snižuje množství konzumované potravy a sou-
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Tabulka 1
Nìkteré nežádoucí interakce mezi suplementy a léky
Suplement
Vitamin A
Vitamin E
Kyselina listová
Kyselina L-askorbová
Kyselina L-askorbová
Niacin
Vitamin K
Vitamin B12

kontra lék
Možné zdravotní obtíže
x dikumarol, heparin, warfarin aj.
Zvýšené riziko krvácení
x acetylsalicylová kyselina
Zesílený antitrombotický úèinek
x phosphenytoin, pancreatin, colestipol
Snížená absorpce kyseliny listové
x hydroxid hlinitý, zásaditý uhlièitan hlinitý
Zvýšená toxicita hliníku
x amygdalin
Rychlé zvýšení koncentrace kyanidu v trávicím systému
x statiny
Zvýšené riziko svalových poruch
x warfarin
Riziko vnitøního krvácení
x kyselina aminosalicylová, ranitidin, kyselina askorbová,
Snížené využití vitaminu B12
chloramfenikol
Vápník
x kyselina acetylsalicylová
Snížený úèinek acetylsalicylátu
Vápník
x železo
Snížená absorpce železa
Vápník
x digoxin, digitoxin
Riziko kardiotoxicity, arytmie
Vápník
x verapamil
Snížení antihypertenzního úèinku
Hoøèík
x allopurinol, kyselina acetyl-salicylová, vitamin D, dikumarol
Snížený úèinek léku
Železo
x zinek, gossypol, sójový protein
Snížená absorpce železa
Údaje uvedené v této tabulce byly pøevzaty z práce E.A. Yetley, Multivitamin and multimineral supplements: Definitions, characterization, bioavailability, and drug interactions. Am.J.Clin.Nutr. 85 (Suppl.): 269S – 276S, 2007

èasnì se zhoršuje kousání a vznikají poruchy trávení
(v západní Evropì se zjišśuje u 40–80 % seniorù deficit vitaminu A a D, vápníku, železa a zinku);

si mìl u nìkterých z nich ovìøit, zda pacient neužívá pravidelnì nìkteré suplementy.
Dùvìøiví konzumenti mikronutrientních doplòkù stravy
jsou vystavováni dalšímu riziku, a to riziku ekonomického po• stavy po velkém fyzickém, psychickém a emoèním
škození. V nìkterých zemích byla nedávno provedena lavypìtí, jakému jsou vystaveni špièkoví sportovci vytrboratorní kontrola skuteèného obsahu živin v prodávaných
valostního zamìøení, profesionální taneèníci atd.,
preparátech. Výsledky byly zpravidla velmi tristní, neboś
ale také pracovníci ve zdravotnì rizikových podv naprosté vìtšinì pøípadù byl zjištìný obsah oproti deklamínkách (zjišśují se velké ztráty vitaminù B1, B2 a B 6
rovanému mnohem nižší. Napø. rozdíl v obsahu vitaminu
potem);
A až o 70 %, u vitaminu B12 až o polovinu, u vitaminu
• lidé nadmìrnì exponovaní rùzným chemickým škodD o 50–70 % (vesmìs v USA), u skupiny vitaminù B
livinám (kuøáci a pijani, narkomani) a xenobiotikùm
o 70 %, u vitaminu E až o 95 %, u selenu o 8 až 70 %
(vèetnì pravidelného užívání nìkterých lékù);
(evropské zemì).
Zde jakoby výrobci zohledòovali zdraví uživatelù
• stavy po tìžkých úrazech, infekcích a zánìtech (ztráty
a chránili je pøed zdravotnì škodlivými, nìkdy pouze
zinku, selenu a železa), s tìžkými popáleninami – zde
nepøíjemnými, nìkdy ale velmi nebezpeènými úèinky
se podávají roztoky živin intravenóznì.
vìtších dávek nìkterých esenciálních živin, neboś nìZa podrobnìjší zmínku stojí potenciální riziko interakkteré z nich mají mez bezpeènosti relativnì blízkou recí mezi paralelnì užívanými samotnými vitaminy a miálnì používaným doplòkovým dávkám – vitaminy A a D,
neráliemi na jedné stranì a nìkterými léky na druhé
prvky železo, selen, fluor. Tzv. megadávky vitaminu C
stranì.
(nad 1000 mg) mohou zpùsobit prùjem, vìtší dávky beta
karotenu (nad 50 mg) zežloutnutí kùže, dávka 250 mg
V tabulce 1 uvádíme nìkteré zajímavé vztahy mezi živiniacinu mùže vyvolat vyrážku, velké dávky vitaminu E
nami a nìkterými bìžnými léky:
krvácení z nosu. Ve Spojených státech se každoroènì
Doporuèuje se proto, aby byla tato rizika uvedena
registruje nìkolik tisíc pøípadù poškození zdraví nevhodv pøíbalových létácích lékù. Lékaø pøedepisující léky by
nými doplòky stravy.
Aby suplementace mikronutrienty byla
Tabulka 2
bezpeèná,
byly pøed nìkolika lety v mezináHorní bezpeèné dávky nìkterých mikronutrientù u rùzných vìkových skupin
rodní spolupráci novì stanoveny pro rùzné
Vìková skupina
vìkové skupiny horní bezpeèné limity vitaNutrient
Dospìlí
7 – 10 r.
11 – 14 r.
15 – 17 r.
minù a minerálií. V tab. 2 uvádíme pøíklady
( muži i ženy )
nìkterých z nich.
Vitamin A (μg)
1500
2000
2600
3000
Všeobecnì se doporuèuje, aby maximální
Vitamin D (μg)
25
50
50
50
Vitamin E (mg)
160
220
260
300
obsah mikronutrientu v jedné denní dávce
Kyselina listová (μg)
400
600
800
1000
nepøekraèoval polovinu jeho doporuèené
Vitamin B1 (mg)
25
34
42
50
denní dávky.
Vitamin B12 (μg)
1000
1330
1730
2000
Závìrem je užiteèné zopakovat, popø.
Vitamin C (mg)
500
670
870
1000
zdùraznit
tyto zásady aplikace doplòkù
Vápník (mg)
2500
2500
2500
2500
stravy s vitaminy a mineráliemi:
Zinek (mg)
13
18
22
25
• Nezapomínejme, že dosud nebyl spolehJod (μg)
300
450
500
600
Selen (μg)
130
200
250
300
livì prokázán preventivní úèinek „multis“
Železo (mg)
20
30
40
50
preparátù ve vztahu k neinfekèním choroBeta karoten (mg)
5
5
5
5
bám hromadného výskytu.
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• Na druhé stranì je nesporné, že pravidelné užívání
jednoduchých doplòkù stravy je pomìrné levné
a umožòuje jejich pøesné dávkování.
• Umožòuje pravidelné dodávání vybraných živin specifickým cílovým skupinám, u kterých je suplementace
indikována.
• Dosud nejsou známy všechny pøíznivé anebo škodlivé
úèinky doplòkù stravy na zdraví a není jasno v otázce
jejich optimální aplikace s ohledem na vìk a pohlaví
jejich uživatelù.

• Pociśuje se potøeba spolehlivých markerù saturace,
event. deficitu živin u jednotlivých osob.
• Relativnì nejúèinnìjší je doplòování mikronutrientù
u osob, které trpí jejich mnohoèetnými deficity a pøijímají komplexní smìsi živin.
• Uvádí se, že k odstranìní hlubší karence nìkterých
vitaminù nebo minerálií je zapotøebí pravidelná (denní)
aplikace a jejich pøimìøené dávky po dobu minim. 2
týdnù a max. po dobu 6 týdnù.

Problémy nutrièního hodnocení
spotøeby potravin v ÈR
Ing. Olga Štiková, VÚZE

Nutrièní hodnocení výživy je kvalitativním vyjádøením spotøeby potravin. Do roku 1990 nutrièní hodnocení spotøeby
oficiálnì zpracovával ÈSÚ. Nutrièní hodnocení spotøeby
potravin bylo vyjádøeno v hodnotách tzv. „jak nakoupeno“
(hodnoty uvádìly obsah živin a dalších faktorù v tržní hmotnosti nakoupené potraviny, po odstranìní nepoživatelných
èástí). Pro úèely nutrièního hodnocení byla v ÈSÚ používána
odlišná nomenklatura spotøeby potravináøských výrobkù než
u mezinárodního srovnání. Jednotlivé druhy potravin a potravinových skupin se nutriènì hodnotily pouze za pøímou
spotøebu (bez výrobní spotøeby), tj. po odpoètu spotøeby
v potravináøské výrobì na jiné výrobky (napø. maso na
masné výrobky a konzervy, mouky na pekárenské a další
výrobky, cukr na cukrovinky, nápoje apod.).
Od roku 1991 již ÈSÚ nutrièní hodnocení spotøeby nezpracovává. Proto navrhlo VÚZE pro ÈSÚ nìkolik variant
øešení problematiky nutrièního hodnocení:
1. Novì zpracovat metodiku nutrièního hodnocení na
základì dostupnosti statistických údajù o spotøebì
u každé potravinové komodity (v té dobì byly problémy
i se zjišśováním a výpoèty spotøeby potravin).
2. Vypracovat u každé potravinové skupiny systém nutrièního hodnocení tak, aby navazoval na další komodity, do
kterých vstupuje (napø. cukr na cukrovinky, cukráøské výrobky, mléèné výrobky, nápoje apod.). Jinak by docházelo
k duplicitám a nutrièní hodnocení by bylo bezcenné.
3. Pøedevším se jednalo o rozhodnutí, zda nutriènì hodnotit celé velké potravinové skupiny nebo podrobný
sortiment výrobkù.
4. Nevýhodou výpoètu nutrièních hodnot ze spotøeby
potravinových skupin je možnost podhodnocení èi
nadhodnocení koneèných výpoètù, vzhledem ke zmìnám ve struktuøe spotøeby. Nutrièní hodnocení podle
podrobnìjšího sortimentu je podstatnì pøesnìjší.
ÈSÚ však návrhy neakceptoval a nutrièní hodnocení
neprovádí.

Stav nutrièního hodnocení po roce 1990
Pøestože o dùležitosti propoètù nutrièních hodnot
celkové spotøeby potravin není pochyb, v období po
roce 1990 absentují jakékoli oficiální údaje o nutrièních
hodnotách (aś již v hodnotách „jak nakoupeno“ nebo „jak
snìdeno“). Bohužel, pøes stálé upozoròování na tyto nedostatky, nebyl problém výpoètu nutrièních hodnot vùbec
øešen. Pøitom nutrièní hodnocení spotøeby je dùležité nejen pro mezinárodní srovnání úrovnì výživy daného státu,
ale zejména pro zjištìní hlavních pøíèin nesprávné výživy
ve vztahu k zdravotnímu stavu obyvatelstva a pro volbu
nápravných opatøení (výživová politika). Vzhledem k tomu,
že ÈSÚ již od roku 1991 nutrièní hodnocení spotøeby
neprovádí, odhadujeme nutrièní hodnoty ve VÚZE.
Znaèným problémem výpoètu nutrièních hodnot je
skuteènost, že se nesleduje objem potravináøských
výrobkù (resp. surovin), které se neobjeví pøímo na trhu,
ale jsou pøedmìtem dalšího zpracování do složitìjších
potravináøských výrobkù (jedná se v podstatì o meziprodukt). Nejsložitìjší situace z hlediska objemu odhadu
spotøeby pro nutrièní hodnocení je u vajec, tukù, mouky,
cukru, mléka, zeleniny a ovoce, protože pomìrnì velké
množství je pøedmìtem dalšího zpracování. Vycházeli
jsme z pøedpokladu, že se podíl výrobkù urèený pro
prodej v obchodní síti a podíl výrobkù urèených k dalšímu zpracování v posledních letech mìnil minimálnì
a proto jsme použili obdobný procentický podíl výrobkù urèených pro další zpracování v potravináøském
prùmyslu jako roce 1990 (novìjší data dosud nejsou
k dispozici). Tyto podíly samozøejmì korigujeme na
základì údajù o spotøebì podrobného sortimentu z dat
rezortní statistiky MZe a z dat statistiky rodinných úètù.
Z tìchto dùvodu jsou naše konkrétní údaje o pøíjmu
jednotlivých nutrièních faktorù pouze orientaèní, ale
vzhledem k používání stejné metodiky jsou dobøe srovnatelné v èasové øadì.
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Zelenina jako zdroj folátù
Ing. Vlasta Fiedlerová, Ing. Marie Holasová
Výzkumný ústav potravináøský Praha, v.v.i.
Foláty je obecný název pro slouèeniny, které se pøirozenì vyskytují v øadì potravin a které vykazují podobnou vitaminovou aktivitu jako kyselina listová (kyselina
pteroylmonoglutamová, PGA). Foláty se vyskytují jako
redukovaná substituovaná forma pteroylmonoglutamátù,
lišící se substituentem a poètem pøipojených glutamových
zbytkù. Kyselina listová se pr ak tick y
v pøírodì nevyskytuje
a syntetická forma se
používá pøi fortifikaci
potravin.
Foláty pùsobí jako
ko e n z y m y v ø a d ì
metabolických pochodù. V posledních
deseti letech bylo
potvrzeno, že foláty
mohou snížit riziko
defektù neurální trubice u novorozencù,
pokud je v dobì pøedcházející tìhotenství
a v dobì tìhotenství
jejich pøíjem u žen
dostateèný. Pozdìjší
výzkumy upozornily
na vztah kardiovaskulárních onemocnìní a výskytu hyperhomocysteinemie. Problém hyperhomocysteinemie
koreluje se sníženým pøíjmem vitaminù skupiny B, pøedevším folátù, vitaminu B6 a vitaminu B12. Nedostateèný
pøíjem folátù je dáván i do souvislosti s výskytem nìkterých forem rakoviny.
Výživová doporuèení pro dospìlou populaci v ÈR
(pro úèely oznaèování výživové hodnoty potravin) zatím
uvádí 200 μg kyseliny listové/den (Vyhl. è. 450/2004
Sb.). Nový pøedložený návrh pøedpokládá doporuèený
denní pøíjem 400 μg/den a pro tìhotné a kojící ženy 600
μg/den. Nová doporuèení zejména ve státech, kde se
tímto faktorem nìkteré výrobky fortifikují, uvádí i horní
limit pro pøíjem kyseliny listové. Za bezpeènou dávku je
pro dospìlé vèetnì tìhotných a kojících žen považováno
1000 μg/den.
Za hlavní zdroj folátù zajišśující cca 40 % denního
pøíjmu je ve výživì èlovìka považována zelenina. Podle
údajù Èeského statistického úøadu èinila v roce 2004,
2005 a 2006 spotøeba zeleniny 79,8, 77,8 a 81,4 kg/
osobu, resp. Vzhledem ke zvýšené nabídce a dostupnosti zeleniny na trhu po celý rok, ke zvýšené nabídce
zeleninových salátù v závodech veøejného stravování
a i k rostoucí intenzitì osvìty v oblasti výživy lze oèekávat
další nárùst ve spotøebì zeleniny.
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Obsah folátù v zeleninì je samozøejmì ovlivnìn odrùdou, podmínkami pìstování, klimatickými podmínkami,
skladováním po sklizni, kulinární úpravou, ale také použitou analytickou metodou. Hlavním pøedstavitelem folátù
v zeleninì je 5-methyltetrahydrofolát (5-MTHF).
Pro stanovení folátù se nejèastìji užívá mikrobiologická metoda, nebo
metoda HPLC. Postup obecnì zahrnuje homogeniza ci, extrakci, enzymovou hydrolý zu
a mikrobiologické
nebo HPLC stanovení. Pro hydrolýzu
polyglutamov ých
øetìzcù se tradiènì
používá konjugázy.
Foláty však mohou
bý t vázány na po l y s acha r id y nebo
bílkoviny a proto je
v nìkterých postupech doporuèováno
též použití -amylázy
a proteázy k uvolnìní z matrice.
Následující èást uvádí obsahy 5-MTHF ve vybraných
druzích zeleniny stanovené validovanou metodou HPLC
a retenci 5-MTHF pøi nejbìžnìjší kulinární úpravì
– vaøení.
Materiál a metody
Zelenina byla zakoupena v tržní síti. 5-MTHF byl stanoven metodou HPLC po enzymové hydrolýze s užitím
konjugázy z vepøových ledvin a α-amylázy. Tento zpùsob
uvolnìní folátù byl experimentálnì ovìøen jako nejúèinObsah 5-MTHF v nìkterých druzích zeleniny
Zelenina
brambory
brokolice
cibule - naś
kvìták
mrkev
paprika èervená
paprika zelená
paprika žlutá
petržel kadeøavá
rùžièková kapusta
salát ledový
špenát listový
zelí bílé
zelí èínské

Obsah 5-MTHF (μg/100g)
15
56
50
89
23
46
17
23
104
50
73
87
16
72

Po 8 min varu zùstalo zachováno jen 37–52 % pùvodnì
pøítomných folátù. Je patrné, že vyšším ztrátám folátù
dochází pøi tepelné úpravì
listových zelenin. Rùzná výše
retence u testovaných zelenin
mùže souviset s vlastnostmi
jednotli v ých dr uhù jako je
pomìr hmotnosti a povrchu
a pøítomnost endogenních
antioxidantù

nìjší. Ztráty folátù bìhem varu byly sledovány po dobu 2,
4, 8 resp. 12 min pøi hmotnostním pomìru zelenina/voda
= 1/3. Retence folátù je vyjádøena v % folátù pøítomných
v èerstvé zeleninì.
Výsledky
V tabulce jsou uvedeny nalezené hodnoty obsahu 5MTHF v nìkterých druzích èerstvé zeleniny. K analýze
byly vybrány vzorky, které pøedstavují významný zdroj
folátù a to jak z hlediska vysokého obsahu folátù, tak
i z hlediska vysokého podílu ve stravì. Špenát, èínské
zelí, salát, kvìták a brokolice mají obsah 5-MTHF nad 50
μg/100g, jejich roèní spotøeba je podle údajù statistického úøadu v rozmezí 0,5-2,5 kg/osobu. V bramborách
bylo nalezeno 15 μg 5-MTHF/100g, jejich roèní spotøeba
však èiní 70 kg/osobu. Další ménì bohaté zdroje jako
je mrkev nebo bílé zelí rovnìž mají významný podíl ve
spotøebì – 6,0 a 8,8 kg/os/rok, resp.
Zelenina je v nìkterých pøípadech konzumována po
kulinárním zpracování, které však mùže mít za následek zmìnu nutrièní hodnoty a v mnoha pøípadech její
zhoršení. Reaktivita a rozpustnost folátù je dùvodem
k pøedpokladu znaèných ztrát pøi zpracování, skladování
i kulinárních úpravách. Hlavními pøíèinami ztrát folátù je
vyluhování a oxidaèní degradace.
Z grafu je patrný vliv vaøení ve vodì na retenci 5MTHF u vybraných druhù zeleniny. Doba varu byla
volena tak, aby bylo dosaženo optimálních senzorických vlastností (8-12 min vaøení) a obsahy folátù byly
stanoveny ve tøech èasových intervalech. Pro brokolici,
rùžièkovou kapustu, špenát a kapustu se jednalo o 2, 4
a 8 min vaøení. Pro kvìták a mrkev byly odbìry provedeny po 4, 8 a 12 min. V pøípadì mrkve však byly optimální senzorické vlastnosti zjištìny již po 8 min vaøení.
Ztráty folátù bìhem vaøení pøi stejných podmínkách se
liší pro jednotlivé druhy zeleniny. Nejvyšší retence byla
nalezena u rùžièkové kapusty, kvìtáku a brokolice. Po
8 min varu zùstává u tìchto druhù zachováno více než
75 % pùvodnì pøítomného množství folátù. Nižší hodnoty retence byly zjištìny u špenátu, kapusty a mrkve.

Závìr
Z bìžnì konzumované zeleniny mají vysoký obsah folátù
špenát, èínské zelí, salát, kvìták
a brokolice. Vzhledem k vysoké
spotøebì, navzdory nižšímu obsahu folátù, lze za dobrý
zdroj považovat i brambory, mrkev a bílé zelí. Pøi vaøení
zeleniny dochází ke ztrátám folátù. U rùžièkové kapusty,
kvìtáku a brokolice èiní ztráty pøibližnì 25 %. U špenátu,
kapusty a mrkve zùstává zachováno dokonce ménì než
50 % pùvodního množství folátù. Z hlediska obsahu folátù je vhodné, pokud je to možné, konzumovat èerstvou
zeleninu a pøi kulinární úpravì volit šetrné postupy.
Literatura u autorek

Z-WARE
Firma Z-WARE nabízí Windows verzi
stravovacího software pro Vaše jídelny.
Zároveò Vám rovnìž nabízíme stravovací systémy
(terminály) na bezkontaktní karty, klíèenky, karty
s èárovým kódem a èipy Dallas
SW-Strávníci, evidence, filtrování, tisky, internet
banky, vyúètování, pokladna, atd.
od 6.900,-Kè + DPH 19 %
SW-Skladování, jídelníèek, normování,
žádanky, støediska, receptury, kalkulace,
spotøební koš, atd.
od 6.500,- Kè + DPH 19 %

Komplet SW pro malé jídelny a MŠ
od 7.500,-Kè + DPH 19 %
Školení a servis po celém území ÈR
Havlíèkova 44
Hviezdoslavova 29a
586 01 Jihlava
628 00 Brno - Líšeò
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
www.z-ware.cz
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Ze svìta výživy
Šśáva z granátových jablek snižuje riziko rakoviny prostaty
Kolektiv vedený N. Seeramem (Universit y of California, Los
Angeles, USA) prokázal, že
konzumace šśáv y z granátových jablek pomáhá inhibovat rùst rakoviny prostaty.
Prokázalo se totiž, že šśáva
z granátového jablka pro dlužuje dobu zdvojení (z 15
na 54 mìsícù) prostatového
specifického antigenu (PSA).
Nejrozšíøenìjšími polyfenoly
ve šśávì z granátových jablek jsou ellagitaniny. Proto
vznikla domnìnka, že právì
tyto slouèeniny nebo jejich
metabolity by mohly být pøíèinou chemoprotektivních vlastností
šśávy z granátových jablek. Ellagitanin
se hydrolyzuje na kyselinu ellagovou

a dále pøechází pùsobením støevních
baktérií na urolithiny A a B (3,8dihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran- 6 deriváty). Podáváním
myším samcùm ellegitaninem
obohacené šśáv y z graná tov ých jablek byl studován
metabolizmus a tkáòové rozdìlení ellegitaninù. Ukázalo
se, že derivátù ellegitaninù se
vyskytuje nejvíce v prostatì,
v tlustém støevì a støevní tkáni. Prokázán byl i pozitivní vliv
kyseliny ellagové a nìkterých
syntetizovaných urolithinù na
inhibici rùstu rakovinných bunìk prostaty in vitro.
Prostate cancer risk reduced by
pomegranates. Soft Drink International,
November 2007, s. 17
Per

Zmrzlina z kozího mléka
Inovaèní centrum pro mražené
smetanové dezer t y spoleènosti
Danisco (ht tp://w w w.danisco.
com/cms/connect/) vyvinulo nový
druh zmrzliny vyrobené z kozího
mléka. Kozí mléko je podle názoru
výrobce pro tyto úèely vynikající
alter nati vou k r av ského mlék a.
Kozí mléko má pøíznivé zdravotní
úèinky vzhledem k vysokému obsahu triacylglycerolù se støednì
dlouhým øetìzcem, které ho èiní
stravitelnìjším než mléko kravské,
v y k a zuj e v y š š í ob s a h vá pní ku
a nižší obsah laktózy, cholesterolu a alergenù. Zmrzlina se vyrábí

Nedostateèná výživa ve stáøí
U nás je pozorováno, že podíl špatné výživy roste s rostoucím vìkem a tento vývoj
je pøisuzován hlavnì špatné finanèní situaci starých osob. Protože podíl starých lidí
v obyvatelstvu roste, jejich výživa se sleduje ve všech vyspìlých zemích. Ukázalo
se, že podobný trend jako u nás existuje i v pomìrnì bohatém Rakousku a Nìmecku a nedostatky jsou jak v pøíjmu hlavních živin, tak i mikronutrientù, napø. vitaminù
a minerálních látek. Významnou pøíèinou je ztráta chuti k jídlu, takže BMI klesá pod
20 kg/m2 a nastává i ztráta vody v tìle (až o 5 % za 3 mìsíce). Ubývá svalové hmoty
a narùstá podíl tukové tkánì. Tím roste i výskyt nemocí závislých na špatné výživì.
Nedostatky se vyvíjejí pomalu a èasto trvá dost dlouho, než se zøetelnì projeví. Kromì
nedostatku bílkovin bývá ve stravì také nedostatek vitaminu C, vitaminu D a kyseliny
listové, z minerálních látek je to hlavnì nedostatek vápníku, hoøèíku a také železa
(pozorovaný napø. ve Švýcarsku). Nedostatek železa se mùže projevit ve zhoršení
pamìti.
B. Sturtzeil, Ernährung aktuell, è. 3, 8-10 (2007)
jdx

Brazilské zamìøení na funkèní nápoje
Bìhem mezinárodní výstavy Potravinové doplòky Jižní Amerika (Food Ingredient
South America – FISA) byly zaznamenány
ètyøi hlavní smìry obohacování vitaminy. Jednalo
se o obohacování èerného
èaje, urèeného ženám,
vitaminy D3, B6, kyselinou
listovou, vápníkem, bórem
a hoøèíkem jako prevence osteoporosy. Objevila
se i pøipravená smìs vitaminù B12, B 6,
kyseliny panthotenové a niacinu, dále
D-glukuronolaktonu, taurinu a inositolu
pro energetické nápoje. Pro nápoje na
bázi sóji v nízkoenergetické variantì
byla pøipravena smìs obsahující vitaminy
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A a C a železo. Pro prevenci kocoviny
sacharidovým elektrolytickým nápojem
byla pøipravena smìs vitaminù, minerálních látek, fosfolipidù,
aminokyselin a sladidel.
Se zvyšující se zdravotní
uvìdomìlostí se oèekává
vyšší poptávka pro tìchto
funkèních potravinách
i v Brazílii. Obrat z funkèních nápojù v Brazílii èiní
v souèasnosti 1,2 mld. USD a oèekává se
rùst v následných 5 letech o 70 %.
Brazilian focus on function. Soft
Drinks International, September 2007,
s. 20
Per

z èerstvého, kozího biomléka, má
nízký obsah tuku, pøièemž zùstává
zachována hladká, bohatá textura
díky pøídavku preparátu Cremo d a n 8 0 9 (o v l i v ò u j e p o è á te è n í
velikost kr ystalù a pùsobí proti
jejich rùstu) Creamline a Litesse
II (polydextrosa) spoleènosti Danisco. Vanilkové aroma v ýrobku
ponechává prostor pro charakteristickou, jemnì štiplavou pøíchuś
kozího mléka. Více informací na
adrese http://www.danisco.com/
cms/connect/corporate/products+and+services/food/frozen+desserts/related/news/businessupdate_120_en.htm
http://www.fdin.co.uk/news/
index.php?type=related&generate=yes&news_article_
id=18093945#18093945
(kop)

Nìkteré nutriènì imunologické problémy
technologického a kulinárního zpracování
potravin
RNDr. Petr Šíma, CSc.1 a MUDr. Bohumil
Turek, CSc.2
1)
Sektor imunologie a gnotobiologie MBÚ AV
ÈR, v.v.i., Praha
2)
Spoleènost pro výživu, Praha
Souèástí sledování vývoje zdravotního stavu v souvislosti s výživou by mìlo být též hodnocení zmìn ve složení
stravy, k nimž dochází pøi technologickém zpracování
potravin a pøi kulinární pøípravì pokrmù, a to zejména
u dìtí a seniorù. V zaøízeních spoleèného stravování, by
mìla být pro skladbu stravy uplatòována kritéria, která
urèují nejen vhodné pomìry základních potravinových
složek vèetnì vitaminù, minerálních látek a stopových
prvkù a dalších látek, ale také pøesnì definované limity
zabezpeèující co nejnižší obsahy potenciálnì škodlivých
látek vznikajících pøi zpracování potravin, které by mohly
nepøíznivì ovlivnit zdravotní stav. Na druhé stranì by se
poznatky o možném nežádoucím úèinku takových látek
mohly a mìly uplatnit ve zdravotní výchovì a v poradnách
pro osoby trpící nìkterým typem chronického onemocnìní (obézních, diabetikù, ohrožených metabolickým
syndromem, nádory) a také tìhotných a kojících matek.
Šíøení chronických onemocnìní
Chronické nemoci pøedstavují v souèasné dobì hlavní
pøíèinu nemocnosti a úmrtnosti v rozvinutých zemích.
Zpráva SZO uvádí, že chronické nemoci celosvìtovì
zaujímají 46% všech onemocnìní a 59% všech úmrtí.
Navíc je za poslední léta zaznamenáván jejich stále
rychlejší nárùst dokonce i v rozvojových zemích. Každý
rok na nì umírá na celém svìtì 35 milionù lidí a tento
poèet stále vzrùstá.
Významnou pøíèinou této nemocnosti je zpùsob života.
Ten se zaèal výraznì mìnit zejména v dobì prùmyslové
revoluce, která nastala ve vyspìlých zemích v první
polovinì 19. století. Tato tzv. westernizace životního
stylu znamená radikální pøemìny: pøedevším je to zmìna
výroby potravin, zmìna stravovacích návykù (pøechod
od neupravované pøirozené stravy na stravu technologicky zpracovávanou a stále více chemicky upravovanou
a vysoce energetickou). Tento životní styl se vyznaèuje
i malou fyzickou aktivitou, vysokou pracovní zátìží a sociálními tlaky, které posléze vyúsśují do stresových stavù.
Za posledních 150 let došlo v potravinách k významným
promìnám: snížil se obsah vlákniny, antioxidantù rostlinného pùvodu a nenasycených mastných kyselin, pøièemž
se nejménì dvojnásobnì zvýšil obsah saturovaných
transmastných kyselin (v prùmìru z 20 % na 40 %). Došlo
i k významnému zvýšení glykemického indexu.
Nepøíznivé dùsledky úpravy potravin
K nejšetrnìjším technologickým a kulinárním zpùsobùm zpracování potravin patøí tepelná pøíprava stravy
vaøením, vaøením v páøe a dušením. Pøi peèení, smažení,
grilování a také pøi uzení, ionizaci, ozaøování, sušení a pøi
pøídávání rùzných aditiv dochází v rùzných potravinových
surovinách ke zmìnám: vzniká øada stabilních slouèenin,
které mohou za podmínek dlouhodobého pøíjmu nepøí-

znivì ovlivnit zdravotní stav. Jedná se vždy více o dlouhodobé hromadìní tìchto látek v tìle než o momentální
pùsobení nìkterých nežádoucích nutrièních složek.
K nežádoucím látkám vznikajícím pøi tepelné pøípravì
i v prùbìhu jiných technologických postupù zpracování
potravin patøí zejména polycyklické aromatické uhlovodíky, heterocyklické aminy, akrylamid a trans-isomery
mastných kyselin a také rùznorodé látky dnes skupinovì
oznaèované jako koneèné produkty pokroèilé glykace
(AGE, Advanced Glycation End products), nebo koneèné
produkty pokroèilé lipoxidace (ALE, Advanced Lipoxidation End products). Ty vznikají pøi neenzymových reakcích
sacharidù s bílkovinami (AGE) nebo pøi lipoxidaèních èi
lipoperoxidaèních procesech (ALE).
Je to témìø sto let, kdy L. C. Maillard popsal reakci
sacharidù s bílkovinami (glykace) bez úèasti enzymù
a vyslovil pøedpoklad, že takto modifikované bílkoviny
(AGE produkty) mohou mít význam v patogenezi chronických chorob, zejména diabetu 2. typu. Tato hypotéza
vzbudila vìtší pozornost teprve pøed dvìma desetiletími,
a podrobnìji se jí specialisté zabývají v posledních pìti
letech. Pøi pøevážnì neenzymových reakcích sacharidù
s aminokyselinami, peptidy, bílkovinami a nukleovými
kyselinami se vytváøejí pøechodné meziprodukty, které
v prùbìhu Maillardovy reakce procházejí rùznými komplexními pøemìnami, až vytvoøí dále již nerozložitelné,
stabilní chemické slouèeniny tzv. Maillardovy produkty
- AGE. Rozlišují se LAGE (Low AGE) a HAGE (High AGE).
Bylo prokázáno, že HAGE mají závažnìjší nežádoucí
úèinky než LAGE. Pøitom jsou stále objevovány nové,
pøedtím neznámé AGE. Stejné úèinky jako AGE mají
i koneèné produkty pokroèilé lipoxidace (ALE). Jsou to
zvláštì lipidy v mléèných produktech a v mase, jsou-li
upravovány tepelnì.
Bez ohledu na potravinový zdroj jsou AGE i ALE
dlouhodobì hromadìné v organismu pøíèinou oslabení
imunity vyúsśující v chronické zánìty a zvýšený sklon
k infekèním chorobám, ve snížení antioxidaèní ochrany,
v narušení mechanismù oprav DNA, v hromadìní toxických látek, a co je nejdùležitìjší, urychlují nástup a vývoj
rùzných chronických onemocnìní.
Vyskytují se též produkty pokroèilé oxidace bílkovin
(AOPP). Podobnì jako AGE se spoluúèastní v patogenezi
øady onemocnìní (zejména se jedná o diabetes 2. typu,
aterosklerosu, ale i o selhání ledvin aj.) Zvýšení AOPP
signalizuje spíše akutní poškození, zatímco AGE zmìny
chronické. Zamezí-li se hromadìní AGE a ALE produktù
v organismu, dochází k poklesu zánìtlivých procesù
a zlepšuje se prùbìh chronického onemocnìní.
Prozánìtlivé složky nutrice a šíøení chronických
onemocnìní
Organismus má k dispozici øadu ochranných mechanismù, které umožòují následky poškozujících AGE i ALE
omezit nebo jim zabránit. Jde o chemické, biochemické
a enzymové procesy vèetnì imunitních reakcí, do kterých se zapojují komplexnì všechny složky nespecifické
i specifické imunity.
Riziko snižuje celá škála ochranných látek. Jedná se
pøedevším o vitaminy s antioxidaèními úèinky jako jsou E
nebo C zvyšující antioxidaèní aktivitu v tkáních, dále karo-
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které se velmi èasto uvedené produkty váží. Navíc bylo
prokázáno, že takto pozmìnìný LDL cholesterol je z organizmu odstraòován daleko pomaleji. Nejvíce ohroženi
jsou opìt diabetici, kteøí mají hladinu pozmìnìného LDL
cholesterolu až 4krát vyšší.
Diabetes
Dlouhodobé onemocnìní vede ke strukturálním
a funkèním zmìnám v mikro- a makrovaskulatuøe v retinì
(katarakta), ledvinách, periferních nervech, kùži (hojení
ran). Hlavními pøíèinami rùzných doprovodných potíží jsou
oxidativní stres, hromadìní karbonylovaných meziproduktù a také produktù AGE a ALE. K tomu pøispívá nadmìrný
pøíjem glukosy, ale také laktosy a fruktosy.
Tkáòové depozice AGE a ALE
Gastrointestinální onemocnìní
Nejznámìjší skladištì abnormálních bílkovin provázející
Jaterní steatosa a cirhosa a také zánìtlivé onemocnìkterá chronická onemocnìní je amyloid (zvláštní bílkoviny
nìní žaludku jsou doprovázeny vysokými koncentracemi
uložené v mezibunìèném prostoru a v okolí cév a orgánù).
AGE i ALE. V plazmì cirhotických
Depozice AGE a ALE ve tkáních
nemocných byly zjištìny až 16krát
vzrùstají s vìkem i u zdravých lidí,
vyšší koncentrace glyoxalových
u chronických onemocnìní jsou
derivátù než u zdravých jedincù.
mnohokrát vyšší. Nejvíce nevratných zmìn vyvolaných AGE a ALE
Plicní onemocnìní
se hromadí v molekulách s dlouhoU øady nemocí jako je astma,
dobou životností, což zpùsobuje
chronické obstrukèní onemocnìní
jejich funkèní omezení. Jsou to
plic, cystická a idiopatická fibróza
zejména kolageny, myelin a krysapod. je narušena oxidaènì antalin. U kolagenu jde o postupnou
tioxidaèní rovnováha. Stále více
ztrátu pružnosti, což vysvìtluje
se prokazuje, že v genezi tìchto
úbytek elasticity pøíslušných tkání
nemocí hrají hlavní roli produkty
v prùbìhu stárnutí, tedy zvýšenou
AGE a ALE.
nepohyblivost kloubù, pokles svaReumatoidní artritida a nemoci
lové výkonnosti, zmìny oèní èoèky
Dìti, váš otec je genius. Nejdøíve objevil oheò a teï pohybového aparátu
vedoucí ke snížené zrakové ostrosti
Nej vìtší nahromadìní AGE
Marshmallows. (Pro starší generace Marshmallows
(zákal, akomodace), a zmìny v karjsou bonbony typu žužu).
a
ALE
je zjišśováno v tkáních vyznadiovaskulárním systému. Je tedy
èujících se pomalým metabolismem
zøejmé, že pøi nevhodném technoa vysokou aktivitou prozánìtových
logickém zpracování potravin mùže vznikat øada produktù,
cytokinù
a
nìkterých
metaloproteinas (šlachy, synovie,
které pak nepøíznivì ovlivòují náš zdravotní stav.
chrupavka, kùže, kosti, amyloidní plaky). Tyto produkty
jsou kromì jiného patrnì hlavní pøíèinou pøetržení AchilProdukty glykace a lipooxidace a chronická onemocnìní
lovy šlachy, onemocnìní meniskù a zvláštì reumatoidní
Alergie a autoimunitní choroby
artritidy a fibromyalgie.
Tepelné zpracování a s ním spojená tvorba AGE a ALE
vyvolává v potravinách vznik neoantigenù a alergenù. Ty
Další onemocnìní
pak vyvolávají neadekvátní imunitní odpovìï s následným
Vysoké koncentrace produktù AGE i ALE jsou zjišśovávznikem alergie nebo jiné antiimunitní choroby.
ny u diabetických nefropatií a selhání ledvin. Na toto téma
už bylo v PubMed publikováno více jak 500 prací. AGE
Alzheimerova choroba a jiná neurodegenerativní
a ALE produkty kumulované v kožním elastinu a kolagenu
onemocnìní
inhibují proliferaci kožních fibroblastù. Úbytek fibroblastù
Existuje souvislost mezi Alzheimerovou chorobou
a s nimi i osteoblastù se mùže projevit i v dutinì ústní a být
eventuálnì jinými neurodegenerativními onemocnìními
jednou z pøíèin chronické periodontitidy
a diabetem typu 2 („mozkový diabetes“). U diabetu 2.
typu je incidence Alzheimerovy choroby 2–5krát vyšší.
Závìr
Spoleèným rysem obou onemocnìní je hromadìní deZ uvedeného pøehledu vyplývá, že k omezení zdrapozit amyloidu.
votních rizik nežádoucího pùsobení látek vznikajících
Trojnásobná koncentrace obsahu AGE v èichovém laloglykaèními a lipoxidaèními procesy pøi technologickém
ku, což je nejèastìjší místo, kde se Alzheimerova choroba
zpracování potravinových surovin, potravy a doplòkù
projevuje nejdøíve, byla zaznamenána u nemocných ve
stravy je zapotøebí maximálnì optimalizovat anebo pokud
srovnání se stejnì starými zdravými lidmi, což podporuje
možno naprosto vylouèit ty technologické procesy, které
hypotézu, že tyto produkty hrají pøi vývoji tohoto onemock tvorbì výše zmínìných látek vedou.
nìní významnou úlohu. Nedávné studie rovnìž naznaèují
Pøi výrobì potravin by se zároveò mìlo stát povinností
úèast AGE a ALE pøi rozvoji Parkinsonovy choroby, amyotpoužívat takové zpùsoby zpracování, které co nejvíce
rofické laterální sklerózy, Downova syndromu, mozkové
šetøí látky s antioxidaèními úèinky a které v organizmu
mrtvice, familiární amyloidotické polyneuropatie - a co
podporují aktivitu ochranných biochemických a enzyje nejzajímavìjší, také pøi Creutzfeld-Jacobovì chorobì,
mových pochodù a zesilují úèinek protizánìtových slokterá je dávána do spojitosti s nemocí šílených krav.
žek imunity. Dodržování takovýchto postupù je úkolem
Aterosklerosa a kardiovaskulární choroby
pøísného hygienického dozoru. Zdá se, že toto je jedna
ApoB jako složka LDL cholesterolu je relativnì velcest jak omezit šíøení chronických onemocnìní u nás,
ká molekula s vysokým obsahem lysinu a argininu, na
ale i v celosvìtovém mìøítku.
teny a karotenoidy nebo vitamin D úèinný zejména ve vyšších
zemìpisných šíøkách. Podobný úèinek mají stopové prvky Se,
Zn, Cu a Mn, které jsou obsaženy v antioxidaèních enzymech
(napø. glutathionperoxidasa a superoxiddismutasa), dále pøírodní antioxidanty, napø. polyfenoly, anthokyany, arylisothiokyanáty
a indol-3-karbinol obsažené v brukvovité zeleninì. Rovnìž
taurin, vyskytující se zvláštì v neutrofilech a také v erytrocytech,
sítnici a nervové tkáni, patøí k ochranným látkám stejnì jako
probiotika a prebiotika. Baktérie mléèného kvašení vyvazující
kyslíkové radikály a tím nìkteré kancerogenní látky zánìtlivé
procesy výraznì potlaèují a také eliminují AGE i ALE z potravin
ještì pøed jejich resorpcí v trávicím traktu.
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Barentz získal většinový podíl ve Vitablend Holding
Barentz Europe BV dnes oznámil získání většinového podílu ve Vitablend Holding, soukromé výrobní
společnosti, zabývající se výrobou antioxidantů, vitamínových a minerálních směsí a nutraceutik pro potravinářský
a farmaceutický průmysl.
Společnost Barentz díky nabytému podílu posílí své technologické kapacity a vedle vlastních globálních
specializovaných center pro masný a pekárenský průmysl se Vitablend stane globálním specializovaným centrem
pro nutriční výrobky a koncepční rozvoj.
Portfolio výrobků společnosti Vitablend dokonale zapadá do výrobkového mixu, který Barentz nabízí po celé
Evropě prostřednictvím svých 19 poboček ve 25 zemích, a posiluje vztahy s klíčovými evropskými zákazníky.
Sourcingové činnosti společnosti Barentz, soustředěné v pobočkách v Číně a Indii, poskytují strategickou výhodu
pro Vitablend.
Společnost Vitablend byla založena v roce 2000 a má nejmodernější závod ve městě Wolvega, v provincii
Friesland v Nizozemsku. Společnost je odborníkem na ochranu potravin s kompletním sortimentem antioxidantů
a fortifikaci potravin prostřednictvím individuálně připravených směsí mikroživin jako jsou vitamíny, minerální látky,
aminokyseliny, nukleotidy a nutraceutika.
Společnost nabízí obrovské know how v potravinářských a farmaceutických průmyslových aplikacích od výživy dětí
po klinickou výživu a potravinové doplňky až po pomazánky, pečené výrobky, cereálie a nápoje.
Vitablend má vlastní výrobní pobočky ve Francii, Německu a Velké Británii.
Barentz je specializovaná distribuční společnost pro potravinářský, krmivářský, farmaceutický, kosmetický a chemický
průmysl. Společnost roste zejména díky organickému růstu a teprve od devadesátých let vstupuje na celoevropský trh.
Získání podílu svědčí o rozhodnutí posílit svoji pozici předního dodavatele zvláštních potravinových přísad v Evropě.
„Barentz nám poskytuje spolupráci a podporu, které nám umožní realizaci našich ambiciózních
cílů růstu”, říká Jack Boers, ředitel Vitablend Holding. „Odborná znalost vývoje a výroby
ochranného a fortifikačního systému, kterou Vitablend disponuje, přinese větší hodnotu
výrobnímu portfoliu Barentz. Rozsáhlé prodejní sítě v Evropě nám zároveň pomohou
urychlit náš růst a infrastruktura společnosti Barentz nám pomůže snížit náklady, například
prostřednictvím Barentz Sourcing.”
„Na rozdíl od mnoha našich konkurentů se společnost Barentz stala celoevropským distributorem zvláštních
potravinových přísad především díky organickému růstu a bude tak pokračovat i nadále. Nabízíme kompletní
portfolio výrobků a „one-stop-shop“ (komplexní služby z jednoho místa) pro naše zákazníky. Současně jsme získali
některé jedinečné technologické výrobní společnosti jako Barentz Ingredients v roce 2002, L.I. Frank-Miedendorp
v roce 2007 a nyní Vitablend. S našimi globálními specializovanými centry pro pečivo, masné a nutriční výrobky
pokračujeme v posilování naší inovační a technologické podpory pro naše zákazníky”, říká Hidde van der Wal,
generální ředitel Barentz Europe BV.

BARENTZ spol. s r.o.

Za Trati 752, 339 01 Klatovy IV
Tel.+420 376 321 612; Fax +420 376 321 510
www.barentz.cz, info.desk@barentz.cz

UPOZORNÌNÍ PRO AUTORY
Žádáme autory, kteøí mají zájem o zveøejnìní anglického souhrnu své práce, aby tento souhrn
dodali do redakce v anglické verzi spolu s pøíspìvkem.
Redakce neodpovídá za jejich vìcnou a jazykovou správnost.
Všechny autory žádáme, aby ke svým pøíspìvkùm pøiložili kontaktní adresu (telefon + mail),
rodné èíslo a bankovní spojení kvùli výplatì honoráøe.
Je-li více autorù a žádají-li o zaslání honoráøe jednotlivým osobám, dodejte spolu
s rukopisy i procentní rozdìlení honoráøù (vè. dat uvedených výše).
Redakce.
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Nové knihy
Kvalita rostlinných produktù na prahu 3. tisíciletí
Recenze na publikaci J. Prugara a kolektivu
Velmi obsáhlou publikaci sepsal kolektiv renomovaných
58 autorù z celé republiky, kteøí se tou urèitou tématikou
vìtšinou dlouho zabývají. Vedoucím tohoto gigantického
kolektivu byl doc. Ing. Jaroslav Prugar DrSc., pøedseda
Komise jakosti rostlinných produktù ORV ÈAZV Praha,
kterou vykonává už celých 45 let. Uvedená rozsáhlá
problematika je sepsána na 327 stranách a rozvržena
do 8 nestejnì velkých kapitol.
V publikaci jsou diskutovány žádoucí i nežádoucí látky v rostlinných produktech a zpùsoby jak je možné je
ovlivnit. Popsány jsou jak jednotlivé klasické rostlinné
komodity – obiloviny, olejniny, luskoviny, okopaniny,
chmel, vèetnì zahradnických a lesních plodù – zelenina

a ovoce, tak i alternativní plodiny a též léèivé, aromatické
a koøeninové rostliny, houby i øasy. Poslední 2 menší
kapitolky se vìnují analytice a legislativì, které jsou
nutným a velmi dobrým doplòkem celého díla. Publikace
tedy pøedstavuje ucelené dílo v této oblasti – v oblasti
rostlinných produktù a je možno ji doporuèit pracovníkùm i ètenáøùm, zajímajícím se o tuto oblast. Každý zde
mùže nalézt informaci, kterou o rostlinných produktech
potøebuje. Vzhledem k tomu, že toto dílo psali odborníci,
kteøí vìtšinou v uvedené problematice dlouho pracují,
bude mít získaná informace dobrou platnost. Publikaci
mùžeme ke studiu doporuèit.
blatt

Konference, semináøe
Šedesáté výroèí založení Svìtové zdravotnické organizace
(World Health Organization)
V roce 1945 na Konferenci OSN o mezinárodní organizaci její úèastníci jednohlasnì schválili návrh Brazílie a Èíny
na vytvoøení nezávislé mezinárodní zdravotnické organizace v rámci OSN. O rok pozdìji v roce 1946 v New Yorku
podepsalo 61 státù z celého svìta vèetnì tehdejšího Èeskoslovenska Zakládací smlouvu Svìtové zdravotnické
organizace (World Health Organisation, WHO). Zakládací smlouva nabyla platnosti 7. dubna 1948, když 26 z 61
státù, které jí podepsaly, ratifikovaly svùj podpis a uložili oficiální ratifikaèní listiny u generálního tajemníka OSN. Toto
datum – 7. duben 1948 – je uznáváno jako datum vzniku Svìtové zdravotnické organizace. Od té doby se tento den
na celém svìtì oslavuje jako Svìtový den zdraví.
Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Svìtová zdravotnická organizace mezinárodní technickou spolupráci
v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranìní nìkterých nemocí a usiluje o celkové zlepšení
kvality lidského života. Cílem èinnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.
Hlavními strategickými zámìry WHO jsou:
• omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálnì slabých skupin populace;
• podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících z ekologických,
ekonomických a sociálních podmínek;
• rozvoj spravedlivìjších a efektivnìjších zdravotnických systémù, které budou odpovídat
legitimním potøebám lidí a budou pro nì finanènì únosné;
• rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí a zaèleòování
zdravotnických aspektù do sociálních, ekonomických, ekologických a rozvojových strategií.
Hlavními smìry èinnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultaèní èinnost dle potøeb èlenských státù,
odborná pomoc pøi vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorù zdravotního stavu populace
a ukazatelù hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých státù, rozvoj a testování nových technologií a postupù pro
kontrolu nemocí a øízení zdravotní péèe.
Øídícím orgánem WHO je Svìtové zdravotnické shromáždìní (WHA) složené ze 193 èlenských státù, které se
schází jednou za rok. Jeho rozhodnutí a strategie realizuje Výkonná rada (EB), kterou tvoøí 32 zdravotnických expertù
jmenovaných vládami a která se schází dvakrát do roka.
WHO má pøibližnì 3 500 zamìstnancù. Øádný rozpoèet na období 2004-2005 èinil 880 mil. USD. Sídlo organizace je 20 Avenue Appia, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko telefon: (41 22) 791 2111; fax: (41 22) 791 3111, e-mail:
inf@who.int, webové stránky http://www.who.cz/
Dostálová
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Ze svìta výživy
Sladidlo s nízkým
glykemických indexem
Palatinosa (isomaltulosa) byla objevena v r. 1957 a zhruba dva roky je na trhu
jako nové sladidlo. Jde o disacharid na
bázi øepného cukru. Pøirozenì v malých
množstvích se vyskytuje v medu a cukrové tøtinì. Vyrábí se enzymovou izomerací
sacharosy
na palati nosu, a to
zmìnou
v a z by α1,2 - mezi
g l u kó zo u
a fruk to sou na
v a z b u α1,6. Senzorický
profil pa latinosy
pøipomíná
c u k r, j e j í
sladivost je asi polovièní. Palatinosa
není hygrospická a proto je snadno prùmyslovì použitelná. Nefermentuje, takže
je vùèi mikroorganizmùm resistentní a pøi
aplikacích do potravin zvyšuje stabilitu
produktu. Palatinosa se využívá v nápojích, napø. v isotonickém nápoji pro dìti

se sníženým obsahem energie (Togo Turbo Drink), v isotonických sportovních nápojích, v ochucených balených vodách,
v nápojích pro intelektuální pracovníky
a v potravinách pro sportovce (potraviny
pod znaèkou LUKED).
Palatinosa jako sacharid s nízkým glykemickým indexem (GI = 32) podporuje
spalování tukù. Díky zmìnì vazby se
metabolizuje velmi pomalu, èímž nezatìžuje organizmus požadavkem na tvorbu
insulinu. Je vhodná pro sportovce a pro
snižování tìlesné hmotnosti.
Low GI sweetener – healthy „fuel“
for the body. Soft Drinks International, October 2007, s. 30-32
Per

Vzhùru k margarinùm
další generace
Za posledních necelých 150 let
existence margarinù došlo k nìkolika
velkým zmìnám v jejich složení. Prvé
margariny mìly jen nahradit máslo
a skládaly se hlavnì z levnìjších živoèišných tukù, potom i rostlinných olejù.
Velká zmìna nastala zavedením ztužených (hydrogenovaných) rostlinných

a rybích olejù, které poskytly výrobky
o dokonalých texturních vlastnostech
(konzistenci), v kterých dokonce máslo
pøedèily. Ztužené tuky ovšem obsahovaly
trans-nenasycené mastné kyseliny a po
zjištìní jejich zdravotní závadnosti byly
postupnì nahrazeny tuhými rostlinnými
tuky neobsahujícími žádné trans-kyseliny nebo tzv. tuky interesterifikovanými,
ale zase s podstatnì horšími funkèními
vlastnostmi, protože byly podstatnì
mìkèí a více nasycené. Další pøemìnou
byla náhrada nìkterých rostlinných tukù
za jiné s vyšším obsahem nenasycených
mastných kyselin. Dokonce se uplatnily
vysoce nenasycené oleje, odpovídající
rybím olejùm, které však byly velmi málo
vzdorné proti oxidaci vzdušným kyslíkem
pøi skladování. V posledních nìkolika
letech nastává další vývoj, a to zavedením
n-3 nenasycených mastných kyselin, považovaných za zdraví prospìšnìjší, než
výrobky s pøevahou n-6 nenasycených
mastných kyselin. Lze oèekávat, že tyto
vylepšené margariny (lépe: roztíratelné
tuky) budou pøevažovat ve výrobì a spotøebì, jakmile se doøeší problémy s texturou a se stabilitou proti oxidaci.
Podle: M. Parmentier, Eur. J. Lipid
Sci. Technol., 109 (è. 11), 1051-1052,
2007
jdx

Spoleènost pro výživu expertním místem pro výživová a zdravotní tvrzení
V souladu s èlánkem 11 Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES è. 1924/2006 ze dne 20. prosince
2006 o výživových a zdravotních tvrzeních pøi oznaèování potravin zveøejnilo Ministerstvo zdravotnictví
seznam vnitrostátních sdružení odborníkù v oblasti lékaøství, výživy nebo dietologie. V tomto seznamu
figuruje vedle Èeské lékaøské komory, Èeské stomatologické komory, Èeské lékárnické komory a Èeské
lékaøské spoleènosti Jana Evangelisty Purkynì (a jejich odborných spoleèností) i Spoleènost pro výživu.
Tento seznam mùže být aktualizován, a to i na základì podání žádosti. Na zapsání do seznamu není právní
nárok. MZ bude žádosti posuzovat podle následujících kritérií:

•
•
•
•

pùsobnost subjektu na území ÈR;
profesní zpùsobilost;
obecná uznávanost subjektu;
dosavadní korektnost a dùvìryhodnost informací poskytovaných subjektem.

Presidium Spoleènosti pro výživu považuje zaøazení Spoleènosti pro výživu na uvedený seznam za
významné ocenìní dosavadní èinnosti Spoleènosti v oblasti výživy obyvatelstva.
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Rýže - druhy rýže, a její jakost
Ing. Karel Hamr,
Státní zemìdìlská a potravináøská inspekce, Inspektorát v Praze
Rýže je kulturní tráva, která dlouhodobì patøí mezi
základní potraviny a jako obilnina je jednou z nejstarších.
Pochází z Indie a Èíny, kde se pìstuje již více než 5000
let. Dokonce v poslední dobì probìhly tiskem i u nás
zprávy, že nejstarší dosud nalezená zrna pìstované
rýže nalezli archeologové pøi vykopávkách v jihokorejské
provincii Èchung-puk a jejich stáøí odhadli na 15000
let. Na základì provedené analýzy DNA vìdci zjistili,
že tato nalezená rýžová zrna se geneticky liší od dnes
pìstovaných odrùd rýže. Archeologické nálezy z Asie
a Afriky dokládají pìstování rýže v období více než 3000
let pø. n. l. Do Evropy se rýže dostala až v 8. století do
Španìlska. První rýžová pole v Evropì však byla založena
teprve zaèátkem 16. století (pøesnì v roce 1522) v Itálii.
Aèkoliv se rýže pìstuje témìø po celém svìtì, cca 90 %
produkce pochází z Èíny. I pøesto zaujímá Èína ve vývozu
rýže ve svìtì až druhé místo. Prvenství drží Amerika, a to
i pøes pouhý 2% podíl na svìtové produkci - to je však
zpùsobeno tím, že Amerièané konzumují rýže velice
málo. V Evropì a Americe je rýže pouze oblíbená pøíloha
k pokrmùm, pro polovinu populace na svìtì – zejména
v Asii - je ale stìžejní potravinou. Napøíklad prùmìrný
Japonec, Èíòan èi obyvatel jižní Asie roènì zkonzumuje
až 180 kilogramù rýže! Naproti tomu prùmìrný Amerièan sní roènì pouhých 8 kilogramù. Rýže setá má jako
základní potravina nezastupitelný význam pøedevším
v tropických a subtropických oblastech Asie, zejména
v Èínì, Indii a Japonsku. V padesátých letech se rýže
pokusnì pìstovala také u nás na jižní Moravì a na jižním
Slovensku, ale brzy se od toho upustilo.
V dnešní dobì tvoøí rýže základní složku potravy pro
60 % obyvatel zemìkoule (pøíloha k hlavním jídlùm, jako
hlavní jídlo nebo jako zaváøka do polévek). Její celosvìtová produkce v souèasnosti pøedstavuje cca 565 milionù
tun roènì.
Botanicky rýže setá (Oryza sativa) je travina z èeledi
lipnicovitých. Bìhem tisíciletí se vyvinuly dvì hlavní linie
podle nárokù na zavlažování: rýže vodní (bažinná) a rýže suchá (horská). Bažinná rýže se pìstuje v nížinách,
bažinách a deltách øek s vysokou teplotou vody, vzduchu
a s velkým množstvím sluneèního svitu. Vyžaduje zaplavený pozemek (rýžovištì) vodou. V ménì vyvinutých zemích
se pìstuje spíš zahradnickým zpùsobem, který mimo

jiné zahrnuje pøedpìstování sazenic nebo pøímý výsev
osiva, periodické zaplavování pozemku a ruèní sklizeò. To
pochopitelnì vyžaduje vysoký podíl lidské práce. Horská
rýže se pìstuje na terasovitých políèkách bez zaplavování
až do nadmoøské výšky do 2800 m a její pìstování je
celkovì jednodušší, ale vyžaduje velké množství srážek.
Ve srovnání s rýží nížinnou má nižší výnosy, protože má
drobné obilky.
Èlenìní rýže v naší legislativì podle použité technologie
pøi opracování zrn a velikosti zrn:
V naší legislativì se rýží rozumìjí zrna získaná z kulturní rostliny rýže seté (Oryza sativa L.) a jejích odrùd.
Dále platí, že skupiny rýže se nesmí vzájemnì mísit, ale
povoluje se pøítomnost až 10 % jiné skupiny rýže.
Evropská legislativa o spoleèné organizaci trhu s rýží
ještì definuje zlomkovou rýži jako: zlomky zrn, jejichž
délka je rovna nebo menší než tøi ètvrtiny prùmìrné délky
celého zrna.
Vybrané druhy rýže
Rýže se dále podle konzistence dìlí na rýži mouènatou a sklovitou. Rýže mouènatá se vyznaèuje vysokým
obsahem škrobu, cukru a dextrinu, pøi vaøení se rozpadává a tvoøí až mazlavou kaši. Je výživná a má své specifické
použití (rizota, paella, pilafy, nákypy, pudinky, rýžové kaše
apod.). Rýže sklovitá má lesklé sklovité obilky – ta je
u nás obvyklejší. Používá se jako pøíloha k pokrmùm nebo
tøeba jako zaváøka do polévek. Sklovitá rýže je z hlediska
vaøivosti hodnotnìjší než rýže mouènatá.
V literatuøe jsou uvádìny neuvìøitelné (a i neovìøitelné) údaje o tom, že ve svìtì se celkem pìstuje asi
na 9000 druhù rýže. Následující rozdìlení je z tohoto
dùvodu orientaèní a seznamuje ètenáøe s tìmi nejhlavnìjšími druhy, které se vyskytují zejména na evropském
trhu s rýží.
Technologickou úpravou lze rozlišit ryži loupanou,
neloupanou a natural (pololoupanou). Neloupaná rýže
je ménì obvyklá. Jedná se o rýži, která si po vymlácení
ponechala plevy. Nahnìdlá neloupaná zrnka obsahují
dùležitou vlákninu, minerální látky, vitaminy a esenciální
aminokyseliny. Upravuje se vaøením i dušením po dobu
20 až 30 minut. Je lehce stravitelná a používá se napø. do

Rýže
Definice podle vyhlášky è. 333/1997 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù :
A) Podle použité technologie pøi opracování zrn se rýže rozlišují:
Rýže neloupaná
Jedná se o neloupané obilky rýže s celistvou vrchní slupkou
Rýže pololoupaná (natural)
Jedná se o zrna rýže zbavená vrchní slupky (pluchy), má hnìdou barvu
Rýže loupaná
Jsou to zrna rýže, zbavená všech èástí oplodí a osemení a èásteènì i klíèkù
B) Podle délky zrna a pomìru jeho délky a šíøky všechny výše uvedené druhy rýže mohou být:
Rýže dlouhozrnná
Je to rýže, jejíž zrno je prùmìrnì 6 mm dlouhé a pomìr jeho délky a šíøky je zpravidla více než 3
Rýže støednìzrnná
Jedná se o rýži, jejíž prùmìrná délka zrna je mezi 5,2 mm a 6,0 mm a pomìr délky a šíøky zrna je zpravidla
nižší než 3
Rýže kulatozrnná
Je tak definována rýže, jejíž prùmìrná délka zrna je menší než 5,2 mm a pomìr délky a šíøky zrna ménì než 2
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polévek. Pokud je z neloupané rýže odstranìna pouze
vnìjší vrstva, jedná se o tzv. rýži natural, která má
hnìdou barvu, (má slupku obroušenou jen èásteènì).
Je bohatá na minerální látky, vitaminy a vlákninu. Zpravidla se jedná o kulatozrnnou rýži s typickou oøíškovou
vùní a chutí. Vìtšinou se zrno rýže loupá a poslední
vrstva brousí (leští). Odstraní se tak obaly zrna (oplodí,
osemení a bohužel i vrstva, která obsahuje vitaminy
a minerální látky).
Na evropském trhu se mùžeme setkat se záplavou
druhù rýže, ze kterých vybírám následující: Rýže, ze
které jsou odstranìny všechny obaly, se oznaèuje jako
bílá rýže. Podle tvaru a velikosti zrna se tato rýže dìlí
do tøí skupin, na dlouhozrnnou, støednìzrnnou a kulatozrnnou. Bílá barva sice dodává rýži pìkný vzhled,
ale zároveò signalizuje, že byla pøi mlýnském zpracování
zbavena cenných obalových
vrstev, tedy vitaminù a minerálních látek. Rýže parboiled
je žluté barvy, která však po
uvaøení zbìlá.Tato pøedvaøená
loupaná rýže se upravuje speciální technologií, tzv. parboildingem. Jedná se o speciální
tepelný proces, kterým neloupaná rýže prochází ve slupce
a tím si uchová vìtšinu živin
a minerálií v obilce. Princip
procesu je v kostce následující: neloupaná rýže se nejprve
vakuuje, pak je namoèena
v horké vodì (èímž se nutriènì
cenné látky uvolòují ze slupky
dovnitø obilky r ýže) a poté
následuje opracování horkou
vodní párou pod tlakem. Tato
operace má na svìdomí, že
povrch obilky ztvrdne a dojde
ke zpevnìní škrobu. Tím je
dosaženo, že zrna r ýže se
nelepí. Po spaøení horkou
párou jsou zrna vysušena a poté jsou zbavena slupky
loupáním a posledním krokem je leštìní zrn. Tato rýže
má nutrièní parametry srovnatelné s rýží natural, ale díky
tepelné úpravì nemá její tuhou konzistenci a tím je doba
vaøení rýže parboiled kratší.
Velmi kvalitním druhem dlouhozrnné rýže je rýže Basmati, což v pøekladu znamená „vùnì“. Tato aromatická
rýže pochází z Indie a Pákistánu a patøí mezi tzv. horskou
rýži. Nejvyhledávanìjší a nejjemnìjší je rýže basmati
pìstovaná na úzkých políècích u bøehù Brahmaputry
v pøedhùøí Himálaje. Neopakovatelnou chuś jí údajnì
dodává èistá voda, stékající z ohromné tající ledové masy.
Je považována za nejkvalitnìjší rýži na svìtì a pøes její
vysokou cenu se patrnì jedná i o nejrozšíøenìjší druh
rýže. Vyznaèuje se jemnou vùni a chutí s oøíškovou pøíchutí a má velmi štíhlá zrna. Velmi hodnotná je neloupaná
neleštìná pøírodní celozrnná rýže basmati, která se vaøí
cca 25 minut na rozdíl od té leštìné, jejíž doba vaøení se
pohybuje kolem 15 minut. Podmínkou správné pøípravy
této rýže je, že se musí pøed tepelnou úpravou velmi

dobøe proprat pod tekoucí studenou vodou. Po uvaøení se
zrna neslepují, rýže je sypká a kyprá. V evropské kuchyni
se používá jako pøíloha ke slavnostnìjším pokrmùm. Rýže
basmati je urèitì právem pokládána za „královnu rýží“.
Rýže „Texmati“ je texaská odrùda podobného charakteru jako rýže Basmati.
Další voòavou odrùdou rýže je jasmínová rýže, která
se pìstuje zejména v Thajsku. Vyznaèuje se charakteristickou kvìtinovou vùní. Podobá se dlouhozrnné rýži
basmati, ale po uvaøení se více lepí. V našich podmínkách se používá do salátù, nákypù a pudinkù, hodí
se i k jemným masùm. Z Indonésie a Thajska pochází
aromatická dlouhozrnná rýže, která se nazývá prostì
voòavá rýže. Po uvaøení také pøíjemnì voní a je vhodná
jako pøíloha k rybám a k jemným masùm (drùbež, telecí
maso). Pro své aromatické vlastnosti je vhodná i pro
pøípravu mouèníkù i rýžových
salátù. Mezi nejkvalitnìjší
druhy rýže patøí dlouhozrnná
rýže patna, vyznaèující se
tenkými dlouhými zrnky a po
uvaøení je suchá a sypká.
Vyznaèuje se neutrální vùní
a chutí. Je vhodná jako pøíloha a používá se též jako
zaváøka do polévek. Bý vá
technologicky upravována
jako rýže parboiled a též se
používá jako rýže ve varných
sáècích. V Americe se tato
r ýže pìstuje pod názvem
Carolina.
Kulatozrnná rýže je rozšíøena v Japonsku, ve Vietnamu, na Filipínách a z evropských zemí v Itálii, Španìlsku. Obvyklá pøíprava je, že
se rýže nejprve opraží na malém množství tuku, postupnì
se pøilévá voda a v ní se rýže
udusí do mìkka cca za 10 až
15 minut. Tato rýže vstøebává hodnì vody, dušená rýže
je kyprá až krémovité konzistence. V italské kuchyni má
bohaté využití pro pøípravu rizot, ve španìlské kuchyni
se hodí na pøípravu španìlského jídla – paelly a pak i na
pøípravu pilafu a další podobných pokrmù. Zástupcem
kulatozrnných rýží je bílá a èerná lepkavá rýže, která je
typická zejména pro Japonsko a Vietnam. Tyto lepkavé
rýže se vyznaèují odlišnou tepelnou pøípravou. Dávají
se do vroucí vody, ale dováøejí se pøi snížené teplotì po
dobu 10 až 15 minut. Po uvaøení je rýže nasládlá a dìlá
èest svému jménu – je totiž lepkavá. V Èínì se používá
k pøípravì cukrovinek, do peèiva a rovnìž pøi výrobì
rýžového piva. U nás by byla vhodná k pøípravì tøeba
rýžového nákypu nebo kaší, pudinkù apod.
Arborio (Avorio) je kulatozrnná rýže, která je rozšíøená zejména v Itálii. Vyznaèuje se mìkkými zrny, která
pøi tepelné úpravì uvolòují škrob. Díky svým vlastnostem se tato rýže hodí se pøedevším k pøípravì rizot,
a to zejména proto, že díky vysokému obsahu škrobu
pokrmy drží tvar. V Itálii se pìstuje vìtší množství rýže
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Pøíloha
Nejrozšíøenìjší druhy rýže v Itálii
Název rýže
v italštinì

Charakteristika jednotlivých druhù rýže

Originario:

Bìžný druh rýže, krátké oblé zrno, s perlovým odleskem a vysokou absorpèní schopností pøi
vaøení. Hodí se zejména pro polévky a pøedkrmy, mouèníky a další pokrmy, jako napø. rýže
s klobásou, rýže vaøená v mléce, nádivky, rýžové krokety.

Balilla:

Bìžný druh rýže, malé kulaté zrno. Je lepivá, špatnì udržuje stupeò varu. Hodí se výbornì do
polévek a pøedkrmù, mouèníkù.
Polojemná rýže velmi lepivá, vhodná pøedevším do
vývarù, polévek a pøedkrmù, nákypù. Je oblíbená hlavnì v severní Itálii, kde nahradila druh
Maratelli používaný v milánské oblasti ještì cca pøed 15-20 lety.

Padano:

Vialone nano: Vysoce cenìná polojemná rýže, oblíbená pøedevším v oblastech kolem Mantovy a Verony.
Tvar zrna je spíše oblý, protáhlý, takže se øadí mezi støednìdlouhé, nikoli krátké rýže. Dobøe
absorbuje šśávy, hodí se hlavnì do šśavnatých rizot.
Ribe:

Jemná rýže s kompaktními zrny. Hodí se dobøe k vaøení jako pøíloha místo peèiva èi brambor.
Tato rýže se hodí k rùznému použití, napø. na pilaf, rýžový salát, do plnìných paprik nebo
rajèat. Ribe je použitelná k pøípravì nejrùznìjších pokrmù, od tìch nejsložitìjších (nákypy,
saláty) až po ty jednoduché (vaøená rýže se šśávou, pilaf).

Baldo:

Mimoøádnì jemná rýže s dlouhým a tlustým zrnem, sklovité a kompaktní struktury. Výborná
pro rizota, nákypy, rýžový salát, rýži se šśávou.

Roma:

Velejemná rýže s vysokou absorpèní schopností a vysokým obsahem škrobu, který ovlivòuje
dobrou konzistenci zrnek. Je zvláštì vhodná na pøípravu rizot, se šśávou i bez, jídel peèených
na pánvi nebo zapékaných.

Arborio:

Jedná se o velejemný druh rýže pojmenovaný podle jedné obce poblíž mìsta Vercelli, kde byl
vypìstován z druhu Vialone. Ze všech italských druhù rýže má nejvìtší zrna a hodí se
pøedevším k pøípravì rizot, díky vysokému obsahu škrobu pokrmy drží tvar.

Carnaroli:

Zvláštì jemná rýže náležející s rýží typu Vialone nano k tìm nejkvalitnìjším italským druhùm.
Škrob obsažený v rýži Carnaroli (bohatá na amylózu) ovlivòuje zvlášś výbornou konzistenci
zrnek, takže pøi jejich vaøení je ztráta minimální, zrna mají též vysokou absorpèní schopnost.
Tato rýže je ideální pro speciální rizota, uspìjí s ní i ménì zkušení kuchaøi.

a více odrùd než v celé ostatní Evropì dohromady.
Vìtšina jí roste v údolí øeky Pád v pohoøí Piemonte,
kde jsou ideální podmínky pro krátkozrnné odrùdy,
mezi které patøí Carnaroli , Arborio a rýže Vialone
Nano, z níž se pøipravuje vynikající rizoto. Rýže superfito dokáže zvìtšit svùj objem pøi vaøení nejménì
o trojnásobek a pøitom si zachová svùj typický tvar,
pevnou strukturu a smetanovì jemnou chuś. V severní
èásti Itálie se rýže v kuchyni využívala mnohem èastìji
než na jihu zemì. Rýže se hojnì využívá v italských
polévkách, spolu se zeleninou pak tvoøí základ známé
husté polévky. Oblíbené jsou také pokrmy se zapékanou rýží. Pøehled rýže v Itálii viz pøíloha.
V prodejnách se mùžeme setkat se smìsnou rýží
(jedná se napø. o kombinaci rýže parboiled a tzv.
indiánské rýže). Indiánská rýže, jinak nazý vaná
divoká, vodní nebo planá rýže, má úzká delší zrna
tmavohnìdé až èerné barvy. Jedná se o vodní trávu
Zizania aquatica, rostoucí v oblasti Velkých jezer
v Severní Americe (USA, Kanada), která také patøí
mezi rýže. Pùvodnì ji pìstovali Indiáni z kmene Chippewa a sklízeli ji ruènì na rozdíl od souèasné strojové
skliznì. Zrna pøi vaøení lehce nachovìjí a po uvaøení
se vyznaèují lahodnou oøíškovou chutí a nezamìni-
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telnou konzistencí. Doba vaøení je u rùzných druhù
rùzná, ale pøedstavuje až 1 hodinu. Tuto dobu lze
podstatnì zkrátit až na 20 minut namoèením divoké
rýže do vody pøes noc. Je vynikající jako pøíloha ke
sváteèním pokrmùm. Èasto se podává promíchaná
s bílou dlouhozrnnou rýží.
Dále se v našich obchodech setkáváme rýží ve
varných sáècích a s rýží instantní.

Požadavky na skladování rýže a na její jakost
Vzhledem k tomu, že mlýnské obilné výrobky a rýže
rády pohlcují rùzné pachy, musejí být uloženy oddìlenì
od látek aromatických, skladují se na podlážkách nejménì ve vzdálenosti 5 cm od stìny v prostorách s relativní
vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %.
Požadavky na jakost rýže nejsou rozsáhlé. Pøedevším
se skupiny rýže nesmí vzájemnì mísit, ale povoluje se
pøítomnost až 10 % jiné skupiny rýže (napø. v dlouhozrnné
rýži mùže být pøítomno až 10 % rýže zlatozrnné nebo
støednìzrnné).
Mezi fyzikální a chemické požadavky na jakost rýže,
stanovené naší legislativou, patøí:

Ukazatel:
Hodnota:
Vlhkost
nejvýše 1,0 %
Minerální neèistoty (kaménky, písek,
prach, hrudky zeminy,mastek)
nejvýše 0,2 %
Zrna neloupaná
nejvýše 0,15 %
Drś (jedná se o propad sítem
s kruhovými otvory o velikosti 1,4 mm) nejvýše 0,1 %

Definice rýžových zrn
- Celá zrna jsou zrna, z nichž byla odstranìna pouze
èást konce, bez ohledu na znaky jednotlivých stadií
opracování;
- Useknutá zrna jsou zrna, z nichž byl odstranìn celý
konec;
- Zlomková rýže (zrna) se dìlí na:
- zlomková zrna velká (èásti zrn, které jsou rovny nebo delší
než polovina zrna, avšak netvoøí celé zrno);
- zlomková zrna støední (èásti zrn, které jsou rovny nebo
delší než ètvrtina délky zrna, ale jsou kratší než minimální velikost velkých zlomkových zrn);
- zlomková zrna drobná (èásti zrn, které jsou menší než
ètvrtina zrna, avšak neprojdou sítem s kruhovými otvory
o velikosti 1,4 mm);
- úlomky jsou malé èásti nebo èásteèky zrn, které projdou
sítem s oky o velikosti 1,4 mm); za úlomky se považují
pøepùlená zrna (tj. èásti zrna vzniklé podélným pøepùlením zrna).
- Pøirozenì deformovaná zrna. Za pøirozené deformace se považují deformace (dìdièného nebo jiného
pùvodu), v porovnání s morfologickými znaky typickými
pro odrùdu.
Pro informaci ètenáøe uvádím rùzné barevné mutace zrn
rýže, které se u rýže mohou vyskytnout:

- zelená zrna jsou zrna, která plnì nedozrála;
- èervenì pruhovaná zrna jsou zrna s podélným èerveným pruhováním rùzné intenzity a odstínù.
Pùvod tohoto jevu je ve zbytcích oplodí;
- zrna se skvrnami – jedná se o zrna se zøetelnì ohranièeným malým kroužkem tmavé barvy a víceménì
pravidelného tvaru; za zrna se skvrnami se rovnìž
považují zrna s nepatným èerným pruhováním pouze
na povrchu (pruhování a skvrny nesmí mít žlutou nebo
tmavou aureolu;
- zbarvená zrna jsou zrna, u nichž došlo na malé èásti
jejich povrchu ke zjevné zmìnì jejich pøirozené barvy,
skvrny mohou být rùzných barev (naèernalé, naèervenalé, hnìdé atd.), za skvrny jsou rovnìž považována
hluboká èerná spruhováním;
- žlutá zrna jsou zrna, u kterých došlo jiným zpùsobem
než sušením zcela nebo z èásti ve zmìnì jejich pøirozené barvy a objevily se na nich rùzné odstíny, od
citronovì žlutého až po oranžovì žlutý;
- jantarovì žlutá zrna jsou zrna, u kterých došlo jiným
zpùsobem než sušením k nepatrné jednotné zmìnì
barvy po celém povrchu – dochází ke zmìnì barvy
zrna na svìtle jantarovì žlutou.
Nepøípustným porušením jakosti rýže je napø. výskyt chemického nebo jiného cizího pachu v syrové
r ýži nebo po jejím uvaøení, což se u nás zejména
u levnìjších tržních druhù rýže stává. Existuje také
již první geneticky upravená odrùda rýže, která je
odolná vùèi pesticidùm a pìstuje se zatím jen v USA
pod názvem LL Rice 601, i když se už dostala i do
Evropy – to už ale je zase jiná kapitola. Evropská
unie v srpnu 2006 zpøísnila požadavky na dovozy
dlouhozrnné rýže ze Spojených státù, aby zajistila,
že v ní nebudou stopy geneticky modifikovaných
organismù (GMO).

Doplnìk k èlánku Význam specifických živin pro vývoj mozku
Dovolujeme si doplnil zajímavý èlánek autorù David a Brát na téma Význam specifických živin pro vývoj mozku
který vyšel v è. 1 našeho èasopisu.
V mozku se kromì uvedených vitaminù skupiny B vyskytuje též vitamin C a to ve vysoké koncentraci. Je pøítomen
v mozku ve 100x vìtší koncentraci než kdekoliv v organismu. Jeho funkce zde je antioxidaèní a dále pomáhá udržovat
centrální nervový systém ve funkci.
O vitaminu C je známo, že zneškodòuje volné radikály, které mohou zpùsobit rùzná onemocnìní, tak napø. pøítomnost vitaminu C v mozku mùže zpomalit progresi onemocnìní „Alzheimerem“.
V mozku i v krvi se vitamin C vyskytuje ve formì kyseliny askorbové, ale do mozku se transformuje pomocí
D-glukosy v oxidované formì jako kyselina dehydroaskorbová. Lékaøi ve svých studiích zjistili, že zvýšit koncentraci vitaminu C v mozku je možné tím, že se zvýší obsah kyseliny dehydroaskorbové v krvi, zatímco po podané
kyselinì askorbové ke zvýšení vitaminu nedochází.
V posledních létech studovala skupina autorù vliv kyseliny askorbové a kyseliny dehydroaskorbové na cerebrální
ischemické onemocnìní a zjistili, že dehydroaskorbová kyselina dobøe prostupuje bariéru krev – mozek a mùže
redukovat vzniklé onemocnìní.
Z vyššího zastoupení vitaminu C v mozku, zejména v hypothalamu, vyplývá významný podíl kyseliny askorbové
a jejích metabolitù pøi zvládání stresových situací. Vitamin C je právem považován za významnou adaptogenní látku.
Jarmila Blattná
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Kongresy a konference
Výživa a zdraví 2008
Ve dnech 16.-18. záøí 2008 probìhne v Teplicích celostátní konference Výživa
a zdraví 2008 s mezinárodní úèastí na téma “Primární prevence jako zdravotní a ekonomická priorita”. Jednání bude zamìøeno na tato témata:
➢
Primární prevence jako zdravotní a ekonomická priorita moderního státu
➢
Primární prevence onemocnìní pøenosných potravou
➢
Obezita a výchova ke zdravé výživì
➢
Výživa a stav imunity v primární prevenci
➢
Problematika pøedmìtù bìžného užívání
➢
Varia a novinky ve výživì
➢
Plakátová sdìlení
Zájemci o aktivní úèast musí poslat název svého sdìlení do 20. 6. 2008, text
sdìlení vèetnì tabulek a grafù do 11. 7. 2008 v elektronické formì. Prezentaci ve
formì PowerPoint je tøeba zaslat nejpozdìji do 31. 8. 2008.
Úèatnický poplatek èiní 1000 Kè, cena tištìného sborníku je 350 Kè, sborník na
CD je zdarma, studenti denního studia mají úèast na konferenci zdarma.
Organizaèní zajištìní: ZÚ Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí n. L.
tel.: 477 751 122,
email: konference@zuusti.cz, www.zusti.cz
Hana Houdová
Techn. konzultace robert.boldis@zuusti.cz, tel.: 477 751 732

Upozornìní
na 1. STØEDOEVROPSKÝ KONGRES O OBEZITÌ,
který probìhne ve dnech 25. – 27. záøí 2008 v Karlových Varech.
Téma kongresu je „Od výživy k metabolickému syndromu“.
Jednání probìhne v nìkolika sekcích:
1. Prevence a veøejné zdraví (epidemie obezity v regionu, psychosociální
a ekonomické faktory, prevence obezity, dìtská obezita)
2. Tuková tkáò a energetická homeostáza (role hormonù a adipokineze, centrální
role tukové tkánì v patogenezi insulínové rezistence, regulace energetické
bilance)
3.Role výživy (nutrienty a regulace tìlesné hmotnosti, role výživy v prevenci obezity,
funkèní potraviny a doplòky stravy)
4.Léèba obezity (zásady léèby obezity, farmakoterapie, bariatrická chirurgie)
5.Obezita a kardiometabolická rizika (obezita zdravotní komplikace, hypertenze,
diabetes mellitus, dyslipidemie, endotheliální dysfunkce, protrombogenese)
– Vložné pro úèastníka kongresu èiní 230 euro pøi pøihlášce do 30. 6. 2008 a 290
euro po tomto termínu (pro èeské úèastníky 1400,- Kè resp. 1800,- Kè).
– Pøihlášky k aktivní úèasti pøijímá sekretariát kongresu do konce kvìtna 2008 (termín
pro pøihlášky byl prodloužen). Hotel lze zajistit prostøednictvím sekretariátu.
– Podrobnosti lze vyhledal na adrese http://www.cecon2008.cz

Ze svìta výživy
Lze diabetes spojovat
se spotøebou fruktosového
sirupu?
Prof. Chi -Tang Ho (Rutggers
University, USA) studoval vliv spotøeby kukuøièného sirupu s vyšším
obsahem fruktosy (high fructose
corn syrup, HFCS) na zdravotní
stav èlovìka. Výzkumný tým si chtìl
ovìøit, zda nealkoholické nápoje slazené HFCS se nepodílejí na vzniku
diabetu. HFCS je sladidlo obsažené
v mnoha potravinách a nápojích
vèetnì slazených nealkoholických
nápojù. Používá se, protože je
považováno za ekonomicky ménì
nároèné sladidlo a lépe se uplatòuje
ve smìsích (zejména v nápojích) než
stolní cukr (sacharosa). Rozbor 11
rùzných sycených nealkoholických
nápojù slazených HFCS ukázal, že
obsahují vysokou hladinu reaktivních
karbonylových slouèenin, které jsou
zodpovìdné za komplikace spojené
s diabetem jako jsou bércové vøedy
a nervová a oèní poškození. Jednou
z nejvíce rizikových karbonylových
slouèenin je metylglyoxal, kde byla
prokázána souvislost s diabetickými
komplikacemi.

Adresa sekretariátu kongresu je:
GUARANT International, spol. s r.o.

Opletalova 22, 110 00 Prague 1, Czech republic
Tel.: +420 284 001 444 • Fax: +420 284 001 448 • E-mail: cecon2008@guarant.cz

VÝZVA pro pøednášející
Ve dnech 4. až 6. listopadu 2008 probìhne v Pardubicích 32. tématická konference Spoleènosti pro výživu. Presidium Spoleènosti navrhlo program zamìøit na
tato témata:
➢
Výživová a potravinová politika v ÈR a v zahranièí
➢
Mléko ve výživì èeské populace
➢
Problematika spoleèného stravování
➢
Úkoly, stav a perspektivy oboru hygieny výživy
➢
Doporuèení a stav spotøeby tukù
➢
Volné téma
Presidium a Správní rada Spoleènosti pro výživu se obrací na zájemce, kteøí mají
zájem o aktivní úèast na této konferenci, aś zašlou návrh názvu svého potenciálního
pøíspìvku a krátký abstrakt sdìlení, a to nejpozdìji do 15. èervna 2008 na elektronickou adresu Spoleènosti vyziva.spv@volny.cz. Jednotlivá sdìlení by nemìla pøekroèit
èasový limit 20 min. Do pøedmìtu zprávy laskavì uveïte heslo 32.TK.
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Bìhem v ýroby HFCS mohou
se volné monosacharidy, glukosa
a fruktosa, zapojit do Maillardovy
reakce za vzniku karbonylov ých
slouèenin. To pøi použití cukru není
možné, protože tam fruktosa a glukosa jsou ve vzájemné vazbì. Až
dosud se mìlo za to, že karbonylové
slouèeniny nesouvisí s rizikem diabetu, nálezy kolektivu prof. Ho ukazují
na opak.
Could diabetes be linked to
HFCS consumption? Soft Drink
International, November 2007, s. 17
Per

Celozrnné potraviny
Ing. Olga Kopáèová, ÚZPI
Stále pøibývající informace o pøíznivých úèincích celozrnných potravin na lidské zdraví zvyšují
v posledních letech všeobecný zájem spotøebitelù
o výrobky toho charakteru. V USA byl dokonce rok
2005 neoficiálnì prohlášen za „rok celých zrn“.
Celá zrna cereálií jsou bohatá na øadu látek, které
jsou spojovány se snižováním rizika vzniku koronárního srdeèního kardiovaskulárních onemocnìní
a dalších chronických neinfekèních onemocnìní
(diabetes, rakovina, choroby gastrointestinálního
traktu, hypertenze, obezita). Jedná se zejména
o látky jako jsou potravní vláknina, škrob, bílkoviny, antioxidanty,
minerální látky, vitaminy, lignany èi
fenolové slouèeniny. Vìtšina tìchto
protektivních ochranných složek
se ale nachází v klíèku a otrubách
zrna, jejichž obsah se pøi bìžném
mlýnském zpracování do mouk nedostane. Pøi konzumaci produktù
z opracovaného (rafinovaného) zrna
se tak uvedené pøíznivé zdravotní
úèinky v podstatì neprojevují. Spotøeba celých zrn prostøednictvím
denní strav y zdaleka nesplòuje
souèasná výživová doporuèení konzumovat dennì minimálnì tøi porce
celozrnných potravin
Spotøebitelé se sice snaží zaøazovat do jídelníèku více celozrnných
potravin, nìkdy si ale pøi jejich výbìru nejsou zcela jisti, zda si vybrali správnì.
Co se vlastnì pod pojmem „celozrnný výrobek“, „celozrnná mouka“ nebo „podíl celého zrna“
skrývá? Podle Vyhlášky è. 333 Sb. ministerstva
zemìdìlství ze dne 12. prosince 1997 k zákonu è.
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, oddíl 3, § 11, písmeno j) a k) se celozrnným
chlebem nebo celozrnným peèivem rozumí
pekaøský výrobek, jehož tìsto musí obsahovat
z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobkù
nejménì 80 % celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství upravených obalových èástic
z obilky, vícezrnným chlebem nebo vícezrnným
peèivem pak pekaøský výrobek, do jehož tìsta
jsou pøidány mlýnské výrobky z jiných obilovin než
pšenice a žita, dále luštìniny nebo olejniny, a to
v celkovém množství nejménì 5 %.
Obilné zrno je obecnì tvoøeno tøemi hlavními
èástmi, oznaèovanými jako oplodí a osemení
(otruby) endosperm (jádro obsahující škrob
a bílkoviny) a klíèek. U naší nejbìžnìjší obiloviny
– pšenice je pomìr zastoupení tìchto èástí v zrnu

zhruba 15-82-3. Jestliže se zrno rozemílá s cílem
získat celozrnný produkt (mouku) musí ve finálním
výrobku zùstat zachovány všechny tøi jmenované
složky ve stejném pomìru jako byly v pùvodním
zrnu. Celozrnná pšenièná mouka tedy obsahuje rozemleté celé pšenièné zrno, tj. osemení
a oplodí, endosperm a klíèek, zatímco bìžná
pšenièná mouka (hladká, polohrubá, hrubá) je tvoøena prakticky pouze endospermem. Celozrnná
mouka má mnohem vyšší obsah dùležité potravní
vlákniny, nìkterých vitaminù (zejména vitaminy
skupiny B, vitaminy D a E, kyselina listová), enzymù a minerálních
látek (Ca, Mg, K, Fe, Se). Ovšem
doba údržnosti je u celozrnné
mouky podstatnì kratší než u bìžné pšenièné mouky, protože v celozrnné mouce dochází ke žluknutí
tuku z obsažených rozemletých
pšenièných klíèkù.
Spotøebitelé velmi èasto posuzují
peèivo, zejména pak chléb, podle
barvy, protože v duchu souèasných
výživových doporuèení vyhledávají
zdravìjší celozrnné varianty, které
automaticky spojují s tmavou barvou výrobku. Pøívlastek „tmavý“
u peèiva ale nemusí vždy nutnì
znamenat, že se jedná o výrobek
„celozrnný“ a naopak. Podle výše
citované vyhlášky k zákonu o potravinách nesmìjí chléb ani výrobky z chlebového tìsta
obsahovat pøidaná barviva, s výjimkou karamelu (pøírodní barvivo, uvádìné pod kódem E 150 a). Nìkteré
druhy chleba a bìžného peèiva mívají obèas výraznì
tmavou støídku, tmavohnìdé až hnìdoèerné barvy,
které se dociluje použitím pøípravkù z upravených
obilovin s výrazným barvicím úèinkem, nejèastìji
z praženého jeèmene nebo žita. V žádném pøípadì
se ale nejedná o syntetická barviva.
Definice pojmu celozrnný
Univerzální, po všech stránkách zcela vyhovující
definice termínu celozrnný dosud nebyla schválena.
V souèasné dobì se v odborných kruzích diskutuje o nejvhodnìjší podobì definice, pøijatelné jak
pro potøeby vìdy, výzkumu a výroby, tak zejména
pro spotøebitele. Souèasná definice formulovaná
Americkou asociací cereálních chemikù ( AACC
-American Association of Cereal Chemists, která
je rozhodující pro vývoj nových výrobkù a jejich
prùmyslovou výrobu, považuje za celozrnný takový produkt, který by mìl obsahovat intaktní,
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drcenou nebo vloèkovanou obilku/caryopsis,
jejíž základní anatomické endosperm, klíèek
a otruby– jsou ve stejných relativních proporcích
jako v pùvodní intaktní obilce/caryopsis“. Tato
definice ale není považována za nejvhodnìjší pro
spotøebitele ani pro úèely nutrièní osvìty, a proto
jsou zpracovávány a pøedkládány veøejnosti k posouzení návrhy na aktualizaci a rozšíøení dosavadní
podoby definice.
Mimo AACC se tímto problémem zabývá napø.
australský Úøad pro bezpeènost potravin (FSANZ,
který se domnívá, že definice termínu celozrnný by
se mìla upøesnit tak, aby reflektovala zpracovatelské techniky a poskytovala pøedevším výrobcùm
chleba vìtší možnosti prosazovat nutrièní hodnotu
svých výrobkù. V souèasné dobì jsou v Austrálii jako
„celozrnné potraviny“ oznaèovány pouze nìkteré
køupavé chleby a nìkolik málo druhù cereálních
pøesnídávek.
Australský Institut pro výzkum obilovin (BRI,
považuje existující definici za „pøíliš omezenou,
nekonzistentní s mezinárodní praxí, silnì omezující výrobce a potenciálnì zavádìjící pro spotøebitele“ a navrhuje, aby byla rozšíøena a zahrnovala i technologie zpracování, které zachovávají
všechny komponenty pùvodního zrna. Definice
by mìla být rozšíøena tak, aby zahrnovala intaktní zrno, zrno zbavené slupek, zrno rozdrcené èi
lámané, vloèky a celozrnnou mouku. Mìla by
být aplikovatelná na všechny potraviny vyrobené
z obilí, jako je chléb, cereální pøesnídávky, tìstoviny, biskvity, ovesné a rýžové snacky a potraviny
na bázi cereálií. V této podobì by byla v souladu
se souèasným trendem zohledòování pozitivních
nutrièních aspektù, které se mohou dosáhnout
zvýšenou konzumací celých zrn èi celozrnných
produktù a rozšiøování okruhu potravin, které by
mohly být zaøazeny do rùzných diet, v kterých by
tyto pøínosy byly zužitkovány.
Otázkou nejvhodnìjší definice pro termín celozrnný se zabývá rovnìž americký Úøad pro kontrolu
potravin a léèiv (FDA), který vydal smìrnici vymezující potraviny, které se mohou, resp. nemohou
oznaèovat termínem „celozrnný“. V dokumentu
se pod pojmem „celé zrno“ uvažuje cereální zrno,
které obsahuje, ve formì zrna celého, drceného,
extrudovaného, vloèkovaného nebo jinak zpracovaného, „tøi základní složky zrna – škrobový endosperm, klíèek a otruby, a to ve stejných relativních
podílech jako je tomu u pùvodního zrna“. Jako
pøíklad uvádí FDA jeèmen, pohanku, bulgur (lehce
stravitelná, hydrotermicky upravená pšenice s enzymovì naštìpeným škrobem), kukuøici, èirok, rýži,
žito, oves, proso, pšenici a planou rýži. Za celozrnné nelze podle FDA považovat výrobky z luštìnin
(napø. sójových bobù), olejnin (napø. sluneènicových
semen) koøenù nebo oddenkù rùzných rostlin (kupø.
škrobová hmota arrowroot z rostliny Arudinacia
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). FDA dále požaduje, aby potraviny oznaèené
zdravotním tvrzením o celém zrnu obsahovaly 51
% hm. nebo více celozrnných ingrediencí a mìly
nízký obsah tuku.
Problematikou definování celozrnných cereálií,
resp. potravin se zabývají i další instituce, pøedevším
Rada pro celozrnné cereálie Whole Grains Council
(WGC), ve spolupráci s výrobními podniky (pø. Sara
Lee, Kraft Foods, Genaral Mills, Inc. aj.) a vìdeckovýzkumnými ústavy.
Oficiální definice termínu „celozrnný“, navržená
WGC byla schválena v kvìtnu 2004 ve znìní: „Celá
zrna nebo potraviny z nich vyrobené obsahují
veškeré esenciální èásti a pøírodnì se vyskytující živiny celého neporušeného obilného
zrna. Je-li zrno zpracováno (vloèkováním, extruzí,
drcením, rozmìlòováním a/nebo tepelnou úpravou) mìl by produkt z nìj vyrobený dodávat stejné
živiny jako pùvodní obilní zrno ve zhruba stejném
množství a pomìru.“ Za obecnì akceptované celozrnné potraviny a mouky jsou pøi konzumaci ve
formì obsahující otruby, klíèek a endosperm, WGC
obdobnì jako u FDA považovány amarant, jeèmen,
pohanka, kukuøice (vèetnì popcornu a kukuøièné
mouky), èirok, oves (vèetnì vloèek a mouky),
quinoa, rýže (hnìdá i barevná), žito, proso, tiff
(Eragrostis tef syn. E. abyssinica, pìstuje se jako
obilovina a pícnina, hlavnì v tropech a subtropech),
tritikale, pšenice (vèetnì špaldy, jednozrnky, kamutu, pšenice durum, bulguru, krup a krupek) a planá
rýže (Zizania aquatica).
Olejniny a luštìniny (lnìná a sluneènicová semena, sójové boby, hrách aj.) se za celozrnné potraviny
nepovažují. Naopak se za celá zrna mohou podle
posledního rozhodnutí AACC považovat rovnìž
sladovaná a naklíèená obilná zrna, která obsahují
ve stejném množství a pomìru otruby, klíèek a endosperm pùvodního zrna, a u nichž délka klíèku
nepøesahuje délku obilky a nutrièní hodnota zùstává nezmìnìna. Tato zrna se mohou na etiketách
výrobkù oznaèovat jako sladovaná nebo naklíèená
celá zrna.
Oznaèování celozrnných potravin
Americké ministerstvo zemìdìlství (USDA) definuje porci celých zrn jako jakoukoliv potravinu obsahující 16 g celých zrn, takže tøi porce, doporuèované
smìrnicemi pro správnou výživu Dietary Guidelines
for Americans 2005 jako odpovídající denní dávka,
pøedstavují 48 g celých zrn. Øada spotøebitelù ale
v otázce celozrnných potravin nemá zcela jasno
a vyžaduje jednoznaènìjší a názorné znaèení výrobkù tohoto charakteru. WGC proto vytvoøil oficiální
symbol (známku) pro celozrnné výrobky, který je
oznaèován jako Whole Grain Stamp (WGS), a má
spotøebitelùm usnadòovat výbìr vhodných celozrnných výrobkù. Známky jsou dvojího druhu – základní
„Basic Stamp“ a „100 % Stamp“.

Jestliže je výrobek oznaèen známkou „100%
Stamp“, jsou všechny cereální ingredience celozrnné
a výrobek obsahuje minimálnì 16 g (celou porci)
celého zrna v jedné oznaèené porci. Je-li výrobek
opatøen známkou „Basic Stamp“ obsahuje minimálnì 8 g (polovinu porce) celého zrna, mùže ovšem
ještì mimoto obsahovat zrno rafinované. Na každé
známce je rovnìž uvedeno èíslo, které udává, kolik
gramù celozrnných ingrediencí je v konkrétním výrobku. Známky napomáhají spotøebiteli dosáhnout
v denním jídelníèku snadno doporuèované tøi nebo
více porcí celého zrna– buï zkonzumovat tøi celozrnné potraviny oznaèené známkou 100 % Whole
Grain, nebo šest oznaèených známkou Basic Whole
Grain Stamp.
Údaj pod každou známkou zdùrazòuje požadavek
smìrnice pro správnou výživu Dietary Guidelines for
Americans 2005 zvýšit konzumaci celozrnných potravin, a to minimálnì na 48 g, resp. tøi porce celého
zrna dennì. V souèasné dobì oznaèuje své výrobky

známkami WGS více než 160 spoleèností, poèet
výrobkù takto oznaèených každodennì vzrùstá a již
pøekroèil 1 200 položek.
Seznam celozrnných výrobkù oznaèených znám-

Významného jubilea se s mìsíci kvìtnu
dožívá
9. 5. doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.,
11. 5. RNDr. Jan Ipser, CSc.,
13. 5. paní Marie Zouharová,
28. 5. doc. Ing. Ctibor Blattný, CSc.

V mìsíci èervnu
2. 6. Ing. František Danìèek,
7. 6. paní Marta Friedbergová,
11. 6. paní Libuše Vodochodská,
20. 6. Ing. Martin Prudel, CSc.,
22. 6. paní Libuše Vlachová.

Všem jubilantùm srdeènì blahopøejeme!

kou WGS je rozèlenìn do nìkolika kategorií (chléb
vèetnì bagelù, cereální tyèinky, cereální snídanì,
krekery, cereální pokrmy jako hlavní jídla, mouky, cereální pøílohy kupø. rýže, pekaøské smìsi, tìstoviny,
pizza, snacky, polévky, tortilly a wraps (tìstový pro
rùzné náplnì), sušenky a keksy, oplatky, palaèinky,
toasty, nepotravináøské výrobky), ve kterých jsou
uvedeny jednotlivé výrobky vèetnì údaje o obsahu
celého zrna v jedné porci a o výrobci každého konkrétního výrobku.
Množství celých zrn získávané z denní stravy
zdaleka nesplòuje souèasná výživová doporuèení
konzumovat dennì minimálnì tøi porce této složky. Ke zvýšení konzumace celozrnných potravin
by mìla napomoci zdravotní tvrzení o pozitivních
úèincích celých zrn souèasnì s rozšiøováním
informací o pyramidì zdravé výživy doporuèující
minimálnì šest porcí cereálních potravin dennì,
z èehož tøi by mìly být výrobky celozrnné. Další
možností zvyšování spotøeby celozrnných výrobkù
je uplatòování extruzní technologie a zmrazování
tìsta a pekaøských výrobkù pøi rozšiøování sortimentu celozrnných potravin, které se rychle
a snadno pøipraví a mají pøijatelné senzorické
charakteristiky.
Úspìšné prosazování požadavku z v ýšené
konzumace celozrnných potravin bude vyžadovat
spolupráci producentù, v ýzkumných institucí,
vládních a neziskových organizací a v neposlední
øadì i médií. Je tøeba se nadále zabývat výzkumem
zdravotních úèinkù jednotlivých složek celého
zrna, vyvíjet nové technologické postupy a metody
zpracování zrna, které by zvýšily spotøebitelskou
jakost a pøitažlivost celozrnných výrobkù, a pøesvìdèovat spotøebitele o pozitivních zdravotních
úèincích pravidelné konzumace celozrnných
potravin.

SPOLEÈNOST PRO VÝŽIVU (SPV)
hledá

pracovníka k trvalé spolupráci,
který je dùkladnì obeznámen
s problematikou grantù, znalého angliètiny.
Nabídky prosíme do sekretariátu SPV,
Slezská 32, 120 00 Praha 2.
e-mail: vyziva.spv@volny.cz
nebo na tel. 602 304 516 – J. Šusta.
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Osobní zprávy
Vzpomínka na prof. MUDr. Josefa Maška, DrSc.
V bøeznu letošního roku, konkrétnì 8. bøezna, tomu
bylo 100 let, co se narodil jeden ze zakladatelù moderní
vìdy o výživì v Èeskoslovensku, prof. Josef Mašek, DrSc.
Školením internista a gastroenterolog, který se na svých
stážích v zahranièí seznámil s nejmodernìjšími tehdejšími
vyšetøovacími technikami, využil svých odborných i organizaèních schopností, aby vybudoval tehdy jedineèný Ústav
pro výzkum výživy lidu. Velkorysá koncepce prof. Maška
umožnila øešit problematiku výživy èlovìka komplexnì:
ústav propojil široce pojaté klinické oddìlení s dalšími
oddìleními, jako odd. dietologickým, epidemiologickým,
fysiologickým a biochemickým. Pamìtníci zdùrazòovali
dùraz prof. Maška na spolupráci všech oddìlení, což
se promítlo nejen do pøátelského a vstøícného ovzduší v
ústavu, ale i do plodnosti co do výsledkù.
Je tøeba si uvìdomit, že ústav byl budován v padesátých
letech, což vyžadovalo i znaènou politickou angažovanost.
Ke cti prof. Maška je tøeba øíci, že není známo, že by své

politické postavení nìkdy zneužil. Naopak, v padesátých
letech, v atmosféøe strachu a nedùvìry, se nebál zamìstnat
vysokoškoláky politicky pronásledované a podobnì se
zachoval i na pøelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy
zaštítil osoby pronásledované normalizaèním procesem.
Prof. Maška vzpomínáme pøedevším jako pøedsedu naší
Spoleènosti pro výživu a spoluzakladatele èasopisu Výživa,
který vycházel pod názvem Výživa lidu.
Osobnost prof. Maška se projevovala nejen v roli vynikajícího lékaøe, uznávaného celosvìtovì (napø. byl prezidentem
svìtového kongresu o výživì v r. 1969 v Praze), ale i širokými
kulturními zájmy a znalostmi. Mìl i specifický smysl pro
humor. Na jeho pracovním stole trùnila malá ale zøetelná
cedulka, kterou nabádal své návštìvníky, aby se pokoušeli
znova, znova a znova s ním souhlasit. V každém pøípadì
patøil do skupiny obèanù dnes oznaèovaných zkratkou VIP.
Na rozdíl od mnoha dnešních mediálních VIPù byl prof.
Mašek VIPem skuteèným.
Per.

Nové knihy
V roce 2008 vydalo Nakladatelství DONA v Èeských Budìjovicích další populárnì
nauènou knihu s názvem „HOUBY - víme, co jíme?“
Autorem knihy je prof. Ing. Pavel Kalaè, CSc., který pùsobí jako profesor zemìdìlské chemie na Jihoèeské univerzitì v Èeských Budìjovicích a je znám ètenáøùm našeho èasopisu z mnoha èlánkù. Houbám, které jsou oblíbenou
pochutinou èeské kuchynì, byla u nás vìnována již celá øada, vìtšinou velmi hodnotných publikací. Kniha prof. Kalaèe
však pøedstavuje první souhrnnou informaci o výživové a zdravotní hodnotì jedlých hub.
V publikaci jsou odbornì velmi fundovanì popsány základní složky hub (aminokyseliny, peptidy a bílkoviny, sacharidy, lipidy, minerální látky a vitaminy) i složky minoritní (vonné látky, barviva, enzymy aj.). Jedna kapitola je vìnována
složkám pùsobícím pøíznivì na lidské zdraví – látkám s antioxidaèními, antikarcinogenními, antisklerotickými a dalšími
úèinky a pozornost je zamìøena i na farmakologické využití hub. Další kapitola je vìnována látkám zdravotnì škodlivým
– karcinogenùm, alergenùm, tìžkým kovùm a dalším stopovým prvkùm, látkám poškozujícím orgány a narušujícím
fysiologické funkce a rùzným jiným látkám se škodlivými úèinky. Je zhodnocena i radioaktivita hub, zejména jako
dùsledek èernobylské havárie.
Kniha má dále obsáhlý seznam odborné a vìdecké literatury, ètyøi pøílohy (pøehled významných druhù pìstovaných
jedlých hub, vysvìtlení odborných termínù, latinské názvy hub a seznam zkratek) a vìcný rejstøík.
Atraktivitu knihy zvyšuje její doplnìní šestnácti velmi hezkými barevnými fotografiemi hub.
Knihu lze doporuèit všem, kteøí houby nejen rádi konzumují, ale chtìjí i získat vìdecky podložené informace o jejich
výživové hodnotì a obsahu zdraví prospìšných látek, ale i o složkách zdraví škodlivých, které i jedlé houby v urèitých
množstvích obsahují.
Jana Dostálová
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