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Senioři – výživa a stravování
Od prvního vdechnutí pozemského vzduchu až do posledního
výdechu jsme odsouzeni požívat potravu, ostatně jako všechno
živé na tomto světě. Stravování dětí maličkých i větších, dospělých
v různých pracovních a životních etapách bylo a je čím dál více v centru zájmu profesionálů i laiků. A platí to i o seniorech? A kdo je vlastně
senior?
Slovník cizích slov i encyklopedický slovník shodně říkají: 1. senior je straší člen rodiny, např. otec ve vztahu k synovi; 2. senior je
nejstarší člen kolektivu. Vida, seniorem se může člověk stát třeba
někdy krátce po dvacítce!
Obecně se za seniora považuje člověk vyššího věku. Označení
vychází z latinského výrazu sénium – stáří. Opět podle uvedených
slovníků je to období lidského života od 60 let - inu, jak u koho.
Zanechme sémanticko-seniorských úvah a věnujme se tomu, co
odpovídá zaměření našeho časopisu – výživě a stravování, tentokrát
osob vyššího věku, zpravidla po ukončení profesní kariéry. Toto období se vyznačuje několika problémy:
- objevují se zdravotní komplikace, které si vynucují dietní opatření;
- volný čas, málo pohybu a chuť k jídlu, které vedou ke zvyšování
tělesné hmotnosti;
- naopak ztráta chuti k jídlu a absence pocitu hladu znamená ztrátu
tělesné hmotnosti;
- onemocnění, které omezí nebo znemožní postarat se o stravu
vlastními silami.
Ke všem uvedeným bodům můžeme připočítat také problém, který
často trápí osoby (nejen) vyššího věku – špatný stav chrupu.
Zvýšení a ztrátu hmotnosti lze ovlivnit racionální změnou výše
zmíněných problémů, nejlépe po poradě s lékařem a nutriční terapeutkou. Horší je to v případě, kdy chybí síly k zajištění domácího
stravování. Restaurací je dost, ale jejich každodenní návštěva je pro
většinu lidí v důchodovém věku ﬁnančně nedostupná. Specializovaných
zařízení pro stravování seniorů je velmi málo a najdeme je jen ve větších
obcích. Řešení částečně nabízí některé ﬁrmy – dovoz stravy do domu
ve speciálních jednorázových obalech a v dohodnutou dobu.
Pro seniory schopné pohybu se zdá být jako jedno z nejvýhodnějších opatření stravování ve školních jídelnách. Mnohé obce či
městské části mohou tak využít případnou volnou kapacitu jídelny,
personál je kvaliﬁkovaný, porce sympatické velikosti. Rovněž ceny
jsou výhodné, zvláště tam, kde místní samospráva na stravování
důchodců přispívá. Starší strávníci se mohou naobědvat v klidu mino
hlavní výdejní dobu nebo podle přání odnést svoji porci v přepravní
nádobě. Stravovací centra pro důchodce tak mohou plnit vedle role
gastronomické i roli společenskou formou setkávání se u oběda se
známými tvářemi. To přispívá také k pohodě ve stáří. Nejen jídlem je
živ člověk.
Eva Šulcová
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Salmonela v produktech rostlinného
původu – nové nebezpečí?
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Abstrakt

Salmonela stále patří k jedněm z nejčastějších původců gastrointestinálních infekcí v Evropě i jinde
ve světě. Tradičně je spojována s konzumací živočišných produktů, jakými jsou maso a vejce. Studie
z poslední doby ovšem ukazují, že i rostlinné produkty se mohou stát vehikulem nákazy a dokonce
jsou tato vehikula schopna způsobit i hromadná
onemocnění. Z rostlinných produktů jsou nejvíce
rizikovými komoditami naklíčená semena, výhonky
rostlin, syrová zelenina a byliny.

Úvod

Salmonelózy patří po kampylobakterózách
k nejčastějším původcům průjmových onemocnění v Evropě. (1) V České republice byl do roku
2011 znatelný pokles v trendech výskytu tohoto
onemocnění, nicméně v posledním roce evidujeme opětovný nárůst salmonelóz. Jakožto zoonóza
(onemocnění přenášené ze zvířete na člověka) je
salmonelóza spojována především s konzumací
nesprávně tepelně upraveného drůbežího masa
a vajec, tedy s živočišnými produkty. Řada studií ukazuje, že se salmonely nacházejí jak v kuřecím, slepičím tak v krůtím mase z tržní sítě. (2)
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) bylo v roce 2010 identiﬁkováno 341
epidemií (43,7 %) způsobených konzumací vajec
a vaječných produktů. 82 (10,6 %) epidemií bylo
způsobeno potravinami označenými jako „ostatní“, do nichž spadají i potraviny rostlinného původu. [1] EFSA uvádí, že výskyt salmonel v kategorii
zelenina, ovoce a byliny je velmi nízký (celkově
0,6 %), ale v roce 2010 vykázaly některé země
i záchyt 3,6 % (Irsko) a 1,6 % (Nizozemí). V kategorii semena a ořechy byla izolována Salmonella Enteritidis v 1,4 % vzorků (n=209). V kategorii
zelenina a ovocné šťávy byla nejhojněji izolována
S. Typhimurium – 2,1 % pozitivních vzorků (n=47).
Nejvyšší záchyt byl zaznamenán na úrovni maloobchodních prodejců. [1]
Nedávná epidemie hemoragického průjmu způsobeného E. coli (EHEC O104:H4) v Německu, kde
vehikulem onemocnění byly rostlinné klíčky, ovšem
připomněla, že zdroje některých zoonóz se neomezují pouze na živočišné produkty. S rostoucí oblibou
konzumace cizokrajného ovoce, zeleniny, koření
a bylin a tudíž podporou dovozu takových komodit
z jedné části světa do druhé, roste i riziko zavlečení
takovýchto infekcí do České republiky a možných
epidemických výskytů. Přitěžujícím faktorem může
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být i fakt, že potraviny rostlinného původu nebývají
vnímány jako rizikové.
Ke kontaminaci rostlinných produktů může dojít
na několika úrovních. Často bývají kontaminována
samotná semena rostlin (3, 4), dále bývá na vině
kontaminovaná voda použitá k zavlažování během
růstu (5), kontaminované hnojivo organického původu, trus volně žijících zvířat a v neposlední řadě nedodržování hygienických zásad během sklizně a při
posklizňových úpravách produktů. Problémem je, že
se nejedná pouze o prostou kontaminaci povrchu,
ale salmonely jsou schopny se přes kořeny, stonek
a listy dostat do plodu, kde mohou nastat podmínky
vhodné pro jejich množení.

Salmonely v rostlinných produktech v Evropě
Přestože EFSA ve svých pravidelných souhrnných zprávách uvádí, že salmonely izolované ze
zeleniny, ovoce, koření a bylin, jsou velmi vzácné
(kolem 0,6 %), v literatuře jsou v poslední době popisovány epidemické výskyty způsobené produkty
rostlinného původu.
Skupinou rostlinných produktů, které jsou často
označeny jako vehikulum infekce, jsou naklíčená
semena a výhonky rostlin. V roce 2009 propukla
epidemie vyvolaná sérotypem Salmonella Bovismorbiﬁcans spojená s konzumací naklíčených
semen vojtěšky (Medicago sativa) pocházejícími
z Itálie. Popsáno bylo celkem 42 klinických případů onemocnění. V roce 2010 způsobila Salmonella
Bareilly, jenž byla přítomna ve fazolových výhoncích, 213 případů onemocnění ve Velké Británii.
Zdroj kontaminace se nepodařilo objasnit, jednalo se zřejmě o semena dovezená z Číny. V roce
2000 v Nizozemí zapříčinily výhonky fazolek mungo i hromadný výskyt onemocnění vyvolaného
původcem S. Enteritidis fágového typu 4b. V roce
2007 způsobily v celé Skandinávii problémy výhonky vojtěšky a čerstvý salát, jenž byly kontaminovány sérotypem Salmonella Weltevreden. Ve stejném roce byla potvrzena epidemie salmonelózy
(S. Senftenberg) vedoucí k vehikulu rostlinného
původu – čerstvé bazalce vypěstované v Izraeli.
Čerstvá bazalka a výrobek z ní (pesto) zapříčinila také hromadný výskyt onemocnění vyvolaného
sérotypem Salmonella Anatum v roce 2006 v Dánsku, kde onemocnělo více než 200 studentů a učitelů, kteří se zúčastnili večeře, kde byly servírovány
pokrmy připravené z kontaminované suroviny. Bazalka byla kromě S. Anatum kontaminována také
enterotoxigenní E. coli O:92H- a O153:H2.
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Tabulka 1. Epidemie salmonelózy způsobené rostlinnými produkty v Evropě
Rok
1993

Země
Německo

Zdroj nákazy
mletá paprika

Zjištěný sérotyp
různé

Počet případů
>1000

2000

Nizozemí

klíčky mungo

Enteritidis (PT 4b)

27

2002-2003
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2010

Německo
Dánsko
Norsko
Dánsko, UK, Holandsko
Norsko, Dánsko, Finsko
Finsko
Finsko
Velká Británie

anýzový čaj
bazalka, pesto
rukola
bazalka, pesto
výhonky vojtěšky
ledový salát
výhonky vojtěšky
výhonky vojtěšky

Agona
Anatum
Thompson
Senftenberg
Weltevreden
Newport, Reading
Bovismorbiﬁcans
Bareilly

42
>200
21
51
45
107
42
213

V Norsku a dalších evropských zemích byla
v roce 2006 nalezena Salmonella Thompson v rukole (Eruca sativa) pocházející z Itálie. Ve Finsku
byl o dva roky později za pravděpodobné vehikulum
epidemie salmonelózy označen ledový salát.
Z ostatních rostlinných produktů, které způsobily
v Evropě epidemie salmonelózy, se jednalo například o anýzový čaj (S. Agona, Německo, 2002/2003),
který způsobil 42 onemocnění u dětí mladších než
jeden rok nebo mletá paprika použitá k ochucení
bramborových chipsů (různé sérotypy, Německo,
1993), kdy bylo zasaženo přes 1000 osob.
Většina evropských epidemií spojovaných s rostlinnými produkty byla hlášena ze skandinávských
zemí. Všechny epidemie jsou shrnuty v tabulce 1.

Salmonely v rostlinných produktech
ve Spojených státech amerických
Ve Spojených státech amerických je každoročně
hlášeno několik epidemií salmonelóz v souvislosti
s rostlinnými produkty. Evidence těchto výskytů je
vedena na stránkách Centres for Disease Control
and Prevention (CDC). V USA je velkým problémem
import potravin ze zemí s nižším hygienickým standardem (např. Mexiko), odkud jsou potraviny vyváženy do jednotlivých států unie. Epidemické výskyty

Reference
Lehmacher a kol.
Mohle-Boetani
a van Duynhoven a kol.
Koch a kol
Pakalniskiene a kol.
Nygård a kol.
Pezzoli a kol.
Emberland a kol.
Lienemann a kol.
Rimhanen-Finne a kol.
Cleary a kol.

pak postihují velké množství lidí na celém území
Spojených států, jak dokládá například rozsáhlá
epidemie vyvolaná původcem S. Saintpaul z roku
2008, která zasáhla 43 států. Bylo evidováno 1407
nemocných, z nichž muselo být 282 hospitalizovaných a dva pacienti zemřeli. Jako vehikulum byla
označena kontaminovaná rajčata.
Stejně jako v evropských zemích jsou v USA největším problémem naklíčená semena a výhonky
rostlin (konkrétně semena vojtěšky), která v posledních čtyřech letech způsobila čtyři epidemické výskyty. Každý z výskytů byl způsoben odlišným sérotypem. V jednom případě byl dokonce určen sérotyp
4,[5],12:i:- (monofazická varianta S. Typhimurium),
obvykle spojovaný s chovy prasat a konzumací vepřového masa.
Další potravinou, která je zodpovědná v USA
za opakované epidemie salmonelózy, je cukrový
meloun (cantaloupe), který způsobil za poslední
dva roky celkem 281 případů onemocnění salmonelózou.
Taktéž byly odhaleny epidemie, kde byly jako vehikulum potvrzeny piniové oříšky a arašídová pomazánka (dva výskyty, celkem 467 nemocných).
V případě semen vojtěšky, která způsobila v USA
více epidemií, byl prokázán pozitivní vliv použití
dezinfekčního prostředku aplikovaného na semena.

Tabulka 2. Epidemie salmonelóz způsobené rostlinnými produkty v USA
Rok
2007
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012

Počet zasažených států
44
43
14
nedostupné
26
11
44
25
5
10
5
20
15
24
nedostupné

Zdroj nákazy
arašídová pomazánka
rajčata
výhonky vojtěšky
bílý pepř
výhonky vojtěšky
výhonky vojtěšky
pepř
papája
výhonky vojtěšky
meloun
piniové oříšky
arašídová pomazánka
mango
meloun
naklíčená semena

Zjištěný sérotyp
Tennessee
Saintpaul
Saintpaul
Rissen
4,[5],12:i:Newport
Montevideo
Agona
Enteritidis
Panama
Enteritidis
Bredeney
Braenderup
Typhimurium, Newport
Cubana

Počet případů Reference
425
CDC
1407
CDC
235
CDC
87
Kenelly a kol.
140
CDC
44
CDC
272
CDC
106
CDC
25
CDC
20
CDC
43
CDC
42
CDC
127
CDC
261
CDC
N/A
CDC
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demický výskyt salmonelóz
u člověka. Většina epidemií
způsobených rostlinnými produkty v Evropě byla způsobena importovanými komoditami
z méně rozvinutých zemí s nižším hygienickým standardem.
Z těchto důvodů bylo aplikováno prováděcí nařízení komise
(EU) č. 294/2012, kterým se
mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, a kterým
se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
882/2004. Tato legislativa se
týká úřední kontroly dovozu
některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu.
Zvýšená kontrola se týká zejména čerstvých bylin (listů koriandru, bazalky a máty), které
se do zemí EU dováží zejména
z Thajska.
Bylo zjištěno, že salmonelou byla kontaminována
jedna celá dávka semen, která byla distribuována
pěti různým pěstitelům. Onemocnění byla spojena
pouze se dvěma pěstiteli, kteří dezinfekci (chlornan
sodný nebo chlornan vápenatý) nepoužili. Všechny
epidemie jsou shrnuty v tabulce 2.

Salmonely v rostlinných produktech
v ostatních státech světa
V roce 2012 byla v Thajsku provedena studie, kde
byla zjišťována přítomnost baktérií rodu Salmonella
v čerstvé zelenině z maloobchodní sítě. Celkem bylo
zjištěno 46 % pozitivních vzorků. Dohromady bylo
prokázáno 6 různých sérotypů s převahou sérotypu
Typhimurium (10), Hvittingfoss (7) a pro Asii typického sérotypu Weltevreden (6). Ve dvou případech
byla také izolována Salmonella Paratyphi. V této studii byla také zjišťována rezistence k antimikrobiálním
látkám a u 7 kmenů byla odhalena rezistence ke dvěma nebo více látkám, mezi kterými byl především tetracyklin, ciproﬂoxacin a streptomycin. V jiné thajské
studii bylo odebráno 38 vzorků čerstvé zeleniny a nález salmonel byl potvrzen pouze u 5 % z nich.
V Mexiku bylo v roce 2009 odebráno 78 vzorků syrové zeleniny a 21,8 % vzorků obsahovalo salmonely.
Izolované kmeny ze zeleniny byly také ve zvýšené
míře rezistentní k chinolonům.
Zajímavé je, že přestože v zemích USA a Evropy
byly ve velké míře za epidemie zodpovědné komodity
z Asie a Jižní Ameriky, přímo v těchto státech epidemie způsobené rostlinnými produkty popisovány nejsou. V tomto případě zřejmě hraje velkou roli méně
dokonalý systém hlášení alimentárních onemocnění
v těchto zemích.

Závěr
Ze současných studií vyplývá, že nejen potraviny živočišného původu jsou zodpovědné za epi-
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Abstract

Salmonelloses still belong among the most common
gastrointestinal infections in Europe and all over the
world. Although the infection is usually in connection
with consumption of animal products such as meat
and eggs, the latest studies have shown that also
plant products can be involved in spread of this
disease. The plant products with the highest risk
of infection are sprouts, shoots, raw vegetable and
herbs.
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Sympozia
Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika již poosmé
V Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích se 10. dubna 2013 setkala
odborná veřejnost na již tradičním VIII. sympoziu Společnosti pro probiotika a prebiotika (SPP). Setkání se
zúčastnilo více než 100 odborníků.
S pojmy probiotika a prebiotika se již dnes setkáváme poměrně často, ale v obecném povědomí jejich přesný
význam ještě zcela zakotvený není. Běžně přijímaná deﬁnice označuje jako probiotika živé mikroorganizmy,
které aplikovány v přiměřeném množství příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele. Prebiotika jsou naproti
tomu nestravitelné látky, nejčastěji oligosacharidy, jejichž konzumace má příznivý fyziologický účinek
na hostitele selektivní stimulací růstu nebo aktivity některých kmenů střevní mikroﬂóry.
Na sympoziu zazněla aktuální témata. S úvodní přednáškou na téma prevence nekrotizující enterokolitidy
vystoupil prof. Ch. Bührer z Berlína. Velmi zajímavé byly také výsledky práce prezentované prof. V. Kmetěm
(Ústav fyziológie živočichov SAV v Košicích), zaměřené na typizaci bakterií pomocí stanovení bílkovinného
spektra (MALDI-TOF) spojené s tzv. analýzou hlavních komponent, či příspěvek doc. Z. Kabelky Intranazální
aplikace Lactobacillus acidophilus u dětí. Doc. A. Španová (VUT v Brně), přítomné seznámila s výběrem nových
probiotických kmenů rodu Lactobacillus pro použití v mléčných výrobcích. O hodnocení probiotických výrobků
SPP hovořil prof. V. Rada (ČZU) Testování probiotických potravin a potravních doplňků bylo zahájeno v roce
2009. Testovány jsou biﬁdobakterie a dále také laktobacily v mléčných kysaných výrobcích a lyoﬁlizovaných
prášcích, přičemž je stanovován celkový počet živých buněk v průběhu expirační doby. Testování probíhá podle
IDF standardů a s použitím dalších postupů. Kromě počtu živých buněk se provádí také izolace čistých kultur
a jejich identiﬁkace pomocí fenotypových a genotypových testů až na úroveň druhu, poddruhu a případně
i kmene pomocí ﬁngerprintových metod. Testují se také metody jak selektivně stanovit ostatní probiotické
mikroorganismy jako jsou kvasinky, enterokoky, Escherichia coli, Bacillus sp. a další mikroorganismy.
Na závěr pár slov o SPP. SPP (www.probiotika-prebiotika.cz) je multidisciplinární sdružení pracovníků
různých oborů, kteří se zabývají výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik. Všichni výrobci a distributoři
probiotik se mohou obrátit na SPP jako zastřešující organizaci s žádostí o test svého produktu. Testy
probíhají nad rámec standardních metod a průběžně se zařazují nové metody pro stanovení množství živých
buněk (např. RT-PCR, FISH) a pro identiﬁkaci druhů a kmenů (např. sekvence genů pro 16SrRNA a HSP60,
MALDI-TOF). Případní zájemci také mohou kontaktovat přímo Laboratoř anaerobní mikrobiologie Katedry
mikrobiologie, výživy a dietetiky (rada@af.czu.cz) na ČZU v Praze, kde se testování pro SPP provádí.
Pechar, Rada.
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Probiotika a jejich stanovení
v mléčných kysaných výrobcích
Ing. Šárka Ročková, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., Ing. Věra Bunešová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
Abstrakt

V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s pojmem probiotika. Jsou to prospěšné bakterie, které
pozitivně působí na trávicí trakt člověka. Probiotika
jsou hojně přidávána do kysaných mléčných výrobků, kojeneckých výživ, zmrzlin, sušenek apod. Kolik
takových prospěšných bakterií by měl výrobek obsahovat? Splňují výrobci kritéria daná vyhláškou?
V našem pokusu jsme otestovali 6 výrobků a zjistili
jsme, že pokud se jedná o probiotickou kvalitu výrobku, výrobci splňují předepsané hodnoty.
Kysané mléčné výrobky jsou v posledních letech
hojně propagovány, protože mnoho lidí upřednostňuje zdravý životní styl. To, že mléčné výrobky mají pozitivní vliv na lidský organismus, se vědělo již v roce
1907, kdy Ilja Mečnikov přisuzoval dlouhověkost lidí
žijících na Balkánském poloostrově právě konzumaci
mléčných kysaných výrobků a to díky obsahu jogurtových bakterií, které mají schopnost potlačovat hnilobné procesy v tlustém střevě konzumenta. V současné době se o mikroﬂóře trávicího traktu začíná
hovořit jako o takzvaném virtuálním orgánu a to nejen
pro její buněčnou početnost, ale také pro její velký
vliv na zdravotní stav člověka. Lidské tělo obsahuje
asi 1013 buněk a počet bakterií ve střevě je cca 1014.
Proto se stále zvyšuje snaha tento virtuální orgán
co nejvíce podpořit či jeho složení ve prospěch konzumenta pozměnit. Pro zlepšení příznivých účinků
mléčných kysaných výrobků se do nich přidávají čím
dál častěji mikroorganismy, které se přirozeně vyskytují v trávicím traktu lidí už od útlého věku, ale vlivem
nesprávných stravovacích návyků se jejich množství
s věkem podstatně snižuje (Scheinbach, 1998).
Jsou to právě biﬁdobakterie, kterým je v poslední
době věnována velká pozornost a to pro jejich pozi-

tivní vlivy na zdraví hostitele. V současné době se
s nimi setkáme v kysaných mléčných výrobcích, jako
jsou nápoje, biojogurty, měkké sýry a další potravinářské výrobky. Biﬁdobakterie produkují velké množství kyseliny octové a mléčné, čímž snižují pH ve střevě a potlačují tím rozvoj nepříznivých a patogenních
bakterií. Snižují riziko vzniku nádorových onemocnění, snižují hladinu sérového cholesterolu v krvi,
stimulují imunitní systém, snižují intoleranci laktózy
a produkují některé vitaminy. První dokumentované použití biﬁdobakterií v mléčných výrobcích uvádí
Schuhler-Mayloth v roce 1968 v Německu (Fonden et
al., 2003). Hlavním problémem je fakt, že lidské druhy
biﬁdobakterií velmi špatně přežívají v mléčných kysaných výrobcích. Vysoký počet biﬁdobakterií v tlustém
střevě je žádoucí a může být ovlivněn doplňky výživy
s obsahem probiotik nebo prebiotik (viz níže).
Probiotika jsou deﬁnována jako živé mikroorganizmy, které mají příznivý vliv na zdraví a zlepšují
kvalitu přirozené mikroﬂóry trávicího traktu hostitele. Oﬁciální deﬁnice probiotik, přijatá Světovou zdravotní organizací (WHO), pochází až z roku 2002.
Deﬁnice probiotik dle FAO/WHO: Probiotika jsou
živé mikroorganismy přidávané do potravin, které při
konzumaci v dostatečném množství vykazují příznivé účinky na zdraví konzumenta a zlepšují rovnováhu jeho střevní mikroﬂóry.
V České republice je používání probiotik vymezeno vyhláškou č. 446/2004 Sb. V roce 2006 byla také
v ČR založena Společnost pro probiotika a prebiotika
(SPP). Cílem instituce je posuzování kvality probiotik
a prebiotik. SPP uděluje logo pro výrobky, které obsahují kvalitní probiotické a prebiotické ingredience
(www.probiotika-prebiotika.cz). Jednou z hlavních
zásad pro výběr probiotických bakterií je, že používané kmeny by měly být izolovány ze stejného živočišného druhu, kterému jsou podávány. Bohužel

Obrázek 1.
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Tabulka 1. Přehled testovaných výrobků a jejich obsahy testovaných bakterií
Množství bakterií je stanoveno v 1 ml výrobku
Streptococcus
Lactobacillus
Biﬁdobacterium
thermophilus

Číslo
Výrobku

Výrobek

Datum
spotřeby/č. š.

1

L. casei
MILBONA

21. 04. 13 DD

8,38 x 108

2,71 x 107

NT

2

Pro + Drink
Kauﬂand

24. 04. L1203

1,01 x 109

1,05 x 108

1,15 x 107

3

SPAR Vital
Actiplus drink

03. 04. L1211

1,27 x 109

1,06 x 108

1,20 x 107

4

BILLACTIVE
CLASSIC DRINK
Billa

13. 04. L1206

7,45 x 108

4,59 x 107

2,77 x 106

5

JOGURTOVÝ
NÁPOJ LESNÍ
SMĚS - Albert

15.4.
L/17:34

3,14 x 109

1,48 x 109

2,00 x 105

6

Actimel
Danone

07/04/13
1PL 8:28

2,23 x 109

1,63 x 109

NT

Pozn.: č. š. – číslo šarže

u některých v současné době vyráběných mléčných
výrobků není tato zásada dodržena. Probiotické bakterie by měly splňovat následující kritéria:
1) Měly by být životaschopné, připravené šetrným
technologickým způsobem.
2) Vysoká deklarovaná aktivita by měla být zajištěna po celou expirační dobu.
3) Obsažená ušlechtilá mikroﬂóra by měla přežít
drastické podmínky trávicího traktu a adherovat
na sliznici tlustého střeva.
4) Měly by stabilizovat a zlepšovat zdraví hostitele.
Konzumace probiotik je spojená s řadou zdravotních přínosů, z nichž některé se považují za prokázané, další za pravděpodobné. Proto je potřeba
dalších výzkumů (Roberfroid, 2000).
Jedná se zejména o tyto přínosy:
Ustavení či obnovení vyvážené mikroﬂóry tlustého střeva.
Zvýšení odolnosti proti osídlení tlustého střeva
mikroorganismy, které vyvolávají průjmy.
Posílení imunitního systému.
Snížení hladiny celkového a LDL cholesterolu v
krvi, čímž se podílejí na prevenci srdečně-cévních onemocnění.
Snížení obsahu enzymu beta-glukuronidázy.
Snížení tvorby takových bakteriálních enzymů
v tlustém střevě, které mají mutagenní účinky
a mohou vyvolávat růst nádorů
Zvýšené vstřebávání vápníku.
Syntéza některých vitaminů.
Antimikrobiální aktivita.
Zmírnění nesnášenlivosti (intolerance) laktózy
(mléčného cukru) u osob trpících touto poruchou.
Některá probiotika vytvářejí bakteriociny, což
jsou bílkoviny a peptidy potlačující choroboplodné bakterie.
Bohatost a diversitu mikrobiálních druhů střevní
mikroﬂóry je možné z části ovlivnit prebiotiky. Je
však obtížné najít prebiotickou směs, která by selek-

tivně podpořila pouze rody považované za prospěšné pro hostitele. Prebiotika jsou nestravitelné složky potravy, které selektivně stimulují rozvoj a aktivitu pozitivně působících bakterií v tlustém střevě
(Gibson a Roberfroid, 1995).
Pro jednotlivé skupiny kysaných mléčných výrobků je množství bakterií použité mikrobiální kultury
stanoveno vyhláškou Ministerstva zemědělství č.
77/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jogurty
a jogurtové nápoje by měly, dle této vyhlášky, obsahovat jogurtovou kulturu, která je tvořena protosymbiotickou směsí Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
v množství 107 (10 miliónů probiotických bakterií)
v 1 g nebo v 1 ml výrobku. Kysaný mléčný výrobek
s biﬁdokulturou Biﬁdobacterium sp. v kombinaci
s mezoﬁlními a termoﬁlními bakteriemi mléčného
kvašení by měl obsahovat 106 biﬁdobakterií. Za tzv.
terapeutické minimum je spotřebitelům doporučována denní konzumace alespoň 100 g mléčného výrobku s minimálním obsahem 1 miliónu (106) probiotických bakterií v 1 g nebo 1 ml.
V našem testu jsme se zaměřili na testováni
kvality probiotických výrobků (obrázek 1). Všechny
výrobky deklarovaly Lactobacillus casei a samozřejmně také jogurtovou kulturu skládající se z Lb.
delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus
thermophilus.
Výrobky byly testovány 2±1 den před koncem
expirační doby. Čím více druhů bakterií výrobek
obsahuje, tím obtížnější je jejich selektivní stanovení. Pokud výrobek obsahuje pouze jogurtovou
kulturu, je selektivní stanovení jednoduché a to pomocí média M17 na koky a média MRS (DE MAN,
ROGOSA, SHARPE; Oxoid) popřípadě Rogosy
(Oxoid) na stanovení laktobacilů. Pokud, ale obsahuje výrobek více druhů laktobacilů je někdy téměř
nemožné selektivně stanovit všechny druhy. Právě
proto, že současná média nejsou dostatečně selektivní a například na agaru pro Lactobacillus casei, je schopen růst také Lactobacillus rhamnosus
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Graf 1. Počty bakterií v mléčných kysaných výrobcích v log CFU v 1 ml výrobku

apod. Take výše zmíněný MRS
(DE MAN, ROGOSA, SHARPE;
Oxoid) je dobré kombinovat
s Rogosou, protože na tomto agaru jsou schopny také růst mléčné
koky Streptococcus thermophilus.
Proto je vždy důležité narostlé jednotlivé kolonie kotrolovat i mikro-

skopicky, popřípadě doplnit identiﬁkaci pomocí biochemických či
molekulárně genetických testů.
Pro stanovení mléčných koků
Streptococcus thermophilus byl
použit agar M17 (Oxoid) dle normy ČSN ISO 7889 57 1420, celkové počty laktobacilů byly stanoveny na agaru MRS (DE MAN,
ROGOSA, SHARPE; Oxoid)
a na Rogosa agaru (Oxoid),
Lactobacillus casei byl stanoven
pomocí upraveného MRS agaru
antibiotiky (metronidazolu a vankomycinu), Lactobacillus acidophilus byl stanoven podle ISO
20128 IDF 192 na upraveném
MRS antibiotiky (clindamycinem
a ciproﬂoxacinem) a biﬁdobakterie byly stanoveny dle ISO 29981
IDF 220. Kolonie na vyšších ředěních byly po nárůstu mikroskopicky
kontrolovány. Všechny výše zmíněné výrobky splňovaly terapeutické
minimum a požadavky stanovené
vyhláškou č. 77/2003 Sb (tabulka
1, Graf 1-8). K našemu překvapení 3 z 5 výrobků, které nedeklarovaly rod Biﬁdobacterium,
biﬁdobakterie obsahovaly a to
poměrně ve vysokých počtech
(tabulka 1, grafy 2-6,8). Výrobek č.
4 BILLACTIVE CLASSIC DRINK,
který deklaroval biﬁdobakterie, je
obsahoval v dostatečném množství (106,44; tedy přes 1 milion biﬁdobakterií v 1 ml) splnil tak požadavky dané vyhláškou.

Graf 2.

Graf 3.

Graf 4.

Graf 5.

Graf 6.
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BILLACTIVE CLASSIC DRINK
Streptococcus termophilus
Bifidobacterium
Lactobacillus
0,35%

5,78%

93,87%
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Graf 8. Jednotlivé druhy laktobacilů v testovaných výrobcích v log CFU v 1 ml
výrobku
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Today, the term probiotic is very
often used. What are probiotics?
These are beneﬁcial bacteria that
have a positive effect on the digestive tract of humans. Probiotics
are frequently added to fermented
milk products, formula, ice cream,
cookies, etc. How many beneﬁcial
bacteria product should contain?
Do manufacturers meet the criteria laid down by decree? In our experiment, we tested six products
and all fulﬁls the requirements of
ISO standards.
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Vývoj spotřeby potravin a nápojů v ČR
Ing. Olga Štiková, ÚZEI, Praha
Abstrakt
K nejdůležitějším faktorům působícím na spotřebu potravin patří vývoj koupěschopné poptávky.
Změny v koupěschopné poptávce se promítly
i do spotřeby potravin (snížení spotřeby živočišných potravin a růst spotřeby potravin rostlinného původu). Po růstu koupěschopné poptávky je
v současné době zřejmá její stagnace a ta přináší
i změnu poptávky směrem k preferenci levnějších
potravin, protože spotřebitelská cena je stále velmi
důležitým faktorem ovlivňujícím poptávku. Ve sledovaném období (2000-2011) se celková spotřeba
potravin zvýšila, zejména vzrostla spotřeba rostlinných produktů. U většiny potravinářských výrobků došlo ke zvýšení nebo stagnaci spotřeby,
než k jejímu snížení. K výraznějšímu snížení spotřeby došlo pouze u hovězího masa, chleba a lihovin. Naopak k nejvyššímu zvýšení spotřeby došlo u nealkoholických nápojů, pšeničného pečiva,
ostatních mléčných výrobků, sýrů, másla, vína,
jižního ovoce a výrobků z obilovin celkem. Vývoj
spotřeby do značné míry závisí na vývoji ekonomiky, ale ani při nepříznivém vývoji neočekáváme
výrazné snížení hmotné spotřeby (biologický charakter výživy). Vývoj spotřeby není jednoznačně
nepříznivý ani z hlediska výživových požadavků
(kladem je zejména zvyšující se spotřeba ovoce
a zeleniny i mlékárenských výrobků).
Po poměrně dlouhodobém růstu koupěschopné
poptávky je v posledních letech zřejmá její stagnace a proto ani změny ve spotřebě nejsou zdaleka tak významné (pokračující celosvětová krize
se pochopitelně nevyhýbá ani ČR). V tomto smyslu hraje také výraznou roli změna spotřebitelské
poptávky po obecně levnějších potravinách, včetně výběru potravin v nižších cenových relacích
v rámci sortimentu jednotlivých potravinových
komodit. Přestože je patrná tendence ke snižování vlivu spotřebitelské ceny konkrétní potraviny
na její spotřebu zůstává v ČR spotřebitelská cena
nadále velmi důležitým faktorem ovlivňujících poptávku po určitém zboží či službě. S tím velmi úzce
souvisí i široká nabídka výrobků ve velmi různých
cenových relacích v mezinárodních obchodních
řetězcích. Nabídka v těchto obchodních formátech
nepochybně ovlivnila poptávku a nákupní chování
spotřebitelů, ale především výrazně ovlivňuje vývoj
spotřebitelských cen.

Metodika
Podrobně byl analyzován vývoj základních faktorů, které významně ovlivňují poptávku a spotřebu
potravin a nápojů. Jednalo se o výpočty a násled-
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nou analýzu řady faktorů. Především byl analyzován vývoj spotřebitelských cen potravin ve vztahu
k vývoji cen průmyslového zboží a služeb. Rovněž
byl podrobně zhodnocen vývoj nominálních příjmů na základě propočtů ze statistiky rodinných
účtů. Podrobná analýzy těchto faktorů, tedy koupěschopné poptávky obyvatelstva umožňuje odhalit vzájemné působení jednotlivých faktorů a určit
míru jejich vlivu na spotřebu. Pro úplnost zhodnocení vlivu na poptávku a spotřebu jsme analyzovali
také informace o vývoji nabídky v měnící se obchodní síti.

Výsledky analýzy
Za sledované období (od roku 2000 do roku
2011) nejrychleji rostly příjmy (o 73,9 %), ale rovněž ceny bydlení (vč. vody, energie a paliva) výrazně stoupaly, a to o 73,6 %. Ceny potravin se
zvýšily relativně mírně, celkově o 21,9 %. Spotřeba
potravin (vyjádřená ve stálých cenách) se za těchto ekonomických podmínek zvýšila o 6,7 %, a to
při růstu spotřeby jak potravin živočišného původu (o 2,5 %), tak i spotřeby rostlinných produktů
(o 12,0 %).
Vývoj ekonomických ukazatelů byl v letech 2010
a 2011 odlišný od vývoje v předchozích letech.
V roce 2010 se ceny potravin i ceny bydlení zvýšily stejně, příjmy rostly poněkud výrazněji, ale spotřeba se mírně snížila. V roce 2011 již došlo k výraznějšímu zvýšení cen potravin než cen bydlení,
příjmy se mírně snížily, ale spotřeba se zvýšila (vliv
biologického charakteru spotřeby potravin). Další
vývoj spotřeby bude výrazně závislý jak na vývoji
příjmů (zejména při stagnaci nebo mírném snížení příjmů a případně také zvyšováním počtu nezaměstnaných), tak i na růstu cen zboží a služeb,
především růstu cen potravinářského zboží.
Ve sledovaném období (2000-2011) se celková
spotřeba potravin (vyjádřená ve stálých cenách)
zvýšila o 6,7 %, přitom stoupla spotřeba rostlinných
produktů o 12,0 % a spotřeba živočišných potravin
o 2,2 %.
Celková spotřeba potravin (v hmotném vyjádření)
se od roku 2000 do roku 2011 výrazně nezměnila.
U převážné části potravinářských výrobků či komodit došlo ke zvýšení nebo stagnaci spotřeby, než
k jejímu snížení.
K nejvýraznějšímu snížení spotřeby od roku
2000 do roku 2011 došlo u následujících komodit:

Hovězí maso
Spotřeba se snížila o 26,0 %. Vliv na snižování
spotřeby má především relativně vysoká (zejména
ve vztahu k ostatním druhům masa) spotřebitelská
cena. Mezi další faktory ovlivňující snižování spotře-
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by hovězího masa patří nevýhody spočívající v nestálé kvalitě, snižování nabídky tradičních hotových
pokrmů v síti veřejného stravování, delší kulinářské
úpravě a nižší variabilitě pokrmů, zejména v konkurenci drůbežího i vepřového masa.
Vývoj spotřeby hovězího masa se odráží i v podílu jednotlivých druhů na celkové spotřebě masa.
Snížení spotřeby hovězího masa při mírném růstu spotřeby vepřového masa (o 2,9 %) i drůbeže
(o 9,9 %), představuje také změnu podílu jednotlivých
druhů masa. Tento vývoj znázorňují následující grafy.

Chléb
Spotřeba ve sledovaném období poklesla
o 24,3 %. Jedná se o výraznou změnu preferencí
spotřebitelů v rámci potravinové skupiny „pekárenské výrobky, obiloviny“. Podrobnější analýza vývoje
spotřeby jednotlivých sortimentních skupin v této
potravinové komoditě je popsána u hodnocení vývoje celkové spotřeby výrobků z obilovin.

Lihoviny
Ve sledovaném období byl také poměrně značný
pokles spotřeby lihovin (o 16,9 %). Z hlediska hodnocení vývoje od roku 2000 pouze do roku 2009, pak
došlo jen k nepatrnému (necelá polovina procenta)
zvýšení spotřeby lihovin. Vlivem poklesu spotřeby li-

Hovězí maso

Vepřové maso

Drůbež

Ostatní maso

hovin zaznamenáváme ve vývoji spotřeby alkoholických nápojů (v hodnotě čistého lihu) jen velmi malý
růst (1 %). Přitom spotřeba vína vzrostla (o 20,5 %),
ale spotřeba piva se snížila (o 10,9 %).
K nejvyššímu zvýšení spotřeby došlo u následujících komodit:

Nealkoholické nápoje
Celková spotřeba nealkoholických nápojů se
zvýšila o 39,3 %. Nejvýrazněji vzrostla spotřeba ostatních nápojů (osvěžující nealkoholické
nápoje, ovocné i zeleninové šťávy a koncentráty, konzumní sirupy a karotely) a sodových vod
(o 47,2 %, resp. o 46,2 %). Rostla však i spotřeba
dalších nealkoholických nápojů – spotřeba minerálních vod se zvýšila o 38,3 %, spotřeba limonád o 32,5 %. Ke skoku ve spotřebě docházelo
od roku 1995 (vliv spekulací o zdravotní nezávadnosti pitné vody, rozšíření nabídky balené vody,
výhodný vývoj spotřebitelských cen apod.). V posledních dvou letech se spotřeba nealkoholických nápojů velmi mírně snižuje, klesá spotřeba všech druhů
s výjimkou sodových vod.

Pšeničné pečivo
Spotřeba pšeničného pečiva vzrostla o 33,6 %.
K růstu nebo stagnaci spotřeby docházelo - s mírný-
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mi meziročními výkyvy - po celé sledované období.
Jak je uvedeno výše, byl růst spotřeby pšeničného
pečiva doprovázen snižováním spotřeby chleba.

Ostatní mléčné výrobky
Do této potravinové skupiny patří: jogurty, kysané mléčné výrobky, smetanové krémy, tvarohové
dezerty, mražené smetanové krémy, mléčné pudinky apod. Spotřeba těchto výrobků se po celé
sledované období zvyšuje, celkově vzrostla
o 30,0 %.

Sýry
Položka „sýry celkem“ obsahuje spotřebu sýrů
tavených i přírodních (tvrdé, měkké, plísňové).
Spotřeba sýrů celkem se za sledované období poměrně výrazně zvýšila – o 23,8 %.
Podle našich propočtů se celková spotřeba mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléka bez másla
(statisticky se již nevykazuje) za sledované období
zvýšila přibližně jen o 11 %, protože došlo ke snížení spotřeby mléčných konzerv a mírně i konzumního mléka. Z hlediska správné výživy je růst spotřeby mléčných výrobků velmi pozitivní. Vývoj podílu
jednotlivých druhů mléčných výrobky na spotřebě
mléčných výrobků celkem je v následujících grafech.

Máslo
Spotřeba másla se celkově zvýšila o 22,0 %.
Spotřeba se zvyšovala nebo stagnovala po celé sledované období s výjimkou let 2006 a 2007, kdy došlo k jejímu mírnému snížení. Právě spotřeba másla
je příčinou mírného zvýšení spotřeby tuků celkem
(o 3,6 %), protože u ostatních sledovaných druhů
tuků spotřeba stagnovala.

Víno
Celková spotřeba vína (hroznového i ostatního)
se zvýšila o 20,5 %. Spotřeba vína velmi mírně stoupala po celé sledované období, k nejvýraznějšímu
růstu došlo v posledních 2 letech.
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Jižní ovoce
Spotřeba jižního ovoce se za sledované období
zvýšila o 19,3 %. Přitom spotřeba ovoce mírného
pásma se mírně snížila (o 1,9 %), takže spotřeba
ovoce celkem jen mírně vzrostla - o 5,9 %. Zvýšení
spotřeby ovoce je jistě velmi žádoucí z hlediska
příjmu vitaminu C.

Výrobky z obilovin
Spotřeba výrobků z obilovin celkem se za sledované období zvýšila o 13,4 %. Vývoj spotřeby jednotlivých druhů výrobků v rámci této komodity rozhodně nemůžeme považovat za příznivý. Z hlediska
zdravotních doporučení je tento trend nežádoucí,
protože spotřeba pšeničného pečiva roste a naopak
výrazně klesá spotřeba chleba. Vývoj podílu jednotlivých druhů výrobků z obilovin je obsahem následujících grafů.
Spotřeba dalších potravinových skupin se za sledované období změnila jen velmi mírně. Konkrétně
došlo k následujícím změnám ve spotřebě:
Snížení spotřeby piva (o 10,9 %), vajec (o 7,6 %)
a brambor celkem (o 9,1 %). Zvýšení spotřeby cukru
celkem (o 6,9 %) a zeleniny celkem v hodnotě čerstvé (o 3,0 %).
Z analýzy spotřeby potravin jednoznačně vyplývá, že její vývoj je výrazně závislý na růstu či
poklesu ekonomiky. Nejde o podstatné snížení
hmotné spotřeby při zhoršených ekonomických
podmínkách obyvatelstva, ale o poptávku po výrobcích cenově výhodnějších (levnějších). Spíše se
může poptávka orientovat na cenově výhodnější
potravinové komodity (např. obecně levnější rostlinné produkty) a rovněž může být preferován sortiment potravin a nápojů v nižších cenových relacích
(např. levnější druhy masných a mléčných výrobků
apod.). Z hlediska výživových požadavků je tento
vývoj v podstatě příznivý, protože se zvyšuje příjem vitaminu C (roste spotřeba ovoce a zeleniny)
a vápníku (zvyšuje se spotřeba mléka a mléčných
výrobků). Rovněž jen velmi mírný růst spotřeby alkoholických nápojů (v hodnotě čistého lihu) ve sle-
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dovaném období je relativně pozitivní, protože
od roku 1989 do roku 2000 se spotřeba alkoholu
zvýšila dokonce o 20,7 %. Z výživového hlediska je
však nepříznivým jevem rostoucí spotřeba másla
i cukru a výrobků z cukru.

Literatura
1. Spotřeba potravin v ČR v letech 2000-2011, ČSÚ.
2. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, 2000-2012, ČSÚ.
3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů),
2000-2011, ČSÚ.

Abstract
Development of effective demand belongs to the
most important factors acting on the food consumption. Changes of effective demand are reﬂected in food consumption (reducing of consumption
of animal foods and increase of consumption of
foods of plant origin). After the growth of effective

demand is currently evident the stagnation, and
it also brings a change in demand towards cheaper food preference, because the retail price is
still a very important factor affecting the demand.
In the observed period (2000-2011) the total food
consumption has increased, especially increased
consumption of plant products. The majority of
food products has been increased or stagnation
consumption than for its reduction. Signiﬁcant
decrease in consumption occurred only beef,
bread and spirits. In contrast, the highest increase
in consumption occurred in soft drinks, bread
wheat, other dairy products, cheese, butter, wine,
tropical fruit and cereal products in total. The development of consumption depends largely on the
economy, but even under adverse development
we do not expect a signiﬁcant reduction in material consumption (biological nature of nutrition).
Development of consumption is neither clearly
negative nor the nutritional requirements (positive
is particularly the increasing consumption of fruits
and vegetables as well dairy products).
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Ze světa výživy
Brambory s vyšším obsahem karotenoidů
Pracovníci výzkumu USDA vyšlechtili žluté brambory, které mají dvakrát až třikrát vyšší obsah karotenoidů
než žlutomasá varieta brambor Yukon Gold. Planě
rostoucí žlutomasé brambory mají zhruba 23krát více
karotenoidů než brambory bělomasé. V rámci výzkumu byly zkříženy žlutomasé brambory s bělomasými
a byly získány brambory s vysokým obsahem karotenoidů. Nový druh brambor pojmenovaný Peter Wilcox
má nachovou slupku a žlutou dužninu.
http://www.rssl.com/Services/Food/Foode-news/
Edition501-550/Edition550#55001
(kop)

Je bezlepková dieta cestou k redukci
hmotnosti?
Bezlepková dieta je určena především lidem
trpícím celiakií (nesnášenlivostí lepku) nebo alergií
na lepek. V současné době je ale propagována
i jako prostředek pro snižování hmotnosti, módní
je mezi hollywoodskými celebritami. Americká společnost Packaged Facts, zabývající se průzkumem
trhu potravin a nápojů, vydala zprávu o bezlepkových výrobcích, ve které se uvádí, že spotřebitelé
pokládají tyto výrobky za zdravější než jejich
„běžné“ protějšky obsahující lepek. Bezlepkový
však neznamená, že je bez tuku a má nižší
energetickou hodnotu! Současné studie účinek
diety s omezením lepku na snížení hmotnosti člověka neprokázaly. Z jejich výsledků vyplývá, že
dodržování této diety může vést k nedostatečnému
přívodu sacharidů, železa, kyseliny listové, niacinu,
zinku a vlákniny. Dokonce se ukazuje, že u jedinců,
kteří nemají celiakii, ani alergií na lepek, může mít
bezlepková dieta negativní dopad na stav střeva
a střevní mikroflóry (dochází k redukci počtu prospěšných bakterií a nárůstu patogenních bakterií).
Jiné studie provedené u celiaků naopak prokázaly
nárůst hmotnosti po zavedení bezlepkové diety, což
je vysvětlováno zlepšením absorpce živin v trávicím traktu, zavedením pokrmů s větším obsahem
bílkovin a tuků a zavedením bezlepkových výrobků
kdy některé mají vyšší energetickou hodnotu než
běžné potraviny s lepkem.
Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002822311015720
Drob

Konzumace rajčat může snižovat riziko mrtvice
Finská studie publikovaná v časopisu Neurology prokázala, že konzumace rajčat a potravin z nich připravených
může být spojena s nižším rizikem mrtvice. Provedený výzkum zahrnoval 1031 finských mužů ve věku 46–65
let. Na počátku studie byla u zúčastněných mužů stanovena hladina
lykopenu (karotenoid s výrazným antioxidačním účinkem obsažený
v rajčatech) v krvi a účastníci byli sledováni v průměru po dobu 12
let. Během této doby bylo 67 mužů postiženo mrtvicí. Bylo zjištěno, že
u osob s nejvyšším množstvím lykopenu v krvi byla pravděpodobnost
mrtvice o 55 % nižší než u osob s nejnižším množstvím. Ve skupině
mužů s nejnižší hladinou lykopenu čítající 258 osob bylo postiženo
mrtvicí 25, ve skupině s nejvyšší hladinou lykopenu bylo mrtvicí stiženo
11 mužů z celkového počtu 259. Pokud byly uvažovány případy mrtvice
pouze v důsledku krevních sraženin, byly výsledky ještě výraznější;
pravděpodobnost vzniku mrtvice u osob s nejvyšší hladinou lykopenu byla o 59 % nižší než u těch, kteří měli hladinu nejnižší. Výsledky
studie prokázaly, že strava s vysokým obsahem ovoce a zeleniny je
spojena s nižším rizikem mrtvice, a podporují doporučení konzumovat
více než pět porcí ovoce a zeleniny denně, což by s největší pravděpodobností vedlo celosvětově ke značnému snížení počtu případů
mrtvice. V rámci studie byly v krvi rovněž sledovány hladiny dalších
antioxidantů (alfa-karoten, beta-karoten, alfa-tokoferol a retinol), žádné
spojitosti s rizikem mrtvice ale nebyly zjištěny.
http://www.ift.org/food-technology/newsletters/ift-weekly-newsletter/2012/october/101012.aspx
(kop)
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Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí
sušené mléčné výživy pro kojence?
MVDr. Šárka Cupáková, Ph.D., MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Abstrakt

Publikace přináší informace o bakteriích rodu Cronobacter a jejich významu při onemocnění malých
dětí, které je spojeno s konzumací kojenecké mléčné výživy. Preventivní opatření jsou zaměřena především na dodržování zásad správné výrobní a hygienické praxe.

Úvod

První zprávy o infekci způsobené bakteriemi rodu
Cronobacter se datují do roku 1958, kdy se v Anglii vyskytl fatální případ meningitidy a septikémie
u novorozence. Původce onemocnění byl popsán
jako žlutě pigmentující Enterobacter cloacae. V roce
1965 byla od pacienta s meningitidou izolována bakterie tvořící žlutý pigment, která byla identiﬁkována
opět jako E. cloacae. Teprve na základě analýzy
DNA bylo zjištěno, že žlutě pigmentující kmeny E.
cloacae jsou z 50 % odlišné od kmenů netvořících
pigment a byly v roce 1980 zařazeny do nového druhu nazvaného Enterobacter sakazakii. Výsledky genotypových analýz izolátů E. sakazakii daly v roce
2008 podnět pro vznik nového rodu Cronobacter
zahrnujícího 5 druhů – Cronobacter sakazakii, C.
malonaticus, C. turicensis, C. muytjensii a C. dublinensis, který je dále dělen do tří poddruhů (5).

Základní charakteristika

Bakterie rodu Cronobacter (čeleď Enterobacteriaceae) jsou pohyblivé, fakultativně anaerobní,
nesporotvorné, gramnegativní tyčinky o velikosti
asi 1 x 3 μm (obr. 1). Při růstu na neselektivních

Obr. 1. Cronobacter spp. – barvení dle Grama,
zvětšení 1000´

Obr. 2.
Cronobacter spp. – produkce žlutého pigmentu
půdách produkují žlutý pigment (obr. 2). Rostou
v širokém rozmezí teplot 6–47 °C s optimem při 39
°C. Ačkoli jsou obecně považovány za termotolerantní, pasterační teploty je devitalizují. Odolnost
k záhřevu (termotolerance) je u jednotlivých kmenů značně rozdílná. Ke kontaminaci pasterovaných
výrobků dochází pravděpodobně při jejich sušení,
plnění či rekonstituci. Odolnost bakterií vůči záhřevu je ovlivněna hodnotou pH a vodní aktivitou (5).
Mají dobrou odolnost k nízkému pH, o tom svědčí
např. jejich růst v rajčatových šťávách či přežívání
ve fermentovaných potravinách. Na rozdíl od salmonel či Escherichia coli (obojí též čeleď Enterobacteriaceae) vykazují bakterie Cronobacter spp.
extrémní odolnost vůči vysokému osmotickému tlaku a vysychání, a proto jsou schopny dlouhodobě
přežívat v potravinách s velmi nízkou aktivitou vody
(aw) jako je kojenecká mléčná výživa (aw 0,25–0,5) či
kojenecké obilné kaše (aw 0,3–0,69) (5). Díky svým
vlastnostem se bakterie rodu Cronobacter stávají
dominantními v teplém a suchém prostředí (např.
v blízkosti sušicích zařízení) a zvyšuje se tak riziko
post-procesní kontaminace (3).
Některé kmeny produkují extracelulární heteropolysacharidové pouzdro, které bakteriím umožňuje přilnout k různým povrchům a vytvářet bioﬁlm.
Předpokládá se, že pouzdro hraje roli také v ochraně bakterií proti vysychání, protože polysacharid
je vysoce hydratovaný (3). Tvorba bioﬁlmu zvyšuje
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odolnost bakterií ke stresu, účinku antibiotik a sanitačních prostředků, což představuje velký problém
zejména v nemocnicích, školkách či jídelnách (5).

Patogeneze onemocnění

Všechny druhy rodu Cronobacter jsou považovány
za oportunní patogeny, přesné mechanismy vzniku
onemocnění nejsou zatím známy. Bakterie vyvolávají
sporadické infekce i hromadná onemocnění postihující zejména centrální nervovou soustavu. Nejčastěji se jedná o zánět mozkových blan (meningitidu)
či nekrotizující enterokolitidu při infekci střev. Ta se
vyskytuje 10x častěji u dětí krmených mléčnou výživou oproti dětem krmeným mateřským mlékem. Další
symptomy zahrnují sepsi (otravu krve), krvavý průjem
či abscesy na mozku. Průběh onemocnění bývá obvykle závažný. Úmrtnost se pohybuje mezi 10–80 %,
ke smrti dochází během několika dnů (3, 5).
Infekce postihuje všechny věkové skupiny, vysoce riziková je pro předčasně narozené děti a novorozence s nízkou porodní váhou či oslabenou imunitou. Jsou popsány i infekce zdravých dětí. Ojediněle
se infekce způsobená Cronobacter spp. vyskytla
i u dospělých osob, obvykle v kombinaci s jiným
onemocněním (5).
Infekční dávka, tj. množství bakterií potřebné
k vyvolání onemocnění, nebyla zatím přesně stanovena. Předpokládá se, že její výše je ovlivněna
zdravotním stavem pacienta, zralostí jeho imunitního systému a vlastnostmi mikroorganismu. Někteří autoři udávají infekční dávku 103 (tj. tisíc) buněk.
Na základě provedených růstových studií bylo vypočítáno, že bude-li mléčná výživa kontaminována
jedinou buňkou Cronobacter spp., potom k dosažení hodnoty 103 bude zapotřebí minimálně 13 hodin
kultivace při pokojové teplotě. Z tohoto důvodu je
nepravděpodobné, že by infekci způsobil nízký
počet bakterií v sušené mléčné výživě a hlavní
příčinou jsou pravděpodobně nedostatečné hygienické podmínky přípravy stravy (3, 5).

V letech 1958-2005 bylo analyzováno 46 případů dětské infekce vyvolané Cronobacter spp.
Porovnání jednotlivých případů objasnilo, že vznik
a fatální průběh infekce ovlivňuje porodní váha,
předčasný porod a věk novorozence. V 92 % byli
pacienti krmeni sušenou kojeneckou výživou. Autoři poukázali na nutnost zajištění bezpečnosti sušené kojenecké výživy (1). V další studii bylo mezi
roky 2000 a 2008 potvrzeno přes sto neonatálních
infekcí vyvolaných Cronobacter spp. se smrtností
26,9 % v důsledku meningitid, bakteriemií a nekrotických enterokolitid (4).
Povinnost vyšetřovat nepřítomnost Cronobacter spp. (E. sakazakii) ve 25 g počáteční sušené
kojenecké výživy vyplývá z požadavků nařízení
(ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích
pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů. V minulých letech, kdy se u nás sušená dětská výživa
vyráběla např. v Opočně, spadal její dozor pod
kompetenci Státní veterinární správy ČR. V současné době se sušená kojenecká výživa v ČR
nevyrábí, proto se vyšetření zaměřená na průkaz
Cronobacter spp. provádí jen zřídka. Například
v SVÚ Jihlava byly v roce 2012 vyšetřeny pouze
dva vzorky sušené dětské výživy (dovoz ze států EU), a to s negativním výsledkem. Od počátku
platnosti nařízení (ES) č. 2073/2005 nebyl na SVÚ
Jihlava žádný záchyt bakterie Cronobacter spp.
potvrzen.
Počty infekcí vyvolaných Cronobacter spp. nejsou v ČR v systému Epidat evidovány a nejsou tedy
oﬁciálně známy. Podle platné legislativy v zemích
EU dosud nepatří tato infekce mezi povinně hlášená
onemocnění.

Stanovení Cronobacter spp. v potravinách

Podle ČSN P ISO/TS 22964 (2) je stanovení
Cronobacter spp. kvalitativní a zahrnuje čtyři kroky. Vzorek se nejdříve homogenizuje v pufrované
peptonové vodě. Poté se získaná kultura přeočkuje

Výskyt a epidemiologický význam

Rezervoár bakterií rodu Cronobacter ani způsob šíření nejsou zatím známy. Předpokládá se,
že se u lidí a zvířat přirozeně nevyskytují, některé studie naznačují, že se může jednat o bakterie
vázané na rostliny. Hlavními zdroji kontaminace
potravin jsou pravděpodobně půda, voda a zelenina, jako sekundární zdroj přenosu mohou sloužit mouchy nebo hlodavci. Ačkoli byly bakterie
izolovány z řady potravin živočišného a rostlinného původu (např. syrové mléko, sýry, masné
výrobky) i klinických vzorků, onemocnění je epidemiologicky spojeno s konzumací kojenecké
mléčné výživy (5).
Sušená kojenecká mléčná výživa není sterilní
produkt, k redukci mikrobiální kontaminace dochází zejména při pasteraci mléčné směsi a následně při jejím sprejovém sušení. Předpokládá
se, že ke kontaminaci produktu může docházet při
přídavku některých ingrediencí po sušení či jeho
balení. Významnější vliv na kontaminaci konečného produktu má zřejmě prostředí výrobního podniku než samotný výrobní proces (5).
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Obrázek 3. Růst I spp. na Enterobacter sakazakii
izolačním agaru (modrozelené kolonie)
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do selektivní tekuté půdy s vankomycinem. Následuje vyočkování na Enterobacter sakazakii izolační
agar (obr. 3) či jinou vhodnou chromogenní půdu.
U vybraných suspektních kolonií se provede posouzení tvorby žlutého pigmentu a biochemická konﬁrmace. Při druhové identiﬁkaci a typizaci izolátů se
používají molekulárně biologické metody.

Závěr
Preventivní strategie pro omezení infekce bakteriemi rodu Cronobacter je zaměřena na zajištění
bezpečné výroby, skladování a používání sušené
mléčné výživy v souladu s principy správné výrobní
a hygienické praxe.
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Abstract

The publication provides information about Cronobacter spp. bacteria and its connection with infection among young children, which is linked to infant
formula milk consumption. Preventive measures are
focused mainly on responsible good manufacturing
principles and appropriate hygiene practices.

Paleolitická dieta
Doc. MUDr. Lubomír Kužela DrSc.
FNKV, Praha 10, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Abstrakt

Práce je zaměřena na zhodnocení tzv. “paleolitické
diety“, jejíž používání se stále rozšiřuje, protože je
považována za stravu přirozenou, prakticky nepoužívající tzv. „éčka“, či řadu technologických postupů
k úpravě jídla před konzumací. V článku je diskutována vhodnost či nevhodnost tohoto alternativního směru výživy, zvážena pozitiva či negativa této
formy, aby u těchto osob nedocházelo k zdravotním
rizikům, podmíněným narušením zdravé výživy.
V poslední době je pozornost podstatné části
populace oprávněně obrácena mino jiné i na péči
o svůj vlastní zdravotní stav. V této souvislosti vystupují do popředí i některé jiné výživové směry, které
bývají označovány jako „moderní“. Sem patří i tzv.
paleolitická dieta, nebo paleo dieta, nazývaná někdy také „dietou jeskynního muže“.
Jak již samotný název pojmenovává tento směr,
jedná se o určitý návrat k formě výživy, která byla
v době kamenné vlastně jedinou možnou. Není záměrem této informace popisovat či vyjmenovávat konkrétní formy denního nebo spíše týdenního jídelníčku, ale
upozornění na rozdíly fyziologické podstaty jídelníčku
v našem životě v porovnání s životem, či spíše životní-

mi podmínkami, kdy takovéto stravování bylo vlastně
jedinou možností přežití člověka.
Je dobře známo, že podstatná část české populace
nežije plně v souladu se zásadami zdravé životosprávy. Zejména je problém v tom, že konzumujeme stravu, která z energetického (kalorického) hlediska naprosto neodpovídá současné fyzické aktivitě. Zkrátka
povětšině současný jedinec konzumuje více, než je
třeba k udržení energetické rovnováhy.
V čem jsou hlavní rozdíly u gurmánského aspektu
paleolitické diety ve srovnání s běžně známými zásadami zdravé výživy v současnosti.
Určitým pozitivem paleolitické diety je možno
označit požadavek konzumovat stravu pokud možno přirozenou, minimálně opracovanou, a dále podpora konzumace většího množství zeleniny a ovoce.
Musíme si však uvědomit, že situace člověka
v dnešní době je podstatně jiná než v paleolitu. Řada
pokrmů (zejména obsahujících maso) patří bez tepelné úpravy většinou k vysoce rizikovým, především
z důvodů hygienických. Nicméně i z gurmánského
aspektu nepochybně existuje na příklad výrazný rozdíl mezi masem syrovým a příslušně tepelně upraveným. O rozdílech ve stravitelnosti těchto dvou forem
není nutno hovořit. Takže tento požadavek paleo diety je prakticky nesplnitelný, pokud se z konzumen-
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tů nestanou vegetariáni či dokonce stoupenci jiných,
ještě přísnějších alternativních diet (na příklad fruktariáni, konzumující pouze čerstvé plody, které nevaří,
ani nepečou, ani netrhají, jen je sbírají).
Dalším pozitivním faktorem paleolitické diety je
také zvýšená konzumace zeleniny a ovoce. Toto je
ale požadavek, patřící k zásadám zdravé výživy, takže se nejedná o charakteristický, či speciﬁcký požadavek diety vegetariánské či paleo diety. V našem
životě pak jde jen o to, dodržovat požadované zásady
zdravé výživy současného moderního člověka
Z hlediska zásad zdravé výživy jsou ale významné negativní faktory, které jsou v rozporu s nynějšími znalostmi z fyziologie výživy. Je to na příklad doporučování vysoké konzumace masa bez
ohledu na obsah přítomného tuku. Jednak se tím
podstatně zvýší podíl masa s vysokým obsahem
nasycených mastných kyselin (podíl konzumace
ryb v našich geograﬁckých oblastech je nízký). Při
malé pohybové aktivitě (opět ve srovnání s dobou
„jeskynního muže“) je proto velmi pravděpodobné, že v současných podmínkách by nepravidelná
konzumace jídla s vysokým obsahem lipidů v kombinaci s častými životními či stresovými situacemi
vedla k výraznému zvýšení arteriosklerotických
komplikací. Podobně je tomu při důsledném, dodržování Atkinsonovy diety, dříve preferované ale
nyní oprávněně odmítané, protože je chápána jako
aterogenní.
Obesita při této dietě s dostatkem fyzické aktivity a velmi pravděpodobnou občasnou hladovkou
by hrozila jen málo, zřejmě podobně by tomu bylo
i se stoupajícím, výskytem cukrovky. Ale tato varianta, která byla dříve nejen samozřejmostí, ale přímo nutností, je při stylu života „moderního člověka“
prakticky nereálná.
Nutno připomenout, že součástí paleolitické diety
by měla být také výrazná pohybová aktivita a také
občasné hladovění, protože paleolitický člověk neměl
trvale zajištěný přísun jídla, takže v průměru se téměř
určitě nejednalo o trvalou a pravidelnou nadměrnou
konzumaci v porovnání s existující fyzickou zátěží.
Není na místě zapomenout, že požadavek snížení energetického příjmu a současně zvýšení fyzické aktivity není jen požadavkem u stoupenců paleodiety, ale je i důrazným požadavkem zdravého
životního stylu.
Výhrady stoupenců paleodiety jako formy alternativního stravování se týkají i konzumace mléka
a mléčných výrobků. Pravěký člověk konzumoval
produkty tohoto typu jen minimálně, protože „lovec-sběrač“ k tomu neměl možnosti. Teprve „člověk-zemědělec“ mohl a vlastně musel využívat i tyto
produkty ke své výživě. Konzumace těchto produktů jednak vede ke změně důležité střevní mikroﬂóry
a pro naše geograﬁcké oblasti je velmi důležitým
zdrojem vápníku. Zase se dostaneme k významu
dostatečné fyzické aktivity, protože jedním z důležitých faktorů výstavby kvalitní kosti je mimo jiné
právě daleko větší tělesná zátěž, než je tomu nyní.
Při podstatném prodloužení délky života podmíněné
zkvalitněním zdravotní péče je právě kvalita kostního aparátu nesmírně důležitá pro celkovou kvalitu
života, neboli tzv. „wellness“.
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Musíme si uvědomit, že za dobu existence člověka
nikoliv v desetiletích, ale ve staletích či tisíciletích se
zřetelně změnily jeho životní podmínky. I když genetika se mění jen pomalu, přece jen ke změně pomalu
dochází a proto i naše geny nejsou vzhledem ke změněným podmínkách zcela totožné s těmi, které byly
před několika desetiletími či spíše desítkami tisíců let,
tj.v době paleolitu. Nejsme nyní zcela stejně geneticky
vybaveni, jako tomu bylo u lidí žijících v těchto dobách,
proto náhlá a důsledná změna vnějšího způsobu života včetně stravování a návrat k podmínkám v době paleolitu není možný bez negativních důsledků na zdravotní stav současného člověka.
Tak na příklad je třeba si uvědomit, že i vybavení
našeho gastrointestinálního traktu, včetně enzymů
pankreatu, a střeva je velmi pravděpodobně poněkud jiné než v paleolitu a proto „tehdejší strava“
i pravidelně zajišťovaná, tj. bez období hladovění, by
asi nebyla dobře akceptovaná.
Tím ale nelze říci, že by nebylo vhodné i žádoucí
dosti radikálně změnit dosavadní životní styl. V žádném případě to ale nemusí být zavedením jiné alternativní diety, ale důsledným dodržováním obecně
známých požadavků zdravé výživy. Vlastně přesněji řečeno je nutno dbát na důslednější dodržování
„zdravého životního stylu“, protože adekvátní pohybovou aktivitu není možno opomíjet.
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Abstract

The paper is targeted on evaluation of the so called
paleolitic diet, whose use is permanently increasing, because this diet is considered to be natural ,practically without food additives and without
need for special technological procedures of food
treatment before consumption. Suitability or inconvenience of these alternatives form of nutrition are
discussed, positive and negative aspects are assessed in order to protect consumers from physiological hazards caused by disruption of healthy
nutrition.
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Aby naše internetové stránky poskytovaly i co nejvíce odborných informací všem návštěvníkům připravila
redakční rada webových stránek v uplynulém roce novou rubriku.
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Dotazy dostáváme téměř denně, týkají se zejména výživy obecně a školního stravování.

Stránka Encyklopedie výživy
Abecední seznam v současné době nabízí mnoho hesel, deﬁnic nebo vysvětlení odborných termínů z oboru
výživy, které se vztahují k problematice fyziologie výživy, hygieny výživy, dietologie, klinické medicíny, potravinářství, stravování a související legislativy. Encyklopedie bude postupně doplňována a uvítáme připomínky a návrhy nových hesel, vhodné náměty mohou být po posouzení a případných úpravách zveřejněny.

Po konzultacích s předními nutričními odborníky se Společnost pro výživu rozhodla předložit veřejnosti i odborníkům nové
referenční hodnoty příjmu energie a živin, které odpovídají současným vědeckým poznatkům o výživě i způsobu a podmínkách
života naší populace.
Bylo rozhodnuto převzít referenční dávky společností pro výživu zemí, označované také jako dávky DACH (Německo, Rakousko,
Švýcarsko). Doporučení DACH jsou výsledkem řady odborných vědeckých studií a lze je považovat za průkazné.

VÝŽIVOVÉ DOPORUČENÉ DÁVKY
Referenční hodnoty pro příjem živin - 1. vydání
Vydala Společnost pro výživu o.s.
Publikace je určena pro odborníky ve zdravotnictví, potravinářství, zemědělství, školství a všech dalších oborů zabývajících se
problematikou výživy člověka.
Cílem publikace jsou především informace o potřebách výživy organismu k udržení, podpoře a posílení zdraví a kvality života.
Podle WHO a FAO tyto doporučené dávky živin umožňují zajistit u naprosté většiny zdravých osob průběh metabolických procesů
pro potřeby organismu a jeho fyzických a psychických funkcí.
Kniha není pouze tabulkovým výčtem referenčních hodnot. Jsou zde velice dobře zpracovány oblasti výživy člověka, ke kterým
se referenční hodnoty vztahují.
Publikace je rozdělena na tři části:
1. část popisuje nutriční aspekty živin a jejich roli ve výživě. Kapitoly doplňují komentáře k situaci v tuzemských podmínkách.
2. část pojednává o preventivních aspektech živin a látek obsažených v potravě.
3. část je tvořena zejména přílohami s tabulkami.
Cena publikace je 350,– Kč vč. 15 % DPH. Balné a poštovné je 85,– Kč (vč. 21 % DPH).
Celková cena publikace vč. balného, poštovného a DPH je 435,– Kč.
Publikaci lze objednat na www.vyzivaspol.cz,
nebo kontaktujte sekretariát Společnosti pro výživu, Slezská 32, 120 00 Praha 2,
tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669, email: vyziva.spv@volny.cz
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Využití semen chia (Salvia hispanica L.)
a vliv na lidské zdraví
Mgr. Michaela Talandová, MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.,
Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno
Abstrakt
Příspěvek pojednává o chia semenech, jejichž použití v potravinářství bylo rozhodnutím 2013/50/EU
rozšířeno také na snídaňové cereálie a ovocné, ořechové a semenné směsi. Chia semena pocházejí
ze šalvěje hispánské (Salvia hispanica L.), která se
pěstuje ve střední Americe. Článek mapuje historii a důvody pěstování této plodiny a to s ohledem
na využití ve výživě člověka, hlavní chemické složky
a vliv těchto látek na lidské zdraví.

Úvod
Použití semen chia jako nové složky potravin připouštělo Rozhodnutí 2009/827/ES vydané na žádost Columbus Paradigm Institute S. A. Toto rozhodnutí připouštělo použití 5 % semen chia (Salvia
hispanica L.), jako nové složky potravin podle Nařízení 258/97/ES, do pekařských výrobků. Nyní bylo
přijato Rozhodnutí 2013/50/EU, kterým se na žádost
společnosti The Chia Company (Port Melbourne,
Austrálie) povoluje rozšíření použití těchto semen,
a sice do pekařských výrobků, snídaňových cereálií
a ovocných, ořechových a semenných směsí. Příloha I uvádí speciﬁkaci semen chia, příloha II stanovuje limit přídavku semen chia do výše uvedených
skupin výrobků max. 10 %.

Původ chia semen
Semena chia („čia“) pochází ze šalvěje hispánské (Salvia hispanica L.) (obr. 1). Tato semena jsou
oválná přibližně 1 mm velká. Semena chia rozeznáváme dvojí barvy - bílá a hnědá. Oba druhy semen
pochází z byliny šalvěje pěstované převážně v jihoamerických zemích. Salvia hispanica je jednoletá
bylina z rodu Lamiaceae (hluchavkovité). Tato šalvěj kvete bíle nebo modro-ﬁalově. Bílá semena pochází z bíle kvetoucí šalvěje, hnědá semínka z šalvěje kvetoucí modro-ﬁalově. Bílá semena se často
označují názvem „salba“. Název „chia“ se používá
většinou pro hnědá semena a nebo také pro směs
bílých a hnědých semen (obr. 2). Původně tato
rostlina pochází ze Střední Ameriky, kde byla její
semena (historicky nazýván „chian“ nebo „chia“)
základem starověké aztécké stravy. Název „chia“
pochází z aztéckého slova „chian“ a znamená
„olejnatý“. Samotné slovo „chia“ je pak částí názvu
současného mexického státu Chiapas, nacházejícího se na jihovýchodě Mexika. Chiapas sousedí
s Guatemalou a jeho západní pobřeží omývají vlny
Paciﬁckého oceánu.
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Podobná semena pocházející z rostliny Salvia columbariae (také zvaná „zlatá chia“), byla používána
na jihozápadě Spojených států především v nativním stavu (1). Kořeny jiného příbuzného druhu Salvia miltiorrhiza (danshen) mají využití v čínské medicíně (2).

Historie pěstování
Semínka chia patřila do skupiny čtyř nejdůležitějších potravin Aztéků, spolu s fazolemi, amarantem a kukuřicí. Jedná se o drobná semena šalvěje
hispánské, která rostou více než 4000 let v některých
oblastech Jižní a Střední Ameriky. Šalvěj hispánská
je náročná na podmínky a proto ji nelze pěstovat
všude. Právě proto jsou semena chia vysoce ceněná. Tato semena byla také do cca 900 let před n. l.
používána v Mexiku jako měna, což jen dokazuje jejich vysokou cenu. Chia semena byla hlavním zdrojem potravy pro americké domorodce po celá staletí. Tito obyvatelé Ameriky vynikali výbornou fyzickou
kondicí a zdravím. Na tom se podstatným způsobem
podílela i semena chia. Aztéčtí válečníci semena
chia konzumovali také během svých válečných výprav, stejně tak indiáni z jihovýchodu měli vždy sebou zásoby těchto semen při svých náročných cestách, od řeky Colorado až po Kalifornii, kde obchodně
směňovali kameny
tyrkysu (většinou
na šperky) za
mušle z oceánu.
Indiáni jedli chia
semena většinou
smíchaná s vodou.
Podle historiků
skončilo pěstování
chia semen údajně
s pádem Aztécké civilizace. Chia
semena pak byla
v roce 1900 znovuobjevena a nyní
jsou komerčně
pěstována.

Obr. 1.
Salvia hispanica L.
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musí se na rozdíl od jiných semínek semlít. Pečivo
s obsahem chia semen vyniká významným obsahem živin a je vhodné pro každodenní konzumaci.
Výrazně přispívají k delší trvanlivosti pekárenských
výrobků. Pečivo je díky hydroﬁlním vlastnostem semen chia mnohem vláčnější a dobře se konzumuje.
Chia semena se dají používat také do koktejlů, polévek, kaší, krekrů a dezertů. Nejsou náročné na skladování a vydrží v suchu dlouhou dobu, aniž by se
kazila.

Pozitivní účinky konzumace chia na lidský
organismus

Obr. 2. Směs bílých a hnědých chia semen

Použití v potravinářském průmyslu
Aztécká strava s dominancí čtyř hlavních plodin (semena chia, fazole, amarant a kukuřice) již v dávných
dobách splňovala výživové požadavky stanovené
dnešní Světovou zdravotnickou organizací. Semena chia se konzumovala, stejně jako dnes, samotná nebo jako směs s obilninami, v nápojích, mletá
na mouku, ale i jako medicína, olej (základ barev
na tělo) či jako prostředek k uctívání bohů. Dodnes
patří semena chia k hlavním potravinám výborných
latinsko-amerických běžců.
I dnes se semínka chia dají upravit různými způsoby. Semínka lze namočit a už po pěti minutách
se vytvoří hutný gel (obr. 3). Semínka lze přidat
i bez namočení přímo do koktejlu. Lze je také semlít
na jemný prášek a ten používat jako pojivovou a zahušťovací ingredienci. Chia semena se uplatňují
také v pekárenském průmyslu, kdy celá řada pekáren obohacuje
své pečivo semínky chia a zaručuje tak svým
produktům mnohem lepší nutriční hodnoty.
Chia semena
jsou bez chuti
a nijak nenaruší tradiční chuť
pečiva. Mimo
to nejsou tvrdá
na skus a ne-

Obr. 3.
Tvorba gelu
u chia semen

Chia semena jsou plnohodnotnou komplexní
potravinou (tabulka 1). Nejen, že mají více omega-3 mastných kyselin, než jakékoli jiné přírodní zdroje, ale jsou i plná antioxidantů (tabulka
2), vápníku, bílkovin, vlákniny a mnoha vitaminů
a minerálií jako je železo, zinek, fosfor, hořčík.
Obsahují sacharidy a také tuky. Jsou také výborným zdrojem energie. Vzhledem k tomu, že chia
semena absorbují poměrně velké množství vody
a současně mají dost rozpustné vlákniny, pomáhají pozvolna uvolňovat energii ze sacharidů
do krevního oběhu. Semena pomáhají i k trávení
dalších potravin tím, že obsahují velké množství
vlákniny (asi 7 g v porci). C hia semena jsou lehce stravitelná.
Tabulka 1. Složení semen chia (2013/50/EU)
Sušina
Bílkoviny
Tuk
Sacharidy
Dietní vláknina
(celulóza, pentozan a lignin)
Popel

91–96 %
20–22 %
30–35 %
25–41 %
18–30 %
4–6 %

V současné době se používá spíše termín ...vláknina
potravy.

Tabulka 2. Obsah antioxidantů v semenech chia
(http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp)
Antioxidant
Kávová kyselina
nehydrolyzovaná
Chlorgenová kyselina
Myricetin
Quercetin
Kaempferol
Kávová kyselina
hydrolyzovaná

Množství na 100 g
jedlé části [mol]
0.66 x 10-3
0.71 x 10-3
0.31 x 10-3
0.02 x 10-3
0.11 x 10-3
1.35 x 10-3

Semena chia mají také hydroﬁlní vlastnosti. Dokáží navázat tolik vody, že zvětší svůj objem až
12x. Hydroﬁlní vlastnosti chia semen umožňují také
vytvořit jemný a lehce stravitelný gel, který v těle
významně snižuje hladinu krevního cukru. Právě
proto si semena chia oblíbili diabetici. Tím, že prodlužují proces přeměny zkonzumovaných sacharidů
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na glukózu, nedojde k náhlému zvýšení krevního
cukru a také k náhlému snížení krevního cukru. Semena chia mají díky vynikajícímu nutričnímu obsahu
nesporně také pozitivní vliv na zdraví pokožky, vlasů
a nehtů. Podle mnoha odborníků působí chia semena kladně na kardiovaskulární systém. Jejich pravidelným užíváním lze předejít celé řadě onemocnění
například depresím, diabetu, hypertenzi (3), zácpě,
ischemické chorobě srdeční, zánětům (1). Dále působí jako antioxidant a mají protivirové účinky (4).
Pomáhají také při bolestech kloubů (5), při metabolických poruchách a jako prevence obezity.

Závěr
Semena chia jsou díky výše popsaným pozitivním
účinkům výborným doplňkem stravy. Zvýšení jejich
podílu v potravinách může proto vést ke zlepšení
kvality těchto výrobků. V prodeji jsou k dispozici výrobky s max. 10% přídavkem semen chia. Semena
chia je také možné zakoupit samostatně a to pouze
v balené formě. Doporučený denní příjem je stanoven dle 2013/50/EU na 15g.
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Milička habešská (Eragrostis tef)
a možnosti užití pro potravinářské účely
Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., Ing. Ivan Švec PhD. – VŠCHT Praha
Abstrakt

Milička habešská (Eragrostis tef) patří mezi obilniny
původem z Afriky a je dosud nejvíce pěstovánav Etiopii. Vyznačuje se drobnými semeny, které se zpracovávají na celozrnnou mouku. Z hlediska složení je
předností zastoupení nelepkových bílkovin a vysoký
obsah vápníku a železa. Používá se na výrobu různých kaší a zejména plochého chleba s názvem injera
(ingera). V souvislosti s migrací a oblibou regionálních
potravin se rozšiřuje uplatnění miličkové nebo tefové
mouky v pekařském oboru např. užitím pro fortifikaci
pšeničné mouky. Laboratorní zkoušky ukázaly, že
30% přídavky negativně ovlivňují reologické vlastnosti pšeničného těsta. S dvacetiprocentním množstvím
světlé i tmavé miličkové mouky lze připravit pečivo
standardní spotřebitelské kvality.

Původ a pěstování
Milička habešská (Eragrostis tef) patří do skupiny
obilovin čeledi Lipnicovité (Poaceae, Gramineae)
(obr. 1). Za lokalitu původního výskytu (první zmínka
již 4 tis. let před naším letopočtem) je považována
hornatá oblast severní Afriky. V současnosti je hlavním pěstitelem Etiopie s roční produkcí kolem 1 mil. t
(Gomez a Gupta, 2003), což tvoří cca 20 % tamní
roční sklizně obilovin. Milička se pěstuje i v dalších
zemích např. Austrálii a USA. Jedná se o trávu 45150 cm vysokou, která se užívá ve formě měkké slámy jako hodnotné krmivo pro dobytek. Pro úspěšné
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pěstování na semeno jsou vhodné oblasti s teplotami
10–27 oC a nadmořská výška 1 800–2 100 m. V České republice patří v teplejších oblastech k hojným,
zdomácnělým druhům plevelů a roste na železničních
náspech, v dlažbě chodníků, kolem cest a na písčitých polích. Jako jednoletá trsnatá tráva s kolénkatě
vystoupavými stébly 20–40 cm dlouhými kvete
od července do října.

Složení semene
Anglický název teff
je odvozen od původního slova teffa,
což znamená ztráta, protože semeno miličky má velmi
malé rozměry (délka
1,0-1,7 mm a průměr
0,6-1 mm). Hmotnost
1000 semen s barvou od mléčně bílé
až do tmavě hnědé
je 0,3– 0,4 g. Che-

Obr. 1. Milička habešská (rostlina a semeno-srovnání velikosti
se zrnem pšenice)
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Tabulka 1. Nutriční složení 100 g mouky ze pšenice,
prosa a tefu (Lovis, 2003)
Složky (g)
bílkoviny
tuk
sacharidy
vláknina
minerální látky (mg)
Ca
Fe
Mg
P
K
Na
Zn
vitaminy (mg)
C
B1
B2

Pšenice
11,9
1,7
72,6
2,4

Proso
11,3
3,3
74,6
nc

Tef
9,6
2,0
73,0
3,0

15,0
4,4
25,0
97,0
100,0
2,0
0,8

110,0
4,0
nc
287,0
350,0
6,0
nc

159,0
5,8
170,0
378,0
401,0
47,0
2,0

0
0,8
0,5

0
1,0
0,4

88,0
0,3
0,2

nc-nestanoveno

mickým složením je milička srovnávána s pšenicí
a prosem (Tab. 1).
Protože semeno miličky je velmi drobné (2,5-3 tis.
na 1 g), celozrnnou mouku připravenou semletím charakterizuje vysoký podíl obalových vrstev a klíčku, které
se podílí na vyšším obsahu nerozpustných polysacharidů. Bílkoviny mají nelepkový charakter a vzhledem
k převažujícímu zastoupení prolaminů patří mezi lehce
stravitelné. Příznivé aminokyselinové složení je dáno

vyšším zastoupením leucinu ve srovnání s bílkovinami
ostatních obilovin. Škrob tvoří drobné granule (průměr
2–6 mm) s obsahem 25–32 % amylosy. Suspenze s vodou se vyznačuje nižší teplotou mazovatění ve srovnání
s pšeničnou moukou. Z hlediska nutričního přínosu
je příznivý obsah minerálních látek (zejména železa,
vápníku a fosforu) a vitaminu C. Složení mlýnských
výrobků z miličky má vliv na technologické vlastnosti
směsí s pšeničnou moukou při pekařském zpracování
(Mohammed et al., 2009, Alaunyte et al., 2011).

Potravinářské užití ve světě
V Africe je celé zrno z různých odrůd miličky rozemíláno a z tmavé nebo světlé mouky jsou připravovány např.
kaše. Hlavní způsob užití je výroba plochého chleba injera (ingera), který tvoří např. v Etiopii 2/3 spotřeby potravin.
Jedná se o výrobek tvaru placky připravovaný na pánvi
z řídkého, spontánně fermentovaného těsta. Vyrábí se
i ze směsi s pšeničnou nebo ječnou moukou. Chléb se
s oblibou konzumuje plněný směsí kuřecího masa, cibule
a pepře s názvem dovo-wot. Milička se používá také
pro přípravu lokálních nápojů (např. pivo tela). Sortiment
cereálních výrobků tvoří i chléb pro bezlepkovou dietu ze
směsi mouky z miličky a prosa (Yetneberk et al., 2005).
V evropských zemích se na přípravu regionálních potravin přidávají ještě mouky z rýže, kukuřice a pohanky
s využitím dalších přídatných látek ke zlepšení spotřebitelské jakosti. V současnosti se výzkum zaměřuje na užití
miličky pro výrobu extrudovaných výrobků (Soloman,
2008, Alaunyte et al., 2011). V USA již byly patentovány
receptury pro muesli na bázi semen miličky, slunečnice
a lnu a bezlepkové instantní těstoviny.

RECEPTURY POKRMŮ PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Publikace určená do škol i pro rodiny s dětmi obsahuje nejen jídelníčky, ale i údaje základních nutričních hodnot jejich obsahu.
Nové receptury zpracoval autorský kolektiv pod záštitou Společnosti pro výživu v roce 2007. Receptury byly zcela přepracovány
tak, aby vyhověly současným výživovým a hygienickým požadavkům a zásadám správné výrobní praxe.
Soubory jsou uspořádány do tří obsáhlých dílů, celkem se nabízí více než 600 receptur. V úvodní části každého dílu jsou obecné
pokyny k používání receptur.
Každý díl je doplněn teoretickou částí, ze které lze čerpat mnoho informací o výživě, stravování, potravinách, správné výrobní
a hygienické praxi.
1. díl: Receptury pro přípravu pomazánek, polévek, studených pokrmů, nápojů
Teoretická část: Úvodní slovo k recepturám a jejich použití. Výživa předškolních dětí, školáků a dospívajících. Živiny - co musíme
vědět o výživě. Jak zajistit bezpečnost - zdravotní nezávadnost pokrmů.
2. díl: Receptury pro přípravu hlavních pokrmů z hovězího, vepřového, uzeného, skopového, sekaného, telecího, drůbežího masa
Teoretická část: Vitaminy a minerální látky. Suroviny a potravinové výrobky. Tuky a jejich použití. Koření pro děti. Drůbež ve výživě
a drůbež jako potravina. Technologie přípravy pokrmů a nápojů.
3. díl: Receptury rybích, 2. část drůbežích, polomasitých a bezmasých, slaných a sladkých pokrmů, příloh, salátů, moučníků
Teoretická část: Proč a jak nahrazujeme maso a proč ryby? Ryby jako potravina. Základní právní předpisy a jejich uplatnění.
Spotřební dávky potravin - spotřební koš. Organizace práce v provozu zařízení školního stravování. Vedoucí školních jídelen
a jejich profesní role. Vztah k jídlu u dětí a jeho vývoj.
Dávkování potravin je uvedeno v množství pro 10 osob nejvyšší věkové skupiny v hrubé a čisté hmotnosti s průměrnou hmotností
1 porce. Návod na přepočet pro mladší strávníky naleznete v pokynech pro užívání receptur.
Každá receptura je doplněna propočtem nutričních hodnot v 1 porci pokrmu, což umožňuje orientaci v plnění výživových
doporučení a při sestavování jídelních lístků.
RECEPTURY SE PRODÁVAJÍ POUZE JAKO KOMPLET TŘÍ DÍLŮ
CENA VČETNĚ BALNÉHO, POŠTOVNÉHO A DPH JE 824,- KČ
Společnost pro výživu, o. s., Slezská 32, 120 00, Praha 2, tel.: 267311280,
fax: 27173 669, email: vyziva.spv@volny.cz
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Obr. 2. Pečivo s přídavkem miličky habešské

Laboratorní zkoušky směsí pšeničné
a miličkové mouky
V rámci výzkumu, zaměřeného na využití netradičních plodin pro fortifikaci pšeničné mouky, byly
testovány technologické vlastnosti směsí pšeničné
a miličkové mouky (přídavek 10–30 %) včetně vlivu
složení na vlastnosti těsta a znaky pečiva. Reologické chování vzorků se světlou R1 a tmavou R2
celozrnnou miličkovou moukou bylo posouzeno podle
příslušných mezinárodních norem (farinografický,
extenzografický a amylografický test). Hodnocení
kvality bylo doplněno pekařským pokusem podle
interního postupu VŠCHT Praha.

Technologické chování pšeničného těsta
s miličkou
Farinografická zkouška kompozitní směsi ukazuje,
že vaznost vody nebyla významně ovlivněna přídavky
miličky a to ani na úrovni 30% substituce. Deset procent světlé mouky R1 spíše posílilo lepkovou strukturu, zatímco při dvojnásobné fortifikaci byl pozitivní
efekt tlumen. V případě R2 došlo naopak k poklesu
stability těsta ve srovnání se standardem, jak popisuje práce Mohammed et al. (2009). Strukturní změny
bílkovinného komplexu potvrzuje extenzografické
měření – v poměru odpor/tažnost převážila druhá
viskoelastická složka. Zjistilo se snížení na úroveň
1/2 hodnoty stanovené pro pšeničnou mouku. Zeslabení lepkové sítě potvrzuje pokles energie, nejvyšší
v případě 30% přídavku. Sledované kompozitní mouky se v průběhu zahřívání moučné suspenze také
projevily zvýšením maxima mazovatění ve srovnání
s pšeničnou moukou, hodnoty závisí na přidaném
množství miličky.

Hodnocení pokusného pečení
Měrný objem i tvar pšeničného pečiva z laboratorního pokusu lze označit za standardní (obr. 2).
Přídavkem mouky z miličky byl zjištěn postupný
pokles obou charakteristik. Snížení je úměrné přidanému množství bez průkazného vlivu použitého
druhu netradiční mouky. Výrobky s přídavkem R2
se vyznačují příjemnou kávově hnědou barvou
a odstín střídy i kůrky se vyšším množstvím stupňuje až do tmavohněda. Senzorické hodnocení lze
považovat ve všech případech za standardní, ale
vyšší přídavek se projevil hutností střídy. Zjištění
koresponduje s prací Alaunyte et al. (2011), kde byly
hodnoceny pekařské výrobky s přídavkem světlé
holandské rosičkové mouky.
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Závěr
Mouka z miličky habešské (Eragrostis tef) je označovaná za potenciální potravinářské aditivum z důvodu
vysokého obsahu železa a tím se řadí mezi suroviny, zvyšující nutriční benefit pro spotřebitele. Semena a hladké
mouky nacházejí pro své nutriční složení nové uplatnění
v pekařském oboru také mimo země s tradičním užitím.
Vzhledem ke složení bílkovin je milička řazena k surovinám vhodným pro bezlepkovou dietu. Při technologickém
zpracování na pekařské výrobky je vhodná ve směsi
s pšeničnou moukou v koncentraci do 20 %.
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Abstract

Teff (Eragrostis tef) is a miniscule cereal grain that is
native to northern Africa and in Ethiopia remains an important staple food as porridge and ingera, naturally leavened flat bread. A small-grained cereal has a potential
to be used in bakery products (as whole meal flour) due
to its excellent nutritional profile, especially non-gluten
protein content and high level of calcium and iron. According to laboratory tests, incorporation of Teff flour up
to the level of 30% negatively affected dough rheological
and pasting properties. An addition to 20% can be used
for final bakery product with standard consumer features.
Práce byla vypracovaná v rámci projektu QI 111 B053.
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Vliv sociálních faktorů na výživu seniorů
Mgr. David Kimmer, doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.
JČU v Českých Budějovicích, ZSF
Abstrakt
Stárnutí je biologicky nezvratný proces, který je
vlastní všem jedincům žijícím osamoceně, v rodině
či komunitě. Jednou z determinant ovlivňujících kvalitu stáří a stárnutí je nutriční stav, který je mimo jiné
podmiňován faktory ekonomickými, psychosociálními, zdravotními a kulturními. Jejich vzájemné ovlivňování a podmiňování vede k tomu, že se společně
stávají formujícími prvky výživy. Cílem předkládané
práce je zdůraznit vliv těchto faktorů na utváření
nutričního stavu seniorů a poukázat tak na jejich
nezastupitelné místo v rámci komplexního pohledu
na stravování.

Úvod
Stáří lze deﬁnovat jako přirozenou degeneraci organismu po dovršení určité vývojové fáze, tj.
dospělosti a zralosti. V současnosti žije v České
republice téměř 1,7 milionu občanů ve věku nad
65 let (tj. 15,7 % obyvatel ČR). Ve vztahu k prognostickým údajům a v souvislosti s naplňováním
koncepce zdravého stárnutí nabývá výživa ve stáří
zásadního významu. Samotná výživa seniorů má
svá speciﬁka, která souvisí s fyziologickými, anatomickými a funkčními změnami v tomto stádiu života
a celkovým zdravotním stavem člověka. Důležitou
roli v tomto období sehrává životní styl, jelikož jeho
správnou úpravou a dodržováním lze docílit zpomalení progresu některých vnějších projevů stáří
a dosáhnout tak prodloužení konečné fáze života. Důsledky neadekvátní výživy mohou být u seniorské populace daleko závažnější než u osob
středního věku. Z tohoto důvodu by měl být kladen důraz na tvorbu a aplikaci preventivních programů v podobě edukace seniorů s cílem vytvořit
povědomí o zásadách zdravého stravování. Jak je
uvedeno v koncepci sociálních determinant zdraví publikovaných Wilkinsonem a Marmotem v roce
2003 v Kodani je výživa jednou z významných oblastí sociálních determinant zdraví (6). Nedostatek
potravin stejně jako nedostatek jejich pestrosti způsobuje podvýživu a nemoci podmíněné nutričními
deﬁcity, naopak nadměrný příjem potravy přispívá
ke vzniku obezity a následně ke zvýšené prevalenci kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a nádorových onemocnění.

Ekonomicko-sociální faktory
Ekonomicko-sociální faktory lze považovat u seniorů z hlediska výživy za nejvýznamnější. Mezi typické materiální determinanty lze řadit kromě jiného
i životní úroveň a s tím související výživu a stravování seniorů. Sociální a ekonomické prostředí ovlivňu-

je významně zdraví
seniorů v krátkodobé i dlouhodobé
perspektivě.
V dnešní době
stáří
představuje
velmi dlouhou životní etapu. Matoušek
například
uvádí,
že „mezi mladými
seniory a starými
seniory je rozdíl
20 až 30 let, jsou
to lidé s naprosto
odlišnými životními
zkušenostmi, jinými
životními styly“ (3).
Rolfes a kol.
popisuje
seniory
jako neuvěřitelně
rozmanitou skupinu. Je přesvědčen
o zvyšující se kvalitě života seniorů
což má za následek pokles výskytu
chronických onemocnění u této skupiny populace. Dále také zastávají názor, že seniorská populace utrácí za nákup potravin pro domácí spotřebu podobnou sumu peněz,
jako ostatní skupiny obyvatel. Daleko markantnější
rozdíl je při výdeji peněz na stravování mimo domácí
prostředí, kde senioři oproti ostatním skupinám populace výrazně šetří. Tato tvrzení však platí spíše
pro seniorskou populaci ve Spojených státech amerických a jsou tedy do určité míry odlišná od situace v České republice. Na seniorskou populaci se
zaměřili také výrobci potravin, kteří své produkty vyrábějí s ohledem na jejich potřeby. V první řadě jde
pochopitelně o to, aby jídlo dobře vypadalo a chutnalo. Další důležitou součástí je, aby byl obal potraviny
snadno otevíratelný a etiketa produktu dobře čitelná.
Všechny tyto aspekty přispívají k tomu, že se senioři
cítí soběstační a nepociťují tak závislost na pomoci ostatních. Zásadní změna ve stravování nastává
v momentě, kdy člověk přichází o svého partnera
a začíná žít v domácnosti sám. V tomto okamžiku je
odkázán pouze na svůj vlastní ﬁnanční příjem, což
může mít za následek také změnu v preferenci potravin. Pozornost zaměřuje spíše na levnější potraviny, které ale často neumožňují člověku dostatečný
příjem základních živin. Dalším nešvarem seniorské
populace je nakupování potravin do zásob. Člověk
mnohdy není schopen zkonzumovat veškeré nakoupené suroviny před datem expirace a vystavuje se
tak riziku vzniku alimentárních nákaz (4).
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Podobný názor na ekonomickou situaci seniorů má také Schulz, který se domnívá, že ﬁnanční
stránka života seniorů je velmi podobná ostatním
věkovým skupinám obyvatel. Dále zdůrazňuje především zhoršenou ekonomickou situaci samostatně žijících seniorů (5).
V České republice patří nepracující senioři mezi
ﬁnančně nejohroženější skupiny obyvatel, což má
za následek útlum v uspokojování tzv. vyšších potřeb ve prospěch potřeb elementárních. Přibližně
polovinu svých ﬁnančních prostředků vydávají senioři za bydlení a potraviny. Právě za nákup potravin a nealkoholických nápojů utratí zhruba jednu
pětinu svého měsíčního příjmu. I přes fakt, že se
senioři v dnešní době snaží na nákupu potravin
šetřit, tak v porovnání s ostatními sociálními
skupinami vydávají za potraviny
poměrně velké
množství ﬁnančních prostředků.

Psychologicko-sociální
faktory
Výživu nemusíme chápat pouze jako jednu ze
základních podmínek života, ale
lze ji vnímat také
jako prostředek
k léčbě určitého onemocnění.
Především u seniorské populace
může výživa nabývat i jiných rozměrů a to zejména psychologických a etických. Každodenní rutinní příjem potravy
má zejména u seniorů motivující vliv na psychiku.
Už samotné zamyšlení nad výběrem surovin a přípravou pokrmu vyvolává pozitivní myšlenky, které
dodávají motivaci a sílu k příjmu potravy. Samotnou
konzumaci stravy můžeme taktéž vnímat jako relaxační a společenskou událost, která bývá u seniorské populace často jediným způsobem setkání se
členy rodiny a blízkými přáteli (2).
S podobným názorem přichází také Trachtová,
která popisuje příjem stravy jako stav, který je
doprovázen přítomností pozitivních emocí, pocitů
spokojenosti a libosti. V opačném případě, kdy je
mysl člověka svázána negativními emocemi, dochází k projevům nechutenství, nevolnosti, apatii k jídlu a pocitu plnosti. Z pohledu výživy řeší
senioři zcela individuálně působení depresivních
stavů a stresové situace. Na jedné straně může
docházet k nadměrnému příjmu potravy, který
je zákonitě spojen s projevy nadváhy či obezity.
Na straně druhé může dojít k velmi razantnímu
omezení příjmu potravy nebo k jeho úplnému pozastavení.
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Vliv pozitivních a negativních emocí na utváření stravovacích návyků popisuje také Malíková. Základní jevy, jejichž výskyt je spojen s etapou stáří, dělí na změny psychické a sociální.
Kromě emoční lability řadí do psychických změn
také zhoršení paměti a obtížnější osvojování si
nových věci, sugestibilitu, nedůvěřivost a změny
ve vnímání. Ve změnách sociálních zdůrazňuje změnu životního stylu, ﬁnanční obtíže, ztrátu
blízkých, osamělost a přechod do důchodového
věku. Při hlubším zamyšlení lze konstatovat, že
všechny výše zmiňované jevy mají větší či menší souvislost s utvářením stravovacích návyků
u seniorů a při posuzování celkového nutričního
stavu je potřeba tyto jevy zohlednit.
Vlivem psychosociálních změn
na stav výživy
se zabývá také
Keller a kol. Poukazuje na fakt, že
sociální izolace,
osamělost a chybějící
podpora
rodiny se může
ve výsledku projevit lhostejností
k jídlu a sníženým
příjmem
potravy.
Nedostatek ﬁnančních
prostředků bývá
spojen s výběrem
levnějších a často
méně kvalitních
potravin,
které
neposkytují seniorům vyváženou
stravu. Opomíjena je především
zelenina, ovoce a suroviny, které jsou zdrojem
kvalitních bílkovin. V neposlední řadě je důležité si
uvědomit fakt, že většina seniorů má do jisté míry
omezenou pohyblivost. V tento okamžik se pro
částečně či úplně imobilní jedince stává problematická i taková běžná věc, jako je nákup surovin
a příprava stravy.
Kubešová a Weber popisují určitou souvislost
mezi osaměle žijícími seniory a výživou. Senior žijící sám necítí potřebu věnovat větší pozornost samotné přípravě stravy a její následné konzumaci.
Pokud je to možné, tak se snaží uvařit jídlo na více
dnů dopředu bez ohledu na fakt, že při opětovném ohřívání pokrmů dochází k degradaci nutričních hodnot stravy. Při déle trvajícím uskladnění
se pokrm může stát především v letních měsících
zdrojem alimentární nákazy a způsobit tak nemalé
zdravotní komplikace (1).
Rolfes zdůrazňuje působení depresivních stavů
na utváření stravovacích návyků. Jde o jev, který je
s procesem stárnutí často spojován a bývá nezřídka primární příčinou snížené schopnosti vykonávat
jednoduché tělesné úkony. Senioři trpící depresemi ztrácí motivaci a potřebu vařit si jídlo a také
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uvařené jídlo konzumovat. Důležitou úlohu v této
fázi sehrává rodina a přátelé, kteří by především
v době konzumace jídla měli být seniorům na blízku
a pomoci jim tak překonat deprese, což může vést
ke zvýšení jejich apetitu.
Vliv na utváření stravovacích návyků u seniorů
mají rovněž sociokulturní faktory, mezi které řadíme normy, hodnoty a vzorce chování, osobnostní
charakteristiky a postojové orientace. Určité změny
ve stravování můžeme pozorovat u seniorů z různých etnických skupin a odlišným náboženským
vyznáním.

Závěr
Téma výživy seniorů bývá námětem mnoha
odborných i laických publikací, které se zaměřují
především na fyziologii výživy a na rozbor a popis nejdůležitějších nutrientů. Výživa v seniorském
věku má svá speciﬁka a je stejně důležitá jako
u lidí v produktivním věku. Na celém světě existují
rozdíly v kvalitě života seniorů, která je do značné
míry ovlivněna právě výživou a všemi aspekty s ní
spojenými. V České republice vystupuje do popředí především ekonomická stránka celé věci.
Konkrétně seniorům bydlícím samostatně rapidně
stoupají náklady na bydlení. Tito lidé jsou nuceni svoje výdaje maximálně minimalizovat, což se
negativně projevuje na skladbě spotřebního koše,
kde převládají levnější a méně kvalitní potraviny.
Celá socioekonomická situace je u seniorské populace velmi ožehavým tématem, jehož řešením
se nechce příliš zaobírat ani vláda, která by měla
učinit zásadní kroky ke zlepšení aktuální situace.
Z psychosociálního pohledu na výživu seniorů
sehrává důležitou roli rodina. Podpora nejbližších členů rodiny a přátel má velmi pozitivní vliv
na stravování obecně a právě oni by měli být těmi,
kteří nabídnou pomocnou ruku a budou se snažit uspokojit potřeby blízkých seniorů. Cílem této
práce bylo nahlédnout na dané téma z jiného úhlu
a zdůraznit tak, že i ekonomické a psychosociální
faktory sehrávají v celé problematice velmi důležitou roli.

Poděkování
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Literatura
1. KUBEŠOVÁ, H. – WEBER, P. Poruchy příjmu potravy ve stáří. Interní medicína pro praxi, 2008,
roč. 10, č. 2, s. 64-68. ISSN 1803-5256.
2. MALÁ, E. aj. Výživa ve stáří. Interní medicína pro
praxi, 2011, roč. 13, č. 3, s. 111-116.
3. MATOUŠEK, O. - KODYMOVÁ, P. - KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi:speciﬁka různých
cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál,
2005, 351 s. ISBN 80-736-7002-X.
4. ROLFES, S. R. – PINNA, K. – WHITNEY, E. N.
Understanding normal and clinical nutrition. United States: Wadsworth/Cengage Learning, 2011,
1184 s. ISBN 084006845X.
5. SCHULZ, J. H. The economics of aging. Westport, Conn.: Auburn House, 2001, 363 s. ISBN
08-656-9295-5.
6. WILKINSON, R. - MARMOT, M. Social determinants of health: The solid facts- 2 Ed. Copenhagen: World Health Organization, 2003. ISBN
92-890-13710.
Ostatní literatura k dispozici u autorů.

Abstract
Aging si an irrefragable process that comes to everyone. It doesn‘t matter whether the person lives
alone, in a family or community. One of the determinants that affect the quality of senescence and
aging is the state of nutrition that the person is in
which is affected by economic, psychosocial, health
and cultural factors. All these together act as forming factors of nutrition. The aim of this study is to
emphasise the impact of all these factors on nutrition of seniors and point out their crucial prosition in
the complex view on feeding.
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Změna termínu nebo místa konání vyhrazena – podrobně na www.vyzivaspol.cz
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Ze světa výživy
Spánek kratší než 9 hodin může vést
ke zvyšování tělesné hmotnosti
Studie z časopisu Sleep naznačuje, že spánek delší než devět
hodin za noc pravděpodobně potlačuje genetické faktory, které vedou
ke zvyšování hmotnosti. Málo spánku má efekt opačný. Předchozí
výzkum prokázal spojitost mezi nedostatečným spánkem a obezitou,
nová zjištění ale ukazují, že tělesná hmotnost je ovlivňována komplexem interakcí mezi spánkem a genetickými faktory. Prokázala to studie
zahrnující 1 088 párů identických a neidentických dvojčat. Sledování
dvojčat umožnilo rozlišit genetické a environmentální vlivy. Pouze
identická dvojčata sdílejí přesně tytéž geny a jsou tudíž vystavena
stejným genetickým účinkům, takže rozdíly mezi nimi jsou způsobeny pravděpodobně environmentálním faktory. Neidentická dvojčata
nesdílejí tytéž geny a mohou tak vykazovat genetické rozdíly. Nová
studie ukázala, že dědičnost indexu tělesné hmotnosti (BMI) je pro
osoby s krátkou dobou spaní v porovnání s těmi co spí dlouho více
než dvojnásobná. U dvojčat spících v noci méně než sedm hodin
byly genetické faktory zodpovědny za rozdíly v BMI z více než 70 %.
V případě dvojčat s průměrnou délkou spánku více než devět hodin,
byly rozdíly v hmotnosti přisuzovány genům pouze ve 32 %. Výsledky
naznačují, že kratší spánek poskytuje tolerantnější prostředí pro expresi genů spojovaných s obezitou, resp. že delší spánek poskytuje
ochranu prostřednictvím potlačení exprese genů obezity. Spánek
může ovlivňovat hmotnost působením na hormony, glukózový metabolismus či zánětlivé reakce, některé studie ukazují na možnou spojitost
dlouhého spánku s chorobami srdce, insulinovou rezistencí i předčasným úmrtím. Autoři studie soudí, že k obezitě může přispívat hektický
moderní západní styl života. Moderní společnost se všudypřítomnou
technikou může způsobovat nevyváženost mezi potřebou spánku
a jeho uskutečněním. To má často negativní dopady na kognitivní
(mentální), metabolické, kardiovaskulární a imunologické funkce lidského organismu. V minulém století se navyklá délka spánku zkrátila
o 1,5 hodiny za noc a od roku 2001 se procento amerických dospělých
s délkou spánku v noci minimálně osm hodin během pracovního týdne
snížilo z 38 na 27 %. Podle autorů jsou uvedené poznatky důkazem,
že chronicky redukovaná doba spánku je spojena s obezitou.
http://www.rssl.com/Services/Food/Foode-news/Edition501-550/
Edition539#53903
(kop)
Významného životního jubilea se
v měsíci červenci dožívá
8. 7. MUDr. Hana Kunstovná,
30. 7. Paní Hana Michálková.
Významného životního jubilea se
v měsíci srpnu dožívá
3. 8. Mgr. Iva Klimešová, Ph.D.,
9. 8. Ing. Jaromír Brendl, CSc.,
14. 8. MUDr. Hana Mojžíšová.
Všem jubilantkám a jubilantovi
srdečně blahopřejeme!
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