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Léto se zeleninou a ovocem a budiž pochváleno
Evropská Unie a naše vládní velièiny dospìly k názoru, že by bylo záhodno
do škol propasírovat pro naši mládež více ovoce a zeleniny. Dobrý úmysl
podpoøený i dobrým úmyslem bruselských úøedníkù narazil na technické
potíže a o jablíèkách si mohou naši školáci zatím nechat jen snít. Bublina
praskla. Ale téma tu zùstalo.
Zeleninu tvoøí obrovský soubor kultivovaných i planì rostoucích rostlin.
Odborníci odhadují, že je to na 1200 druhù náležejících k 80 èeledím.
V Èesku se mùžeme setkat s 50 druhy zelenin, z toho je asi 30 druhù na
trhu. A to nepoèítám koøení, kultivované houby a brambory.
Podobnì je tomu s ovocem. Trh nabízí zhruba 25 druhù èerstvého ovoce
mírného pásma a stejné množství ovoce jižního. Ovoce i zelenina jsou
k dispozici v širokém sortimentu prakticky po celý rok. To je také jedna z tváøí
globalizace, kterou nìkteøí spotøebitelé vítají a jiní na ni žehrají, protože to
možná zasahuje neblaze do životního prostøedí – máme na to dost energie
pro dopravu nebo skleníky na zimní rajèata? Kromì èerstvé zeleniny a ovoce
se setkáváme na trhu s tìmito produkty ve zpracované formì. U zeleniny,
která je s výjimkou revenì nekyselá, konzervujeme surovinu okyselením
a sterilací, zmrazováním, nìkdy sušením, u zelí a okurek i mléèným kysáním.
U zpracovaného ovoce k tomu pøistupuje ještì proslazování (kandování). Na
trhu jsou i ovocné a zeleninové pomazánky, nelze zapomenout ani na šśávy
a ovocné sirupy.
Nedávno jsme mìli možnost si v tisku pøeèíst rádoby uèenou odlehèenou
debatu dvou hudebníkù, co to ta zelenina vlastnì je a jak ji rozlišit navzájem
od sebe. Proè vlastnì jahody jsou ovocem a rajèata zeleninou, i když
v nìkterých zemích patøí rajèata mezi ovoce spolu s revení a vodními melouny.
Pánové ze skupiny Tata Boys došli k závìru, že co je sladké, je ovoce. Podle
této definice by ale mezi ovoce patøila i mrkev, a to je na pováženou.
Spor o zaøazení plodù zemì do kategorie ovoce èi do kategorie zeleniny
dokonce v USA skonèil u soudu. Z botanického problému se stal totiž
problém ekonomický. V r. 1893 probìhl spor pøed Nejvyšším soudem ve
sporu Nix versus Hedden o tom, zda je rajèe ovoce nebo zelenina. Pointa
spoèívala v tom, že na ovoce se vztahovalo dovozní clo a na zeleninu nikoliv.
Soud vynesl pozoruhodný ortel. Botanicky je sice rajèe ovoce, kulinárnì jde
o zeleninu. Nevím, zda by takové rozhodnutí prošlo i dnes. Ze zkušenosti
víme, že právníci, zejména ameriètí, dovedou s právem kouzlit.
Definicemi a pojmy na úseku ovoce a zeleniny jsme se zabývali
i v Èesku, respektive bývalém Èeskoslovensku. Zeleninu definovali
Kyzlink s Kopcem nìkdy v padesátých letech minulého století jako èásti
bylin, které nemají døevnatou nadzemní èást. Urèité problémy mohou
vzniknout u jahod, které patøí alespoò u nás mezi ovoce a na první pohled
nadzemní døevnatou èást neobsahují. Pozornìjší pozorovatel ale na
záhonì s jahodami objeví malý døevnatý pahýl, se kterým jahodník pøeèká
zimní období. Zeleniny jsou také ménì kyselé, mají tedy vyšší pH a pøi
konzervaci vyžadují vyšší teploty, pøes 100 °C. To ovšem neplatí napø.
pro sterilované okurky v kyselém nálevu, kde je kyselost snížena lákem.
Ovoce je tedy charakterizováno tím, že rostlina obsahuje nadzemní
døevnaté èásti. Toto rozdìlení ale neplatí celosvìtovì, napø. vodní meloun je
v ÈR plodovou zeleninou, v USA ovocem. Prostì jiný kraj, jiný mrav.
Per
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Sledování cholesterolu v rostlinných tucích
a olejích z pražské tržní sítì
RNDr. Zdenka Kopicová, CSc., VÚPP
Abstrakt
Ve 20 vzorcích margarinù a pokrmových tukù a 5
vzorcích olejù z pražské tržní sítì byl stanoven obsah
cholesterolu, brassicasterolu a β-sitosterolu. Ve dvou
vzorcích výrobkù s obsahem mléèného tuku bylo nalezeno 35 mg/100 g cholesterolu. Vìtšina sledovaných
vzorkù vykázala hladinu cholesterolu pod 5 mg/100 g.
Ve 4 vzorcích margarinù byla hladina cholesterolu
nižší než 0,1 mg/100 g. Hladiny β-sitosterolu se v 9
pøípadech pohybovaly mezi 37-99 mg/100 g, v 8 pøípadech to bylo 100-199 mg/100 g a v 8 vzorcích nad
200 mg/100 g.
Úvod
Cholesterol je nejdùležitìjším sterolem lidského
organismu. Je obsažen ve všech buòkách a podílí se
na stavbì jejich membrán. Lidské tìlo si cholesterol
samo vyrábí a cholesterol je v nìm mateènou látkou
žluèových kyselin a steroidních hormonù. Asi 70 %
cholesterolu je pøítomno v podobì cholesterolesterù s vyššími mastnými kyselinami. Nejdùležitìjším
orgánem biosyntézy cholesterolu jsou játra a støevní
mukosa. Kromì biosyntézy získává tìlo cholesterol
pøímo z potravy. Resorpèní kapacita cholesterolu ve
støevì je však omezená na 300-400 mg za den, jde
o ochranu proti pøílišnému pøíjmu této látky. K jeho odbourávání dochází v játrech, kde se cholesterol mìní
na žluèové kyseliny.
Naopak pøi hromadìní cholesterolu v tìle dochází
k jeho ukládání do cévní stìny a tím k jejich zužování.
Jde o tvorbu fibrózních plátù - ateromù, což jsou vìtší
ohranièená ložiska na stìnách cév, která zpùsobují snížení prùtoku krve do mozku a srdce, vzniká trombóza
a pøi úplném cévním uzávìru potom dojde k srdeènímu infarktu, pøípadnì mozkové mrtvici. Cholesterol
není v krvi volnì rozpustný, pro transport v krvi je navázán na lipoproteiny. Pro roli cholesterolu v organismu
je dùležité, na jaký druh lipoproteinù je cholesterol
navázán. Lipoproteiny klasifikujeme podle hustoty. Se
vzrùstající hustotou ubývá obsah lipidù a vzrùstá obsah
proteinù. Lipoproteiny takto dìlíme na
1. chylomikrony, prùmìr do 1000 nm - nejvìtší lipoproteiny.
2. VLDL lipoproteiny s velmi nízkou hustotou, velikost
30-70 nm.
3. LDL lipoproteiny jsou produktem pøemìny VLDL
a jsou bohaté na cholesterol. Mají velikost 15-25
nm a oznaèují se jako β-lipoproteiny.
4. HDL lipoproteiny o nejvyšší hustotì mají nejvìtší
podíl proteinù a oznaèují se jako α-lipoproteiny.
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Cholesterol, který se vyskytuje v LDL i HDL lipoproteinech, pùsobí zásadnì rozdílným zpùsobem.
LDL cholesterol pùsobí v organismu zanášení cév.
Jeho koncentrace nad 3,5 mmol/l je již riziková. HDL
lipoproteiny odnášejí nepotøebný cholesterol z tkání
a cévních stìn do jater, odkud se vyluèuje žluèí do
støev, takže mají antisklerotický význam. Koncentrace
HDL cholesterolu by naopak nemìla klesnout pod 0,9
mmol/l a žádoucí je koncentrace nad 1,6 mmol/l.
Pøestože si lidské tìlo umí cholesterol vyrábìt
samo, pøíjem cholesterolu do organismu zvenèí prostøednictvím tuku v potravì má nezanedbatelný vliv na
zdravotní stav organismu. Hlavními zdroji cholesterolu
v potravì jsou vejce a živoèišné tuky. Jedno vejce
(cca 70 g) obsahuje prùmìrnì 300 mg cholesterolu
a obsah cholesterolu v másle èiní 200-250 mg/100 g.
Rostlinné oleje jsou spotøebitelùm doporuèovány pro
svùj nízký obsah cholesterolu. Navíc bylo zjištìno, že
v rostlinných olejích obsažené rostlinné steroly jako
je sitosterol a sitostanol snižují sérový LDL cholesterol u hypercholesterolemických osob tím, že snižují
absorbci cholesterolu ve støevì, což následnì snižuje
koncentraci LDL cholesterolu v krevním séru.
Metodika
Toto sdìlení je motivováno snahou o pøispìní k vìtší
znalosti o obsahu cholesterolu a rostlinných sterolù
v rostlinných tucích na èeském trhu. Proto jsme provedli
stanovení jejich obsahu ve 20 pokrmových tucích na
smažení a roztíratelných tucích a v 5 rostlinných olejích
z pražské tržní sítì (Lidl, Albert). Vlastní analýza sterolù
byla provedena metodu kapilární plynové chromatografie. Zakoupené tuky zbavené vody byly zmýdelnìny
varem pod zpìtným chladièem v silnì alkalickém
prostøedí a po zmýdelnìní se nezmýdelnitelná frakce
vytøepala do hexanu. Po vyèištìní hexanu a odpaøení
rozpouštìdla byl odparek rozpuštìn v 1 ml rozpouštìdla
a steroly byly v nezmýdelnitelné frakci stanoveny metodou kapilární plynové chromatografie. Teplotní program
kolony byl 230-270 °C, teplota nástøiku 350 °C, teplota
detektoru 360 °C.
Výsledky
Následující tabulka obsahuje výsledky stanovení
cholesterolu, brassicasterolu a β-sitosterolu (brassicasterol je sterol charakteristický pro øepkový olej).
V každém vzorku byl stanoven také obsah tuku.
Diskuse
Z výše uvedených výsledkù v tabulce vyplývá, že
výrobky, které neobsahují mléèný tuk, nevykazují až na

Tabulka è. 1
Obsah cholesterolu, brassicasterolu a β-sitosterolu ve vzorcích rostlinných tukù
a olejù z pražské tržní sítì.
È.vz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I
II
III
IV
V

Obsah tuku
%

Název tuku
Ceres soft, 100% rostlinný
Rama Classic
Tuk na smažení
Pomazánkový margarin
Zlatá Haná
Baking margarine 70%
Baking margarine
Perla Tip
Rostlinný Margarín
Pomazánkový margarin 40%
Sunny glade
Flora
Euro Margarin
Perla plus kelímek
Diana light Margarin
Perla zlaté ráno
Stella Extra
Omega
EURO Rostlinná tuková pomazánka
Hera
Amphora frit - fritovací olej
Stolní olej - øepkový jedlý
Frol - sluneènicový olej
Forte-sluneènicový olej
Spanish pomace olive oil

96,97
70,43
99,23
59,87
74,82
68,53
60,06
24,73
80,72
40,76
24,74
70,64
59,33
39,30
39,08
71,51
81,63
99,08
24,99
75,89

Cholesterol Brassicasterol β-Sitosterol
mg/100 g
mg/100 g
mg/100 g
1,38
<0,1
1,13
25,86
35,67
10,08
1,62
2,96
0,37
3,67
4,74
0,67
0,58
3,34
1,55
35,10
1,61
0,00
0,56
1,68
1,11
3,95
0,00
0,45
0,00

1 vzorek obsah cholesterolu vìtší než 3,5 mg/100 g.
Pokud je v tuku obsažen mléèný tuk, obsah cholesterolu stoupá až na hodnotu 35 mg/100 g tuku.
V tabulce to jsou 2 tuky s tímto obsahem cholesterolu, další 2 tuky obsahovaly 26 a 10 mg/100 g.
Pøes 3 mg cholesterolu ve 100 g bylo nalezeno ve 3
tucích a 1 vzorku stolního øepkového oleje. V ostatních tucích bylo nalezeno 0-2,9 mg cholesterolu ve
100 g tuku.
Spoleènì s cholesterolem obsahuje tabulka také
výsledky stanovení brassicasterolu, který je indikátorem pøítomnosti øepkového oleje, a β-sitosterolu,
který je považován za pozitivní faktor výživy pro svoji
schopnost snižovat hladinu LDL cholesterolu v krevním
séru. Tento sterol je dominantním sterolem ve vìtšinì
námi analyzovaných rostlinných tucích, jeho hodnoty
èasto pøesahují 200 mg/100 g.

7,57
38,96
8,18
1,62
11,58
4,98
3,50
11,02
0,00
34,45
15,98
5,14
0,00
52,36
13,47
22,48
13,36
2,58
0,00
30,07
9,39
72,40
0,00
0,00
0,00

95,74
210,98
51,95
37,21
105,61
75,19
67,88
77,88
125,53
162,36
95,65
103,90
99,90
280,21
203,79
173,72
116,14
55,57
170,05
218,52
204,89
471,73
174,33
230,42
291,97

Závìr
Pøi analýze cholesterolu
a rostlinných sterolù ve 20
vzorcích jedlých tukù a 5 rostlinných olejù z pražské tržní sítì
vìtšina námi analyzovaných
tukù neobsahovala zvýšené
množství cholesterolu a naopak v nich byl nalezen doporuèovaný β-sitosterol v nezanedbatelném množství.

Summary
In twenty samples of margarines and shortenings and five
samples of vegetable oils from
Czech market were determined
the contents of cholesterol,
brassicasterol and β-sitosterol.
In two samples of margarine
(with the presence of milk fat)
was found 35 mg/100 g of
cholesterol; - in the majority
of samples (16 samples) was
determined cholesterol level
under 5 mg/100 g. In four samples of margarine cholesterol
level was under 0,1 mg/100 g.
β-sitosterol levels were in 9 cases between 37-99
mg/100g, in 8 samples 100-199 mg/100 g and in 8cases over 200 mg/100 g.
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Termíny akcí Spoleènosti pro výživu v roce 2009
17.-20. srpna 2009 (pondìlí-ètvrtek)

Kurzy pro pracovníky ve ŠS

Benešov - Zemìdìl. škola

31. srpna-2. záøí 2009 (pondìlí-støeda)

Vitamíny 2009

MZLU Brno

15.-17. záøí 2009 (úterý-ètvrtek)

Výživa a zdraví 2009

Teplice

6.-7. øíjna 2009 (úterý-støeda)

Dietní výživa 2009

Pardubice - hotel Labe

Øíjen 2009

Svìtový den výživy

MZe ÈR - Praha

3.-5. listopadu 2009 (úterý-ètvrtek)

32. tématická konference

Pardubice - hotel Labe

20.-21. listopadu 2009

Dìtská obezita

Podìbrady
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Ze svìta výživy
Strava s vysokým obsahem
bílkovin zvyšuje IQ
nedonošených dìtí
Pracovníci Great Ormond Street
Children‘s Hospital zjistili, že pøedèasnì narozené dìti, které dostávají
výživu s vysokým obsahem bílkovin
jsou v pozdìjším vìku inteligentnìjší.
V Británii se pøedèasnì rodí zhruba
jedno dítì z deseti. Výzkumníci
sledovali poèátkem osmdesátých
let minulého století skupinu 76 dìtí

narozených nìkolik týdnù pøed stanoveným termínem. Dìti dostávaly
buï mléko s vysokým obsahem živin, nebo bìžnou dìtskou výživu,
resp. mateøské mléko. V dobì kdy
dìti dosáhly vìku 15 let bylo konstatováno, že dìti, které dostávaly
stravu s vysokým obsahem bílkovin
mají v prùmìru o osm bodù vyšší
verbální skóre IQ než ty dìti, které
dostávaly normální dìtskou výživu
nebo mateøské mléko. Chlapci mìli
v mozku rovnìž vìtší caudate nuc-

Je voda z vodovodu vhodná k pití?
Jak jsme na tom s vodou z vodovodu jako vodou na
pití? Co o této vodì víme a jak nám chutná? Jak dopadne
hodnocení vody z vodovodu ve srovnání s vodou balenou?
Na tyto otázky a øadu dalších se pokusil odpovìdìt výzkum
realizovaný koncem loòského roku spoleèností STEM/
MARK 3 spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a MPO ÈR. Uskuteènìn byl
na vzorku tisícovky respodentù populace
starší 15 let.
0 tom, co vlastnì z vodovodu teèe, se
dlouhodobì vedou èetné diskuse, avšak
dvì tøetiny obyvatel nemají pøedstavu, jaké
má voda z vodovodu složení - co tedy vlastnì pijí. Nejménì informovaní jsou v tomto
ohledu mladí lide do 29 let. Platí pravidlo,
že pokud o složení vody z vodovodu moc
nevíme, tak ji pijeme ménì èasto. Na otázku, zda mají dotázaní dostatek informací o složení a zdroji
vody z vodovodu, kterou používají ve své domácnosti,
znìly odpovìdi: urèitì ano (8 %), spíše ano (24 %), spíše
ne (37 %) a urèitì ne (31 %).
Pouze 32 % respodentù uvedlo, že vodu z vodovodu
mohou pít i malé dìti, zbytek se domnívá, že pro malé
dìti je lepší pít jinou vodu.
Více než 63 % lidí by se obávalo pít vodu z vodovodu jinde
než doma. Doma lidé èasto vìdí, odkud voda pramení, mohou si zjistit složení. Mimo domov panuje vìtší nejistota.

Obezita mládeže v Evropì
Výsledky projektu EU zamìøeného
na zdraví mladistvých, nazvaného HELENA (Healthy lifestyle in Europe by
nutrition in adolescence) ukázaly, že
více než pìtina evropských teenagerù
trpí nadváhou nebo je obézní, konzumuje pøíliš málo ovoce a zeleniny
a má nedostatek pohybu. V rámci
projektu HELENA bylo sledováno
celkem 3 000 jedincù ve vìku od 13
do 17 let. Mladiství pocházeli z Velké
Británie, Rakouska, Belgie, Francie,
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leus (basální podkovovité ganglion),
které je spojováno s vyšší hladinou
inteligence. Studie je jednou z prvních, které ukazují, že strukturu
lidského mozku je možno ovlivnit
výživou v poèáteèních stadiích života. Plný text èlánku je publikován
v èasopisu Paediatric Research.
http://www.dailymail.co.uk/
health/article-516663/Rich-protein-baby-diet-boosts-IQ-levelslater-life.html
kop

Pouze 16,5 % spotøebitelù považuje vodu z vodovodu za chutnìjší než pramenitou a minerální balenou
vodu, kterou naopak chutovì preferuje plných 55 %
spotøebitelù. Stejnì tak je i balená minerální a pramenitá voda považována za výraznì kvalitnìjší. Vodì
z vodovodu je vytýkán pach chlóru, což mùže ovlivnit
i výslednou chuś. Balená pramenitá a minerální voda
je èastìji považována za kvalitnìjší lidmi mezi 15-29
lety, naopak u lidí nad 60 let není toto
vnímání tak vyhranìné. Více než 50 %
obyvatel neví, že se balené vody dìlí
do ètyø kategorií: pøírodní minerální,
pramenité, kojenecké a pitné.
Více než dvì tøetiny dotázaných jsou
spokojeny s kvalitou vody z vodovodu jako
vodou k pití, a 40 % obyvatel nedokáží této
vodì nic konkrétního vytknout. Nejèastìjšími výtkami ke kvalitì vody z vodovodu
jsou, že je cítit chlorem (20 %), nemá
dobrou chuś (11 %) èi zapáchá (5 %). Problematické téma
úpravy povrchové vody pro pøípravu vody pitné a zbytky
léèiv èi hormonù v ní dvì tøetiny obèanù vùbec neregistrují,
pøièemž u vzdìlanìjší èásti populace je povìdomí o možnosti zneèištìní vody silnìjší.
Dennì pije vodu z vodovodu 45 % dotázaných spotøebitelù starších 15 let, témìø dennì 13 %, jednou týdnì
8 % a ménì než jednou týdnì 10 %, naopak 24 % obyvatel
nepije vodu z vodovodu vùbec. (www.inovace.cz , 27. 11.
2008).
(tes)

Nìmecka, Øecka, Maïarska, Itálie,
Španìlska a Švédska. Bylo zjištìno, že zhruba 27 % chlapcù a 20 %
dívek bylo obézních nebo trpìlo
nadváhou. Pouze 13 %
teenagerù konzumovalo
200 g nebo více zeleniny
dennì, a pouze 16 % jedlo dennì dva nebo více
kouskù ovoce. U více
než poloviny sledovaných pøedstavoval tuk
více než 35 % celkového
množství pøijaté energie.

Pouze 58 % chlapcù a 31 % dívek
dennì vìnovalo mírné fyzické aktivitì
alespoò 60 minut dennì. Dále bylo
konstatováno, že poèet mladistvých
s nadváhou nebo obezitou se v rámci EU roènì
zvyšuje asi o 400 000.
http://www.rssl.com/
ourservices/FoodENews/
Newsletter.
aspx?ENewsletterlD=258
kop

Lykopen a tomatin v rajèatech
Prof. Ing. Pavel Kalaè, CSc.,
Zemìdìlská fakulta, Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích

Rajèata, aś již syrová èi ve formì tepelnì zpracovaných produktù, jakými jsou zejména keèupy, protlaky,
šśávy, polévky a omáèky, patøí mezi nejvíce konzumované druhy zeleniny, a to v prùbìhu celého roku.
Celosvìtová produkce rajèat je kolem 125 milionù
tun roènì. Jak je tedy tato významná složka stravy
v souèasnosti hodnocena? Jaký je výživový a zdravotní
pøínos rajèat a jsou s jejich rostoucí spotøebou spjata
nìjaká rizika?
Trocha historie
Aztékové pìstovali pøedchùdce dnešních kulturních rajèat již kolem roku 700 pod názvem xitomatl.
Španìlští dobyvatelé je nazvali tomate a již roku 1520
se jejich semena dostala do Evropy. Až do 19. století
však zde byla pìstována jako okrasná rostlina a plody se nekonzumovaly z obavy, že obsahují jedovaté
látky obdobnì jako pøíbuzné rostliny z èeledi lilkovité
(brambory a tabák).
Nicménì rajèata dostala atraktivní názvy. V italštinì
„zlatá jablka“ (pomodoro), v hovorové èeštinì dodnes
používaný název rajská jablíèka. Èeské botanické názvy rostliny jsou lilek rajèe èi rajèe jedlé, latinské Solanum lycopersicum èi Lycopersicon esculentum.
Složení rajèat a jejich výživová hodnota
Rajèata mají jen nízký obsah sušiny kolem 6-7 %.
Obsah bílkovin a tukù je nízký, podobnì jako v mnoha
dalších druzích zeleniny. Rozhodující složku sušiny tvoøí
sacharidy, a to od volné glukosy a fruktosy po stavební
polysacharidy pøedstavující z hlediska výživy vlákninu
(tabulka 1). Rovnìž obsah minerálních látek odpovídá
složení bìžné zeleniny. Z hlediska základních živin tedy
rajèata nepøedstavují nìjaký mimoøádný pøínos. Pøi posouzení vitaminového složení je pøíznivý obsah kyseliny
listové (folacinu) a provitaminù A, pøedevším β-karotenu
a také vitaminu C (100-150 mg/kg).

Tabulka 1
Základní složení zralých rajèat. Prùmìrné hodnoty
v hmotnostních procentech z èerstvé hmoty.
Sušina
Dusíkaté látky
Bílkoviny
Tuk
Minerální látky
Nerozpustná vláknina
Rozpustná vláknina
Glukosa
Fruktosa
Kyseliny (jako kys. citronová)

Friedman (2002) Suárez aj. (2008)
5,80
6,6
0,76
0,65
0,18
0,58
0,46
0,99
0,29
1,83
1,98
0,51

Pøedností rajèat je škála látek s ochrannými antioxidaèními úèinky. Do této skupiny patøí zejména karotenoidy lykopen, β-karoten a xantofyly, kyselina askorbová
(vitamin C), kyselina chlorogenová, rutin a plastochinony. Tyto látky zøejmì vzájemnì zesilují své úèinky,
tj. pùsobí synergicky, protože zjišśovaná antioxidaèní
aktivita rajèat a výrobkù z nich je vyšší, než odpovídá
souètu obsahù jednotlivých antioxidantù.
Chemické složení rajèat samozøejmì kolísá v závislosti jednak na faktorech genetických, zejména odrùdì,
jednak vnìjších, mezi nìž patøí agrotechnika, poèasí
bìhem rùstu a skliznì, posklizòové ošetøení atd.
Za rozhodující zdravotnì pøíznivou látku rajèat je
pokládán lykopen. Souèasnì se znaèná pozornost
zamìøila na posouzení zdravotních rizik vyplývajících
z pøítomnosti alkaloidu tomatinu. Soudobé poznatky
o tìchto látkách proto budou posouzeny v dalším
textu.
Lykopen
Nárùst zájmu o tuto složku rajèat byl a je velmi
dynamický poté, co se objevily zprávy o jejích antikarcinogenních úèincích. Svìdèí o tom napø. poèet
vìdeckých èlánkù a referátù z konferencí zachycený
v databázi Web of Science. Za léta 2003-2007 jde
o 516 položek, zatímco za pìtileté období od roku
1993 jich bylo 61.
Lykopen patøí do skupiny karotenoidù neobsahujících kyslík. Chemicky jde o tetraterpen, vysoce nenasycený uhlovodík C40 H56 s 11 konjugovanými a dvìma
izolovanými dvojnými vazbami. Ve zralých èervených
rajèatech je ho obvykle 30-75 mg/kg. Jeho èervené
zbarvení je zpùsobeno prostorovým all-trans uspoøádáním, tzn. na všech dvojných vazbách. V této formì je
kolem 95 % ze všech zastoupených geometrických isomerù. Chemická struktura zpùsobuje nerozpustnost ve
vodì, avšak dobrou rozpustnost v tucích. V odrùdách
se sytì oranžovými plody pøevažuje prolykopen, který
má na ètyøech dvojných vazbách prostorové uspoøádání cis. Ve žlutì zbarvených rajèatech je lykopenu
málo, pøevažuje β-karoten.
Lykopen se vyskytuje v nìkterých dalších druzích
zeleniny a ovoce, zejména v šípcích, èerveném (vodním)
melounu a v rùžových grepech. Tyto potravní zdroje jsou
však ve srovnání s rajèaty podstatnì ménì významné.
Lykopen je povoleno pøidávat do potravin jako pøirozené
barvivo (E 160d).
Lykopen se vytváøí v období zrání plodu. Chemické
složení zeleného tuhého a chuśovì neatraktivního
oplodí, které chrání vyvíjející se semena, se v té dobì
výraznì mìní. Odbourává se chlorofyl a spolu s lykopenem vznikají i další, v èervených rajèatech ménì
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zastoupené karotenoidy (tabulka 2). Barevnost tìchto
látek má lákat roznašeèe již zralých semen. Ubývá
pektinu, který zpùsoboval tuhost plodu, roste obsah
jednoduchých sladkých sacharidù fruktosy a glukosy.
Zaniká tomatin, podstatná složka obranného systému
vùèi škùdcùm.
Lykopen se vyskytuje pøedevším v povrchových
vrstvách plodù vystavených svìtlu, zatímco β-karoten
ve vnitøní èásti. Odstranìním slupky proto dochází
ke znaèným úbytkùm lykopenu. Èetné dvojné vazby jsou
pøíèinou citlivosti lykopenu vùèi oxidaci a také isomerizaci
trans-uspoøádání v cis-. Lykopen je však dostateènì
stabilní vùèi tepelné sterilaci a bìhem zmrazení. Pøesto
dochází k jeho urèitým ztrátám. Cis-formy jsou citlivìjší
vùèi oxidaci, avšak lépe se vstøebávají z potravy.
Tabulka 2

Obsah karotenoidù (mg/kg) ve zralých èervených rajèatech
a èerstvé rajèatové šśávì. Jedná se o prùmìrné hodnoty zahrnující
znaèné kolísání obsahù.
Rajèata
Šśáva
Karotenoid
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
2003/2006
Lykopen
31
29,4
71,3
58,7/112
Beta-karoten
5,2
4,2
3,9
2,9
15,4/2,9
Gama-karoten
17,7
Lutein
0,8
Lutein + zeaxantin
1,0
Beta-kryptoxantin
3,9
Neurosporen
13,0
Fytofluen
20,7
Fytoen
20,7
[1] Mangels A. N. et al. (1993): J. Amer. Diet. Accoc., 93: 284-296.
[2] Hart D. J., Scott K. J. (1995): Food Chem., 54: 101-111.
[3] Lessin W. J., Catigani G. L., Schwartz S. J. (1997): J. Agric. Food
Chem., 45: 3728-3732.
[4] Darrigues A., Schwarty S. J., Francis D. M. (2008): J. Agric.
Food Chem., 56: 483-487.
[5] Odriozola-Serrano I. et al. (2009): Food Chem., 112: 258-266.

Podmínkou využitelnosti lykopenu z trávicího traktu
je souèasná pøítomnost tuku v potravì, vesmìs se uvádí
10-15 g. Významné je, že využitelnost výraznì vzrùstá –
udává se pìtkrát i více – z produktù tepelnì zpracovaných
rajèat než ze syrových plodù. To se mùže jevit ve srovnání
napø. s vitaminy jako pøekvapivé. Pøíèinami jsou uvolnìní
lykopenu z chromoplastù pøi popraskání bunìk, oslabení vazby na bílkoviny a také èásteèná cis-isomerizace.
Lykopen je nejvíce zastoupeným karotenoidem
v lidské krevní plasmì, druhým v poøadí je β-karoten.
Pøevažují cis-formy lykopenu, které se hromadí zejména
v lipoproteinech o nízké hustotì (LDL), a to nejvíce ve
varlatech, prostatì, nadledvinkách a játrech.
Pøíznivé zdravotní úèinky lykopenu
Vzhledem ke své struktuøe není lykopen provitaminem
A. Dlouho byl proto z výživového hlediska pokládán ve
srovnání s karoteny za ménì významnou složku, která
plní svojí barevností pøedevším estetickou funkci. Vývoj
poznání v posledních dvaceti letech však prokázal znaènou biologickou úèinnost, která je pokládána za pøínos
pro lidské zdraví. V urèité míøe platí tato zjištìní i pro další
karotenoidy obsažené v potravì.
Lykopen chrání nukleové kyseliny, bílkoviny i lipidy
(tuky a pøíbuzné látky) proti poškození reaktivními volnými
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radikály, což jsou pøedevším rùzné slouèeniny kyslíku
se znaènou energií. Ochranné pùsobení se projevuje
dvìma zpùsoby:
- pøevažuje reakce s nepárovým elektronem radikálu,
kdy lykopen pøechází ze základní do vyšší energetické
hladiny a èást energie se uvolní jako teplo. Tento dìj
funguje opakovanì, cyklicky. Vysoká úèinnost lykopenu
se vysvìtluje velkým poètem jeho dvojných vazeb. Toto
pùsobení se oznaèuje jako zhášení volných radikálù,
- probìhne nevratné oxidativní štìpení lykopenu za
vzniku nebarevných produktù (antioxidaèní úèinky).
Pøi konzumaci rajèat se zøejmì projevuje nejen vysoký
obsah úèinného lykopenu, ale i pøítomnost dalších látek
s antioxidaèními vlastnostmi, které jak již bylo uvedeno,
navzájem zesilují své pøíznivé úèinky.
Nejvìtší zájem výzkumu byl vìnován roli lykopenu,
resp. rajèat a výrobkù z nich, pøi prevenci vzniku rakoviny.
Pøíznivé výsledky jsou uvádìny pøedevším pro rakovinu
prostaty, ale také dìložního èípku, tlustého støeva a koneèníku, jícnu a žaludku. Nicménì i pøes èetné pozitivní
výsledky experimentálních i epidemiologických studií pøíslušný úøad USA (Food and Drug Administration) nepøijal
v roce 2005 dosavadní poznatky o preventivních úèincích
lykopenu na vznik rakoviny prostaty jako dostateènì
prùkazné. To neznamená, že by zpochybnil doporuèení
konzumovat pøedevším výrobky z tepelnì zpracovaných

rajèat jako souèást zdravé výživy, ale neumožnil legislativnì výrobcùm a prodejcùm uvádìt údaj o antikarcinogenních úèincích na obalech a v reklamì.
Tomatin
Pod tímto oznaèením se skrývají dva chemicky velmi
pøíbuzné alkaloidy, a to β-tomatin a dehydrotomatin (též
tomatidenol). Dehydrotomatin obsahuje jednu dvojnou
vazbu, β−tomatin je nasycený. Jeho obsah je obvykle
øádovì vyšší než obsah dehydrotomatinu. V kyselém prostøedí mohou vznikat štìpením β-tomatinu další alkaloidy,
oznaèované jako β- až δ-tomatiny.
Tyto látky patøí do skupiny steroidních glykoalkaloidù,
významných také u brambor a lilku baklažánu. V bramborách se bìžnì souhrnnì oznaèují solanin, pøièemž
nejvýznamnìjší jsou β-solanin a β-chaconin. Speci-

fické biologické úèinky glykoalkaloidù jsou urèovány
chemickou stavbou, která má tøi složky: uhlovodíkový
steroidní skelet, který je ve vodì nerozpustný, sacharidovou èást tvoøenou tøemi èi ètyømi navzájem vázanými
monosacharidy dobøe rozpustnými ve vodì a koneènì
aminoskupinou –NH -, která se chová odlišnì v rùznì
kyselém prostøedí.
Lilkovité rostliny si vytváøejí tyto alkaloidy jako souèást
obranných systémù vùèi škùdcùm, a to od virù až po
býložravce. Bezprostøedním odpuzujícím úèinkem vùèi
konzumentùm je hoøkost. Glykoalkaloidy pøijaté potravou
– a to i u èlovìka – pùsobí jako nervový jed blokováním
èinnosti enzymu cholinesterasy. Dalším úèinkem je
poškození bunìèných stìn. To se týká zejména bunìk
stìny støevní, takže pøes narušenou stìnu se pak mohou
dostávat do krevního obìhu škodlivé látky ze støevního
obsahu, které by pøes zdravou stìnu nepøešly.
Tomatin je akutnì asi 20x ménì toxický než stejná
dávka solaninu z brambor. Škodlivìjší je dehydrotomatin
než β-tomatin. Støední letální dávka LD50 (což je dávka,
která usmrtí 50 % postižených jedincù) tomatinu je asi
500 mg na kg tìlesné hmotnosti pøi jednorázovém podání
potravní cestou (perorálnì). To nepøedstavuje zdravotní
riziko, protože obsah tomatinu se pohybuje od nìkolika
desetin až jednotek mg v kg zralých rajèat do desítek mg,
výjimeènì až 500 mg v kg rajèat nezralých, zelených.
Podstatná èást tomatinu pøijatého potravou se navíc
váže na cholesterol pøítomný v tráveninì do nevstøebatelných forem a vyluèuje se stolicí. Tady se nabízí logická
otázka, zda by se nedal tomatin využít ke snížení hladiny
krevního cholesterolu. Podle souèasných poznatkù však
snížené vstøebávání vyvázaného cholesterolu z potravy
vyvolá jeho zvýšenou tvorbu v játrech a uvolòování do
krve. V tomto smìru musíme poèkat na další poznatky
pokraèujícího výzkumu.
V 70. letech vyvolalo znaènou pozornost zjištìní, že
vysoký pøíjem tomatinu ze zelených rajèat tìhotnými ženami mùže zpùsobit poškození plodu (teratogenní úèinky).
Rozsáhlý následující výzkum prokázal, že tyto obavy byly
nadsazené a dnes není tomatin pokládán v tomto smìru
za rizikový.
Nejvyšší obsah tomatinu je v drobných zelených rajèatech na poèátku jejich vývoje. Alkaloidy vznikají pøímo
v plodech, nejsou do nich transportovány z jiných èástí
rostliny, kde jsou rovnìž pøítomny. Bìhem zrání rajèat je
tomatin témìø úplnì odbourán k tomu úèelu vytvoøenými
enzymy. Plody dozrávající utržené mohou mít vyšší zùstatkový obsah tomatinu než ty, které dozrály pøirozenì
na rostlinì. Je zajímavé, že rozkladné produkty tomatinu
slouží k biosyntéze lykopenu a karotenù.
V souèasnosti se studují i urèité nadìjné vlastnosti
tomatinu, pøedevším možnost posílení imunity pøi jeho
podávání.
Závìr
Èetné epidemiologické i experimentální studie dospìly
k závìru, že pravidelná konzumace zralých rajèat, a to
zejména ve formì tepelnì zpracovaných produktù, má
pøíznivé zdravotní úèinky. Za nejvýznamnìjší se pokládá
prevence rakoviny prostaty. Tyto pøínosy se pøisuzují karotenoidu lykopenu v kombinaci s dalšími složkami rajèat
s antioxidaèními úèinky. Glykoalkaloidy oznaèované jako

tomatin se vyskytují v nezralých zelených plodech, v rajèatech zralých je jejich obsah zanedbatelný. Ani u zelených rajèat však pøi obvyklé konzumaci nehrozí poškození
zdraví, zejména døíve uvádìné teratogenní úèinky.
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Nutritional value of tomatoes
Numerous epidemiological and experimental studies
revealed favourable health effects following regular tomato consumption, mainly that of thermally processed
tomato products. The prevention of prostate cancer
seems to be the main advantage. The positive roles
are attributed to carotenoid lycopene and its synergic
effects with other tomato antioxidants. Glycoalkaloids
termed tomatine occur in unripened tomato fruits, while
in ripened ones their content decreases to a negligible
level. However, even a reasonable consumption of green
tomatoes does not pose a health risk, including that of
teratogenicity formerly passed on.
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Tøi oøíšky pro Popelku …. a nebo ètyøi?
Mgr. Zlata Piskáèková, MVDr. Halina Matìjová,
Ústav preventivního lékaøství, Masarykova univerzita, Brno
Abstrakt
Oøechy jsou považovány za jednu z nejstarších potravin sloužících k lidské výživì. Archeologické nálezy
to dokazují z vykopávek starých 10 000 let, vèetnì
historických odkazù z období 7 000 let p.n.l. Výzkumy
provádìné v posledních letech prokázaly, že oøechy
pøíznivì ovlivòují lidský organismus. Nejvìtší pozornost
byla dosud vìnována jejich prospìšnému úèinku na
kardiovaskulární systém. Èlánek se zamìøuje na pochopení biologických mechanismù jednotlivých složek,
které tak oøechy øadí mezí cenné složky potravy.

Oøechy, pøesnìji suché skoøápkové plody neboli skoøápkové ovoce, se v poslední dobì dostávají do popøedí
zájmu a zkoumají se z hlediska možných pøíznivých
úèinkù na lidské zdraví. Do této skupiny se øadí vlašské,
lískové a kokosové oøechy, mandle, jedlé kaštany, dále
pekanové oøechy, para oøechy, pistácie, píniové oøíšky
a oøíšky kešu. Specifickým druhem jsou arašídy, plody
podzemnice olejné, které sice patøí k luštìninám (do
èeledi Leguminosae), ale podle Zákona o potravinách
se øadí k výše uvedeným druhùm.
V posledních letech existuje již celá øada epidemiologických a klinických studií dokazujících zøejmé preventivní úèinky oøechù proti kardiovaskulárním chorobám.
Sleduje se jejich vliv na hladinu krevních lipidù (zvláštì
cholesterolu) a jejich dopad na tìlesnou hmotnost pøi
pravidelné konzumaci oøechù. Otázky, které si vìdci
kladou, smìøují nejèastìji k mechanizmu, jakým se tak
dìje a k jednotlivým složkám oøechù, které v tìchto mechanizmech hrají svou roli.
Oøechy chrání srdce a cévy
Ze všech oøechù jsou pravdìpodobnì nejvíce prozkoumané mandle. Jako u ostatních oøechù, i u mandlí
byl prokázán pøíznivý úèinek na hladinu sérových lipidù.
V rozsáhlé srovnávací studii byl jednoznaènì potvrzen
nepøímo úmìrný efekt mezi množstvím pøijímaných mandlí
a hladinou LDL-cholesterolu. Tohoto úèinku bylo dosaženo pøi pøíjmu 68 g mandlí dennì (což je pøibližnì 20 %
z celkového energetického pøíjmu) po dobu 4 týdnù.
K výrazné redukci LDL-cholesterolu a pozitivnímu zvýšení HDL-cholesterolu došlo jak u zdravých subjektù,
tak u nemocných s mírnou hypercholesterolemií. To
dokazuje i øada jiných studií provádìných s mandlemi
(Jenkins, 2008).
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K mandlím a jejich prokázanému ochrannému vlivu na
lidské cévy a srdce též mùžeme pøiøadit lískové oøechy,
které mají podobnì pøíznivý dopad na krevní lipidy, ve
smyslu snížení LDL a zvýšení HDL cholesterolu, zaznamenaný pøi vyšším pøíjmu lískových oøechù stravou u jedincù s hypercholesterolemií. Stejný úèinek byl shledán
i u vlašských, makadamských, pistáciových oøechù a rovnìž u arašídù. Vedle hlavního úèinku polynenasycených
mastných kyselin se na snížení LDL-cholesterolu mohou
významnì podílet i fytosteroly, jejichž úèinek je prokázán
pøi dávce 2 g/den, pøièemž pistácie mohou mít fytosterolù
až 280 mg/100 g.
Oøechy vedle optimalizace krevních lipidù chrání i samotné cévy proti oxidaènímu stresu (vitamin E, fenolové slouèeniny), proti zánìtlivým zmìnám (alfa-linolenová kyselina)
a proti zúžení cév (L-arginin – prekurzor oxidu dusnatého
podporujícího rozšíøení cév). V této souvislosti byly na obsah
argininu a alfa-linolenové kyseliny jako nejbohatší shledány
vlašské oøechy (Kris-Etherton, 2008).
Bunìèná stìna mandlí snižuje dostupnost tukù
Z hlediska složení tvoøí nejvìtší podíl oøechù tuky
(prùmìrnì 55 %), bílkoviny (20 %), sacharidy - jednoduché (5 %) a ve formì vlákniny (12 %), voda (5 %), dále
oøechy obsahují vitaminy (vitamin E, thiamin, riboflavin,
pyridoxin, kyselina listová, niacin), minerální látky (Mg,
K, Ca, Fe, Zn, Cu, Mn, Se, I) a další látky “fytolátky“
(elagová kyselina, flavonoidy, fenolové slouèeniny, a luteolin). Pøehled makronutrientù a mikronutrientù a jejich
obsah v oøeších je uveden v tabulce.
Pro zkoumání úèinku daných komponent obsažených
v mandlích je dùležité zjistit, jaká je dostupnost tìchto
složek pro organismus. Nejvíce zastoupené a tudíž na
organismus nejvíce pùsobící složkou oøechù jsou tuky.
Studie zamìøené na princip, jak a v jakém množství se
lipidy dostávají do organismu, odhalily zásadní význam
bunìèné tkánì mandlových oøechù, druhým významným
èinitelem se pak jeví støevní mikroflóra a støevní lumen
(støevní obsah). Experimentální studie dokazují neúplné
vstøebání a využití tukù z mandlí. Dùkazem toho je skupina
konzumující mandle v množství 100, 150 a 200 g po dobu
tøí dnù, u níž bylo objeveno vyšší množství nevyužitých
tukù ve stolici – v prùmìru 9,9 % z celkového objemu
stolice pocházející z mandlí, v porovnání s kontrolní
skupinou s nálezem 2,8 % tukù z obvyklé stravy, pøièemž obì skupiny po dobu experimentu vylouèily pøíjem
ostatních rostlinných tukù. Podstata neúplného vstøebání
lipidù z mandlí vìzí v bunìèné tkání mandlí bohaté na
polysacharidy, z toho hlavnì arabany, pektiny a celulózu.
Testováním tkánì mandlí mechanickými metodami nebo
žvýkáním se ukázalo, že dochází k narušení pouze první
vrstvy bunìk na povrchu z rozmìlnìné tkánì mandlí.
Pouze tyto na povrchu porušené buòky uvolòují uvnitø
skryté tuky. V další fázi nastává menší uvolnìní tukù ze
zbývajících bunìk tkánì v dùsledku èásteèné degradace
bunìk støevními bakteriemi. Dìje se tak z vìtší èásti na

Obsah jednotlivých makronutrientù a mikronutrientù ve 100 g celých èerstvých oøeších (Vojtaššáková, 2002, Jenkins*, 2008)
Makadamské*
oøechy
3053
1,4
7,9
76,8
13,9
8,6

Jednotky

Mandle

Vlašské oøechy

Lískové oøechy

Pistácie

kJ
g
g
g
g
g

2472
4,9
20,4
53,4
18,6
11,9

2799
4,0
15,8
63,4
14,5
5,9

2717
5,2
14,6
62,4
15,8
8,7

2501
4,7
19,7
49,5
25,4
7,5

Minerální látky Vápník
Železo
Hoøèík
Fosfor
Draslík
Sodík
Zinek
Mìï
Mangan

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

252,0
3,8
247,0
480,5
791,0
9,9
2,9
0,9
1,9

95,7
2,7
159,0
377,0
575,0
4,3
3,4
1,4
3,4

180,0
5,7
152,6
304,0
648,0
4,7
2,2
1,3
5,3

130,0
6,8
145,0
500,0
1033,0
5,1
1,6
1,1
1,0

86,0
3,6
131,7
190,3
372,4
5,0
1,4
0,7
4,3

Vitaminy

Vitamin C
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Panthoten.k.
Pyridoxin
Listová k.
Karoten
Vitamin E

mg
mg
mg
mg
mg
mg
ug
mg
mg

4,5
0,2
0,7
3,6
0,5
0,1
45,0
0,1
25,0

5,2
0,4
0,1
1,2
0,9
0,0
78,0
0,1
3,1

4,1
0,4
0,2
1,3
1,2
0,5
81,0
0,0
25,2

6,3
0,8
0,1
1,3
0,5
1,7
55
0,1
22,3

1,1
1,1
0,0
2,5
0,7
0,4
11,1
0,0
0,7

Tuky

SFA
MUFA
PUFA
Fytosteroly

g
g
g
g

4,5
35,3
11,4
0,1

6,7
11,8
45,1
0,1

4,6
48,3
7,0
0,1

7,9
30,8
12,5
0,2

12,1
59,6
1,4
0,1

g
g

0,6
2,4

0,4
2,3

0,5
2,3

1,1
1,9

0,0
1,5

Živiny

Energie
Voda
Bílkoviny
Tuky
Sacharidy
Vláknina

Aminokyseliny Lysin
Arginin

tzv. lamelách, což jsou pektinové mùstky spojující jednotlivé buòky (Ellis, 2004).
Obdobné výsledky neúplného uvolnìní a následného
vstøebání živin z mandlí pøinesl experiment, uskuteènìný
v umìle vytvoøených podmínkách, napodobující procesy
žvýkání a trávení s cílem kvantifikovat uvolnìný podíl tøí
nutrièních složek: tukù, vitaminu E a bílkovin. Nejvyšší
v yužitelnost se proká za la u jemnì mletých mandlí
(v porovnání s celými loupanými i neloupanými mandlemi
a tuku zbavenými mletými
mandlemi), u kterých došlo
k uvolnìní 39 % tukù, 45 % vitaminu E a 44 % bílkovin z podaného množství, pøièemž
množství uvolnìných složek
je regulováno právì bunìènou tkání samotných mandlí.
Jejich následná využitelnost
také závisí na celkové dobì
trávení ve støevech (Mandalari, 2008). Tyto výsledky
byly podpoøeny také pokusy
jiných autorù.

proteinových thiolù zodpovìdných za oxidaèní stres
bunìk. Test prokázal nižší výskyt sérových proteinových thiolù u té skupiny, která ke chlebu konzumovala
mandle, na rozdíl od skupiny konzumující èistì suchý
chléb. Vedle toho, konzumace polysacharidù spolu
s mandlemi mùže vést i k nižšímu vzestupu krevního
cukru, tzv. glykemie (Jenkins, 2008). Jako dodatek
k oxidaèním pochodùm lze
u vést studii srov návající
u rùzných oøechových olejù
jejich schopnos t zhá š et
volné radikály a oxidaèní
stabilitu tìchto olejù. Srovnáním obou parametrù pak
bylo možné oleje seøadit
podle antioxidaèní aktivity
od nej vìtší po nejmenší
v následujícím poøadí: pistácie > lískové oøechy >
vlašské oøechy > mandle >
arašídy. Za tuto antioxidaèní
aktivitu jsou zodpovìdné zejména tokoferoly (vitamin E),
kterých bylo v pistáciovém
oleji stanoveno 530 ppm,
v lískovém oleji 455 ppm,
Moderní Popelka v oříšcích šaty nehledá!
Jak tuky z oøechù dále
vlašském a mandlovém oleji
pomáhají
pøibližnì stejnì 250 ppm,
Vedle množství vstøebaných tukù se sledoval i kvav arašídovém pouze 48 ppm; hodnoty ppm pøestavují
litativní dopad tukù na postprandiální (pøímo po jídle)
sumu α, β, γ a δ tokoferolù stanovených v celkovém
oxidaèní poškození, mìøeno prostøednictvím sérových
oleji (Arranz, 2008).
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Obsah vitaminu E v jednotlivých oøeších (Vojtaššáková, 2002, Jenkins*, 2008)

*

Neménì zajímavé jsou i studie zamìøené na potenciální prebiotické vlastnosti mastných kyselin mandlí.
V experimentálních podmínkách simulujících trávicí
trakt došlo k vyššímu nárùstu žádoucích kmenù støevních bakterií (bifidobakterie, eubakterie) v pøítomnosti
rozmìlnìných mandlí, k èemuž nedošlo u stejnì zpracovaných mandlí, které navíc byly zbaveny dùležitého
lipidového podílù. Lze tedy pøedpokládat, že mandle
svým lipidovým složením dále pøispívají k pøíznivému
rùstu žádoucí støevní mikroflory (Mandalari, 2008).
Je možné, že z oøechù se nepøibírá?
Na základì výše uvedených skuteèností mùžeme
vysvìtlit, proè pravidelný pøíjem oøechù, které mají díky
zmínìným tukùm vyšší energetickou hodnotu, nevede
k nárùstu hmotnosti. Skuteènì bylo prokázáno, že hmotnost nestoupá a je stabilní, jsou-li oøechy zahrnuté do
energeticky vyvážené stravy a konzumované v množství
cca 42 g dennì (hrst oøechù). Pøíèin, proè tomu tak je,
se však pøedpokládá víc a podle dosud provedených
studií mohou být klíèové, vedle již výše zmínìné snížené vstøebatelnosti živin, dále i tyto: sytící schopnost
oøechù (satiety – èasová perioda mezi dvìma jídly, po
kterou se èlovìk cítí sytý), kompenzace stravy a zvýšení
energetického výdeje. Sytící schopnost oøechù byla
hodnocena pomocí dotazníkù, aèkoliv respondenti konzumující oøechy uvedli v dotazníku nejnižší pocit hladu
ve srovnání s respondenty konzumující ostatní potraviny,
není zcela jasné, èím je tak zpùsobeno. Pravdìpodobnì
v tom hraje vìtší roli energetická hodnota oøechù než
samotný obsah tukù, možná že i role nízkého glyke-
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mického indexu snižující glykemii a modulující apetyt,
nicménì sytící schopnost oøechù je stále pøedmìtem
zkoumání. Kompenzace stravy spoèívá v konzumaci
ménì energetických potravin po pøedchozí konzumaci
oøechù. U energetického výdeje se zkoumá zvýšení
zejména klidového energetického výdeje (REE), který
byl po konzumaci arašídù ve dvou pøípadech zvýšen
o 5 % a o 11 % po 8 respektive 19 týdnech konzumace
pøibližnì 100 g arašídù (mìøenou pouze u obézních).
U studie s mandlemi byl zjištìn REE vyšší o 14 %. Vysvìtlení není zcela zøejmé, mùže to být dáno rychlejší
oxidací polynenasycených mastných kyselin v porovnání s nasycenými, nebo také zde pøítomnými proteiny,
které mají vysoký termogenní efekt.
Na základì dosud dostupné literatury se odhaduje, že
55-75 % energie z oøechù je vyrovnáno nižším pøíjmem
stravy, dalších 10-15 % energie z oøechù pøipadá na
ztráty stolicí a zbývajících 10 % se projeví ve zvýšeném
energetickém výdeji.
V závìru je nutné podotknout, že zmínìných pøíznivých
úèinkù lze dosáhnout, budou-li oøechy z pohledu energie
zapoèítány do celkového energetického pøíjmu, který by
nemìl pøesahovat obvyklou normu. K tomu by mìly být
oøechy konzumovány ideálnì v syrovém pøírodním stavu, nikoliv pražené, solené, v tìstíèku nebo v èokoládì.
Pøestože oøechy mohou pøinášet také svá rizika (alergie,
aflatoxiny), pro vìtšinu z nás mohou být naopak zdravotnì
velmi pøínosné. Jejich pozitivní skrytá síla stále není ještì
plnì prozkoumána, ale je možné, že brzy budeme znát
celé jejich ukryté tajemství.

Summary
Nuts are one of the oldest foods known to humans
(archeological excavations of a 10 000-year-old and
historical records date back to 7000 B.C.). Reseach
in the last years suggests that nuts can positively affect
human organism. The greatest concern was focused
on the frequent nut consumption and the incidence of
cardiovascular diseases. The article brings the results
and scientific evidence to support the role of nuts in
healthful eating and it deals with understanding of
the biological mechanisms of important components
found in nuts.
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Zbyteèný despekt k „drùbežímu separátu“
Ing. Jiøí Celba, CSc.,
Výzkumný ústav potravináøský Praha, v.v.i.
Abstrakt
Bylo provedeno rozsáhlé analytické hodnocení kvalitativních parametrù representativního souboru vzorkù
strojnì oddìlovaného kuøecího masa (SOM). Byl
sledován obsah sušiny, tuku a stupeò jeho oxidace,
obsah bílkovin a kolagenu. Zjištìné hodnoty byly
porovnávány s literárními údaji. Bylo konstatováno, že
SOM, získané jak mìkkým tak tvrdým zpùsobem oddìlování, je kvalitní masnou surovinou svým složením
velmi podobnou výrobnímu hovìzímu masu. Z hlediska
technologického i z hlediska spotøebitelského je lepší
náhražkou urèitého podílu výrobního masa velkých zvíøat než rostlinné bílkoviny. Vyšší podíl kolagenu v SOM
pøináší v tepelnì opracovaných masných výrobcích
konzumentovi dokonce zdravotní benefit.
ÚVOD
Každý z nás se jistì nìkdy setkal s rùznými, vesmìs
negativními tvrzeními ohlednì kvality masných výrobkù, zejména v souvislosti s používáním tzv. „drùbežího
separátu“. Co to tedy vlastnì je za materiál? Výzkumný ústav potravináøský Praha, v.v.i. v druhé polovinì
loòského roku tuto komoditu analyzoval a výsledky
vlastních rozborù porovnával s údaji publikovanými
v odborné literatuøe.
Strojnì oddìlované drùbeží maso
Strojnì oddìlované drùbeží maso (SOM) pøedstavuje tu èást složky masa jateènì opracovaných tìl
drùbeže (dnes hlavnì kuøat), která zbývá na kostrách
pøi zpracování na výrobních linkách. Zde se provádí
mechanické nebo ruèní dìlení jednotlivých partií masa
(prsou, stehen, køídel a krkù) pøípadnì ruèní vykosśování. Zpracovávají se i oøezy z prsních èi stehenních øízkù
pøi finalizaci jednotlivých produktù z výroby drùbežáøského prùmyslu. SOM se získává oddìlením od kostí
èi chrupavek vysokým tlakem. Produktem je masová
pasta. Surovinou pro strojní oddìlování je obvykle
zhruba tøetina jateènì upraveného kuøecího tìla.
Menší èást SOM pochází z tzv. mìkkého oddìlování (které se nìkdy oznaèuje jako Baader – podle
výrobce stroje, který je na tento druh specializován).
Surovinou jsou kostry a krky, ale vìtšinou spíše
oøezy a mìkèí èásti drùbežího trupu. Tento materiál
je buï šnekem se zmenšujícím se stoupáním tlaèen
do válcového síta, nebo na hrubém pásu válcovým
sítem „oškrabáván“, pøièemž mìkká tkáò prochází
sítem o otvorech nebo štìrbinách nastavených na
2-3 mm. Oddìlené kosti, chrupavky a další pevnìjší
èásti jen minimálnì deformované se zbytky svalových úponù èi napø. mezižeberní svalovinou slouží
jako surovina pro výrobu PETFOOD (1). Tvrdé oddìlování probíhá na šnekových strojích (napø. LIMA,
BEEHIVE, SM 1530 fy AM2C), kde štìrbina na sítu

je menší a tlaky v pracovním šneku vyšší. V zaøízení
dochází k èásteènému drcení kostí a protlaèování
mìkkých tkání pøes síto pøi souèasné separaci
kosterní drtì. Pracovní tlaky u mìkkého zpùsobu
Baader èiní 5-16 barù, u tvrdého oddìlování kolem
25 barù. Výtìžnost je znaènì odlišná, pro šetrné
mìkké oddìlování se uvádí 20-30 % (pøi zpracování
oøezù pøes 90 %), pro tvrdé kolem 60-70 %. Záleží
na typu suroviny a nastavení stroje.
Ze zpùsobu strojního oddìlování vyplývá i zpùsob
užití takto získané suroviny. Mìkký zpùsob dává surovinu velmi podobnou mletému masu a jako taková
se rovnìž používá v masném i drùbežáøském prùmyslu jak do „klasických“ výrobkù typu sekaná, tak
pøedevším do hamburgerù nebo nuget. Ty se øežou
a formují z mražených blokù pøi teplotách kolem -3 oC.
Tato surovina má pøísnìjší hygienické limity, zato ji lze
používat i do tepelnì neopracovávaných výrobkù typu
zrajících salámù apod. Z tvrdého strojního oddìlování se získá naopak velmi jemná pasta skládající se
z èástic menších než 1 mm, která jde dále v neustále
udržovaném chladicím øetìzci na další zpracování na
uzenáøské výrobky, nebo se zmrazí a celé bloky jsou
pak surovinou vìtšinou pro masnou výrobu. Tento druh
SOM je ale urèen výhradnì pro výrobky vyžadující další
tepelnou úpravu. Strojnì oddìlené maso tedy nachází
široké uplatnìní v masné výrobì, z ekonomických
dùvodù pøedevším jako substituce èásti masné složky
z vepøového nebo hovìzího masa, která je podstatnì
dražší. Tato èásteèná náhrada na masné je bázi na
rozdíl od náhrad na bázi škrobù nebo rostlinných bílkovin z hlediska vlastností potøebných pro formování
díla a kvalitu finálního výrobku náhradou rovnocennou.
A to jak pro zpracovatele (vazba vody, emulgovatelnost
tuku za studena, koagulace bílkovin, termo-irreversibilita), tak pro spotøebitele (krájitelnost, skus a textura,
barva a vùnì) (2). Proto také významné množství této
produkce konèí v masném prùmyslu.
Legislativa pro strojnì oddìlované maso
Pøesná definice strojnì oddìleného masa je podle
naøízení ES „produkt získaný strojním oddìlováním
masa na kosti, které zùstalo po vykostìní na kostech,
nebo z celých tìl poražené drùbeže tak, že se ztratí
nebo zmìní struktura svalových vláken“. Pøedpisy
upravujícími kvalitu (složení) SOM a hygienu jeho výroby jsou hlavnì naøízení Komise (ES) è. 852/2004 ze
dne 29. dubna 2004 týkající se hygienických pravidel
obecnì a è. 853/2004 z téhož data zahrnující pøísná
pravidla hygieny ve výrobcích živoèišného pùvodu.
Naøízení (ES) è. 2073/2005 ze dne 15. listopadu
2005 a naøízení (ES) è. 2074/2005 ze dne 5. prosince
2005 se týkají pøedevším mikrobiologických kriterií pro
potraviny. Poslednì jmenované naøízení stanoví také
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Funkèní protein Nutralys

Celkové výsledky stanovení analytických hodnot vybraných skupin surovin a pøi rùzných zpùsobech oddìlování drùbežího masa
sušina
%

tuk
%

prùmìr
medián
min
max
Sx

32,92
31,93
23,99
47,55
5,51

15,06
14,24
1,05
35,92
8,48

prùmìr
medián
min
max
Sx

35,15
35,41
24,72
47,55
4,89

18,69
19,11
2,81
35,92
7,17

prùmìr
medián
min
max
Sx

30,54
28,91
23,99
44,11
5,13

11,18
9,05
1,05
30,76
8,04

prùmìr
medián
min
max
Sx

30,58
30,58
30,34
30,82
0,24

11,39
11,39
10,72
12,06
0,67

t.v suš.
bílkoviny
bílk. v suš.
kolagen
%
%
%
%
Hodnoty všech mìøení (poèet hodnot 60)
42,91
16,68
53,38
0,90
43,61
16,83
52,31
0,86
4,21
8,66
23,41
0,31
75,54
24,07
92,91
2,23
19,06
3,56
18,54
0,46
Tvrdé oddìlování (poèet hodnot 31)
51,50
15,33
45,20
1,18
55,78
15,28
43,15
1,05
11,14
8,66
23,41
0,46
75,54
21,82
86,48
2,23
14,48
3,05
13,99
0,45
Mìkké oddìlování (poèet hodnot 29)
33,73
18,13
62,12
0,61
30,39
18,22
62,87
0,58
4,21
12,00
28,20
0,31
69,73
24,07
92,91
1,20
19,09
3,50
18,81
0,23
Celé kuøe bez drobù (tvrdé oddìlování, poèet hodnot 2)
37,23
17,94
58,66
1,14
37,23
17,94
58,66
1,14
35,33
17,51
56,81
0,85
39,13
18,36
60,51
1,43
1,90
0,42
1,85
0,29

provádìcí opatøení pro nìkteré výrobky podle naøízení
(ES) è. 853/2004, v našem pøípadì pøípustná množství
vápníku ve strojnì oddìlovaném mase.
VLASTNÍ EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE
Analytické rozbory zahrnovaly stanovení sušiny,
tuku (obsah a stupeò oxidace), bílkovin a kolagenu.
Vzorky byly odebírány v 10 èasových termínech ze 6
zpracovatelských linek 4 rùzných zpracovatelù pøièemž
3 linky pøedstavovaly mìkké (bez narušení kostí) a 3
tvrdé oddìlování.
Sušina byla stanovována sušením vzorku do konstantní hmotnosti, tuky modifikovanou metodou ISO
7302, kolagen metodou ISO 3496, bílkoviny podle
Kjeldahla (Foss Tecator Application Note AN 300).
TBA (kyselina thiobarbiturová) byla užita jako indikátor
oxidace tukù v mase, protože bìžné metody založené
na stanovení peroxidového èísla jsou urèeny pouze
pro èisté tuky (3).
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÙ ANALÝZY VZORKÙ
KUØECÍHO SOM
Výsledky analytických rozborù jsou uvedeny v tabulce. Jsou zde prezentovány obsahy sušiny, tuku,
bílkovin, kolagenu, vždy ve vzorku a v sušinì, a obsah
TBA (mg.kg -1) jako indikátor oxidace tukù. Výsledky
jsou tøídìny na soubor vzorkù získaný metodou tvrdého
nebo mìkkého strojního oddìlování, pro ilustraci jsou
pak uvedeny i hodnoty získané u celých kuøat. Statistické zpracování se zamìøilo na prùmìrnou hodnotu
ze všech mìøení, medián (uvádìjící hodnotu, pod i nad
níž se vyskytuje pøesnì polovina dat daného souboru),
minimální a maximální hodnoty každého parametru,
poèet hodnot daného souboru a na smìrodatnou odchylku od aritmetického prùmìru. Ve dvou pøípadech
v jednom zpracovatelském závodì použili pro tvrdé
oddìlování celá kuøata bez drobù, takže prùmìrné

kolagen v bílk.
%

TBA
mg/kg

5,90
5,57
1,49
18,00
3,50

0,31
0,17
0,10
4,04
0,62

7,97
7,42
2,11
18,00
3,28

0,33
0,18
0,10
4,04
0,70

3,68
2,93
1,49
9,65
2,08

0,30
0,16
0,11
3,03
0,53

6,32
6,32
4,85
7,79
1,47

0,14
0,14
0,10
0,18
0,04

hodnoty lze dobøe porovnat s údaji uvádìnými v literatuøe.
Z namìøených analytických hodnot SOM jednoznaènì vyplývá znaèná variabilita daná pøedevším rùzným
složením suroviny (èástmi jateènì opracovaného tìla
kuøete, které se zpracovávají). Ale i v rámci jednoho
složení suroviny dodržovaného v jednom zpracovatelském závodì po nìkolik týdnù pøi pravdìpodobnì
stejném nebo velmi podobném seøízení stroje vzorky
vykázaly znaènou variabilitu danou zøejmì rozdíly napø.
v tuènosti kuøat z jednotlivých chovù èi jejich velikosti
apod. Obdobnou variabilitu vykázaly výsledky analytických hodnot pro všechny soubory, pokud jsme chtìli
sledovat rozdíly napøíklad ve skladbì suroviny. Rozdíly
v prùmìrných hodnotách jednotlivých parametrù bylo
možno samozøejmì nalézt, ale byly pøekryty hodnotou
standardní odchylky, takže rozdíly nebyly prùkazné.
Obecnì lze øíct, že s klesajícím obsahem tuku a vyšším obsahem bílkoviny se zvyšuje kvalita drùbežího
strojnì oddìlovaného masa. Dále je zøejmé, že s nižším obsahem kolagenu v porovnání s èistým drùbežím
masem se jakost SOM také zvyšuje. Z výsledkù jsou
ale patrné rozdíly v samotných metodách tvrdého resp.
mìkkého strojního oddìlování. U mìkkého oddìlování
jsme dostali hodnoty velmi se blížící hodnotám celého
kuøete podrobeného tomuto strojnímu opracování.
To platí pro všechny analytické hodnoty s výjimkou
kolagenu, jehož obsah byl prakticky shodný s prùmìrnou hodnotou pro tvrdé oddìlování (celá kuøata byla
podrobena právì tomuto procesu). Mìkké oddìlování
dává prùmìrnì nižší sušinu 30,54 % oproti tvrdému
zpùsobu (sušina 35,15 %), což je logickým dùsledkem
vyšší výtìžnosti tvrdého zpùsobu, kdy se do výrobku
dostává podstatnì víc tužších èástí jateèného tìla
(kloubních pouzder, svalových úponù apod.) a proto
i obsah kolagenu je u tohoto zpùsobu prakticky dvojnásobný. Baaderované maso má rovnìž nižší podíl tuku
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(11,18 % resp. 33,73 % t.v sušinì) oproti tvrdému zpùsobu (18,69 % resp. 51,5 % t.v sušinì) a naopak vyšší
podíl bílkovin (18,13 % resp. 62,12 % bílkovin v suš.) než
tvrdý zpùsob (15,33 % resp. 45,2 % bílk. v suš.). Kolagen je u tvrdého zpùsobu témìø dvojnásobný (1,18 %
resp. 7,97 % kolagenu v celkových bílkovinách) oproti
zpùsobu mìkkému (0,61 % resp. 3,68 % kol. v bílk.).
Pro mìkký zpùsob jsou urèeny vìtšinou suroviny
s vìtším podílem svaloviny (oøezy prsních øízkù, pøední
høbety…), pro tvrdý zpùsob naopak s vìtším podílem
tuku a kolagenních vaziv (zadní høbety, stehenní kosti,
krky). Pokud bychom namísto prùmìrných hodnot
porovnávaných souborù vzali jejich medián, pak jsou
rozdíly ještì patrnìjší.
Hodnota thiobarbiturového èísla TBA charakterizujícího stupeò oxidace tuku ve vzorcích se u èerstvého
masa pohybuje okolo 0,1-0,2 mg/kg. Pro všechny
námi analyzované vzorky pøi vynechání extrémních
hodnot TBA vyšla prùmìrná hodnota tohoto èísla
a souhlasnì i medián 0,17 mg/kg. V sumární tabulce
je ovšem uvedena prùmìrná hodnota 0,31 mg/kg,
protože jsou v ní extrémní hodnoty TBA zahrnuty. Na
ostatní analytické parametry to nemìlo žádný vliv.
SHRNUTÍ A ZÁVÌR
Strojnì oddìlované kuøecí maso je podle prostudovaných literárních pramenù (napø. 4) kvalitní masnou surovinou, která zlepšuje výtìžnost masa a tím
i ekonomické ukazatele výroby pøi zachování kvality
finálního produktu. Z hlediska technologického je
vhodnou náhražkou urèitého podílu výrobního masa
velkých zvíøat, lepší než rostlinné bílkoviny, díky svému živoèišnému pùvodu a z toho vyplývajícím lepším
technologickým vlastnostech v masném díle. Prùmìrné analytické hodnoty drùbežího SOM jsou velmi
blízké hodnotám hovìzího výrobního masa a proto
je tato komodita v masném prùmyslu také široce
využívána. Vyšší podíl kolagenu oproti masu získanému ruèním oddìlováním je pro tepelnì opracované
výrobky dokonce výhodou – pøi vaøení se pøemìní
na želatinu, která se stejnì do díla pøidává (vìtšinou
formou kožové emulze). Kolagen hydrolyzuje na rozpustný a stravitelný glutin již pøi 80 oC. Navíc samotný
kolagen je doporuèován jako potravní doplnìk pro
zlepšení pohyblivosti kloubù a v èisté formì se jako
dietetikum v lékárnách i prodává.
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Podìkování
Autor dìkuje Sdružení drùbežáøských podnikù
za zajištìní vzorkù a možnost detailnì se seznámit se souèasnými tuzemskými zpracovatelskými
linkami na kuøecích porážkách a rovnìž všem kolegùm z VÚPP, v.v.i., kteøí se na rozborech vzorkù
podíleli.
Summary
FRIP accomplished large analytical evaluation of
qualitative parameters of representative collection of
mechanically separated chicken meat samples (MSM).
Dry matter content, fat content and degree of its oxidation, protein and collagen contents were followed.
Obtained values of these parameters were compared
with ones published in literature. It was found that MSM
obtained by both hard and soft manner of separation
is a meat raw material of good quality very similar to
beef production meat regarding its composition. And,
as a replacer of certain amount of big animal meat is
even better than proteins of plant origin regarding its
technological treatment or consumer acceptance.
Greater content of collagen in MSM brings health
benefit to the consumer in the case of meat products
treated by heat.
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Urèeno pøedevším závodnímu,
vojenskému, nemocniènímu
a lázeòskému stravování, stravování
vysokoškolákù, sportovcù
a dùchodcù a dalším formám
spoleèného stravování

Èerstvé natì – zdravé dochucování pokrmù
Dr. Vìra Bulková,
MU Brno, LF, Ústav preventivního lékaøství

Abstrakt
Pro zlepšení pokrmù je moderním trendem používání
chuśovì výrazných natí a listù zelených rostlin, které jsou
nejen doplnìním, ale také pøispívají svými antioxidaèními
a dalšími protektivními látkami pùsobícími v prevenci
mnoha onemocnìní. V èlánku jsou popsány rostliny:
pažitka, celer listový, celer øapíkový, petržel kadeøavá
a naśová, kerblík, libeèek, tymián, máta peprná a rozmarýn a jsou uvedeny možnosti použití natí a listù tìchto
zelenin v dochucování hotových pokrmù.
Aby potrava byla lépe stravitelná, je tøeba, aby byla
chutná, vzhledná i voòavá. Tím se zvyšuje tvorba
trávicích šśáv, zlepšuje se trávení a využití potravy.
V mnohých restauracích i závodních kuchyních docilují
zvýraznìní a zlepšení chuti pokrmù pepøem a dalšími
druhy dráždivého koøení. Avšak je možné zvyšovat
chutnost pokrmù i zdravì – èerstvými natìmi.
Vìtšina druhù zelenin a koøení, které se používá na
dochucení pokrmù, nejen zlepšuje chuś, ale i dodává
celou øadu protektivních – biologicky aktivních a vysoce hodnotných látek. Tyto látky pùsobí v prevenci
mnoha onemocnìní. Jsou to minerální látky, vitaminy,
provitaminy a další bioaktivní látky: flavonoidy, flavonové kyseliny, tøísloviny, nenasycené mastné kyseliny, hoøèiny, slizy, chlorofyl a látky s baktericidními,
antisklerotickými a dalšími zdraví prospìšnými úèinky.
V neposlední øadì je to i nerozpustná a rozpustná
vláknina.
Pažitka (Alium tuberosum) (ang. chive) pochází
pravdìpodobnì ze Støedomoøí a první zmínky o ní
jsou známy již okolo roku 3000 let pøed n. l. V Evropì
se zaèala pìstovat až v 16. století. Do dnešní doby
roste planì v celé Evropì až po Sibiø, v Austrálii,
Asii a severní Americe. Pažitka je víceletá rostlina
dosahující výšky až 50 cm. Z pažitky se nejèastìji
používají listy jako èerstvé koøení do polévek, pøíkrmù,
omáèek, pomazánek aj. Z rostliny lze používat i kvìty,
jednak k dochucení pokrmù jednak na jejich zdobení.
Kromì zvýraznìní chuti jídel jsou nejvìtším pøínosem
protektivní látky: vyšší obsah vlákniny a znaèné množ-

ství minerálních látek, zejména draslíku 4340 mg.kg -1,
hoøèíku 440,00 mg.kg -1 , železa 89,00 mg.kg -1, dále
je zde ve vìtším množství, vápník a další minerální
látky. Pažitka vyniká vysokým množstvím vitaminu
C 664,00 mg.kg -1, vitaminu E 16,00 mg.kg -1, jsou
pøítomny vitaminy skupiny B, vitamin K a vyšší podíl
karotenoidù 24,90 mg.kg -1, z nichž znaènou èást tvoøí
β-karoten. Je zde dominantní množství bioflavonoidù
1315,00 mg.kg -1 .
Celer naśový - listový (Apium graveolens L.) (ang.
soup celery) pochází ze západní a jižní Evropy. Listový
celer má vìtší pìstitelské nároky: potøebuje úrodnou
pùdu s dostatkem vlhkosti a pravidelnou závlahu.
V prvním roce se vyvine pouze náznak zdužnatìlé hlízy
a vytvoøí se rozvìtvená koøenová soustava, proto se
nepìstuje pro hlízu, ale pro naś a listy. Naś na rozdíl
od bulvového celeru je jemná a aromatická. Souèasnì
se na rostlinì vyvine bohaté olistìní. Vykrojené listy
jsou na dlouhých øapících, nìkteré rostliny mají listy až
zkadeøené. Zelené, nepoškozené listy i naś lze sklízet
prùbìžnì bìhem vegetace a mohou se pøidávat do
pomazánek, polévek, do salátù, pøíkrmù i masových
šśáv. Zvláštì se celer naśový výraznì uplatòuje na
dochucení jídel u neslané diety.
Celer naśový lze pìstovat i v zimním období v domácnosti, pokud v místnosti není pøíliš suchý vzduch.
Do truhlíku s hlínou, na svìtlém místì, lze v záøí zaset
semena. Pøi pravidelném zalévání vyrostou rostlinky,
které lze prùbìžnì sklízet.
Celer øapíkatý (Apium graveolens L. var. dulce)
(angl. celery petiolar) je velmi starou kulturní rostlinou,
neboś jeho pìstování bylo známé již ve starém Egyptì
a pozdìji i v Øímì, kde byl považován za léèivou rostlinu. Dosud se vyskytuje v pøímoøských krajích Evropy
a Asie. Øapíkový celer se nejlépe daøí v mírném až
teplém klimatu se vzdušnou vlhkostí. Jedná se o lahùdkovou zeleninu, která se pìstuje témìø ve všech
západoevropských státech, zejména v Itálii, v bývalé
Jugoslávii, ve Francii a v USA. Na pùdu a klimatické
podmínky má stejné nároky jako celer naśový. Výbornì

99

Výživa a potraviny 4/2009

se mu daøí v pøímoøských oblastech, kde vedle pùdní
vlhkosti má i vlhkost vzdušnou. Bìhem vegetace potøebuje pravidelnou dostateènou závlahu. Koncem vegetace se provádìlo bìlení jakmile byly øapíky alespoò
2 cm široké – asi 3 až 6 týdnù pøed sklizní. Bìlením
získaly øapíky svìtle zelenou barvu, jemnou strukturu
a chuś. Existuje samobìlící odrùda (sefblanching),
která má menší nároky na pìstování, je žlutobílé barvy
(i když roste na svìtle) a má velmi jemnou chuś. Proto
u vyšlechtìných samobìlících odrùd øapíkového celeru
se bìlení již neprovádí. Použití øapíkatého celeru je
podobné jako u celeru naśového. Konzumují se listové øapíky, které jsou silnìjší, dužnaté, køehké a mají
výraznou aromatickou celerovou chuś.
Celer listový i øapíkatý jsou zdrojem vlákniny nerozpustné i rozpustné, vynikají vysokým obsahem minerálních látek, zejména draslíku, vápníku, hoøèíku, železa
a dalších bioaktivních látek - vitaminu C, vitaminu E,
karotenoidù, z nichž je nejvíce zastoupen β-karoten a
lutein, dále obsahuje S-methylmethionin, flavonoidy
a celou øadu dalších protektivních látek.
Petržel kadeøavá a naśová (Petroselinum crispum) (anglicky parsley) pochází z pøední Asie a jihovýchodní Evropy. Vyskytuje se v celém mírném pásmu.
Petržel kadeøavá má silnì kadeøavé listy, což vyniká
na ozdobených pokrmech. Listová má hladké listy se
zoubkovanými okraji. Z obou druhù se používá naś na
dochucení polévek, pøíkrmù, omáèek a pomazánek.
Lze ji použít i k pøípravì èaje nebo se pøidává do
èajových smìsí. Kadeøavá petržel má ménì vonných
a aromatických látek než petržel naśová, má ale velké
uplatnìní ve studené kuchyni (pøi zdobení mís, obložených chlebíèkù apod.)
Naśová petržel má vysoký podíl rozpustné vlákniny, znaèné množství minerálních látek: draslíku,
vápníku, hoøèíku, zinku, železa, selenu a dalších.
Naśová petržel vyniká vysokým obsahem vitaminu
C, dále obsahuje vitaminy skupiny B, vitamin E, K,
karotenoidy, kyselinu listovou, S-methylmethionin
54,00 mg.kg -1, biotin, chlorofyl a enormnì vysoký
obsah dalších bioaktivních látek- zejména flavonoidù.
Podobné složení má kadeøavá petržel – znaèné množství chlorofylu, kyseliny listové, β-karotenu, 30-260
mg.kg -1, v optimálních podmínkách až 2700 mg.kg -1
vitaminu C a mnoho dalších bioaktivních látek. Aróma
naśové petržele vytváøejí ftalidy-sedanenolid a další.
Vùni petrželové natì zpùsobuje linalool, β-citronellol
a mnoho dalších látek.
Kerblík (Anthriscus cerefolium L. HOFFM., syn.
(anglicky chervil) je jednoletá rostlina, až 50 cm vysoká. Kerblík se pìstuje jako nenároèná zelenina
a v pøírodì roste jako plevel. Jemné listy jsou svìtle
zelené, na lícní stranì jsou lysé, na rubní stranì žilnaté

a okraje jsou ochlupené. Ve svìtì se pìstují odrùdy
s hladkými i zkadeøenými listy. Složením i použitím je
kerblík podobný naśové petrželi.
Libeèek lékaøský (Levisticum officinale KOCH)
(angl. lovage) pochází pravdìpodobnì z Pøední Asie.
Libeèek používali již staøí Øekové a Øímané. V souèasné
dobì je oblíbený v témìø v celé Evropì. Rostlina je více
než 1 m vysoká a vyznaèuje se typickou koøenitou vùní.
Listy jsou sytì zelené, lesklé, 50 x 70 cm velké. Koncem bøezna nebo v dubnu se vysazují sazenice získané
dìlením silnìjších rostlin. Jedná se o trvalou rostlinu,
která roste 8 až 10 rokù i více. V jednom vegetaèním
období se mùže sklízet až 4x. Jemnì posekané listy se
používají do polévek a omáèek, na brambory, rýži, do
pomazánek, jimž dodávají výraznou chuś a vùni.
Libeèek obsahuje vlákninu nerozpustnou i rozpustnou,
minerální látky vèetnì stopových prvkù, vitaminy, zejm.
vitamin C, enzymy, organické kyseliny, vonné látky tvoøí:
ftalidy, α-terpineol, karveol, karvakrol, kumariny a další.

Libeèek lékaøský

Tymián (Tymus vulgaris L.) (angl. thyme) pochází
ze Støedozemí. Tymián byl používán již ve starovìku
jako léèivá bylina i jako koøení. Staøí Egypśané získávali
z této rostliny silici pro balzamování. Jedná se o polokeø,
20–40 cm vysoký, s øapíkatými lístky 3 x 5–9 mm velkými. Pro kvalitu rostliny je nutná pùda s dostateèným
množstvím humusu a vápna. Tymiánu se daøí v teplých

V tabulce je uvedena vláknina v g, minerální látky a vitaminy v mg-dle Kováèikové, E. a Vojtaššákové, A.
Vláknina, g.
g.kg -1

Druh
Celerová naś
Petrželová naś

22,0
17,60
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Vápník
mg.kg -1

Draslík
mg.kg -1

Železo
mg.kg -1

β-karoten
mg.kg -1

Vitamin C
mg.kg -1

Vitamin E
mg.kg -1

1425,41
1940,00

4705,00
9340,71

28,30
52,64

56,08
64,72

889,66
1793,33

35,66
37,25

slunných polohách. V chladnìjších lokalitách s vlhkým
klimatem vyrùstají rostliny podøadnìjší jakosti s menším
obsahem silic. Naś se vyznaèuje výraznì silnou aromatickou vùní. Tymián se používá na ochucení polévek,
masa, masových šśáv, zvìøiny, drùbeže, vajeèných
pokrmù a omáèek.
V tymiánové silici jsou pøítomné látky s antioxidaèními úèinky – jedná se o jednoduché fenoly a jejich
deriváty (diterpeny), dále substituované bifenyly
odvozené od tymolu a chinony. Hlavní aromatické
látky zpùsobující vùni tymiánu jsou tymol a karvakrol,
kamfen, limonen, linalool, borneol, α−pinen, geraniol,
terpinen a mnoho dalších.
Máta peprná (Mentha piperita) (angl. peppermint)
se nachází ve více variantách napø. máta kadeøavá
(Mentha crispa), máta spearmint (Mentha spicata)
a dalších. Pochází ze Støedomoøí a v souèasné dobì
se pìstuje ve vìtšinì zemí Evropy. Jedná se o trvalou
rostlinu s døevnatým oddenkem a nadzemními výbìžky.
Lodyha je vìtvená až 80 cm vysoká. Rostlina kvete
od èervence do záøí. Používá se naś, listy a mladé
kvetoucí vršky. Pøi kulinární úpravì pokrmù se máta
peprná používá pøi pøípravì mas, výbornì dochucuje
masovou šśávu, dále se pøidává do rùzných salátù, do
nádivek, pomazánek, využívá se ke zdobení pøedkrmù
a dalších pokrmù i dezertù. Pøipravuje se mátový èaj
a pøidává se do èajových smìsí.

látky, zejména flavonoidy a rutin, který má antioxidaèní úèinky a zejména ovlivòuje pružnost krevních
kapilár, dále tøísloviny, hoøèiny a jiné látky. Vonné
látky jsou: mentol, menthon, α- pinen, α-fellandren,
β-karyofyllen, karvon, limonen aj.
Rozmarýn (Rosmarinum officinalis) (angl. rosemary) se pìstuje jednak ve volné pøírodì, též jako
pokojová rostlina a ménì známé je jeho využití jako
aromatické koøení. Používá se na zvýraznìní chuti
nìkterých polévek, hlavnì k ochucení masa a masových šśáv.
Rozmar ýn obsahuje velmi aktivní antioxidanty - fenolové diterpeny: karnosol a karnosovou
kyselinu, ester y fenolov ých kyselin, flavonoidy,
fytoncidní látky, hydroxytriterpenové slouèeniny.
Minerální látky a stopové prvky. Z aromatických
a vonných látek obsahuje silice 1,8 – cineol,
α-pinen, bicyklický keton kafr, kamfen, borneol
a mnoho dalších.
Aby byly zachovány všechny bioaktivní látky v co
nejvyšší míøe, je tøeba byliny po rychlém rozmìlnìní
(nakrájení) ihned vložit do hotového pokrmu, který se
neprodlenì podává a konzumuje. V souèasné dobì
je vìtšina tìchto rostlin i v zimním období v prodeji.
Mnoho rostlin obsahujících uvedené aromatické a vonné látky, jimiž lze zvýraznit a zvýšit chutnost pokrmù,
mnozí lidé pìstují sami v množství, které nelze ihned
spotøebovat. Na zimní období je vhodné uchovat tyto
natì nejlépe zmrazením – zachovají se organoleptické
vlastnosti i pøevážná èást vysoce biologicky hodnotných látek. Je však dùležité velmi rychlé rozmrazení
uložených natí (nejlépe ihned po vyjmutí z mraznièky)
a vložení do hotového pokrmu pøipraveného ke konzumaci. Nevhodným zpùsobem je konzervace sušením,
neboś se znièí veškeré bioaktivní látky a témìø všechny
chuśové a vonné látky.
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Máta peprná

Máta peprná obsahuje vlákninu nerozpustnou
i rozpustnou, minerální látky vèetnì stopových prvkù,
z vitaminù je významný vitamin C 250 mg.kg -1, karotenoidy 400 μg.kg -1 a další vitaminy a bioaktivní

Abstract
For improvement of dishes is modern trend of
using flavour y tops and leafs of a green plants
that are not used only for completion, but also
add antioxidant and other protective compounds
needed in prevention of many disorders. In article
are described greenstuff: chive, celery foliar, celery petiolar, curly leaf and flat leaf parsley, cow
parsley cher vil, lovage, thyme, peppermint and
rosemary, and are mentioned possibilities of using tops
and leafs of these vegetables in flavouring of ready foods.
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Vývoj systému kvality pre manažment,
kompiláciu a šírenie údajov o nutriènom
zložení potravín
Ing. Anna Turzová, Ing. Janka Porubská
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SR

Abstrakt
Jedným z hlavných cie¾ov európskych databáz nutrièného zloženia potravín v súèasnosti je poskytovaś
kvalitné, spo¾ahlivé a vzájomne porovnate¾né údaje.
Projekt EuroFIR sa snaží vytvoriś komplexnú, zrozumite¾nú a celosvetovo uznávanú databanku o zložení
potravín. Pracuje na vytvorení jednotného európskeho systému manažérstva kvality s cie¾om zabezpeèiś
produkciu kvalitných dát. Celý systém manažérstva
kvality sa èlení na nieko¾ko èiastkových systémov
a postupov, tak aby usmeròoval prácu analytických
laboratórií, kompilátorov, odborníkov na informaèné
technológie a distribútorov dát. Hlavným výsledkom
práce európskych kompilátorov v doterajšej spolupráci bolo vypracovanie harmonizovaného postupu
kompilácie dát. Tak ako v každom výrobnom procese
môže dôjsś ku narušeniu podmienok výroby (napr.
mikrobiologickou kontamináciou), tak aj poèas kompilácie dát môže dôjsś ku narušeniu stanovených
pravidiel a nedodržaniu postupov. Opakované nedodržanie postupov a zanedbanie kontroly tak znižuje
spo¾ahlivosś dát. Z toho dôvodu bolo nevyhnutné
identifikovaś kritické kontrolné body (CCP), v ktorých
existuje možné riziko vnesenia chýb a vypracovaś
štandardné operaèné postupy (SOP), ktoré usmeròujú prácu kompilátorov tak, aby postupovali jednotne
a minimalizovali chyby.
Databázy nutrièného zloženia potravín (DB) hrajú
významnú úlohu v zdravotníctve, potravinárskom priemysle, vzdelávaní a pri zvyšovaní informovanosti bežnej
populácie. Jedným z hlavných cie¾ov európskych
DB v súèasnosti je poskytovaś kvalitné, spo¾ahlivé
a vzájomne porovnate¾né údaje. O to sa snaží i projekt EuroFIR (European Food Information Resource
Network – Európska sieś excelencie databázových
pracovísk, 2005-2009). Je to medzinárodný projekt
6. Rámcového programu EÚ, na ktorom participuje
49 subjektov z 26 krajín - univerzít, výskumných ústavov, malých a stredných podnikov. Cie¾om projektu je
vytvoriś komplexnú, zrozumite¾nú a celosvetovo uznávanú databanku o zložení potravín a novo objavených
bioaktívnych zložiek pre Európu.
Na dosiahnutie týchto cie¾ov je potrebné, aby
národní databázoví pracovníci (kompilátori) budovali
svoje databázy rovnakým spôsobom, t.j. aby pri tvorbe
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databáz implementovali rovnaké postupy a stanovili si
rovnaké kvalitatívne kritériá pre hodnotenie údajov.
Až potom bude možné považovaś údaje inej databázy
alebo krajiny za spo¾ahlivé, jednotlivé databázové
pracoviská si budú môcś údaje vzájomne vymieòaś
a využívaś ich v medzinárodnom meradle (napr. na
vyhodnocovanie nutrièného príjmu európskych konzumentov).
Za uplynulé 3 roky riešenia projektu EuroFIR
riešitelia dospeli ku dohode o vytvorení jednotného
európskeho systému manažérstva kvality (pod¾a
smerníc ISO 9001, ISO 10006, ISO 17025 a ILAC
11) s cie¾om zabezpeèiś produkciu kvalitných údajov
o nutriènom zložení potravín. Systém manažérstva kvality bude usmeròovaś èinnosś analytických laboratórií,
ktoré produkujú údaje o nutriènom zložení potravín,
národných kompilátorov, ktorí údaje zbierajú a spracovávajú, odborníkov na informaèné technológie pri
vývoji databázových systémov a taktiež distribútorov
dát koneèným používate¾om.
Celý systém manažérstva kvality sa preto èlení na
nasledujúce èiastkové systémy a postupy:
- Kompatibilita (zluèite¾nosś) požiadaviek na prácu
laboratórií: protokoly vzorkovania a protokoly hodnotenia použitých analytických metód v súlade
s platnými smernicami;
- Harmonizovaný postup kompilácie dát;
- Jednotný systému dokumentácie dát (zápis, evidencia, archivácia);
- Certifikácia kompilátorov vo všetkých fázach (iniciovanie databázového plánu, realizácia databázového
plánu, aplikácia štandardizovaných postupov pri
kompilácii dát);
- Úèelnejšie plnenie požiadaviek a potrieb používate¾ov databáz.
Hlavným výsledkom práce európskych kompilátorov
v doterajšej spolupráci bolo vypracovanie harmonizovaného postupu kompilácie dát. Pod kompiláciou
dát rozumieme komplexnú èinnosś databázových
pracovníkov, ktorí h¾adajú vhodné zdroje dát, selektujú
a triedia pôvodné údaje, vhodné údaje zaznamenávajú
pomocou poèítaèových programov, následne dáta
spracovávajú rôznymi štatistickými operáciami a pripravujú ich na publikovanie.

Tak ako v každom výrobnom procese
môže dôjsś ku narušeniu podmienok
výroby (napr. mikrobiologickou kontamináciou), tak aj poèas kompilácie dát môže
dôjsś ku narušeniu stanovených pravidiel
a nedodržaniu postupov. Opakované nedodržanie postupov a zanedbanie kontroly, tak znižuje spo¾ahlivosś dát. Samotný
jednotný postup kompilácie dát tak nie je
zárukou zabezpeèenia kvality.
Z toho dôvodu bolo nevyhnutné prejsś
každý pracovný úkon kompilácie, krok
za krokom, a identifikovaś kritické kontrolné body (CCP), teda miesta, v ktorých
existuje možné riziko vnesenia chýb. Na
minimalizovanie rizika vnesenia chýb
a aplikácie nesprávnych postupov boli
pre všetky CCP vypracované štandardné
operaèné postupy (SOP).
Úlohou SOP je usmerniś kompilátorov,
aby pri práci postupovali jednotne, dá sa
povedaś rutinne, upozorniś ich na rizikové
miesta a navrhnúś preventívne opatrenia
na predchádzanie nedodržania odporúèaní a porušenia pravidiel.
Od jednotlivých databázových pracovísk v Európe sa oèakáva, že adaptujú
tento všeobecný kompilaèný proces na
svoje podmienky. Je samozrejmé, že
doterajší, ve¾mi èasto individuálny vývoj
databázových pracovísk ako aj osobitosś
spoloèenských i kultúrnych podmienok
neumožní, aby jednotlivé databázy sa presne pridržiavali harmonizovaného postupu
kompilácie. Drobné odchýlky v systéme
práce kompilátorov sa oèakávajú a sú
akceptovate¾né, avšak databázové pracoviská ako aj samotní kompilátori budú
v budúcnosti akreditovaní. Akreditácia
pracovísk bude v budúcnosti zárukou
kvality pre údaje o zložení potravín v celej
Európe.
K¾úèovým nástrojom na zlepšenie kritérií kvality dát je schválenie Európskeho
štandardu (CEN) pre údaje o nutriènom
zložení potravín, ktorý je kompatibilný
s medzinárodnými štandardmi. Certifikácia štandardu sa oèakáva v blízkej
budúcnosti.
Všeobecný kompilaèný proces, spolu
s identifikovanými kritickými kontrolnými
bodmi a príslušnými SOP je znázornený
v diagrame.
Podrobnejšie informácie a novinky
o projekte EuroFIR nájdete na internetovej stránke: http://www.eurofir.net a na
technickej stránke projektu: http://www.
eurofir.org/eurofir/.
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Diagram: Všeobecný diagram kompilaèného procesu s identifikovanými kritickými kontrolnými bodmi, ku ktorým prislúchujú štandardné operaèné postupy.
Kompilaèný proces zahàòa jednotlivé
kroky spracovania dát o nutriènom zložení
potravín od ich úpravy do databázovej
formy až po ich šírenie. Prvou f ázou je
fáza rozhodovania, v ktorej sa urèuje aké
potraviny a nutrienty je potrebné zahrnúś
do databázy. Nasleduje zber údajov z rôznych zdrojov, èi už z laboratórií, vedeckých publikácií a iných zdrojov. Postupujeme ku dokumentácií dát (každému údaju
o potravine, nutriente a dokumentovaným
hodnotám sa pred vstupom do databázy
priraïuje špecifický kód) a ich zadávanie
do poèítaèa. Správna dokumentácia je
nevyhnutná pre triedenie, poèítaèové
spracovanie, popis, identifikáciu, èi
dopåòanie nových dát. Nasleduje fáza
kontroly primárnych dát, štatistického
spracovania údajov (tzv. agregácia) a ich
validácia. Po validácii sa údaje ïalej uchovávajú a spracovávajú do používate¾sky
vhodných a prístupných foriem, èi už vo
forme potravinových tabuliek v elektronickej alebo knižnej podobe, uverejnenie
údajov na internete a samozrejme výber
údajov z databázy pod¾a špecifických
potrieb používate¾ov.
Projekt è.: FOOD-CT-2005-513944.
“Tento materiál bol spracovaný v rámci
konzorcia EuroFIR, ktorý je financovaný
zo 6. rámcového programu EÚ, v tematickej priorite Kvalita a bezpeènosś
potravín”.
Zdroj: EuroFIR Executive Summary
2007-2008

Alkoholické nápoje oèima historie
PhDr. Olga Štìpnièková, Praha
Abstrakt
Alkohol se zdá být ménì nebezpeènou látkou, než ve
skuteènosti je, protože je obecnì tolerován. Jeho užívání je sice omezeno nìkterými zákonnými úpravami,
nicménì je v naší zemi pro vìtšinu populace legálnì
dostupný. Má to mnoho pøíèin, které se týkají i historie
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užívání, kdy o alkoholu lze prohlásit, že tu byl „odjakživa“. Dìjiny pití alkoholu jsou neodmyslitelnì spojeny
s dìjinami lidstva a je typické spojení užívání alkoholu
se spoleèenskými událostmi, v minulosti i souèasnosti.
Alkohol má ve spoleènosti pevné místo a nelze ho jednoduše vykázat.

Slovo „alkohol“ pochází z arabštiny (pøedpona „al-“
je jednoznaènì arabská), ovšem precizní jazykovìdný
význam není znám. Má se za to, že alkohol vznikl ze slova
„al-kuhl“, kterým alchymisté této doby oznaèovali prvotní
destilovanou substanci. Také se uvažuje, že by oznaèení
mohlo vzniknout z „al-gawl“ znaèící „duch“ èi „démon“.
Odtud je velmi blízko k anglickému oznaèení lihovin „spirits“ znaèící „duchové“ èi „démoni“, ale také „nálada“ èi
„duševní stav“. Latinské oznaèení alkoholu „aqua vitae“
(„voda života“) patrnì inspirovalo další jazykové verze
jako galská „whisky“, francouzská „eaux-de-vie“ a dokonce i „vodka“ v Rusku nebo skandinávské oznaèení
„akvavit“ (akevitt).
Holdování alkoholu však není výsadou moderní spoleènosti. Pití alkoholických nápojù patøilo k rituálùm již
v pravìké spoleènosti, pití vína konkrétnì k rituálùm
køesśanským. Pilo se kdekoliv, hodnì a v pití se pøímo
soutìžilo. Kdo opil jiné (èím více tím lépe) byl považován
za hrdinu. Je jisté, že živoèichové se setkávali s alkoholem, vznikajícím kvašením listù a plodù rostlin, po
miliony let. Dokladem je i skuteènost, že èlovìk má gen
pro enzym alkoholdehydrogenasu: organismus by se
sotva nauèil metabolizovat látku, s kterou pøicházel do
styku jen výjimeènì. Ale až do doby nìkdy pøed deseti
tisíci lety byla konzumace alkoholu nevìdomá, náhodná.
Nìkdy v pozdní dobì kamenné se nejspíš stalo, že náš
pøedek-gurmán okusil med, který byl uchováván déle než
obvykle, takže probìhla fermentace. Obsah alkoholu byl
velmi nízký, nicménì vylepšený med pøedkovi zachutnal
do té míry, že zkusil pøírodní proces zopakovat. Na to, že
pokud se nechají zkvasit dostupné druhy obilí, ovoce, vinné révy èi medu, výsledek se pøefiltruje, vyèistí a vznikne
tak nápoj, který má pøíjemné úèinky, pøišlo tedy lidstvo
záhy. Cesta pokusù a omylù nezklamala a lidé se v této
oblasti dopracovali k dokonalosti. Dlouhou dobu byly
nápoje, pøipravované kvašením, pravdìpodobnì hlavní,
ne-li èasto jedinou, zárukou nezávadného pití. Vìtšina
vodních zdrojù byla (pøedevším v souvislosti se vznikem
mìst) zneèištìna odpadem a zdraví nebezpeèná, alkohol byl skuteènou „vodou života“. Jeho úloha v minulosti
byla pøínosná. Nápoje obsahující alkohol byly skuteènì
„bezpeèným pitím“.
K rychlému prùniku alkoholu do lidského života
pøispìla kromì hygienického hlediska i jeho zdravotní
úèinnost. O blahodárných úèincích alkoholu najdeme svìdectví v pracích antického lékaøe Hippokrata
(460-370 pø. n. l.) i filozofa a lékaøe Ibn Síny (980-1037).
Lidé používali rùzné lihové obklady, které jim pøinášely
úlevu, také po samotném požití domácích alkoholických
nápojù (vyrobených napøíklad z rebarbory, senesových
listù, puškvorce, andìliky, kmínu, anýzu jalovce aj.) se
pacientùm ulevilo, bolesti byly snesitelnìjší, horeèka
se snížila. Dùležitou roli pøi tom sehráli bylinkáøi a lidoví
léèitelé.
Alkoholické nápoje èasto usnadòovaly lidem život,
èinily jej pøíjemnìjším, a tak docela pochopitelnì stranou zùstávaly viditelné dùkazy o tom, že alkohol dokáže
svádìt èlovìka z bezpeèné cesty. Lidé vítali, že po požití
alkoholu mìli lepší náladu, byli veselejší, snadnìji se sbližovali, rùzné osobní problémy a útrapy se jim nejevily již
tak nesnesitelné a nepøekonatelné. Odpovìï na otázku,
který nápoj byl tím prvním „alkoholickým“, je dosti obtížná. Aby se v primitivních podmínkách podaøilo pøinutit
nìco zkvasit, bylo pøedevším potøeba použít plodinu o vy-

sokém obsahu jednoduchých cukrù. Tuto
podmínku nesplòovaly
obilniny, ale ani planá
réva vinná èi vìtšina
ovoce. Napøíklad planá
réva vinná byla hodnì
rozšíøena na východním pobøeží Severní
Ameriky – natolik, že
Vikingové, když tuto
zemi objevili, ji nazvali
Vinland – ovšem místní
Indiáni kvašené nápoje
vùbec nepili. Dokonce
mìli díky genetické mutaci sníženou i samotnou schopnost alkohol
odbourávat, což bylo jednou z pøíèin, proè s nimi pozdìji
zatoèila „ohnivá voda“ evropských osadníkù.
Nejblíže se k výrobì alkoholických nápojù pøiblížili A ztékové, sv ým opojným nápojem v yužívaným
k náboženským úèelùm. Vyrábìl se ze šśávy agáve
a zpùsoboval euforické stavy a zmatení mysli, které
Indiáni pøipisovali komunikaci s božstvy. Nápoj smìli
konzumovat jen vyvolení a pouze pøi obøadech, pokud
by se pil za jiným úèelem a jindy, bylo to pøísnì trestáno jako znesvìcení. Aztéckým dìdictvím je dnes
nápoj tequila.
Opojné nápoje znali i severoameriètí Indiáni, ale
ti k jejich výrobì používali javorovou šśávu nebo kukuøici. Pozdìji se pøidaly výrobky z tøtinového cukru.
I zde nejprve tyto tekutiny byly urèeny k náboženským
a magickým obøadùm, zpùsobovaly zvláštní duševní
stavy, podporovaly hoøení nebo se využívaly k výrobì
vonných esencí.
Stejnì jako se postupnì objevovalo to, že takto
získaná tekutina mùže být vhodná k pití, zjišśovalo se
také, že se v ní nìkteré složky snadno rozpouští. Tento
objev se pozdìji využil pøi výrobì destilátù. Koøalka,
pálený líh z obilí, je doložena zprávami z Irska a Skotska ve 12. století. V jižní a západní Evropì se vyrábìla
destilací z vína koøalka ve 13. století, velmi silná – 60
až 90 %. Jako nápoj postupnì pronikala k bohatším
konzumentùm.
Alkohol se zaèal pálit systematicky, èistil se, k jeho pálení se zaèaly využívat všechny možné suroviny od vinné
révy, obilí, kukuøice, ovoce, brambor, prosa a dalších.
Lidé jej zaèali pít nejprve jako lék, pozdìji pøi slavnostních pøíležitostech a jak se stával dostupnìjším, stal se
bìžným nápojem se všemi svými ctnostmi a nectnostmi.
Pøipisovaly se mu rùzné úèinky, které byly nìkdy pravdivé, ale vìtšinou se šíøily proto, aby si lidé pití alkoholu
zdùvodnili.
Víno bylo nejdùležitìjším nápojem klasického starovìku, nejstarší doklady o pìstování pocházejí ze sídlišś
pozdní doby kamenné a poèátku doby bronzové v Jordánské nížinì. Vinná réva byla pìstována v Malé Asii
i Zakavkazsku na konci 4. tisíciletí pø. n. l., dle existujících
dokladù z Egypta a Mezopotámie. Pro šíøení vína udìlali
pøi svých námoøních cestách hodnì Fénièané a Øekové,
pozdìji Øímané zakládali vinice témìø na celém území
své øíše. Ještì pozdìji bylo rozšiøování vinic spojeno
s postupem køesśanství. V naší zemi se víno pìstovalo již
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v dobì Keltù a Germánù. Na Moravì a na Slovensku se
vinohrady udržely po celou dobu, v Èechách zøejmì s pøíchodem Slovanù zanikly a znovu musely být obnovovány
až v 8.-9. století. Pùvodní køesśanství zaujímalo k vínu
pozitivní postoj. Pití vína bylo dokonce jedním z rituálù,
které køesśané pøevzali od starovìké spoleènosti. Spoleèné popíjení bylo již od pravìku chápáno jako vyvázání
se z dosavadních závazkù a pøijetí pravidel nového spoleèenství. Pití vína se považovalo, alespoò u šlechty, za
obyèejný nápoj všedního dne. I k pùstu patøil èasto chléb
zapíjený vínem.
Za kolébku piva se považuje Mezopotámie, kde se
pivo vyrábìlo již v 7. tisícíletí pø.n.l. K prvním historicky
prokázaným pijákùm piva patøili obyvatelé mìsta Tepe
Gawra v Mezopotamii, okolo roku 4000 pøed n. l. Vypovídá o tom nejstarší známé vyobrazení peèetního razítka
o spotøebì piva. Ve 3. tisíciletí pø. n. l. se pivo vaøilo již
také v Egyptì, Trácii a Malé Asii, z jeèmene a pšenice.
Sumerové i Egypśané vaøili pivo ze sladu èi chlebového
tìsta, nìkdy nechávali chleby také pražit a pozdìji kvasit ve velkých džbánech. Namísto chmele ochucovali
Sumerové nápoj hoøèicí èi sezamem. Pivo bylo už tehdy
lidovým pitím, zatímco víno bylo dostupné jen bohatším
vrstvám. Obilná piva vaøili také Keltové a Germáni. Øímané si oblíbili pivo až za vlády císaøe Diocletiana v letech
284-305. Pùvodní pivo bylo nechmelené, první zámìrné
pìstování chmele je spojeno s Franskou øíší za vlády Pipina Krátkého (751 až 768). Slovanský název pivo doslova
znamená „to, co se pije“, vaøilo se nejèastìji z pšenice,
jeèmene a ovsa, bývalo husté, èasto patøilo spíše k jídlu.
První písemné zmínky a archeologické dùkazy o chmelu
se objevují až v 10. stol. Ve 12. století byly v Èechách
zakládány chmelnice, pivo se vaøívalo podomácku, ale ve
14. století se již rozšíøily pivovary a sladovny. Pivo se vaøilo
z pšenièného („bílé“, bývalo po nìm tìžší opilství) nebo
jeèného („tmavé“) sladu a chmele. Výjimeènì se vaøívalo
pivo z míchaných sladù a ovsa. Obecnì se piva vypilo
mnoho – dùsledkem bylo, že sedláci a jejich èeládka si
kvùli tomu hledí ménì práce než døíve, kdy byl selský
lid hospodárnìjší a pobožnìjší.
Nápoje pøipravované kvašením mají pøirozený limit
obsahu alkoholu – 16 %, protože vyšší koncentrace je
pro kvasinky smrtící. Zlomem v celkovì pozitivní historii
alkoholu se proto stal objev destilace, který kolem r.
600 n. l. uèinili arabští alchymisté. O jeho pøenos do
Evropy kolem r. 1100 n. l. se zøejmì nejvíce zasloužila
lékaøská škola v italském Salermu. Destiláty si rychle
získaly oblibu, když v r. 1500 Hieronymus Brunschwig
vydal první tištìnou knihu o destilaci, byl to bestseller té
doby. Zároveò ale zpùsobily, že alkohol zaèal pùsobit
vážné spoleèenské problémy. Zaèaly se proti nìmu stavìt politické i církevní autority (ještì v 13. století patøily
vinice k nejvýznamnìjším zdrojùm pøíjmù církve), ale bez
valného úspìchu. Až zavedení vaøených nápojù – kakaa,
èaje a kávy v 17. století mìlo skuteèný význam a do jisté
míry monopolní postavení alkoholu omezilo. Skuteènì
klíèovým objevem na cestì k nezávadným nápojùm pak
bylo rozpoznání bakterií jako pùvodcù chorob a zavedení
metod jejich nièení ve vodì.
Postupem èasu se objevilo nebezpeèí zejména v tom,
že chudší vrstvy lidí, kterým pití alkoholu umožòovalo zapomenout na své starosti, zaèaly vyrábìt alkohol nekvalitní, využívaly k jeho výrobì surovin, které snižovaly jeho
kvalitu i cenu. Alkohol tak dostal punc „metly lidstva“.
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Kvalitní výroba alkoholu brzy pronikla na trhy a zaèaly
vznikat vìtšinou rodinné firmy, které se specializovaly na
výrobu z jedné nebo nìkolika kvalitních surovin, které
jejich nápoj proslavily ve svìtì. Vznikla tak øada dobrých
znaèek whisky, koòaku, vodky nebo tequily èi rumu, na
èeském trhu pak ovocné pálenky, z nichž nejznámìjší je
slivovice, meruòkovice nebo pálenka vyrobená z jiného
ovoce. Patøí nezamìnitelnì k urèité zemi nebo kraji a nikdo si ji nesplete.
Tak jako se lákavost alkoholu šíøila napøíè kulturami,
tak na druhé stranì vzbuzoval i odpor. A výjimkou nebyli
ani obyvatelé v èeských zemích. Naši pøedkové si ve
støedovìku a novovìku popøávali jak mohli. Chudí popíjeli
k snídani øídké pivo, mìšśané husté a teplé pivo, zámožní
mìšśané popíjeli po ránu „pálené a destilované vody,
koøalky to jemnìjší, poøizované z nejrozmanitìjších
rostlin“. Pálenky, pivo a víno patøily ke každému jídlu
a veèer konèili mìšśané zase kalíškem pálené vody –
truòkem na podušku. Dle pamìtníkù se v 16. století Èeši
a Nìmci vyrovnali v pití – èeskému pivu se pøezdívalo
blahoslavené a koøalku prodávali apatykáøi pod již výše
uvedeným, názvem „aqua vitae“ (voda života). A co na
to 21. století ?
Alkohol pøedstavuje po kouøení a vysokém krevním
tlaku tøetí nejdùležitìjší rizikový faktor nemocí a pøedèasných úmrtí u dospìlé populace. Jeho konzumace vede
ke zranìním, akutním i chronickým duševním potížím,
k poruchám chování, ke konfliktnímu fungování v sociálních vztazích, zpùsobuje postižení trávicího traktu, je
rizikovým faktorem zhoubných nádorù, srdeènì-cévních
onemocnìní, má za následek poruchy imunity i reprodukèní a prenatální komplikace.
U dospìlých se èasto hovoøí o takzvané bezpeèné
denní dávce, tj. dávce, která u jinak zdravého èlovìka
pravdìpodobnì nepoškozuje zdraví. Tato dávka je velmi
individuální, u mužù obvykle pøedstavuje množství obsažené pøibližnì v jednom pùllitru desetistupòového piva
nebo 2 dcl vína, u žen je tato „bezpeèná dávka“ asi o 1/3
nižší. Musíme si ale uvìdomit, že alkohol je a vždy zùstane
tkáòový jed: takzvaná bezpeènost tìchto nízkých dávek
spoèívá v tom, že v malém množství omamný vliv alkoholu
není výrazný a mohou se uplatnit jiné, zdraví prospìšné
látky pøítomné ve vínì nebo pivì, které pøekryjí negativní
pùsobení alkoholu. U dìtí a mladistvých do doby dokonèení tìlesného a duševního vývoje ale žádná bezpeèná
dávka neexistuje a platí, že každá sklenice alkoholu
poškozuje zdraví. Nezralý organismus dìtí je mnohem
citlivìjší k negativním úèinkùm alkoholu a pøi pravidelném
pití také vzniká závislost mnohem rychleji.
Èeská spoleènost je tradiènì velmi shovívavá k pravidelné konzumaci alkoholických nápojù, a to i k takové,
která výraznì pøesahuje rozumnou míru. Tolerantní normy
dospìlých utváøejí postoje dìtí a mládeže k alkoholu. Ti
potom velmi brzy pøijímají pití jako bìžnou souèást spoleèenských kontaktù a témìø neodmyslitelný projev oslav
a zábav. To mùže být pak pro zdraví velmi rizikový stav,
kterému by rodièe a celá spoleènost mìli preventivnì
pøíkladem a výchovou vyhnout.
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Vývoj spotøeby potravin v domácnostech
Ing. Helena Sekavová, ÚZEI, Praha
Abstrakt
Zhodnocení vývoje spotøeby potravin domácností ÈR
(diferencovaná spotøeba potravin) vychází ze statistiky
rodinných úètù. Data o spotøebì obsahují tržní a naturální
spotøebu bez spotøeby ve veøejném stravování. Analýza
spotøeby potravin je doplnìna o analýzu, jaký vliv mìl
vstup ÈR do EU v roce 2004 na tuto spotøebu.

ovoce mírného pásma
pùsobí více vlivù. Zejména jde o klimatické
podmínky daného roku
a tím i v ýši naturální
spotøeby, dále o vývoj
spotøebitelských cen,
zejména relaci cen ovoNa objem a strukturu spotøeby potravin v domácnosce mírného pásma a
tech pùsobí - vedle biologické potøeby výživy - zejména
jižního ovoce.
ekonomické a sociální faktory, jako pøíjmová úroveò
Z porovnání spotøeby potravin mezi roky 2000 a 2007
domácností a vývoj spotøebitelských cen zboží a služeb,
vyplývá, že spotøeba vìtšiny potravin zaznamenala v dostravovací zvyklosti, výchova, reklama, osvìta a další.
mácnostech nárùst (tabulka 1). Nejvíce vzrostla spotøeba
Trend vývoje hmotné spotøeby potravin v èeských
èokolády, vepøového masa a másla (o 30, resp. o 27 %).
domácnostech je po roce 2000 charakterizován pøevážnì
Spotøeba nìkolika potravinových skupin (masné výrobstagnací pøípadnì mírným rùstem (sýry, vejce, èokoláda,
ky, sádlo, chléb, peèivo, ovoce mírného pásma) mírnì
èerstvá zelenina). Plynule klesala v domácnostech pouze
poklesla (do 10 %). Snížení spotøeby masných výrobkù
spotøeba chleba. Jenom u nìkolika málo potravin (vepa sádla nastalo zejména vlivem výrazného snížení jejich
øové maso, drùbež) rostla v letech 2000-2007 spotøeba
naturální spotøeby v uvedeném období (o 40-50 %).
v domácnostech výraznìji (viz tabulka 1). Na výši spotøeby
Po vstupu Èeské republiky do EU (2004) lze u nìkolika potravinových skupin zaznamenat zmìny spotøeby.
Spotøeba vepøového
Tabulka 1
Vývoj spotøeby potravin v domácnostech celkem (kg/os./rok) (tržní a naturální spotøeba, bez spotøeby masa se do roku 2004
meziroènì významnì
ve veøejném
stravování)
(tržní
a naturální spotøeba, bez spotøeby ve veøejném stravování)
nemìnila, oscilovala
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2007/2000
Mas o ve př o vé
11,1
11,1
11,7
11,9
11,8
12,4
13,7
14,1
127,0 na úrovni 11,1-11,9
Mas o h o vě zí
3,5
2,8
3,1
3,1
3,1
3,0
3,3
3,6
102,9 kg. Od roku 2005 doDrů b e ž
14,1
14,4
15,5
15,3
15,4
15,8
18,3
17,0
120,6 cházelo každoroènì
Uze nář s ké zb o ží
20,0
19,7
20,3
20,3
20,5
20,3
20,7
20,9
104,5
k výraznìjšímu meziMas n é výr o b ky, ko nze r vy
3,3
3,1
2,9
2,9
2,9
3,1
3,1
3,0
90,9
Os tatní m as o a vnitřn o s ti
5,7
5,3
5,5
5,6
5,5
5,4
5,8
6,1
107,0 roènímu nárùstu (zeRy b y a ryb í výro b ky
4,9
4,9
4,6
4,7
4,7
4,8
4,9
6,0
122,4 jména v roce 2006,
Más lo
3,3
3,1
3,5
3,7
3,6
4,0
4,1
4,2
127,3 kdy spotøeba vzrostla
Sádlo a s lan ina
1,6
1,6
1,6
1,5
1,4
1,5
1,5
1,5
93,8 o více než 1 kg) za
Ro s tlin né je dlé tu ky a o le je
11,4
11,2
11,0
10,6
10,8
10,7
11,2
11,4
100,0
souèasného poklesu
Ve jc e (ks )
190
190
193
187
186
193
201
200
105,3
Mlé ko ko n zu m n í (l)
56,1
55,2
56,0
55,7
55,4
56,7
58,5
55,9
99,6 spotøebitelské ceny.
Sý ry
7,2
7,6
7,7
8,2
8,4
8,8
8,8
9,0
125,0 Ani spotøeba mléka
Ch lé b
37,2
36,5
36,1
35,1
34,2
34,2
35,5
34,1
91,7 se do roku 2004 mePe č ivo c e lke m
32,3
33,1
32,7
31,9
31,9
32,2
32,1
31,2
96,6
ziroènì významnì nePš e nič n á m o u ka
14,3
14,1
14,0
13,5
13,7
13,9
16,6
16,8
117,5
Rý že
3,0
3,1
3,1
3,0
3,2
3,0
3,4
3,5
116,7 mìnila, ale v prvních
Bram b o ry
41,9
40,8
41,4
39,9
39,1
40,3
46,2
44,0
105,0 dvou letech po vstupu
Če rs tvá ze le n in a
36,3
37,4
39,1
40,5
41,7
42,8
43,6
42,6
117,4 ÈR do EU spotøeba
Če rs tvé o vo c e m ír né h o p ás m a
40,0
34,4
36,7
37,6
40,5
39,6
41,0
38,4
96,0 mléka výraznìji vzrostCitru s o vé o vo c e , jižn í o vo c e
18,9
16,8
16,6
17,8
17,8
16,5
18,2
19,2
101,6
la. Rùst spotøeby byl
Cu kr
11,3
11,0
11,4
11,2
12,3
10,5
12,8
13,9
123,0
Čo ko láda a č o ko lád o vé vý ro b ky
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
130,4 však jen krátkodobý,
protože v roce 2007
Pramen: Statistika rodinných úètù, I. díl, ÈSÚ, 2001, 2006-2008
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poètu 1,51 osob
v domácnostech
peèují tyto domácDo m ác n o s ti
nosti o 0,01 dìtí
zam ě s t- s am o s tatně n e z am ě s t- d ů c ho dc ů
ve vìkové skupinì
c e lke m
n anc ů
č in ný c h
n an ý c h
b e z EA
15-25 let). Je zøejNatu ráln í p říjm y
6679
7157
5560
7403
5961
mé, že domácnosti
Natu ráln í vy d án í
5518
5059
4633
2702
7866
v to m : p o travin y, n áp o je , b e zplatné s travo ván í
3417
2858
2519
1840
5930
s dospìlými jedinci
p rů m ys lo vé zb o ží
1781
1877
1787
742
1618
vykazují vyšší spoo s tatn í natur áln í vyd ání
320
324
327
120
318
tøebu potravin než
Po zn ámka: EA = e ko no micky aktivní č le n
domácnosti s maPrame n : S tatis tika ro dinný c h úč tů , I. díl, ČS Ú, 2 008
lými dìtmi. Dále
domácnosti dùchodcù charakterizují nejnižší výdaje ve
s nárùstem ceny spotøeba konzumního mléka prudce poveøejném stravování. Jejich výdaje za veøejné stravování
klesla a dostala se tak na úroveò let pøed vstupem do EU.
pøedstavovaly v roce 2007 zhruba polovinu tìchto vydání
Spotøeba drùbeže v období do vstupu do EU mírnì rostla,
prùmìrné domácnosti. Nízká úroveò vydání za veøejné
v roce 2006 se výraznì zvýšila (o 2,5 kg). V následujícím
stravování pøedpokládá vyšší tržní, pøípadnì naturální
roce se spotøeba sice mírnì snížila, ale její úroveò zùstala
spotøebu. Dále domácnosti dùchodcù neinvestují ve vìtší
významnì vyšší než byla pøed vstupem do EU.
míøe do jiných oblastí (v rámci domácností mají nejnižší
Zmìny ve spotøebì domácností u výše zmiòovaných
podíl vydání napø. za odívání a obuv, dopravu, spoje,
potravinových skupin (vepøové maso, drùbež, konzumní
vzdìlávání, stravování a ubytování), takže jejich spotøeba
mléko) témìø vždy kopírovaly (nepøímá závislost) vývoj
je více omezena na uspokojování potøeb výživy. Zanedbaspotøebitelských cen a mohly být do urèité míry ovlivnìny
telná není ani skuteènost, že domácnosti dùchodcù mají
i zmìnami na trhu s potravinami po vstupu ÈR do EU.
nejvyšší naturální vydání, a to zejména v oblasti potravin,
Zpravodajský soubor je èlenìn na domácnosti zanápojù a bezplatného stravování, tj. poskytují potravinové
mìstnancù, samostatnì èinných osob a dùchodcù. Do r.
dary napø. rodinám svých dìtí apod. (údaje o naturálních
2005 obsahoval i podsoubor domácností zemìdìlcù. Od
vydáních za rok 2007 pøináší tabulka 2).
r. 2006 je do základního souboru zaøazen i podsoubor
Pro ilustraci uvádíme grafické porovnání spotøeby podomácností nezamìstnaných.
travin v domácnostech dùchodcù se spotøebou prùmìrné
V rámci jednotlivých typù domácností vykazují
domácnosti za rok 2007 - graf 1.
dlouhodobì nejvyšší hmotnou spotøebu potravin
domácnosti dùchodcù. Pøíèin vysoké spotøeby potravin
Z ekonomicky aktivních domácností mìly v roce
v domácnostech dùchodcù je více. V první øadì je tøeba
2007 nejvyšší spotøebu vìtšiny potravin domácnosti
zmínit samotnou statistiku – spotøeba je vyjadøována
zamìstnancù. Pøesto výše spotøeby tìchto domácností
v hmotných jednotkách na osobu a rok. Jak vyplývá
nedosahovala výše spotøeby prùmìrné domácnosti (s
z demografické struktury, domácnosti dùchodcù jen
výjimkou ryb a rybích výrobkù, graf 2). Zde je tøeba zmínit
výjimeènì peèují o nezaopatøené dìti (z prùmìrného
Tabulka 2
Porovnání výše naturálních pøíjmù a naturálních vydání v domácnostech jednotlivých sociálních skupin
v roce 2007
j (Kè/os.rok)
ý
p
(
)

Graf 1 - Porovnání spotřeby potravin v domácnostech důchodců s domácnostmi celkem v roce 2007
(domácnosti celkem = 100 % )
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Domácnosti důchodců

Graf 2 - Porovnání spotřeby potravin v domácnostech zaměstnanců s domácnostmi celkem v roce
2007 (domácnosti celkem = 100 %)
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Domácnosti zaměstnanců

Graf 3 - Porovnání spotřeby potravin v domácnostech samostatně činných osob s domácnostmi
celkem v roce 2007 (domácnosti celkem = 100 % )
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fakt, že do roku 2005 byly ÈSÚ samostatnì sledovány
a hodnoceny domácnosti zemìdìlcù. Tyto domácnosti
vykazovaly v rámci ekonomicky aktivních domácností
nejvyšší hmotnou spotøebu potravin, vysoká byla zejména
jejich naturální spotøeba. Od roku 2006 nejsou domácnosti zemìdìlcù samostatnì sledovány a byly zhruba
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ze 2/3 zahrnuty k domácnostem zamìstnancù (podle
postavení osoby v èele domácnosti).
Nejnižší hmotnou spotøebu potravin v rámci
domácností vykazují domácnosti samostatnì èinných osob (graf 3). Tyto domácnosti peèují o nejvíce
nezaopatøených dìtí, což relativnì „snižuje“ spotøebu
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Tabulka 3
Vydání domácností
za veøejné stravování
v letech 2006 2007 (Kè/os./rok,
poèet
y
j
(
, pporcí/os./rok)
p

Vy d án í za ve ře jn é s travo ván í
Me ziro č n í in d e x (%)
v to m - závo d n í jíd e ln y
m e ziro č n í in d e x (%)
- š ko ln í jíd e ln y
m e ziro č n í in d e x (%)
- m ate řs ké š ko ly
m e ziro č n í in d e x (%)
- re s tau rac e a kavárn y
m e ziro č n í in d e x (%)
Po č e t p o rc í:
- závo d n í jíd e ln y
m e ziro č n í in d e x (%)
- š ko ln í jíd e ln y
m e ziro č n í in d e x (%)

c e lke m
2006
2007
4134
4472
103
108
728
741
99
102
478
483
97
101
123
129
104
105
2806
3119
105
111
33
94
24
.

Do m ác n o s ti
zam ě s tn an c ů
s am o s t. č in n ý c h n e zam ě s tn an ý c h
2006
2007
2006
2007
2006
2007
4818
5142
4605
5131
2498
2618
.
107
.
111
.
105
978
988
252
272
173
305
.
101
.
108
.
176
596
603
608
623
685
603
.
101
.
102
.
88
156
157
156
189
127
124
.
101
.
121
.
98
3087
3395
3589
4046
1512
1586
.
110
.
113
.
105

33
100
24
100

47
.
30
.

47
100
30
100

13
.
30
.

14
108
30
100

7
.
36
.

12
171
30
83

)

důc ho dc ů
2006
2007
1941
2342
.
121
519
540
.
104
14
20
.
143
4
4
.
100
1405
1778
.
127
14
.
0,4
.

14
100
0,6
.

Prame n: Statis tika ro dinnýc h úč tů, I. díl, ČSÚ, 2007, 2008

Tabulka 4
Vývoj naturální
v domácnostech
celkem (kg/os./rok)
ý spotøeby
j
p
y
Mas o ve p řo vé
Mas o ho vě zí a o s tatní
Králíc i
Uze n é m as o , u ze nin y
Mas o vé ko nze r vy
Drů b e ž
S ád lo a s lanin a
Ve jc e (ks )
Mlé ko (l)
Bram b o ry
Če r s tvá ze le n in a
Če r s tvé o vo c e m írn é h o p ás m a

2000
2,2
0,5
2,1
0,7
0,2
1,5
0,7
71
1,5
15,4
12,9
22,0

2001
2,1
0,6
2,0
0,6
0,2
1,5
0,6
70
1,3
14,9
11,0
15,2

2002
2,1
0,5
1,9
0,7
0,2
1,5
0,6
70
1,2
14,4
11,9
16,0

Pramen: Statistika rodinných úètù, I. díl, ÈSÚ, 2001-2008

vykazovanou v kg na osobu a rok. Souèasnì více
využívají služeb veøejného stravování (napø. za veøejné
stravování vydaly v roce 2007 o 15 % penìžních prostøedkù více než prùmìrná domácnost, v restauracích
a kavárnách dokonce o 30 % více). Z hlediska jednotlivých typù domácností vydávají domácnosti samostatnì
èinných osob nejvíce prostøedkù za školní stravování a
za stravování v kavárnách a restauracích. Napø. v porovnání s domácnostmi dùchodcù nebo nezamìstnaných vydávaly domácnosti samostatnì èinných osob
za restaurace a kavárny dokonce 2,5-2,3krát více
prostøedkù. V rámci domácností vykazují domácnosti
samostatnì èinných osob souèasnì i nejnižší naturální
spotøebu potravin.
Pro komplexnìjší pøehled a jako doplnìní komentáøe
o spotøebì potravin uvádíme v tabulce 3 nìkolik základních údajù o vydáních domácností za jednotlivé typy
veøejného stravování v letech 2006 a 2007.
Nezanedbatelnou souèástí celkové spotøeby potravin
je naturální spotøeba potravin (samozásobení, dary),
která má v domácnostech dlouhodobì mírnì klesající tendenci. Pøièemž naturální spotøeba živoèišných produktù
v posledním období v podstatì stagnuje, zatímco naturální spotøeba potravin rostlinného pùvodu se v jednotlivých
letech pohybuje v urèitém rozmezí s menšími nebo vìtšími
výkyvy podle klimatických podmínek daného roku (viz
tabulka 4). Celkovì se v období let 2000-2007 naturální
spotøeba snížila o 10-50 %. Nejménì se snížila u vajec
(o 10 %) a králíkù (o 19 %), nejvíce u masových konzerv
a mléka (o 50 % a 47 %).
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( g
2003
1,8
0,5
1,7
0,6
0,2
1,7
0,5
65
0,9
12,5
11,7
15,3

)
2004
1,8
0,5
1,7
0,6
0,2
1,7
0,5
65
1,0
12,6
10,5
15,6

2005
1,6
0,4
1,7
0,5
0,1
1,1
0,4
64
0,9
12,6
10,4
11,5

2006
1,6
0,4
1,8
0,5
0,1
1,1
0,4
68
1,1
12,2
10,5
15,2

2007
1,6
0,3
1,7
0,5
0,1
1,0
0,4
64
0,8
11,7
9,5
13,0

Naturální spotøeba pozvolna klesá bez ohledu na
vstup ÈR do EU.
Relativnì významn ìj š í z m ì n a p o
vstupu do EU nastala pouze u naturální spotøeby
drùbeže a èerstvé
zeleniny. Naturální
spotøeba drùbe že v období pøed
v s tupem ÈR do
EU mírnì vzrostla,
po vstupu dochází
k poklesu. Jedná
se pravdìpodobnì o sou v i s lo s t
s poklesem spotøebitelských cen
drùbeže a v yšší
tr žní spotøebou.
Naturální spotøeba
èerst vé zeleniny
v roce 2004 prudce poklesla. Také
u této komodity je
pøíèinou poklesu
naturální spotøeby
vyšší tržní spotøeba
a výhodná cena.

Sestupnému trendu naturální spotøeby v domácnostech
odpovídá i mírnì klesající podíl naturální spotøeby
potravin domácností na jejich celkové spotøebì
(bez veøejného stravování). Vysoký je stále podíl naturální
spotøeby na celkové spotøebì èerstvého ovoce (34 %
v domácnostech celkem v roce 2007), ale i vajec (32 %),
brambor (27 %), sádla se slaninou (24 %) a èerstvé zeleniny
(22 %). Výše podílu naturální spotøeby na spotøebì celkem
dokládá, že naturální spotøeba je i v souèasné dobì významnou souèástí celkové spotøeby domácností.
Pøehled o výši podílu naturální spotøeby jednotlivých
komodit na jejich celkové spotøebì v roce 2007 (v domácnostech celkem a v domácnostech jednotlivých
sociálních skupin) pøináší graf 4.
Údaje o naturální spotøebì v domácnostech odrážejí
zejména sociální podmínky té které skupiny domácností.
Do roku 2005 (kdy byly ÈSÚ samostatnì sledovány) vykazovaly nejvyšší naturální spotøebu logicky domácnosti
zemìdìlcù (s nejlepšími podmínkami pro samozásobení).
V roce 2007 mìly nejvyšší naturální spotøebu rostlinných
produktù, ale i králíkù, ostatního masa a vajec, domácnosti dùchodcù. Naturální spotøeba nìkterých živoèišných produktù dokonce v domácnostech dùchodcù
v roce 2007 v porovnání s rokem 2000 výraznì stoupla
(více než 3krát vzrostla napø. naturální spotøeba mléka,
naturální spotøeba uzenin vzrostla zhruba o 22 %, králíkù
o 13 %, vajec o 11 %).
Naproti tomu nejvyšší naturální spotøebu vìtšiny živoèišných produktù vykazovaly domácnosti zamìstnancù.
Naopak nejnižší naturální spotøebu vìtšiny sledovaných

Graf 4 - Podíl naturální spotřeby na celkové spotřebě potravin domácností
(bez veřejného stravování) v roce 2007 (%)
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komodit mìly domácnosti samostatnì èinných osob.
Pøesto ale ani podíl naturální spotøeby na celkové spotøebì domácností samostatnì èinných osob není zdaleka
zanedbatelný, napø. v roce 2007 èinil u vajec a èerstvého
ovoce 32 %, u sádla a brambor 26 %, resp. 25 %.
Shrnutí
Trend vývoje hmotné spotøeby potravin v èeských
domácnostech je po roce 2000 meziroènì charakterizován pøevážnì stagnací, pøípadnì mírným rùstem,
plynule klesala spotøeba chleba. Ve skocích se vyvíjela
spotøeba ovoce mírného pásma. Stagnaci nebo mírný
pokles nìkterých komodit ovlivòovala do urèité míry klesající naturální spotøeba, zejména ale na spotøebu pùsobí
pøíjmová úroveò domácností a vývoj spotøebitelských
cen za potraviny, ale i za ostatní zboží a služby. Spotøebu
nìkterých potravin (vepøové maso, drùbež, konzumní
mléko) mohly do urèité míry ovlivnit i zmìny na trhu s potravinami po vstupu ÈR do EU (vyšší dovozy levnìjších
potravin). Souèasnì pùsobily mimoekonomické faktory
(péèe o zdraví a zdravotní vìdomí spotøebitelù, stravovací
zvyklosti, reklama, výchova, osvìta a další).
Z hlediska domácností, èlenìných podle sociálních
skupin, dosahují nejvyšší spotøeby domácnosti dùchodcù. Tyto domácnosti v podstatì nepeèují o nezaopatøené
dìti a je zøejmé, že dospìlí jedinci vykazují vyšší spotøebu
než malé dìti. Pro domácnosti dùchodcù jsou charakteristické nejnižší výdaje za veøejné stravování (pøedevším
restauraèní) a naopak nejvyšší naturální potravinové výdaje (dary). Z ekonomicky aktivních domácností vykazovaly
nejvyšší spotøebu vìtšiny potravin do roku 2005 (kdy
byly ÈSÚ samostatnì sledovány) domácnosti zemìdìlcù, v dalších letech domácnosti zamìstnancù. Nejnižší
hmotnou spotøebu vìtšiny potravin mají domácnosti samostatnì èinných osob. Tyto domácnosti peèují o nejvíce
nezaopatøených dìtí a souèasnì vykazují nejvyšší výdaje
za veøejné stravování (zejména za školní a restauraèní).

Sádlo a
slanina

Vejce

Samostatně
činní

Mléko

Nezaměstnaní

Brambory

Čerstvá
zelenina

Čerstvé
ovoce
mírného
pásma

Důchodci

Naturální spotøeba potravin má v domácnostech dlouhodobì mírnì klesající tendenci. Pøesto její podíl na celkové
spotøebì není zanedbatelný (u nìkterých potravin tvoøí více
než 30 %-20 % z celkové spotøeby) a dokládá, že naturální
spotøeba je i v souèasné dobì významnou souèástí celkové spotøeby potravin. V rámci domácností mají nejvyšší
naturální spotøebu opìt domácnosti dùchodcù (do roku
2005 domácnosti zemìdìlcù), dále zamìstnancù, nejnižší
domácnosti samostatnì èinných osob.
Literatura
Vydání a spotøeba domácností statistiky rodinných
úètù, 1. díl, ÈSÚ, 2001-2008.
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Abstract
Analysis of food consumption development of
the Czech households (differentiate food consumption) is
based on the household budget survey. The consumption
data contains the market consumption and the consumption in kind without catering services. Analysis of food
consumption is completed by possible infuence of CR
accession to the EU in 2004 on consumption.
Významného životního jubilea se
v mìsíci èervenci dožívá

2. 7. pan Otakar Špetlík,
3. 7. paní Vìra Martiníková,
31. 7. paní Eva Mamulová.

V mìsíci srpnu
25. 8. paní Marie Indrová.
Všem jubilantùm srdeènì blahopøejeme!
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Ze svìta výživy
Nedostatek vitaminu D možnou pøíèinou depresí ve vyšším
vìku
Podle výsledkù výzkumu provádìného
skupinou nizozemských pracovníkù z Vrije
Universiteit z Amsterdamu jsou starší lidé
s nízkou hladinou vitaminu D (25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] ) v krvi a s vysokou
hladinou parathyroidního hormonu (PTH)
mnohem více náchylní k depresím. Stále
zùstává nejasné, zda tyto anomálie jsou
pøíèinou nebo dùsledkem deprese. Døívìjší studie sice poukazovaly na spojitost
zmìny hladiny 25(OH)D a parathyroidního
hormonu s depresemi, vzájemný vztah
ale nebyl nikdy sledován systematicky.
V rámci nizozemské studie bylo sledováno
1 282 mužù a žen ve vìku od 65 do 95 let,
kteøí se zúèastnili dlouhodobého programu výzkumu stárnutí. Výsledky ukázaly, že
témìø 40 % mužù a 57 % žen mìlo nízkou
hladinu 25(OH)D v krvi a byl konstatován
vzájemný vztah mezi intenzitou deprese
a sníženou hladinou 25(OH)D a zvýšenou
hladinou sérového PTH u starších osob.
Je ovšem tøeba provést další dlouhodobé
studie k objasnìní otázky, zda snížená
hladina vitaminu D a zvýšená hladina PTH
depresi pøedchází nebo následuje.
http://www.rssl.com/ourservices/
FoodENews/Newsletter.aspx?E
kop

30) pak již trpí daleko èastìji chorobami,
vyúsśujícími v úmrtí. Bylo zjištìno, že údaje o tìchto vlivech jsou správné, ale vyšší
úmrtnost pøi nízkých BMI je zpùsobena
jinými pøíèinami než zvýšení úmrtnosti pøi
vyšší hodnotì BMI. Výsledky se potom
musejí hodnotit komplexnì. Tím je vysvìtlitelné, že u mírnì zvýšené tìlesné
hmotnosti se ještì nemusí zv ýšená
úmrtnost projevit.
J. Amer. Med. Assoc., 298,
2028-2037 (2007)
Jdx

Nový chléb urèený pro ženy
Nový druh chleba nazvaný „Bread For
Women“, jehož recepturu vyvinuli pracovníci nutrièní poradenské spoleènosti The
Food Doktor, je obohacen øadou vitaminù
a minerálních látek a mìl by napomoci

ženám konzumovat vyváženou stravu.
„Bread For Women“ obsahuje vápník, železo, selen, vitamin E, vitamin D a kyselinu
listovou. Chléb byl vyvinut jako reakce na
výsledky výzkumu pracovníkù The Food
Doktor, které ukázaly, že více než 69 %
žen zcela vynechává v denní stravì nìkte-
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Osobní zprávy
Zemøel RNDr. Ivan Šetlík, CSc.

Vliv tìlesné hmotnosti
na úmrtnost
Užiteènou a rychlou orientací o pøimìøené tìlesné hmotnosti je tzv. Body Mass
Index (BMI = kg/m2). Osoby s BMI mezi
18,5-25,0 mají oèekávanou úmrtností
nejnižší, kdežto u nižších hodnot stoupá.
Podobnì pøi vyšším BMI (do 30) mají již
úmrtnost o nìco vyšší a obézní (BM nad

ré skupiny potravin. „Bread For Women“
pøedstavuje zejména pro mladé ženy reálnou možnost zajistit si pøíjem esenciálních
živin, které jsou pro nì nezbytné, aniž by
musely podstatnì mìnit své stravovací
návyky. Mezi zdravotní pøínosy dosažené
díky živinám obsaženým v novém chlebu se
øadí i zmenšené riziko osteoporózy, zvýšení
imunity a snížený výskyt vrozených vad neurální trubice eventuálních potomkù. Podle
Úøadu pro bezpeènost potravin (FSA) by
mìli dospìlí pøijímat dennì 0,2 mg kyseliny
listové. The Food Doctor provozuje novou
webovou stránku http://www.food4women.info/ urèenou speciálnì pro ženy.
http://fdin.co.uk/news/index.
php?type=related&news_article_
id=18562952
kop

Odešel 13. 4. 2009 ve svých nedožitých osmdesáti letech. Do potravináøského odvìtví se zapsal celoživotní prací v oblasti autotrofních
mikroorganismù, coby dùležitých
potravinových doplòkù, farmaceutických pøípravkù na bázi nových
zdrojù lidské výživy. Dalším velkým
tématem Dr. Šetlíka byl bunìèný
cyklus budovaný na modelu fotosyntetických øas. Za mimoøádné zásluhy o rozvoj vìdy a výzkumu byl pøed
èasem vyznamenán presidentem
republiky.
Prugar
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