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Školní stravování ve svìtì
Aè to možná mnohým bude pøipadat tìžko uvìøitelné, první stravovací
zaøízení pro školáky, která mohou nést oznaèení školní jídelna, zaèala
vznikat již na pøelomu 19. a 20. století ve Skandinávii a v nìkterých státech
USA. Byla to odezva na stále rostoucí zamìstnanost žen. Již v té dobì se
jídelny øídily základními pravidly èinnosti, vyhlášenými místními orgány.
V øadì dalších zemí existovala pouze „polévková“ pomoc pro dìti ze
sociálnì slabých rodin.
K významnému skoku v rozvoji pøispìla paradoxnì druhá svìtová válka, a to
pøedevším ve Velké Británii. V dobì nedostatku potravin šlo o zajištìní výživy pro
dìti prostøednictvím organizovaného školního stravování. Dalším impulsem pro
rozvoj školního stravování v øadì zemí byla pováleèná situace na trhu potravin,
obnova znièeného prùmyslu a mìst, do které se muselo zapojilo maximum žen.
Skandinávské a anglické školní stravování se stalo vzorem.
Jak tomu bylo u nás? Prvé a znaènì primitivní školní jídelny zaèaly vznikat
na poèátku 50. let a velice rychle se rozrùstaly. Byly svìøeny do pùsobnosti
ministerstva školství, postupnì se jim dostalo odborného øízení a dozoru.
Byly samozøejmì poznamenány situací na trhu potravin a dalších potøeb.
A také nízkými finanèními prostøedky na nákup potravin, které nestaèily
k dosažení výživového optima. Školních jídelen využívaly všechny dìti
v pøedškolních zaøízeních a maximum žákù základních a støedních škol.
Vzhledem ke kapacitním možnostem jídelen byla úèast dospìlých omezena
na pracovníky škol.
Co se stalo mezitím ve svìtì? Velice rychle se rozšíøilo školní stravování
v Polsku, NDR, Maïarsku a ve vìtšinì zemí tehdejšího Sovìtského svazu.
Špatnì dopadla Velká Británie, kde bylo zrušeno centrální øízení èinnosti
jídelen a zastavena akce „Mléko do škol“. Úèast dìtí a žákù na školním
stravování klesla z témìø 100 % na pouhých cca 20 % a dìti se orientovaly
na stravování ve fastfoodech. Pomalu zaèaly vznikat školní jídelny ve Francii,
Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, témìø nedotèena zùstala Nìmecká
spolková republika. Samozøejmou souèástí péèe o dìti a výchovy se stalo
školní stravování v USA.
A dnes? U nás pokles dìtí a žákù ve školách uvolnil kapacity ve školních
jídelnách a ty dostaly možnost nabízet své služby veøejnosti. Pøináší jim to
zisk a vyšší spoleèenské uznání. Hned na zaèátku 90. let byly upraveny
finanèní èástky na nákup potravin, stanoveny kvalitativní standardy, vydány
nové rozšíøené receptury. Zásobování èímkoli není problém. Vznikly však
nové problémy, ale o tom snad nìkdy jindy.
Z øady zemí, kde se dnes školní stravování rozšiøuje, se mnozí k nám
chodí inspirovat a uèit. Velká Británie znovu zavádí øízené školní stravování
pomocí systému, který je uplatnìn u nás. Dobré školní stravování zùstalo
zachováno, pøedevším zásluhou místních samospráv, v bývalé NDR. Tam,
kde státní orgány vzdaly ovlivòování školního stravování (Polsko, Rusko)
dochází k jeho markantnímu omezení.
Zbývá zmínit školní stravování v zemích tzv. tøetího svìta – ve støední a jižní
Americe a v Africe. Zde èerpá školní stravování z potravinové a další materiální
pomoci Spojených státù a FAO. Pøedstavuje pøedevším významnou pomoc
pro poèetné rodiny živoøící na pokraji bídy a èasto je dùvodem, proè dìti do
školy rodièe pošlou, místo aby je zamìstnali prací na poli nebo v továrnì.
Dìti zpravidla hned po pøíchodu do školy dostanou nápoj a obloženou
housku, aby byly vùbec schopny vnímat uèitelùv výklad.
Eva Šulcová
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Vliv doby a teploty skladování na biologickou
hodnotu bílkovin sterilovaných hotových pokrmù
Ing. Helena Kadidlová, RNDr. Leona Buòková, Ph.D., doc. Ing. Jan Hrabì, Ph.D.
Ústav potravináøského inženýrství, Universita Tomáše Bati, Zlín

Abstrakt
Práce se zabývá vyhodnocením vlivu podmínek skladování na tøi sterilované hotové pokrmy: Vepøové maso
s mrkví a bramborem, Pikantní rizoto a Vepøový guláš s tìstovinami. Vzorky pokrmù byly skladovány po
dobu 18 mìsícù pøi chladírenské (6 ± 2 °C), pokojové
(26 ± 2 °C) a zátìžové (37 ± 2 °C) teplotì. Výsledky
mikrobiologické analýzy prokázaly zachování obchodní sterility vzorkù v prùbìhu celého experimentu. Bìhem skladovacího pokusu byly sledovány zmìny aminokyselinového složení vybraných pokrmù. Nejvyšší
úbytky celkového množství aminokyselin byly zjištìny
ve vzorcích všech pokrmù skladovaných pøi teplotì
37 ± 2 °C. U Vepøového masa s mrkví a bramborem
klesl celkový obsah aminokyselin pøibližnì o 16 %,
ve Vepøovém guláši s tìstovinami byl zjištìn pokles
o 13 % a v Pikantním rizotu došlo pouze k 10% snížení celkového množství aminokyselin. Velikost ztrát
aminokyselin vèetnì esenciálních se promítla do nižší biologické hodnoty bílkovin zkoumaných hotových
pokrmù stanovené pomocí indexu esenciálních aminokyselin.
Sterilované hotové pokrmy
Sterilované hotové pokrmy jsou výrobky konzervované teplem ve vzduchotìsných uzavøených obalech.
Tyto pokrmy jsou v dnešní dobì hlavními komponentami bojových dávek potravin Armády ÈR. Další alternativou jejich využití jsou krizové situace, ve kterých
mohou sloužit pøedevším jako zdroj energie a živin
(bílkoviny, tuky, sacharidy) pro èleny Integrovaného záchranného systému i civilní obyvatelstvo (jsou
zahrnuty do Státních hmotných rezerv). Tyto hotové
pokrmy plní zpravidla funkci sytící složky a jejich surovinové složení zahrnuje potraviny jak rostlinného,
tak i živoèišného pùvodu. Obvykle se konzumují po
ohøevu, avšak ve výjimeèných pøípadech je lze konzumovat i za studena. V souèasné dobì se mùžeme setkat s hotovými pokrmy i v bìžné obchodní síti, avšak
vìtšina z nich má omezenou dobu minimální trvanlivosti, protože jsou pasterované nikoliv sterilované.
Jen velmi malé množství z nich je sterilovaných, napø.
Farmáøský salát s kuøecím masem nebo Jarní salát
s kuøecím masem.
V souèasné dobì jsou bìžnì pro výrobu hotových
pokrmù používány zejména vepøové maso, brambory,
rýže èi tìstoviny, sójové bílkovinové produkty a ze-
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lenina. Technologie je podobná výrobì klasických
konzerv. Za její nejdùležitìjší fázi nejen z nutrièního
hlediska, ale také z pohledu zajištìní zdravotní nezávadnosti, mùžeme oznaèit samotnou sterilaci pokrmù, pøi které se používá teplota +121 °C po dobu
60 minut. Je známo, že pùsobení takto vysokých
teplot po dobu nìkolika desítek minut mùže mít negativní dùsledky na suroviny a pøísady, z nichž se
pokrm skládá. Jedná se mimo jiné o snížení nutrièní hodnoty potravin zpùsobené ztrátou esenciálních
aminokyselin, vitaminù èi mastných kyselin, dále
snížení stravitelnosti, tvorbu nežádoucích chuśových
a pachových látek, zmìny v konzistenci koneèných
produktù apod. Naopak pozitivní efekt sterilaèního záhøevu spoèívá v usmrcení mikroorganizmù
a inaktivaci nežádoucích enzymù, což také vede
k prodloužení údržnosti potravin a pokrmù až na nìkolik let.
Doba minimální trvanlivosti testovaných pokrmù
byla stanovena na 28 mìsícù. Standardizaèní dohoda NATO STANAG 2937 požaduje dobu minimální
trvanlivosti 24 mìsícù pøi teplotách bìžných v podmínkách Èeské republiky, tj. pøi teplotì do +25 °C
a relativní vlhkosti do 85 %. Další zpravidla 4 mìsíce jsou urèeny pro kompletaci bojových dávek
potravin. Jelikož se uvažuje o rozšíøení výroby hotových pokrmù pro klienty z oblasti bývalých zemí
Sovìtského svazu a zemí v oblasti tropù, bylo tøeba
zjistit, zda je možné uchovávat sterilované hotové
pokrmy pøi klimatických podmínkách subtropického
a tropického pásu bez nárokù na speciální temperované nebo klimatizované sklady.
Reakce probíhající pøi skladování potravin
Jednou z nejbìžnìjších reakcí probíhajících v potravinách bìhem jejich skladování jsou reakce neenzymového hnìdnutí, pøi kterých zpravidla mezi sebou
reagují karbonylové slouèeniny (pøedevším redukující
cukry) a aminoslouèeniny (zejména aminokyseliny).
Jednou z nejreaktivnìjších aminokyselin díky své
ε-aminoskupinì je lyzin, který je u øady bílkovin limitující aminokyselinou. Limitující aminokyselina je ta,
jejíž obsah ve zkoumané bílkovinì je nejnižší ve srovnání s obsahem ve standardním bílkovinì a která má
ze všech esenciálních aminokyselin nejnižší hodnotu
aminokyselinového skóre. Proto dochází-li k destrukci lyzinu, mùže se tím podstatnì snížit biologická
hodnota bílkovin, kterou je možné stanovit jako index

Vepøový guláš s tìstovinami a Pikantní rizoto, všechny ve spotøebitelském balení
-1
300 g, které vyrobila tuzemská firma jako
Obsah aminokyseliny v g.16g N
Aminokyselina
souèást bojových dávek potravin Armády
Vstup
6 ± 2 °C
26 ± 2 °C
37 ± 2 °C
Thr
3,89 ± 0,28 3,62 ± 0,18
3,45 ± 0,12
3,57 ± 0,30
ÈR. Z chemických analýz bylo provedeno
Val
4,32 ± 0,39 4,23 ± 0,13
4,34 ± 0,11
4,24 ± 0,19
stanovení hrubé bílkoviny Kjeldahlovou
Ile
3,66 ± 0,34 3,63 ± 0,14
3,58 ± 0,10
3,64 ± 0,12
metodou (N x 6,25) a aminokyselinového
Leu
7,22 ± 0,37 6,67 ± 0,19
6,70 ± 0,18
6,72 ± 0,17
složení pomocí iontovì výmìnné kapaliPhe
3,60 ± 0,19 3,49 ± 0,14
3,56 ± 0,07
3,46 ± 0,14
nové chromatografie po 23hodinové hydLys
6,32 ± 0,47 6,10 ± 0,18
6,02 ± 0,24
5,28 ± 0,15
rolýze. Zároveò byla na základì pomìru
Met
3,22 ± 0,17 3,16 ± 0,06
3,14 ± 0,06
2,91 ± 0,08
zastoupení esenciálních aminokyselin urSouèet
32,23
30,90
30,79
29,82
èena hodnota indexu esenciálních aminoAsp
8,63 ± 0,37 8,42 ± 0,17
7,97 ± 0,26
8,43 ± 0,24
kyselin (EAAI), pøièemž pøi jeho výpoètu
Ser
3,99 ± 0,19 3,41 ± 0,11
3,36 ± 0,09
3,38 ± 0,15
byla zvolena za standardní protein vajeèGlu
14,73 ± 0,77 12,71 ± 0,29 12,39 ± 0,31 12,77 ± 0,31
ná bílkovina. Bylo provedeno také mikPro
5,33 ± 0,55 3,82 ± 0,28
3,74 ± 0,09
4,04 ± 0,26
Gly
4,87 ± 0,19 4,34 ± 0,11
4,35 ± 0,12
4,65 ± 0,14
robiologické vyšetøení na celkový poèet
Ala
5,37 ± 0,21 4,65 ± 0,10
4,70 ± 0,23
4,77 ± 0,12
mikroorganizmù, kvasinky, plísnì a dále
Tyr
2,93 ± 0,09 2,87 ± 0,09
2,81 ± 0,06
2,92 ± 0,09
na aerobní a anaerobní sporulující mikroHis
3,51 ± 0,13 3,25 ± 0,08
3,36 ± 0,05
3,31 ± 0,21
organizmy. Všechny pokrmy byly rozdìleArg
7,17 ± 0,30 6,79 ± 0,37
6,48 ± 0,21
6,06 ± 0,35
ny na tøi èásti a skladovány po dobu 18
Cys
1,39 ± 0,12 1,30 ± 0,02
1,23 ± 0,03
1,15 ± 0,04
mìsícù pøi chladírenské teplotì 6 ± 2 °C,
Souèet
57,91
51,56
50,37
51,48
pokojové 26 ± 2 °C a zátìžové 37 ± 2 °C.
EAAI
74,28
71,51
71,19
69,13
Zvolené teploty skladování mají simulovat
Pozn: Obsah aminokyselin je uveden jako prùmìr ± SD (n = 20).
možné podmínky skladování napø. pøi krizových situacích, kdy chybí èi nefungují
chladírenská
zaøízení.
esenciálních aminokyselin (EAAI). Mezi další reakce,
pøi kterých dochází k degradaci aminokyselin, uvolòování amoniaku a tvorbì biologicky nevyužitelných
Výsledky stanovení biologické hodnoty bílkovin
produktù, patøí Streckerova degradace, reakce aspasterilovaných hotových pokrmù
raginu a glutaminu s lyzylovým postranním øetìzcem,
Na základì výsledkù mikrobiologické analýzy lze
èásteèná eliminace sulfanu z vázaného cystinu, vznik
konstatovat, že použitý sterilaèní režim byl dostateèzesítìných proteinù aj.
ný, neboś po celou dobu skladování byla zachována
Polyfenoly (flavonoidy, tanniny a fenolové kyseliny)
obchodní sterilita a výrobky tak mohou být z tohoto
obsažené zejména v rostlinných produktech, mohou
hlediska považovány za zdravotnì nezávadné. Nebytaké reagovat s proteiny a tím se podílet na snížení
ly tedy zjištìny žádné jednotky tvoøící kolonie (KTJ)
nejen využitelnosti lyzinu èi stravitelnosti bílkovin,
u celkového poètu mikroorganizmù, kvasinek a plísní,
ale i celkové biologické hodnoty potravin. Oxidaèani u sporulujících aerobních a anaerobních mikroorní produkty lipidù jsou látkami, které mohou, stejnì
ganizmù.
jako redukující cukry èi polyfenoly, reagovat s nelipiBiologická hodnota bílkovin se odvozuje od obsadovými složkami potravin za podmínek skladování.
hu esenciálních aminokyselin, které stejnì jako jiné
Zpravidla pøitom reagují volné radikály, hydroperonutrièní faktory, mohou podléhat degradaci vlivem
xidové, epoxidové a aldehydické funkèní skupiny
teploty èi doby skladování.
oxidovaných lipidù s proteiny (rovnìž tak peptidy
U Pikantního rizota bylo zjištìno, že vliv skladovaa volnými aminokyselinami). U bílkovin jsou reaktivní
cích podmínek se projevil poklesem množství témìø
zejména sulfidové a aminové skupiny, v menší míøe
všech aminokyselin. Významný úèinek skladovací
pak peptidové vazby. Dùsledkem zmínìných pochoteploty byl však prokázán pouze u argininu, cysteinu
dù bývá snížená rozpustnost, stravitelnost a využitela èásteènì také u lyzinu a metioninu. Nejcitlivìjšími
nost bílkovin a souèasnì dochází k barevným zmìna podmínky skladování byly sirné aminokyseliny
nám (napø. tvorbì tmavších odstínù).
(cystein, metionin) spolu s lyzinem a argininem. PoCílem práce bylo zkoumat vliv skladovacích podslednì zmiòovaný však není esenciální aminokyselimínek, zejména doby a teploty skladování, na zmìny
nou a proto neovlivòuje hodnotu indexu esenciálních
biologické hodnoty bílkovin sterilovaných hotových poaminokyselin.
krmù.
Vlivem snížení množství esenciálních aminokyseTabulka 1 Prùmìrný obsah aminokyselin v Pikantním rizotu (v g.16g N-1) na vstupu
a po 18 mìsíèním skladování pøi tøech rùzných teplotách

Použitý materiál a metody
Byl založen 18 mìsíèní skladovací pokus se
vzorky sterilovaných hotových pokrmù. Vybrány
byly pokrmy: Vepøové maso s mrkví a bramborem,

lin byl zaznamenán pokles hodnot EAAI až o 7 % ve
vzorku skladovaném pøi 37 °C. Celkový obsah aminokyselin dosáhl úbytku zhruba 10 % ve srovnání
s hodnotou na zaèátku skladovacího pokusu. Limitující aminokyselinou na vstupu a po celou dobu skladování
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Tabulka 2 Prùmìrný obsah aminokyselin ve Vepøovém mase s mrkví a bramborem (v g.16g N-1) na vstupu a po 18 mìsíèním skladování pøi
tøech rùzných teplotách

U Vepøového masa s mrkví a bramborem se promítl vliv 18 mìsíèního skladování do poklesu množství treoninu,
Obsah aminokyseliny v g.16g N -1
Aminokyselina
kyseliny glutamové a prolinu ve všech
Vstup
6 ± 2 °C
26 ±2 °C
37 ± 2 °C
vzorcích. Rostoucí teplota skladování se
Thr
4,04 ± 0,21 3,74 ± 0,46 3,71 ± 0,08 3,34 ± 0,23
významnì podílela na ztrátách vìtšiny
Val
4,32 ± 0,20 4,57 ± 0,12
4,46 ± 0,10 4,07 ± 0,10
aminokyselin s výjimkou histidinu. PodIle
3,76 ± 0,18 3,73 ± 0,42 3,87 ± 0,11 3,39 ± 0,15
mínkami skladování byly ovlivnìny také
Leu
6,87 ± 0,33 6,64 ± 0,70
6,73 ± 0,16 5,96 ± 0,32
esenciální aminokyseliny. K nejvyššímu
Phe
3,62 ± 0,17 3,49 ± 0,37 3,68 ± 0,08 3,01 ± 0,22
snížení jejich obsahu došlo ve vzorku
Lys
6,81 ± 0,32 6,85 ± 0,74
6,60 ± 0,17 5,20 ± 0,19
skladovaném pøi 37 °C, neboś zde byla
Met
2,72 ± 0,09 3,11 ± 0,11
2,58 ± 0,11 2,44 ± 0,04
Souèet
32,14
32,13
31,27
27,41
zjištìna nejnižší hodnota indexu esenciAsp
9,54 ± 0,59 9,45 ± 0,89 9,46 ± 0,18 8,32 ± 0,67
álních aminokyselin, která pøedstavuje
Ser
3,80 ± 0,17 3,31 ± 0,32 3,46 ± 0,46 2,92 ± 0,15
14% pokles oproti vstupu. U celkového
Glu
14,79 ± 0,78 12,99± 0,36 13,30 ± 0,30 11,80 ± 0,81
souètu aminokyselin bylo zaznamenáPro
5,29 ± 0,56 3,89 ± 0,30 4,05 ± 0,10 3,61 ± 0,37
no snížení jejich obsahu zhruba o 16 %
Gly
4,56 ± 0,24 4,54 ± 0,33 4,55 ± 0,09 4,30 ± 0,39
ve srovnání s hodnotou na poèátku ve
Ala
5,04 ± 0,28 4,73 ± 0,39 5,03 ± 0,12 4,44 ± 0,28
vzorku skladovaném pøi nejvyšší teplotì.
Tyr
2,97 ± 0,15 2,92 ± 0,34 2,92 ± 0,05 2,55 ± 0,15
Limitující aminokyselinou byl urèen v pøíHis
3,26 ± 0,26 3,33 ± 0,24 3,35 ± 0,23 3,21 ± 0,21
padì vzorkù na vstupu a skladovaných
Arg
6,66 ± 0,29 6,49 ± 0,64 6,47 ± 0,08 5,06 ± 0,26
pøi zvolených teplotách, shodnì jako
Cys
1,22 ± 0,06 1,26 ± 0,09
1,16 ± 0,06 0,99 ± 0,11
u pøedešlého pokrmu, izoleucin.
Souèet
57,13
52,91
54,12
47,23
EAAI
73,50
73,93
72,33
63,19
Ve Vepøovém guláši s tìstovinami
došlo
vlivem skladování k signifikantníPozn: Obsah aminokyselin je uveden jako prùmìr ± SD (n = 20).
mu snížení obsahu treoninu, serinu, kyseliny glutamové, kyseliny asparagové,
Tabulka 3 Prùmìrný obsah aminokyselin ve Vepøovém guláši s tìstovinami
prolinu, alaninu, leucinu, lyzinu a sirných
(v g.16g N-1) na vstupu a po 18 mìsíèním skladování pøi tøech
aminokyselin. Hodnota nejvìtšího úbytrùzných teplotách
ku celkového množství aminokyselin se
Obsah aminokyseliny v g.16g N -1
Aminokyselina
pohybovala okolo 13 % a byla zjištìna
Vstup
6 ± 2 °C
26 ± 2 °C
37 ± 2°C
u vzorku pokrmu skladovaném v terThr
3,87 ± 0,29 3,58 ±0,24
3,31 ±0,19 3,22 ± 0,20
mostatu pøi 37 °C. Biologická hodnota
Val
4,23 ± 0,50 4,22 ±0,28
4,22 ±0,26 3,96 ± 0,33
bílkovin daného pokrmu se snižovala
Ile
3,72 ± 0,45 3,76 ±0,33
3,64 ±0,28 3,55 ± 0,27
s rostoucí teplotou skladování, pøièemž
Leu
7,14 ± 0,50 6,78 ±0,47
6,65 ±0,44 6,44 ± 0,53
svého minima dosáhla ve vzorku uchoPhe
3,92 ± 0,26 3,98 ±0,17
4,12 ±0,28 3,84 ± 0,20
vávaném 18 mìsícù pøi nejvyšší skladoLys
5,95 ± 0,61 5,54 ±0,66
5,12 ±0,26 4,36 ± 0,32
et
2,67 ± 0,14 2,61 ±0,25
2,25 ±0,14 2,27 ± 0,15
vací teplotì. Limitující aminokyselinou
Souèet
31,50
30,47
29,31
27,64
byl lyzin, který mìl nízkou hodnotu amiAsp
8,01 ± 0,50 7,90 ±0,33
7,59 ±0,45
7,14 ± 0,26
nokyselinového skóre ve vzorcích pokrSer
4,21 ± 0,18 3,88 ±0,18
3,87 ±0,28 3,61 ± 0,22
mu skladovaných pøi všech testovaných
Glu
18,58 ± 0,81 17,57±0,71 16,94 ±1,63 17,54 ± 1,65
teplotách, zatímco ve vzorku na vstupu
Pro
7,51 ± 0,41 6,38 ±0,29
5,96 ±0,65 6,35 ± 0,61
byl jako limitující aminokyselina urèen
Gly
4,23 ± 0,13 4,19 ±0,13
3,77 ±0,21 3,74 ± 0,24
izoleucin.
Ala
4,67 ± 0,30 4,16 ±0,24
4,01 ±0,24 3,81 ± 0,28
Obecnì mùžeme øíci, že nejcitlivìjšíTyr
2,85 ± 0,12 2,78 ±0,20
2,76 ±0,14 2,63 ± 0,22
mi
aminokyselinami ve výše uvedených
His
2,88 ± 0,18 2,92 ±0,19
3,05 ±0,20 2,87 ± 0,22
reakcích
bývají zpravidla lyzin, arginin,
Arg
6,37 ± 0,44 6,15 ±0,33
6,00 ±0,33 5,14 ± 0,30
metionin, histidin, serin, treonin, trypCys
1,46 ± 0,06 1,51 ±0,08
1,29 ±0,10 1,30 ± 0,11
Souèet
60,77
57,43
55,25
54,12
tofan a tyrozin. Ve studiích týkajících
EAAI
81,13
74,68
73,20
68,65
se vlivu sterilaèního záhøevu byl zaznamenám úbytek pøedevším sirných amiPozn: Obsah aminokyselin je uveden jako prùmìr ± SD (n = 20).
nokyselin, serinu, treoninu a tyrozinu.
S rostoucí dobou a teplotou skladování
se
zvyšuje
množství
produktù Maillardových reakcí,
u všech vzorkù, nezávisle na skladovací teplotì, byl
což
souvisí
s
možnými
vyššími ztrátami aminokysestanoven izoleucin. Z výsledkù je tedy patrné, že vliv
lin.
Pøitom
bylo
zjištìno,
že lyzin, arginin, histidin, ale
doby i teploty skladování se promítl negativnì do obtaké
serin
a
treonin
jsou
více reaktivní na rozdíl od
sahu aminokyselin vèetnì esenciálních, a tím se po
prolinu,
valinu,
leucinu
a
dalších
hydrofobních ami18 mìsících skladování snížila také biologická hodnonokyselin
(napø.
izoleucin,
glycin,
alanin, metionin,
ta bílkovin Pikantního rizota.
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fenylalanin èi tryptofan). Tìmto tvrzením odpovídají i ztráty nìkterých aminokyselin, zejména argininu,
lyzinu, serinu, treoninu, ale také kyseliny glutamové
èi sirných aminokyselin ve zkoumaných sterilovaných
hotových pokrmech.
Skladovací podmínky se rùznou mìrou podílely
na ztrátách aminokyselin, zejména pak esenciálních, jejichž obsah podmiòuje biologickou hodnotu bílkovin. U Vepøového masa s mrkví a bramborem bylo zjištìno, že ve vzorku skladovaném
pøi zátìžové teplotì (37 °C) došlo až k 15% poklesu obsahu tìchto aminokyselin. Naopak u Pikantního rizota byl zaznamenán ve vzorku uchovávaném pøi stejné teplotì pouze 7% úbytek. Ve
Vepøovém guláši s tìstovinami pak oba parametry
skladování zapøíèinily zhruba 12% ztráty esenciálních aminokyselin. K nejvìtšímu poklesu hodnoty indexu esenciálních aminokyselin, a tedy
i k nejvìtším ztrátám aminokyselin v dùsledku
pùsobení zmínìných dvou faktorù, došlo tedy ve
vzorcích všech pokrmù skladovaných 18 mìsícù
pøi 37 °C.
Z pohledu surovinového složení zkoumaných pokrmù docházelo nejvíce k degradaci sledovaných aminokyselin v pokrmech s vyšším podílem masa, tedy ve
Vepøovém guláši s tìstovinami a Vepøovém mase s mrkví a bramborem. Oba pokrmy se však liší obsahem sušiny, jak je patrné z výsledkù Kadidlová et al. (2009).
Voda má pøitom velký význam pro probíhající rozkladné
dìje v potravinách (napø. reakce neenzymového hnìdnutí). Pøi tìchto reakcích dochází k snížení výživové
hodnoty potraviny díky degradaci esenciálních aminokyselin, pøièemž jejich rychlost exponenciálnì roste se
zvyšujícím se obsahem vody. Proto mùžeme pøedpokládat, že v pokrmech s vyšším obsahem vody, jako je
Vepøové maso s mrkví a bramborem, budou ztráty aminokyselin vyšší. Kromì toho mùže docházet k vyšším
ztrátám aminokyselin, zejména pak využitelného lyzinu,
také v pokrmech obsahujících zeleninu a ryby. Lze tedy
konstatovat, že aminokyselinové složení pokrmu, který
má nízký obsah sušiny a vyšší podíl zeleninové složky,
se více mìní s rostoucí délkou a teplotou skladování,
zatímco bílkoviny v pokrmech s nižším obsahem vody
podléhají tìmto vlivùm ménì.
Závìr
Závìry chemických analýz ukazují, že doba i teplota skladování, zejména zátìžová teplota 37 °C, mají
signifikantní vliv na zmìnu aminokyselinového složení zkoumaných hotových pokrmù. Nejvyšší pokles
obsahu aminokyselin byl zaznamenán ve Vepøovém
masu s mrkví a bramborem (16 %). U Pikantního rizota
a Vepøového guláše s tìstovinami se pohyboval tento
úbytek v rozmezí 10 až 13 %. Snížení se týkalo také
esenciálních aminokyselin, zvláštì pak izoleucinu
a lyzinu. Tyto aminokyseliny byly urèeny jako limitující

pro výše uvedené pokrmy. Dále bylo zjištìno, že
hodnoty indexu esenciálních aminokyselin dosáhly svého minima pøi nejvyšší skladovací teplotì.
U jednotlivých pokrmù však pokles hodnot EAAI
kolísal mezi 7 až 15 % z dùvodu rùzné velikosti
ztrát esenciálních aminokyselin. Proto pro zachování co možná nejvyšší biologické hodnoty bílkovin
analyzovaných hotových pokrmù je tøeba dodržet
pøedepsané podmínky skladování, pøedevším však
teplotu v rozmezí 6–25 °C.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of
storage life and temperature on amino acid content in three ready to eat entrées. There were Pork
meat with carrot and potatoes, Spicy risotto and Pork
goulash with pasta which were stored at 6 ± 2 °C, 26 ±
2 °C and 37 ± 2 °C for 18 months. With the increasing
storage life and temperature there were observed the
highest loses of amino acids in all examined entrées
stored at 37 ± 2 °C. In the Pork meat with carrot and
potatoes amino acid content decreased approximately by 16 %. While in the case of the other two
meals ready to eat the reduction of amino acid
content were examined 13 % in Pork goulash with
pasta and 10 % in Spicy risotto. These losses of
amino acids including essential caused decline
in essential amino acid index which determinate
the biological value of proteins examined ready to
eat entrées.
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Hliník v potravinách
Ing. Jarmila Blattná CSc., MUDr. Bohumil Turek CSc., SPV
Abstrakt
Hliník je tøetím nejrozšíøenìjším prvkem ze skupiny
minerálních látek. Vyskytuje se jak v rostlinných, tak
v živoèišných surovinách. V našem organismu se chová indiferentnì a bylo zjištìno, že pøirozený obsah hliníku v potravinách nepøedstavuje u zdravé populace
zdravotní riziko. Souvislost hliníku s Alzheimerovou
chorobou nebyla prokázána stejnì jako nebyla prokázána pravá pøíèina vzniku tohoto onemocnìní. Jedinou rizikovou skupinou jsou pacienti s ledvinovým
onemocnìním, kteøí pøicházejí do styku s vysokým
obsahem hliníku v pitné vodì a zejména pøi dialýze.
Používání hliníkového nádobí v kuchyni pøi vaøení není
na závadu s jedinou výjimkou, a to neužívat hliníkové
nádobí pro pøípravu kyselých potravin.
Jedním z prvkù skupiny minerálních látek je hliník.
V zemské kùøe se vyskytuje v množství 8 %, takže je
tøetím nejrozšíøenìjším prvkem po kyslíku a køemíku.
Je to prvek, který nás do nedávné doby v bìžném
životì provázel prakticky na každém kroku a byl považován za netoxický a neesenciální prvek. V kuchyni
jsme používali hliníkové (aluminiové) nádobí a pøíbory
a nìkteré slouèeniny hliníku, jako aditiva, byly pøidávány do vybraných preparátù – prášky do peèiva,
prášky na pøekyselení žaludku, prášky na otoky zejména po úrazu, zubní pasty a vybrané kosmetické
pøípravky. Dále se užívají hliníkové obaly pro nìkteré
potraviny a nápoje – plechovky, tuby a folie. Bìžnì se
užívá Alobal – hliníková folie. Užívání hliníkového nádobí není zakázané a podléhá urèitým pøedpisùm (vyhláška MZd è. 38/2001 Sb.). Nádobí musí být hladké
a potraviny se v hliníkové nádobì mohou vyskytovat
po dobu 4 hodin s výjimkou potravin kyselých, jejichž
pH je je nižší než 3,7.
Hliník se z prostøedí uvolòuje pøedevším v kyselých
nebo okyselených roztocích, zvláštì organickými kyselinami, zejména kyselinou citrónovou. Proto není
vhodné užít hliníkové nádobí pro vaøení kysaného zelí
a dalších kyselých potravin. Dochází pøi tom kromì
uvolòování hliníku také ke ztrátám vitaminu C.
Známe pøirozený výskyt hliníku? Hliník se vyskytuje jak v živoèišných tak v rostlinných surovinách. Hladina hliníku je v mléce, mléèných výrobcích a vejcích
nízká, vnitønosti mají hodnoty vyšší, nejvyšší hladiny
se vyskytují v mozku. Koncentrace hliníku je v rostlinných surovinách – zeleninì, obilovinách, luštìninách
- støední až vysoká. Nìkteré druhy koøení – bazalka,
bobkový list, oregano, tymián mají vysoký obsah hliníku a nejvyšší je vùbec v èajových listech. Pitná voda
je minimálním zdrojem hliníku. Hodnoty u vybraných
potravin jsou uvedeny v tabulce.
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V 70. a 80. létech minulého století se i v renomovaných èasopisech objevily práce, které dokazovaly,
že zvýšené dávky hliníku se mohou negativnì projevit pøi nìkterých onemocnìních. Ale k tomu by mohlo docházet vzácnì jako komplikace u osob s onemocnìním ledvin, kdy pøi dialýze (umìlá ledvina) se
uvažovalo s výskytem Alzheimerovy nemoci. U takto
postižených osob byla zjištìna zvýšená koncentrace
hliníku v mozku. V takovém pøípadì nemùže fungovat ochranná bariéra mezi krví a mozkem, která jinak
prùniku hliníku do mozku zabrání. Obsah hliníku je
u tìchto osob abnormální a jeho vysoký obsah je
dosud nevysvìtlen a pravá pøíèina onemocnìní Alzheimerovou chorobou není dosud odhalena. Na
zaèátku loòského roku vyšel velmi podrobný èlánek,
který pøipravil tým 21 autorù, ve kterém je i jedna
Èeška. Èlánek s názvem „Bezpeènost hliníku z pøíjmu potravou“ publikovala EFSA (European Food
Safety Autority).
Pøirozený obsah hliníku v potravinách nepøedstavuje u zdravé populace zdravotní riziko, protože
takto pøijatý hliník, který organismus nepotøebuje,
se vylouèí moèí. Hliník se v tìle chová indiferentnì. V podstatì tìlo nemá z hliníku žádný prospìch.
V hodnotách, ve kterých za normálních podmínek
pøichází do organismu, není toxický. V metabolismu má nepøíznivý vztah k vápníku. Pøi vstøebávání si
navzájem konkurují (kompetice), což mùže mít vliv
na snížení mineralizace kostí (osteopenie). Resorbovaný hliník v tìle èlovìka se podstatnì zvyšuje
za pøítomnosti organických kyselin, zejména kyseliny citronové. Rozhodnì by se mìlo poèítat s tím,
že v hliníkovém nádobí by se nemìly vaøit kyselé
potraviny (kyselé zelí s kyselinou mléènou, marmelády s kyselinou citrónovou) a chlorovaná voda.
Kromì kyseliny citronové zvyšuje akumulaci hliníku
v nervové a kostní tkáni také maltol jak bylo experimentálnì prokázáno u potkanù. [Maltol je látka
pøídatná (zesilovaè chuti) pøírodního charakteru
E636, v ÈR nepovolená. Jeho zdrojem je pražený slad a nìkteré jehliènany]. Hliník mùže pùsobit
též jako metaloestrogen, tedy v podstatì jako endokrinní disruptor (Exogenní látka narušující fyziologickou aktivitu endogenních hormonù). V mozku
se mùže také pùsobením hliníku vytváøet neformovaná vosková hmota (amyloid) a tak narušovat cévy
v mozku.
Užívání hliníku jako látky pøídatné je pøesnì definované vyhláškou Ministerstva zdravotnictví è. 304/
2004 Sb. Prùmìrné množství hliníku se u dospìlých
pohybuje v rozmezí 0,2–1,5 mg/kg tìlesné hmotnosti/týdnì a u mladistvých v rozmezí 0,7–2,3 mg/kg tìlesné hmotnosti/týdnì.

Tabulka
Obsah hliníku ve vybraných potravinách (mg/100g)
maso vepøové
maso hovìzí
játra hovìzí
mozek vepøový
ryby
mléko
sýr Eidam
vejce
chléb
rýže
brambory
èoèka
špenát
kvìták
bazalka
bobkový list
oregano
pepø
skoøice
tymián
èajové listy
èokoláda

0,2–0,5
0,02-0,5
0,4-4,6
0,7-13
0,04-0,9
0,001-0,003
0,01-0,03
0,02
0,3-0,6
0,5-0,6
0,1-0,6
1,5-2,2
0,5-2,5
0,02–1,2
31
44
60
14
8
75
85-135
0,92

Závìr
U zdravých osob nehrozí zdravotní riziko pocházející z hliníku a také se dosud nepotvrdil názor, že

u seniorù, kteøí pøicházejí do styku s vysokými hodnotami hliníku v pitné vodì, se urychlí vývoj Alzheimerovy choroby. Skuteènì rizikovou skupinou jsou
pacienti s ledvinovým onemocnìním, kteøí mohou
pøijít do styku s vysokým obsahem hliníku ve vodì
pøi dialýze. Pøirozený obsah hliníku v potravinách nepøedstavuje u zdravých osob zdravotní riziko, neboś
tento pøijatý hliník se prakticky vylouèí z organismu
moèí. Proto není na závadu používání hliníkového
nádobí ani „ešusù“, které bìžnì užívají skauti a to
s jednou výjimkou – neužívat hliníkové nádobí pro
pøípravu kyselých potravin.
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Ze svìta výživy
Nanoèástice z kukuøice
prodlužují údržnost potravin
Výsledky studie provádìné ve
Whistler Center na Purdue University ve West Lafayette naznaèují, že
modifikováním získají nanoèástice
z kukuøice schopnost prodlužovat
dobu údržnosti potravinových výrobkù. Pracovníci Centra modifikovali nanoèástice fytoglykogenu,
což je látka podobná škrobu, která
tvoøí témìø 30 % sušiny nìkterých

druhù sladké kukuøice. Modifikované nanoèástice ulpívají
na olejích, které jsou jejich
pùsobením emulgovány,
a souèasnì pùsobí jako
bariéry proti oxidaci a prodlužují tak životnost výrobku. Tento efekt se mùže
využívat ve výrobì potravin, kosmetiky a nutrièních
suplementù a všude tam,
kde je problémem oxidace
lipidù, která zpùsobuje zhoršování

Støevotour 2010
Rakovina tlustého støeva a koneèníku je v ÈR jedním
z nejèastìjších nádorových onemocnìní. Ve srovnání
s jinými státy je v naší zemi výskyt tohoto onemocnìní
u mužù dokonce nejvyšší; výskyt u žen dosahuje 8.-9.
pozice v celosvìtovém poøadí. Každý rok je v Èeské
republice zhoubný nádor tlustého støeva nebo koneèníku diagnostikován asi u více než 8300 osob. Z tohoto
dùvodu je naprosto nezbytný screening, jehož hlavním
pøínosem je vèasný záchyt a tím i lepší prognóza novì
diagnostikovaných pacientù. Plošný screening na úrovni
celé populace umožòuje odhalit léèitelné nádorové onemocnìní již v jeho èasných stadiích, kdy pacienti ještì
nemají potíže a pøíznaky nemoci se neprojevují.
Screeningový program zahrnuje vyšetøení testem
na okultní (skryté) krvácení do stolice (TOKS), které si
každý jedinec starší 50 let mùže vyžádat u praktického
lékaøe nebo registrujícího gynekologa. Druhou vyšetøovací metodou je screeningová kolonoskopie. Ta navíc
umožòuje v pøípadì nutnosti ihned odstranit podezøelé
výrùstky ve støevì, èímž se pacient vyhne klasické operaci, která je pro organismus mnohem vìtší zátìží.
Osvìta a informovanost je nutná nejen mezi praktickými lékaøi a gynekology, ale také mezi širokou veøejností.
K tomu, aby byla veøejnost názornì pouèena byla vytvoøena osvìtová kampaò, jejímž cílem je prevence rakoviny tlustého støeva a koneèníku. Hlavní úlohu v osvìtové
kampani hraje ohromná maketa tlustého støeva, kterou
si každý zájemce bude moci prohlédnout a zjistit, jak

Kvasinky proti aflatoxinùm

Plísnì rodu Aspergillus (A.flavus,
A. parasiticus aj.), které se mohou
vyskytovat mimo jiné na
rùzných druzích oøechù
(pistácie, kešu a para
oøechy, mandle aj.), produkují vysoce toxické
aflatoxiny, a je proto nutné jejich výskytu zamezit.
Pracovníci amerického
výzkumného støediska ARS získali
patent na použití kvasinek Pichia
anomala jako ekologický zpùsob
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kvality potravin a tím i zkracování
doby jejich údržnosti.
Nová technologie je
pøedmìtem patentového øízení.
http://am1.sosland.
com/Olive/ODE/MillingBakingNews/
Milling and Baking
News, December 29, 2009, s. 32
(kop)

tlusté støevo vypadá uvnitø a jaké choroby a postižení
mùže støevní sliznice mít. Putovní kampaò ve formì „road
show“ postupnì navštíví vybraná velká mìsta v Èeské
republice. Lékaøské statistiky dokazují, že pokud je toto
onemocnìní zachyceno vèas, až 95 % nemocných lze
vyléèit! Osvìtová kampaò je tedy zamìøena pøedevším
na vèasné odhalení rakoviny tlustého støeva a koneèníku
a plánována je minimálnì na dva roky.
Organizovaný screening rakoviny tlustého støeva
a koneèníku probíhá v ÈR od roku 2000. Od roku
2006 jsou sbírána individuální anonymizovaná data.
Kvalita a bezpeènost programu je garantována tzv.
indikátory kvality, pomocí nichž jsou gastroenterologická centra, kde se odborná vyšetøení provádìjí hodnocena. Proces screeningu je odlišný pro jedince ve
vìku 50-54 let a 55 let a více. Klienti ve vìku 50-54 let
mají 1x roènì nárok na test skrytého krvácení ve stolici
(TOKS) u svého praktického lékaøe nebo gynekologa,
starší klienti si pak mohou vybrat mezi TOKS 1x za 2
roky nebo kolonoskopií 1x za 10 let.
Screening je jedinou možností, jak pokrýt financování léèby pacientù s rakovinou tlustého støeva a koneèníku v budoucnosti, protože náklady na zachycení pacientù s èasnými stádii onemocnìní a jejich následná
léèba jsou nižší v porovnání s léèbou pacientù, jejichž
onemocnìní je již v pokroèilém stadiu

ochrany oøechových stromù a rovnìž i kukuøice pøed kontaminací
aflatoxiny. Testy, provádìnými v Kalifornii v pistáciových sadech, bylo prokázáno,
že postøikování stromù
preparátem s Pichia anomala inhibuje, v porovnání s nepostøikovanými
stromy, výskyt A. flavus
v pistáciích až z 97 %.
Kvasinky se rovnìž mohou sprejovì
aplikovat na sklízené nebo skladované pistácie namísto postøikování

www.strwvo-tour.cz
Št.
stromù pøed sklizní. Mimo plísnì A.
flavus mohou všestranné kvasinky
Pichia anomala úèinnì chránit i jiné
plodiny pøed øadou dalších druhù
mikroorganismù, které poškozují u potravin chuś, texturu, výnosy,
bezpeènost a jiné atributy. Mezi tyto
mikroorganismy patøí kupøíkladu plíseò Botrytis cinerea, která vytváøí
šedé povlaky na hroznovém vínu.
http://www.ift.org/news_bin/
news/newsFrames.php?aName=126330708
(kop)

Vliv zmìn konkurenèního prostøedí na øízení
potravináøských dodavatelských systémù
Prof. Ing. Ivan Gros, CSc., Doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.,
VŠCHT Praha
Abstrakt
Hlavním cílem tohoto pøíspìvku je upozornit ètenáøe
na základní problémy pøi uplatòování zásad spolupráce pøi výrobì a distribuci potravin na trh. Nejprve
jsou popsáni úèastníci potravinových øetìzcù ve svém
ekonomickém prostøedí a jejich vliv na výrobu a distribuci potravin. Dále je charakterizován moderní pøístup
ke koncepci dodavatelských systémù, jeho zásady,
metodologie a ekonomické dopady. Autoøi vymezují
budování dodavatelského systému na dva kroky. Na
základì potøeb koneèného zákazníka jsou popisovány
všechny aktivity, které musí být realizovány pro dosažení konkurenceschopných služeb a teprve potom ve
druhém kroku se vyberou vhodné metody pro optimalizaci struktury dodavatelského systému. Jsou diskutovány základní principy pro kooperace mezi jednotlivými subjekty dodavatelských systémù v podmínkách
ÈR a je zdùraznìna nezbytnost spolupráce, dùvìry
partnerù a oboustranné informovanosti. Souèástí stati je i popis moderní metodiky implementace principù
spolupráce CPFR. Spolupráce není výrazem slabosti,
ale dùležitou výhodou.
Zmìny konkurenèního prostøedí, ve kterém si už
nekonkurují malé lokální podniky, ale rozsáhlé dodavatelské systémy, výrazným zpùsobem ovlivòují strategie firem a metody øízení ve všech oblastech podnikání. Tento posun v ekonomickém prostøedí, typický
mimo jiné koncentrací kapitálu a výrobních kapacit,
lze sledovat i v ÈR, kdy dochází k øadì fùzí a akvizic.
Noví majitelé firem vzniklých akvizicemi a fùzemi usilují nejen o získání vyššího podílu na trhu, ale také
oèekávají dosažení úspor z rozsahu v oblasti øízení
výroby, distribuce, marketingu aj. V potravináøském
prùmyslu ÈR najdeme v poslední dobì øadu pøíkladù. Spoleènost Agrofert uèinila kroky, které vyústily
v situaci, kdy tato spoleènost ovládá nejen nìkteré
potravináøské výrobní podniky, ale má ve svém dodavatelském systému i výrobce strojených hnojiv, síś
distributorù zemìdìlských produktù, nákup a prodej
zemìdìlské techniky i poskytovatele služeb zemìdìlským podnikùm. Zøejmým cílem je získat možnost
øídit toky surovin a zboží od výchozích surovin až po
výrobu potravináøských výrobkù. Skupina SAB Miller
v souèasné dobì postupnými akvizicemi získala síś
výrobcù piva tak, že má majoritní podíl na trhu, skupina Ronaldsay B.V. nákupem Mattoni, Dobré Vody
a Podìbradky vstoupila významným zpùsobem na
trh minerálních vod, firma Lactalis akvizicí Ostravské
mlékárny a Mlékárny Klatovy rozšiøuje své aktivity

z oblasti distribuce svých dovážených výrobkù i na
výrobní èinnost apod. Pøièteme-li k tomu prohlubující
se diferenciaci trhù, vedoucí mnohdy až k produkci
výrobkù koncipovaných podle pøání individuálních
zákazníkù, je zøejmé, že je tøeba razantním zpùsobem zmìnit nároky na všechny složky managementu
a vytvoøit vhodné prostøedí, ve kterém lze uspokojit
na konkurenceschopné úrovni požadavky koneèných zákazníkù bez výrazného rùstu nákladù. Vedení organizací stojí pøed problémy nejen øízení výroby
v podmínkách promìnlivé poptávky v èase i množství,
ale také efektivního zabezpeèení distribuce velkého
množství výrobkù ve stále vìtším poètu variant a ve
stále geograficky rozsáhlejších regionech pøesahující
rámec zemí a kontinentù. V konkurenci svou strukturou stále složitìjších dodavatelských systémù mohou
uspìt jen ty subjekty, které nejen využívají moderních
manažerských metod øízení, ale jsou schopny dynamicky mìnit svou strukturu. Potøeba takových zmìn
je mimoøádnì aktuální i v podmínkách ÈR.
Koncept dodavatelských systémù (supply chains)
z 60. let minulého století a jejich souèasná podoba je
odrazem snahy vytvoøit takové prostøedí, které umožní naznaèené problémy øešit. Než budeme vìnovat
pozornost jejich pøednostem, bude vhodné ocitovat
jedno z nejèastìjších pojetí dodavatelského sytému
jako „úèelovì definované množiny organizací, výrobcù
surovin, polotovarù, finálních výrobkù, pøepravcù, distributorù, maloobchodních organizací a subjektù zabezpeèujících zpìtné toky a vazeb mezi nimi, kteøí se
podílejí na realizaci aktivit nezbytných pro uspokojení
požadavkù koneèných zákazníkù“ (2).
Zásadním rysem tohoto konceptu je snaha využívat
synergické efekty, kterých lze dosáhnout integrovaným øízením celého dodavatelského systému poèínajícího u výrobcù prvotních surovin, pøes výrobce polotovarù, finálních výrobkù, distributory, pøepravce až
po maloobchodní prodejny nebo koneèné zákazníky.
Prosazování tohoto trendu je jen potvrzením známého poznatku systémové teorie, který konstatuje, že
optimalizací dílèích subsystémù nezabezpeèíme optimální funkci systému jako celku. Jde o to nahradit tradièní øešení opakujících se vazeb dodavatel-zákazník
øízením dodavatelského systému jako celku, který je
postavený na spolupráci, vzájemné dùvìøe a vzájemném pøedávání informací partnerù v systému. Zdánlivì s klasickou funkcí tržního mechanizmu nesluèitelná pøedstava je realizována úspìšnì v praxi a pøi její
vhodné implementaci vede k rùstu konkurenceschopnosti dodavatelských systémù pøi dodržení „win-win“
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principu znamenajícího, že pøináší rùst efektivnosti
èinnosti všech organizací podílejících se na vytváøení
hodnoty pro zákazníka. Vývoj integrace dodavatelských systémù dospìl do návrhu a øady realizací metodologie CPFR (Collaborative Planning, Forecasting
and Replenishment) (4). Pro ètenáøe bude jistì zajímavé, že dále popisovaný systém byl implementován
øadou velkých potravináøských øetìzcù, napø. WalMart, Heinz of Canada, nebo Effem Foods. Posláním
metodiky je „zmìna modelu spolupráce obchodních
partnerù a vytvoøení významnì pøesnìjší informaèní
základny, která povede hodnotový øetìzec k vyšším
prodejùm a ziskùm“. (4). Systém se opírá o nìkolik
základních principù, k nimž patøí spoleèné plánování
a øízení materiálového toku, spoleèné cíle a stejnou
konstrukci ukazatelù výkonnosti partnerù, dohody
o spolupráci, dále využití technologických standardù
pro sdílení informací, dat, textù, zabezpeèení bezpeènosti pøenosu a zpracování dat. Rovnìž mìøení
a vykazování spoleèných efektù a dosažených výkonù dodavatelského systému a rozšiøování systému po
i proti smìru materiálového toku, horizontálnì i vertikálnì, ukazuje v praxi, že dosažení maximálních efektù vyžaduje napø. spolupráci s minimálnì 50-60 %
prodejcù (4). Efekty spolupráce (5) jsou mimoøádnì
významné. U partnerù v systému došlo k poklesu stavu zásob o 10 až 40 %, k nárùstu úrovnì služeb zákazníkùm o 5 až 10 %, k poklesu logistických nákladù
o 3 až 4 % (náklady na dopravu, manipulaci, skladování, balení), k rùstu tržeb o 5 až 20 % a ke zlepšení
reakce na zmìny požadavkù zákazníkù o 12 až 40 %.
Pro vytvoøení pøedstavy o postupu implementace tzv.
VICS CPFR podnikatelského modelu uvádíme na obr.
1 jeho zjednodušenou verzi.
V této stati není místo na podrobný komentáø prezentovaného modelu, ale je tøeba upozornit na nìkolik zásadních skuteèností. Pøedevším jde o orientaci
všech partnerù na koneèného zákazníka a snaha odvíjet veškeré aktivity od charakteru jeho poptávky jak
ve fázi plánování, tak pøi vlastní realizaci objednávek.
Tato skuteènost má velmi pøíznivý vliv na eliminaci tzv.
„efektu bièe“ (1), (3) ke kterému dochází pøi neexistenci spolupráce a orientaci podnikatelských subjektù jen na bezprostøedního partnera v systému. Dále je
zøejmá potøeba „on-line“ komunikace partnerù a operativní øešení všech vzniklých problémù, dùraz na
spoleèné pøedvídání poptávky a rozpis vzájemných
dodávek v celém systému. Citované efekty jsou mimoøádnì lákavé pro všechny partnery, ale nelze pominout, že se pøi aplikaci modelu vyskytují i problémy.
Jedním z nich je nesoulad mezi interními pravidly a kritérii a principy dohodnutými v pravidlech spolupráce.
Napø. finanèní útvary v podniku požadují na konci
mìsíce snížení stavu zásob. To vede k tomu, že kupující strana pøechodnì snižuje objednávky v rozporu
s generovaným spoleèným plánem. Obdobná situace
nastává na konci plánovacího období, kdy dodavatel
nabízí kupujícímu výhodné podmínky pro nákup napø.

122

Výživa a potraviny 5/2010

polotovarù, aby zlepšil tržby své firmy, na jejichž zvýšení bývá i hmotnì zainteresován. Dùsledkem je rùst
zásob u navazujícího prvku systému. Prvotní pøíèinou
tohoto stavu je špatná funkce interního systému øízení firmy. Dalším problémem je neserióznost partnerù,
kteøí nerealizují nìco, co v rámci dohody slíbili, – takové pøípady narušují vzájemnou dùvìru. Nepøíznivì
narušuje materiálové toky i uskuteèòování rùzných
neplánovaných promoèních akcí apod.
Zavedení systému spolupráce by mìla podle našich pøedstav pøedcházet analýza jeho struktury. Dodavatelské systémy vznikají v souèasném ekonomickém prostøední nejèastìji na základì volného výbìru
partnerù v oblasti nákupního rozhodování. Maloobchodní organizace si vybírají podle vlastních kritérií
dodavatele potravin, napø. mlékárenských výrobkù
z množiny výrobcù nebo distributorù, mlékárny hledají dodavatele mléka, výrobci mléka dodavatele krmiv,
výrobci krmiv distributory hnojiv apod. Nelze opomenout další dodavatele služeb, jako jsou pøepravci, rùzní zprostøedkovatelé aj. Takový bezprostøední
výbìr partnerù nemùže vést z hlediska principù systémové teorie k optimální struktuøe celého systému.
Dùsledkem je èasté støídání partnerù nutnì spojené
se ztrátami na obou stranách a bohužel i k pøechodnému snížení úrovnì služeb koneèným zákazníkùm.
Autoøi Gros, Grosová (2) v této souvislosti navrhují definovat nejdøíve dodavatelský øetìzec (Supply Chain
v pojetí nìkterých autorù), jehož prvky jsou navazující
èinnosti nezbytnì nutné pro uspokojení požadavkù
zákazníka. Teprve potom je tøeba hledat partnery,
kteøí budou schopni nejlépe tyto èinnosti realizovat, budou ochotni spolupracovat, jsou dostateènì
technicky i personálnì vybaveni apod., tedy pøiøadit
dodavatelskému øetìzci nejvhodnìjší strukturu dodavatelského systému tvoøenému spolupracujícími
organizacemi. Ètenáø si mùže jistì pøedstavit, že jednomu dodavatelskému øetìzci lze pøiøadit množinu
možných systémù. Mlékárna si mùže sama svážet
surovinu od zemìdìlských podnikù, nebo pøenechat
dopravu specializovanému pøepravci, mléèná farma
mùže krmiva nakupovat, nebo si je sama vyrábìt, distribuèní centrum se mùže specializovat jen na skladování a kompletace, ale mùže zabezpeèovat i rozvoz
potravináøských výrobkù do maloobchodní sítì apod.
Takový, zdánlivì nerealizovatelný postup by zajistil,
že v dodavatelském systému nebudou opakující se
èinnosti, které nepøinášejí hodnotu zákazníkovi a jen
zvyšují logistické náklady, vylouèil by subjekty s nízkou úrovní poskytovaných služeb apod. Tato pøedstava není utopická a první kroky tímto smìrem lze najít
v projektech zavádìní nových výrobkù na trh v oblasti
automobilového prùmyslu.
S realizací takových systémù vyvstává øada otázek, napø. kdo bude plánovacím a výkonným koordinátorem integrovaného sytému øízení? Tento problém
je øešen vìtšinou spoleènými pracovními komisemi
tvoøenými zástupci partnerù pùsobících v dodavatel-

ském systému, nebo jsou využívány tøetí organizace,
napø. 3PL nebo 4PL koordinátoøi (dodavatelé logistických služeb, Third, Fourth Party Logistic Provider).
K napsání pøíspìvku na téma dodavatelské systémy pøimìl autory ohlas na vystoupení jednoho z nich
na pravidelných setkáních pracovníkù praxe a zájemcù
z oblasti potravináøského prùmyslu poøádaných Èeskou potravináøskou spoleèností ÈS VTS a v neposlední
øadì reakcemi pracovníkù potravináøského prùmyslu
na chování prodejních øetìzcù, které vede v poslední
dobì k tlaku na legislativní omezení jejich pùsobení na

pro toho, který napø. silou spolupráci prosazuje. V èeském podnikatelském prostøedí se domníváme, že chybí
to hlavní: snaha o spolupráci, která je mnohdy považována ne za pøednost, ale projev slabosti!
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Obr.1 Model øízení dodavatelského systému (podle VICS CPFR Association 1998)
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Abstract
The main goal of this contribution is to draw to
readers the basic problems of collaboration principles
implementation in food products supply chain. At the
beginning of the contribution are described chains in
the economic environment and their influence in food
products production and distribution. The modern
approach of CPFR system, its principles, methodology
and economic effects are presented. Authors determine
supply system creation based on two steps: on the

basis of final customers needs determine all activities,
which must be performed for the competitive services
level ensuring and only then in the second step to
look for with usage of appropriate methods design
optimal supply chain structure. Basic principles of the
successful collaborative principles in Czech conditions
are discussed and necessity of collaboration,
partners confidence and mutual information transfer
is emphasized. Collaboration it is not declaration of
weakness but it is the important advantage!

Konference, symposia, kongresy
Symposium „Potraviny a zdaøilé stárnutí“
Švédský národní výbor pro výživu a potravináøské vìdy Švédské královské akademie vìd pøipravuje na 19. 10.
2010 jednodenní symposium na téma „Potraviny a zdaøilé stárnutí“. Cílem akce je prezentovat nejnovìjší vìdecké
poznatky o úloze potravin pøi podpoøe a realizaci zdravého a spokojeného stárnutí. Potraviny a stárnutí je velmi žádané výzkumné téma, ke kterému se pøistupuje z mnoha rùzných aspektù. Podíl stárnoucí svìtové populace roste a
potraviny mají velký význam pro zdraví a spokojenost seniorù. Symposium se zamìøí na vzájemné propojení výživových, psychologických a sociálních aspektù s problematikou faktorù chování a s moderními poznatky vìdy o výživì.
Dùležité je i chování seniorù jako konzumentù potravin a sociální význam stravování. Klíèovými tématy budou senioøi
jako konzumenti potravin, potraviny jako záruka spokojeného stárnutí a vìdecký výbìr potravin. Bližší informace jsou
k dispozici na adrese http://kva.se nebo astrid.auraldsson@kva.se. Uzávìrka pøihlášek je 12. 10. 2010.
Per

Kdoule jako vhodný zdroj vlákniny
a nutrièních složek
MSc. Zultsetseg Sengee, Ing. Daniela Kramáøová, Ph.D., Ing. Otakar Rop, Ph.D.,
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì
Abstrakt
Kdouloò a její plody jsou dnes u nás ménì rozšíøeným ovocným druhem. Práce poukazuje na
vysokou nutrièní hodnotu tohoto ovoce, která je
známá v západní Evropì. Výzkum byl proveden
u genotypù, které jsou potencionálnì vhodné
pro pìstování v ÈR. Konkrétnì bylo stanovováno
množství pektinu, vlákniny, organických kyselin,
minerálních látek a vitaminu C. Mìøena byla taktéž stravitelnost kdoulí. Z výsledkù vyplývá vhodnost využití kdoulí ve výživì, podobnì jako je tomu
v mnoha zemích EU.
Kdouloò, pùvodnì ovocný strom, pochází z jihozápadní Asie, z oblasti Kavkazu a Íránu, odkud se
rozšíøila do dalších èástí svìta. Botanický název je
kdouloò obe cná (Cydonia oblonga Mill.). Plodem
této rostliny jsou malvice zvané kdoule, tvarem podobné hruškám nebo jablkùm. Jedná se o plod
vzniklý srùstem a zdužnatìním spodních èástí kalichu, koruny, tyèinek a semeníku. Dnes se pìstuje
nejèastìji jako zákrsek nebo ètvrtkmen. Jedná se
o jednu z našich nejpozdìji kvetoucích ovocných
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døevin – kvete koncem kvìtna až zaèátkem èervna.
Plody se sklízejí až v øíjnu (obr.).

Kdouloò (Cydonia oblonga Mill.)

V dobì sklizòové zralosti jsou plody velmi tvrdé,
chutnají suše a v tomto stavu jsou konzumovatelné
až po vhodné kulinární úpravì. Vhodnìjší pro lidskou
výživu jsou po cca dvoumìsíèním skladování pøi chla-

dírenských teplotách (konzumní zralost). Nicménì,
delší skladování mùže být limitujícím faktorem pro
náchylnost ke hnìdnutí a hnití. Díky vysokému obsahu pektinu (1) se pøidávají do zavaøenin, marmelád
a kompotù, a to jak z hlediska nutrièního, tak želírujícího (4). Mimoøádného obsahu pektinu ve srovnání
s jiným ovocem se využívá v dnešní dobì komerènì
ve Španìlsku a Portugalsku. Kdoule se také používají
na výrobu aromatických destilátù.
Na základì tvaru plodù se u kdouloní rozeznávají dvì
linie kultivarù. První s malvicemi tvarem pøipomínajícím
jablko Cydonia oblonga subsp. maliformis (kdouloò
obecná jablkovitá) a druhou s plody podobnými hruškám
Cydonia oblonga subsp. pyriformis (kdouloò obecná
hruškovitá). Kdoule tvaru jablka se vyznaèují aromatickou, sušší a tvrdší dužninou, na rozdíl od kdoulí tvaru
hrušky, které mají dužninu jemnìjší a mìkèí.
Chemická charakteristika kdoulí
Plody kdouloní mají vysokou nutrièní hodnotu.
Díky znaènému obsahu polyfenolových látek vykazují
vysokou antioxidaèní aktivitu už v malých koncentracích; tím již na intracelulární úrovni zpomalují nebo
ruší nežádoucí oxidaèní reakce.
Antioxidaèní aktivita u kdoulí je zpùsobena celou
øadou polyfenolových látek: flavonoidy kvercetinem,
rutinem, kempferolem apod. (6) nebo také vyšším
množstvím vitaminu C. Rutin (kvercetin-3-rutinosid) je
nejèastìji se vyskytující glykosidickou formou kvercetinu. Tuto slouèeninu si syntetizují vyšší rostliny jako
obranu vùèi UV záøení a chorobám. Kromì antioxidaèního úèinku se používá k léèení zvýšené lomivosti
a propustnosti krevních vláseènic.
Plody kdoulí dále obsahují velké množství pektinových látek, kyseliny, slizy, cukry, tøísloviny, další
vitaminy a minerální látky. Jejich význam pro výživu
dnes spoèívá hlavnì ve vysokém obsahu pektinových látek a vlákniny (celulózové a hemicelulózové
polymery). Pektinové látky ovlivòují pøíznivì metabolismus glukózy a snižují množství cholesterolu v krvi.
Jejich doporuèená dávka pro dospìlé osoby je 30 g
na den a osobu (2). Vysoký obsah pektinu v kdoulích
je významný hlavnì v oblasti konzervárenství, a to pro

svou schopnost tvoøit gely (1, 4). Možnostem komerèního využití kdoulí se v souèasné dobì vìnuje zvýšená pozornost (1). Senzoricky významným znakem je
intenzivní typická kdoulová vùnì zpùsobená vyšším
obsahem aromatických látek.
Experimentální èást a prezentace výsledkù
V této práci jsme porovnali chemické složení obou
linií odrùd kdoulí a jejich genotypù. Nutrièní variabilita
plodù odrùd kdouloní mùže být znaèná, a to i ve vztahu
k jejich zpracování. V práci byly zkoumány odrùdy, které jsou bìžnì pìstovány a povoleny v mnoha zemích,
napø. v Nìmecku, Portugalsku, Španìlsku. Vedle toho
byly analyzovány i genotypy, které jsou výsledkem
šlechtìní provádìného v Èeské republice v minulém
století a jsou v souèasné dobì soustøedìny na pokusné genofondové ploše Mendelovy univerzity.
Plody kdouloní byly sklízeny v prùbìhu mìsíce øíjna 2009. Vzorky byly uskladnìny pøi +2 °C a relativní
vzdušné vlhkosti 85 % v øízených podmínkách. V prùbìhu mìsíce prosince u nich potom byly provádìny
chemické analýzy. Po dokonalé homogenizaci (slupky a dužniny bez jádøince) na laboratorním mlýnku
byly jednotlivé vzorky odebírány pomocí kvartace.
Z celé kolekce shromáždìných odrùd a genotypù
byly do našeho pokusu zaøazeny kdoulonì typu:
a) hruškovitého: ´Blanár´, ´Buchlovice´, ´Doubravnická´, ´Hruškovitá´, ´Izobilnaja´, ´Ironda´, ´Otliènica´, ´Pinter´;
b) jablkovitého: ´Kocúrova´, ´Leskovaèka´, ´Mir´ a ´Muškátová´.
U plodù kdouloní byly sledovány následující údaje:
obsah sušiny, obsah sušiny stanovený refraktometricky, celkový obsah organických kyselin, množství
bílkovin, minerálních látek, vitaminu C, pektinu, neutrálnì-detergentní vlákniny a stravitelnost gravimetricky metodou in vitro. Výsledky analýz jsou uspoøádány
v tab. 1 a 2.
a) Obsah sušiny byl stanoven gravimetricky vysušením vzorkù pøi 105 °C ± 2 °C do konstantní hmotnosti. Obecnì bylo zjištìno, že vyšší sušinu mìly
hruškovité formy kdoulí.

Tabulka 1 Prùmìrný obsah sušiny, refraktometrických sušin, organických kyselin, pektinu a vitaminu C, obsah bílkovin
Odrùda
´Blanár´
´Buchlovice´
´Doubravnická´
´Hruškovitá´
´Izobilnaja´
´Ironda´
´Kocúrova´
´Leskovaèka´
´Mir´
´Muškátová´
´Otliènica´
´Pinter´

Sušina (%)

Refrakce (%RS)

Organické kyseliny
(g.100 g -1)

Pektin
(g.100 g -1)

Vitamin C
(mg.100 g -1)

21,84 ± 0,08
13,39 ± 0,11
15,16 ± 0,11
17,22 ± 0,11
19,46 ± 0,12
17,09 ± 0,08
16,10 ± 0,08
19,59 ± 0,07
18,64 ± 0,09
13,73 ± 0,10
18,26 ± 0,09
20,52 ± 0,10

15,4 ± 0,03
10,9 ± 0,04
14,5 ± 0,01
16,0 ± 0,02
16,3 ± 0,01
15,7 ± 0,02
13,2 ± 0,04
15,9 ± 0,02
15,1 ± 0,03
12,0 ± 0,02
15,2 ± 0,04
17,7 ± 0,03

1,45 ± 0,10
0,69 ± 0,05
1,03 ± 0 ,07
0,90 ± 0,05
0,86 ± 0,09
1,15 ± 0,06
0,66 ± 0,04
1,29 ± 0,08
0,55 ± 0,03
0,57 ± 0,03
1,13 ± 0,06
1,53 ± 0,07

2,47 ± 0,14
2,66 ± 0,15
2,14 ± 0,17
3,51 ± 0,19
2,05 ± 0,15
3,06 ± 0,17
1,87 ± 0,19
2,54 ± 0,11
2,88 ± 0,17
2,24 ± 0,16
2,15 ± 0,21
2,72 ± 0,13

61,24 ± 2,51
65,25 ± 1,95
70,54 ± 2,01
41,12 ± 1,56
78,90 ± 1,80
66,50 ± 3,66
76,91 ± 2,28
75,88 ± 1,09
61,15 ± 1,18
79,31 ± 2,01
70,83 ± 1,59
55,87 ± 2,66

Obsah bílkovin
(mg.100 g -1)
72,07 ± 5,12
61,59 ± 4,50
68,22 ± 6,12
86,10 ± 7,32
103,14 ± 4,55
85,45 ± 7,37
59,57 ± 2,23
82,28 ± 4,29
104,38 ± 4,14
78,26 ± 3,83
111,39 ± 5,21
77,98 ± 4,46
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Tabulka 2 Prùmìrný obsah minerálních látek (mg.100 g-1)

´Otliènica´ (111,39
mg.100 g-1). U tohoto
ovoce je nutno pou´Blanár´
19,66 ± 1,33 174,72 ± 19,41 12,88 ± 1,17 5,46 ± 0,59
1,74 ± 0,11
kázat i na vyšší obsah
´Buchlovice´
12,85 ± 1,73 140,59 ± 9,54
8,83 ± 1,02 4,95 ± 0,41
2,41 ± 0,09
´Doubravnická´ 16,22 ± 1,11 137,96 ± 17,11
7,27 ± 0,65 4,24 ± 0,56
1,51 ± 0,17
draslíku a fosforu.
´Hruškovitá´
18,59 ± 1,04 222,14 ± 14,25 14,12 ± 1,02 8,61 ± 0,29
1,72 ± 0,14
Kdoule jsou i dobrým
´Izobilnaja´
17,51 ± 1,22 190,71 ± 9,10 19,07 ± 1,84 11,09 ± 0,54 2,91 ± 0,14
zdrojem vitaminu C.
´Ironda´
17,26 ± 1,17 162,36 ± 8,68 15,04 ± 0,59 8,77 ± 0,32 1,88 ± 0,11
Jeho obsah se pohy´Kocúrova´
16,10 ± 1,57 169,05 ± 8,16
7,40 ± 0,85 5,79 ± 0,35 2,89 ± 0,09
boval v rozmezí 41,12
´Leskovaèka´
19,59 ± 1,29 190,02 ± 8,99 14,10 ± 1,41 7,24 ± 0,39
4,11 ± 0,11
až 79,31 mg.100 g-1
´Mir´
23,11 ± 1,51 199,45 ± 10,53 10,81 ± 1,05 8,57 ± 0,47 3,91 ± 0,11
èerstvé hmoty. V po´Muškátová´
18,67 ± 1,89 181,24 ± 8,54 15,10 ± 1,20 7,27 ± 0,30 0,82 ± 0,08
rovnání s tabulkovými
´Otliènica´
22,46 ± 1,80 251,99 ± 8,47 15,33 ± 1,31 9,67 ± 0,42
1,27 ± 0,10
hodnotami (3) jsou
´Pinter´
18,26 ± 1,44 190,84 ± 9,11 10,26 ± 0,97 5,54 ± 0,21 1,64 ± 0,13
tyto údaje podstatnì
vyšší.
Významnou
Pøi mìøení refraktometrické sušiny byla pøipranutrièní charakteristikou je obsah pektinu a vlákniny.
vena šśáva vymaèkáním ovoce a ta byla promìøeVysoká množství pektinu byla zaznamenána u odrùd
na polarimetricky. Pøi mìøení obsahu rozpustné
´Hruškovitá´ (3,51 g.100 g-1) a ´Ironda´ (3,06 g.100 g-1),
sušiny byly mezi odrùdami namìøeny statisticky
naopak nejnižší obsah pektinu byl namìøen u odrùdy
významné rozdíly.
´Kocúrova´, a to 1,87 g.100 g-1. Obsah neutrálnì-deterb) Stanovení celkového obsahu organických kygentní vlákniny byl u jednotlivých odrùd kdoulí prakticky
selin bylo provedeno titrací pomocí NaOH a výstejný. Rozmezí namìøených hodnot se pohybovalo od
sledek byl pøepoèten pomocí faktoru na g kyseliny
1,9 do 2,2 %. Taktéž výsledky stravitelnosti se pohybojableèné ve 100 g èerstvé hmoty.
valy u jednotlivých odrùd ve velmi malém rozmezí, a to
c) Množství bílkovin bylo stanoveno jako obsah celkomezi 97,0 až 98,5 %. V Nìmecku, Španìlsku, Turecku
vého dusíku v mineralizátu metodou podle Kjeldahla.
a dalších zemích Evropy je kdouloò mnohem více rozšíd) Pro stanovení minerálních látek byl vzorek nejøená, poukazuje se zde na její nutrièní benefity a bìžnì
døíve zmineralizován pomocí kyseliny sírové a perse zde používá k obohacení ovocných nápojù a džusù
oxidu vodíku. Promìøení mineralizátu bylo provevlákninou ve školním stravování. Perspektivní se jeví i jedeno na atomovém absorpèním spektrometru.
jich využití v konzervárenském prùmyslu, jak je to bìžné
e) Obsah vitaminu C byl mìøen metodou HPLC na rev nìkterých zemích EU.
verzní fázi. K mìøení byl použit kapalinový chromatograf Esa Coulochem III s elektrochemickou detekcí.
Podìkování
f) Stanovení pektinu bylo provedeno modifikoTato studie byla finanènì podpoøena projektem
vanou fotometrickou metodou podle Ropa et al.
MŠMT ÈR (MSM 7088352101).
(2008) po kyselé hydrolýze vzorku.
g) Stanovení neutrálnì-detergentní vlákniny bylo
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Akrylamid v potravinách
Ing. Alexandra Kvasnièková, ÚZEI

Abstrakt
Akrylamid (AA) je kontaminant, který vzniká v potravinách zejména rostlinného pùvodu bohatých na
sacharidy v dùsledku pùsobení vysokých teplot (nad
120 °C) používaných pøi výrobì nebo pøípravì potravin (peèení, smažení, pražení, toastování, grilování).
Považuje se za látku s neurotoxickými a karcinogenními úèinky pro èlovìka. Je uveden pøehled aktivit na
úrovni FAO/WHO, EU a ÈR zamìøených na snižování
obsahu AA v potravinách. Do tohoto procesu se zapojili také výrobci potravin. Komise Codex Alimentarius
schválila “zásady pro praxi” (ALINORM 09/32/41) návod na prevenci a snižování tvorby AA v cereálních
a bramborových výrobcích. Shromažïováním údajù
o obsahu AA v potravinách se zjistí, jakým smìrem je
tøeba zamìøit další výzkum.
Akrylamid (AA) je vysoce reaktivní prùmyslová
chemikálie, která nachází široké uplatnìní v praxi.
Používá se pro syntézu polyakrylamidù, které se,
díky svým koagulaèním schopnostem, využívají pøi
úpravì odpadních vod nebo pøi výrobì papíru. V nízkých koncentracích je akrylamid obsažen v tabákovém kouøi. Vysoká expozice lidí AA v provozech na
výrobu plastù vedla ke zjištìní, že AA pùsobí toxicky
na nervovou soustavu (je to neurotoxin). Studie na
zvíøatech potvrdily, že AA indukuje rakovinu a snižuje také schopnost reprodukce. V dubnu 2002 výzkumníci ve Švédsku poprvé uveøejnili informaci, že
se AA tvoøí v bramborových a cereálních výrobcích,
které prošly bìžnými tepelnými procesy jako je peèení, smažení, pražení, toastování a grilování, tzn.
pøi vysokých teplotách (nad 120 °C).
Po objevení AA ve zpracovaných potravinách na
bázi škrobu došlo k mobilizaci aktivit na úrovni vládních institucí (øídicích a kontrolních) i nevládních, tj.
výrobcù potravin, a to evropských i s celosvìtovou
pùsobností. Aktivity kolem AA, který se øadí mezi
tzv. “procesní kontaminanty”, tj. kontaminanty vzniklé bìhem procesu výroby/pøípravy potravin, jsou
ukázkou toho, jaké mechanismy jsou nastaveny na
ochranu spotøebitele v pøípadì, že se v potravinì
vyskytne nežádoucí látka. Tyto mechanismy se budovaly v Evropì øadu let s cílem získat dùvìru spotøebitelù v kvalitu výrobkù vyrábìných v EU nebo
dovážených do EU. Na pøípadu AA je demonstrována široká spolupráce vládních, nevládních, výzkumných a akademických subjektù v zájmu objasnìní

mechanismù tvorby AA a hledání postupù, jak této
tvorbì zamezit.
Aktivity na úrovni EU
Po objevení AA švédskými výzkumníky Evropská komise naléhavì vyzvala Vìdecký výbor pro
potraviny (SCF), aby posoudil možné riziko z jeho
konzumace pro veøejné zdraví. SCF uveøejnil své
stanovisko k AA dne 3. 7. 2002. Došel v nìm k závìru, že by se obsah AA mìl snížit na rozumnì dosažitelnou úroveò.
Evropská komise následnì zahájila financování
øady výzkumných projektù zamìøených na procesní kontaminanty. Šlo zejména o projekt HEATOX
(2003–2007), který se zamìøoval na vznik toxických
látek, zejména AA pøi výrobì potravin. Projekt se zabýval identifikací, charakterizací a minimalizací rizik
novì vytváøených kontaminantù v potravinách. Do
projektu se zapojilo 23 úèastníkù ze 14 zemí. Na projektu spolupracovala také Èeská republika.
Zjistilo se, že AA vzniká v potravinách hlavnì reakcí aminokyseliny asparaginu s redukujícími cukry
(zejména glukózou a fruktózou), a to jako souèást
Maillardovy reakce. K tvorbì AA dochází primárnì za
podmínek vysoké teploty a nízké vlhkosti.
Aby se získal pøehled, vytvoøila Komise v tìsné spolupráci s Evropským úøadem pro bezpeènost potravin
(EFSA) databázi výzkumných aktivit zamìøených na
AA. Databáze je na webu (http://ec.europa.eu/food/
food/chemicalsafety/contaminans/acral_database_
en.htm) a je podle pøedmìtu výzkumu rozdìlena do
následujících deseti samostatných oblastí:
1. Obsah akrylamidu v potravinách
2. Pøíjem akrylamidu z potravin
3. Postupy snižováni obsahu akrylamidu
v potravinách
4. Mechanismus tvorby akrylamidu
5. Biologická využitelnost akrylamidu z potravin
6. Toxicita/karcinogenicita
7. Biomarkery
8. Epidemiologie
9. Metody analýzy
10. Mezinárodní aktivity
Spoleèné jednání Evropské federace výrobcù potravin a nápojù (CIAA) s EFSA vedlo k tomu, že se
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v rámci CIAA vytvoøila v roce 2003 odborná skupina
pro AA, jejímž cílem bylo podílet se na výzkumných
iniciativách a rychle a úèinnì šíøit nejnovìjší poznatky
o AA výrobním podnikùm.
Mezi aktivity Komise ve spolupráci s CIAA a dalšími
subjekty v rámci øešení problému s AA patøilo poøádání workshopù (2003, 2006), výrobci modifikovaly receptury a své výrobní postupy, byly vydány speciální
pøíruèky pro pìstitele i zpracovatele se zamìøením na
konkrétní sektory, a to ve všech jazycích èlenských
státù EU. Jsou dostupné na adrese http://ec.europa.
eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/acrylamide_en.htm.
Postupy uvedené v brožurách byly úspìšnì testovány v prùmyslovém mìøítku a jsou urèeny pro malé
a støední podniky, kterým mají napomoci snižovat obsah AA v tìchto výrobkových kategoriích:
– sušenky, keksy a køupavý chléb;
– peèivo;
– snídaòové cereálie;
– smažené výrobky z brambor/hranolky.
Spoleèný výbor expertù FAO/WHO pro potravináøská aditiva (JECFA) pozdìji rozšíøil rizikové potraviny o
– kávu,

– peèené cereální výrobky (biskvity/“pastries”, chléb
a rohlíky/toastovaný chléb).
Výzkum AA na mezinárodní úrovni se zamìøil na
následující oblasti:
– hledání zdrojù, které nejvíce pøispívají k expozici
èlovìka;
– zkoumání zdravotních rizik;
– vývoj strategií managementu rizika.
Na 32. zasedání Komise Codex Alimentarius
v roce 2009 byly schváleny tzv. “zásady pro praxi”
(ALINORM 09/32/41, Appendix IV), které mají poskytnout národním a lokálním autoritám, výrobcùm
a ostatním relevantním subjektùm návod na prevenci
a snižování tvorby AA u bramborových a cereálních
výrobkù (tabulka 1 a 2). Návod se týká tøí oblastí:
– surovin;
– regulace/pøídavku dalších složek;
– zpracování potravin a pùsobení teploty (heating).
Dále uvádíme doporuèená opatøení ke snižování
AA uvedená v tabulce 1 a 2. Tato opatøení nejsou sestavena podle priorit. Doporuèuje se, aby se testovala všechna opatøení ke snížení AA a identifikovala se
ta, která jsou nejvíce prospìšná pro vlastní výrobek.

Tabulka 1 Praxe doporuèovaná výrobcùm výrobkù z brambor (napø. smažených hranolkù, chipsù, snackù)
Výrobní krok

Opatøení ke snížení AA

Suroviny

Vybírejte kultivary s co nejnižším obsahem redukujících cukrù, pøihlížejte k regionálním a sezónním
rozdílùm.
Testujte nové dodávky brambor na obsah redukujících cukrù nebo použijte test smažením (cílem je
svìtle zlatá barva).
Nepoužívejte brambory skladované pod 6 °C. Kontrolujte podmínky skladování od farmy po zpracovatelský závod a v chladném poèasí chraòte brambory pøed studeným vzduchem. Nenechávejte brambory nechránìné na mrazu po dlouhou dobu, napø. pøes noc.
Umístìte brambory z chladu do teplejších prostor (napø. 12–15 °C) a tam je nechte po dobu nìkolika
týdnù regenerovat.

Regulace/pøídavek V pøípadì snackù na bázi brambor vyrobených z tìsta nahraïte tam, kde je to možné, èást brambor
jiných složek
jinými složkami s nižším obsahem redukujících cukrù /asparaginu, napø. rýžovou moukou. Vyhnìte se
pøídavku redukujících cukrù (napø. ve formì prostøedku pro hnìdnutí, nosièe nebo potahu pro koøení).
Ukázalo se, že pøídavek asparaginázy vede v nìkterých pøípadech ke snížení asparaginu a tím AA ve
výrobcích na bázi bramborového tìsta.
Opracování bramborových hranolkù pyrofosfátem sodným a bramborových výrobkù dvoj- a trojmocný
mi kationty, napø. vápenatými solemi pøed zpracováním, pøispívá ke snižování AA.
Zpracování potravin Bramborové hranolky
a pùsobení teploty Blanšírováním proužkù brambor ve vodì pøed tepelným procesem se sníží koncentrace redukujících
cukrù. Snižováním pH pøídavkem kyselého pyrofosfátu sodného bìhem pozdìjších krokù blanšírování
se dosáhne dalšího snížení.
Krájejte tlustší proužky; proužky 14 x 14 mm mají ménì AA než tenèí proužky (8 x 8 mm).
Bramborové chipsy
Optimalizujte èas, teplotu a nastavení smažicího zaøízení (cooker) tak, aby se získal výrobek se
zlatožlutou barvou.
U brambor s vysokým obsahem redukujících cukrù zvažte, pokud je k dispozici, vakuové smažení.
Pokud se používá prudké smažení (flash frying), doporuèuje se rychlé ochlazení.
Provádìjte kontrolu zabarvení a odstraòujte tmavé chipsy.
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Tabulka 2 Praxe doporuèovaná výrobcùm cereálních výrobkù (napø. chleba, køupavého chleba,
biskvitù/sušenek, snídaòových cereálií)
Výrobní krok
Suroviny

Opatøení ke snížení AA
Pùdy s deficitem síry by se mìly vylouèit nebo by se mìly dobøe hnojit. Nadmìrné hnojení dusíkem by
se mìlo vylouèit.

Regulace/pøídavek Obecné:
jiných složek
Zvažte, jaký typ mouky se použije. Vysoko vymílané mouky obsahují výraznì ménì asparaginu než
celozrnné mouky. Snižování celozrnné mouky však sníží výživovou hodnotu koneèného výrobku.
Zvažte èásteènou náhradu pšenièné mouky rýžovou moukou.
Biskvity/peèivo:
Zvažte náhradu kypøících prostøedkù obsahujících hydrogenuhlièitan amonný jinými kypøícími prostøedky, napø. obsahujícími draslík a sodík.
Pøi výrobì zázvorového chleba nahraïte fruktózu glukózou.
Ukázalo se, že pøídavek asparaginázy snižuje asparagin a tím AA v tvrdých produktech na bázi pšenièného tìsta, napø. v sušenkách (cookies and crackers).
Chléb:
Nepoužívejte v recepturách redukující cukry. Pøídavek vápenatých solí, napø. uhlièitanu vápenatého
snižuje tvorbu AA.
Snídaòové cereálie:
Minimalizujte redukující cukry ve fázi tepelného opracování. Berte na vìdomí pøíspìvek z jiných složek,
napø. pražených oøechù, sušeného ovoce a zvažte, zda jsou nezbytné, pokud jsou ve formì, která
potenciálnì pøispívá k významnému zvýšení koncentrace AA.
Zpracování potravin Obecné:
a pùsobení teploty Zamezte nadmìrnému peèení (over bake).
Chléb:
Seøiïte profil èas–teplota procesu peèení, tj. jakmile produkt dosáhne fáze nízkého obsahu vody, snižte teploty finálních krokù.
Prodlužte doby fermentace chlebových tìst.
Køupavý chléb:
Regulujte koneèný obsah vody.
U nefermentovaného køupavého chleba regulujte výrobní teplotu a rychlost pece (oven speed).
Snídaòové cereálie:
Vyhnìte se nadmìrnému peèení nebo toastování (over-toast). Regulujte toastování tak, aby se dosáhlo
jednotné barvy výrobku.

Úplné znìní ALINORM 09/32/41 je k dispozici na
stránkách Codex Alimentarius (http://www.codexalimentarius.net/download/report/722/al32_41e.pdf).
Dosavadní praxe ukazuje, že opatøení ke snižování AA nelze pøijímat izolovanì bez posouzení jejich
vlivu na chemickou a mikrobiologickou bezpeènost
pøíslušné potraviny. Rovnìž nutrièní hodnota výrobkù
musí zùstat nezmìnìna, spoleènì s organoleptickými vlastnostmi a tím i pøijatelností pro spotøebitele.
Všechny kroky uèinìné ke snížení AA musí být posuzovány z hlediska jejich prospìchu i možných nežádoucích úèinkù.
Maximální limity nìkterých kontaminujících látek v potravinách stanovuje naøízení Komise (ES) è.
1881/2006. Na AA se uvedené naøízení nevztahuje.
V souèasné dobì existují urèité nejistoty pokud
jde o spojení mezi AA a rizikem rakoviny u lidí. Nìkteré výsledky naznaèují, že toto spojení existuje,
jiné toto spojení nepotvrzují. EFSA bude nadále monitorovat vývoj ve vìdì a výzkumu zamìøeném na
AA. Je tøeba konstatovat, že celkový rozsah výskytu

AA ve stravì není dosud znám. Pokud se v budoucnu ukáže, že je potøeba AA v potravinách regulovat,
je jisté, že Evropská komise podnikne pøíslušné kroky. Systém pro zajištìní vysoké ochrany zdraví spotøebitelù v EU je vybudován a praxe ukazuje, že je
plnì funkèní.

Abstract
Acrylamide is a contaminant that may be formed in
food, particularly plant-based foods rich in carbohydrate during food production or preparation (baking,
frying, roasting, toasting, grilling) at high temperature
(usually in excess of 120 °C). The critical effects of
AA are its neurotoxicity and carcinogenicity. Activities
of FAO/WHO, EU, and the Czech Republic to reduce formation of AA in foods are outline. CAC adopted
“Draft Code of Practice for the Reduction of Acrylamide in Foods” (ALINORM 09/32/41). Food acrylamide
data collection gives a overview about future direction
of research activities.
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Ze svìta výživy
Úprava stravy mùže snížit
hladinu cholesterolu
i u starších osob
Vlivem zmìn ve stravování na hladinu cholesterolu a triacylgylcerolù
u starších se zabývala australská
studie, jejíž výsledky byly publikovány v Journal of Nutrition. Ukázalo
se, že i u starších osob je možno
snížit hladinu cholesterolu úpravou
pøíjmu tuku ve stravì, a to dokonce
i v pøípadì, že tito lidé již užívají statiny (léky na snižování cholesterolu
a prevenci kardiovaskulárních onemocnìní zpùsobených ateroskle-

rózou). Studie se zúèastnilo 903
dospìlých Australanù ve vìku od
49 let výše, u kterých byl zjišśován
vliv zmìn v pøíjmu tuku na hladinu
cholesterolu. Úèastníci byli sledováni po dobu deseti let. Na zaèátku výzkumu bralo léky na snižování
cholesterolu 5 % sledovaných osob,
po deseti letech jich užívala léky na
regulaci cholesterolu ètvrtina. Výsledky studie ukázaly, že osoby,
které redukovaly konzumaci másla
a nasycených tukù, vykazovaly následnì snížení hladiny celkového
cholesterolu, a to bez ohledu na

Vejce potažená minerálním olejem
Vejce jsou bohatým zdrojem bílkovin, vitaminù a minerálních látek. Mají øadu funkèních vlastností (umožòují vytváøení emulzí, pìny, gelu) a to zajišśuje jejich využití v širokém okruhu aplikací. Dlouhým skladováním se kvalita
vnitøního obsahu vajec zhoršuje. Aby se tomuto zamezilo,
používají se rùzné materiály, které se aplikují na povrch
vajeèné skoøápky, což umožòuje prodloužit údržnost vajec. Tìmito materiály jsou syntetické
polymery, polysacharidy, bílkoviny
a oleje.
Olej se používá jako potahový
materiál k ochranì vajec od roku
1807. Povrch vajeèné skoøápky má
až 17 000 pórù, které dovolují, že
voda a oxid uhlièitý pronikají ven
a vzduch dovnitø vajec. Olej nanesený na povrch vajeèné skoøápky
tyto póry utìsní. Zamezí se tak ztrátám oxidu uhlièitého
a vody a sníží se kontaminace vajec zpùsobená mikroorganismy z vnìjšího prostøedí. Zadržením oxidu uhlièitého uvnitø vajec dochází jen minimálnì ke zmìnì pH
bílku. Prokázalo se, že olejem potažená vejce mají lepší
kvalitu vajeèného obsahu než vejce nepotažená. K potahování vajec se zkoušelo použití rùzných druhù olejù:
minerální, lnìný, podzemnicový, bavlníkový, kokosový

Nutrièní výrobky pro seniory
Spoleènost Nestlé Nutrition uvádí
na trh doplnìk stravy Resource SeniorActiv, který je urèen speciálnì
pro potøeby seniorù. Bìhem roku
2010 se bude výrobek prodávat pøedevším ve Švýcarsku, poté se dodávky rozšíøí do dalších evropských
zemí. Padesát procent starších lidí
konzumuje ménì bílkovin než je
doporuèováno, více než 55 % jich
nesplòuje požadavky na pøíjem vápníku, u 90 % se projevuje deficit vitaminu D a 30 % vykazuje neadekvátní
pøíjem zinku, selenu a vitaminu B12.
Pøípravek Resource SeniorActiv zohledòuje všechny tyto i další nutrièní
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to, zda užívaly èi neužívaly statiny.
Když úèastníci zaèali konzumovat
vìtší množství ryb a omega-3 mastných kyselin, docházelo souèasnì
ke zvýšení hladiny „hodného“ HDLcholesterolu. U tìchto osob došlo
rovnìž ke snížení hladiny triacylglycerolù. Z výsledkù vyplývá, že
i starší lidé mohou pozitivnì ovlivnit
své zdraví zvolením správného druhu tuku ve stravì.
http://www.ift.org/news_bin/
news/newsFrames.php?aName=1266330708
(kop)

aj. Vzhledem k pomalé rychlosti odpaøování se jako výhodné ukázaly minerální oleje.
Minerální olej potravináøské kvality je bez vùnì, chutì
a barvy. V souèasné dobì se používá pro potahování
stolních vajec. Úèinnost ochranné vrstvy oleje závisí na
viskozitì použitého minerálního oleje.
Pøi sledování vlivu minerálního oleje o rùzných viskozitách bìhem 5 týdenního skladování pøi 25 °C se zjistilo, že
údržnost se zvýšila minimálnì o tøi týdny. Olej
s nejnižší testovanou viskozitou (7 cP) byl
ménì úèinný než olej o viskozitì 11, 14, 18,
22 a 26 cP. Kvalita vnitøního obsahu vajec zùstala nejlepší, jestliže byl použit minerální olej
o viskozitì 26 cP. Po 5 týdnech skladování
byla pøijatelnost tìchto vajec pro spotøebitele srovnatelná s èerstvými nepotaženými
vejci. U vajec potažených minerálním olejem
o viskozitì 26 cP došlo rovnìž k nejnižšímu
úbytku hmotnosti (0,85 %) bìhem skladování, asi 10krát
nižšímu než u nepotažených vajec (8,78 %).
Waimaleongora-Ek, P.–Garcia, K.M.–No, H.K.–Prinyawiwatkul, W.–Ingram, D.R.: Selected Quality and
Shelf Life of Eggs Coated with Mineral Oil with Different Viscosities. Journal of Food Science 74, 2009,
è. 9, s. S423–S429
(quas)

požadavky starší populace. Jedná
se o nový, nutriènì komplexní doplnìk tvoøený smìsí ingrediencí, které
by mìly doplnit nejèastìji chybìjící
potøebné složky stravy starších lidí.
Výrobek má relativnì vysoký obsah
energie, který má zamezit úbytkùm
na hmotnosti, resp. podpoøit zvýšení
hmotnosti. Obsahuje složku Acti-3,
což je jedineèná kombinace bílkovin, vitaminu D a vápníku podporující pevnost kostí a svalù. Vitamin D
a vápník jsou obsaženy ve vysokých,
klinicky ovìøených dávkách, což snižuje riziko fraktur pøi pádu (o 20 %),
které jsou hlavní pøíèinou hospitalizací starších osob. Další ingrediencí

je Prebio1, patentovaná prebiotická
vláknina podporující èinnost zažívacího traktu. Výrobek dále obsahuje
omega-3 mastné kyseliny a vysoké
množství vitaminù skupiny B (foláty,
vitamin B12), které podporují kognitivní zdraví, a antioxidanty (zinek, selen
aj.) proti oxidaènímu stresu a chronickým zánìtùm, které jsou prùvodním jevem normálního stárnutí.
Resource SeniorActiv je klasifikován
jako “potravina pro speciální léèebné úèely” (FSMP).
http://www.ift.org/news_bin/
news/newsFrames.php?
aName=1266330708
(kop)

Vláknina potravy a cereální výrobky
Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Bc. Lenka Raková
Ústav chemie a technologie sacharidù, VŠCHT, Praha
Abstrakt
Cereálie a cereální výrobky zaujímají dùležité místo
ve výživì lidí. Vzhledem k tomu, že cereálie poskytují øadu zdraví prospìšných složek, mùže být jejich
spotøeba spojena se snížením rizika vzniku øady chronických onemocnìní. V rámci prùzkumu byl sledován
obsah vlákniny potravy u vybraných cereálních výrobkù. Obsahy vlákniny byly zjištìny z obalu daného výrobku, pøièemž se jednalo pouze o celkovou vlákninu
potravy, jednotlivé složky vlákniny, tj. rozpustná a nerozpustná vláknina, nebyly na obale uvedeny. Obecnì mùžeme øíci, že nejménì vlákniny potravy bylo
zjištìno u bìžného pšenièného peèiva a jemného peèiva. Vyšší obsahy vlákniny byly zjištìny u trvanlivého
peèiva, konkrétnì extrudovaných výrobkù. Nicménì
nejlepším zdrojem vlákniny potravy byly celozrnné
chleby a bìžné celozrnné peèivo, a je proto doporuèeno konzumovat je nìkolikrát za den.
Díky lepší dostupnosti informací o pøíznivých úèincích vlákniny potravy se stále více konzumentù zajímá
o svou stravu. Zvyšuje se zájem o potraviny s vyšším
obsahem vlákniny, což vede k øadì nových výzkumù
v této oblasti potravináøství. Lidé èasto konzumující
celozrnné cereální výrobky pøijímají ménì tuku a cukru ve srovnání s lidmi, kteøí celozrnné výrobky nekonzumují. Pokud má výrobek na obalu uvedeno tvrzení
„s vysokým obsahem vlákniny“, mìl by obsahovat
nejménì 6 g vlákniny na 100 g výrobku.
Podle vyhlášky è. 333/1997 Sb., zákona o potravinách a tabákových výrobcích è. 110/1997 Sb., ve
znìní platných pøedpisù jsou cereální výrobky rozdìleny na mlýnské obilné výrobky, tìstoviny, pekaøské výrobky a cukráøské výrobky a tìsta. Mlýnskými obilnými
výrobky se rozumí výrobky získané zpracováním obilí,
pohanky a rýže vícestupòovým mlýnským postupem.
Mlýnskými výrobky jsou mouky, krupice, vloèky, kroupy, jáhly, klíèky, obiloviny pro pøímou spotøebu, smìsi
z obilovin a rýže. Pekaøskými výrobky se rozumí výrobky získané tepelnou úpravou tìst nebo hmot, jejichž
sušina je v pøevažujícím podílu tvoøena mlýnskými
obilnými výrobky. Pekaøské výrobky jsou dle vyhlášky

Tabulka 1 Èlenìní pekárenských výrobkù na druhy
a skupiny dle komoditní vyhlášky
Druh

Skupina

Chléb

Pšenièný, žitný, žitno pšenièný, pšeniènožitný, celozrnný, vícezrnný, speciální

Bìžné peèivo

Pšenièné, žitné, žitno pšenièné, pšenièno
žitné, celozrnné, vícezrnné, speciální

Jemné peèivo
Trvanlivé peèivo Sušenky, ze šlehaných hmot, oplatky,
perníky, suchary, preclíky, trvanlivé
tyèinky, knäckebrot, crackerové peèivo,
extrudované výrobky, pufované výrobky,
macesy, piškoty

è. 333/1997 Sb. èlenìny na uvedené druhy a skupiny (viz tab. 1):
Pro lepší pochopení termínù jednotlivých skupin
chleba a bìžného peèiva (viz tab. 1) je potøeba definovat uvedené pojmy. Pokud se jedná o výrobek mající
v popisu jeden druh obilovin, musí být jeho obsah ve
výrobku nejménì z 90 %. Zbylá èást mùže být nahrazena jiným mlýnským produktem. Jedná se napøíklad
o výrobky žitné a pšenièné. Je-li pekaøský výrobek
složen ze dvou obilovin, pak pøevažující (minimální obsah 50 %) zaujímá pøední místo v názvu pøed ménì zastoupeným (minimální obsah 10 %) – žitno pšenièný,
pšenièno žitný. Celozrnný výrobek musí obsahovat
minimálnì 80 % celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství upravených obalových èástic obilky.
Vícezrnný výrobek je tvoøen jinými mlýnskými produkty než pšenicí a žitem, napø. luštìninami èi olejninami
a to v podílu minimálnì 5 %. Speciální výrobky obsahují kromì pšenice a žita další složku, jako obiloviny,
luštìniny, olejniny èi brambory, s obsahem vyšším
než 10 %. Rùzné müsli, extrudované výrobky a sypké
smìsi jsou pak složené ze smìsí obilovin.
Pro získání informací o vlákninì potravy v cereálních výrobcích byl proveden prùzkum øady mlýnských
a pekaøských výrobkù s ohledem na obsah vlákniny
a získaná data byla zpracována do následujících tabulek. V tabulkách je vždy uveden název výrobku,
výrobce a kromì obsahu vlákniny je pro úplnost uve-

Tabulka 2 Nutrièní hodnoty vybraných mlýnských produktù
Mlýnské produkty
Produkt (výrobce)
Ovesné vloèky jemné celozrnné s vlákninou (Emco)
Ovesné vloèky (Mlýn Kepka)
Bio rýže pololoupaná kulatozrnná (dovoz z Itálie)
Bio polohrubá pšenièná mouka (dovoz z Velké Británie)
Žitné vloèky (Mlýn Kepka)
Pšenièné vloèky (Mlýn Kepka)
Dlouhozrnná rýže parboiled – sáèky 4 ks (dovoz z Itálie)

Balení (g)

kJ/kcal

500
500
500
1000
500
500
400

1320/323
1485/355
1548/370
1410/335
1445/346
1330/318
1505/355

Nutrièní hodnoty na 100 g výrobku
Vláknina (g) Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g)
17,8
9,0
3,5
3,1
1,9
1,7
1,0

50,7
62,5
77,2
68,9
71,8
56,3
77,0

11,5
13,0
7,9
11,3
9,7
11,6
8,0

7,1
6,2
2,9
1,2
1,6
1,6
1,5
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Tabulka 3 Nutrièní hodnoty rùzných druhù chlebù
Chléb
Produkt (výrobce)
Fit den celozrnný chléb pochoutkový (Penam)
Vitalita Style chléb finský krájený speciální (Odkolek)
Fit den celozrnný chléb sluneènicový (Penam)
Fit den celozrnný chléb žitný (Penam)
Vitalita Style chléb lámankový krájený vícezrnný (Odkolek)
Vitalita Style chléb lnìný krájený pšenièno žitný Odkolek)
Vitalita Style chléb moskevský žitno pšenièný (Odkolek)
Vitalita Style chléb vita žitný krájený (Odkolek)
Toustový chléb tmavý pšenièný (United Bakeries)
Toustový chléb svìtlý pšenièný (United Bakeries)

Balení (g)

kJ/kcal

250
250
250
250
500
250
400
500
500
500

821/194
1099/263
806/191
790/186
942/225
1025/245
887/212
867/207
1163/274
1161/274

Nutrièní hodnoty na 100 g výrobku
Vláknina (g) Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g)
11,3
10,5
10,4
9,8
6,4
6,3
6,0
6,0
2,0
1,8

33,8
33,4
32,7
37,0
42,0
43,7
45,3
43,9
54,6
54,5

7,3
10,7
7,5
7,1
7,5
8,3
6,1
6,3
8,4
8,4

3,3
9,4
3,3
1,1
2,7
3,8
0,4
0,3
2,5
2,5

Tabulka 4 Nutrièní hodnoty vybraného bìžného peèiva
Bìžné peèivo
Produkt (výrobce)
Bagety mini 6 ks (La Lorraine)
Sezamové bagely (New York Bakery Co.)
Veka pšenièná (United Bakeries)
Veka tuková (Penam)

Balení (g)

kJ/kcal

300
425
360
360

1042/248
1126/266
1246/294
1173/277

Balení (g)

kJ/kcal

150
360
360
400
500
280

2175/520
1810/435
1567/372
1393/331
1392/330
1840/431

Balení (g)

kJ/kcal

Nutrièní hodnoty na 100 g výrobku
Vláknina (g) Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g)
4,2
4,0
1,8
0,3

51,3
49,2
55,7
52,6

7,8
10,3
8,6
9,1

1,0
3,1
4,2
4,5

Tabulka 5 Nutrièní hodnoty jemného peèiva
Jemné peèivo
Produkt (výrobce)
Bio koláèky s kousky èokolády (dovoz z Velké Británie)
Máslové rolky s èokoládovou náplní (dovoz z Francie)
Èeské buchtièky s náplní povidlovou (United Bakeries)
Croissants 10 ks (dovoz z Francie)
Vánoèka tuková (United Bakeries)
Americké èokoládové muffiny (Haas)

Nutrièní hodnoty na 100 g výrobku
Vláknina (g) Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g)
2,8
2,5
2,3
2,0
1,7
1,6

63,3
45,0
64,8
49,0
57,7
53,4

5,0
7,0
6,1
8,0
7,7
5,1

27,4
25,0
9,8
11,0
7,6
20,8

Tabulka 6 Nutrièní hodnoty trvanlivého peèiva
Trvanlivé peèivo
Produkt (výrobce)
Knäckebrot Fibre (Wasa)
Dobrá vláknina (Bonavita)
Bio chlebíèky kukuøièné (Bonavita)
Celozrnné chlebíèky pšenièné (Albert)
Graham tyèinky se sezamem (Nový vìk)
Müsli s borùvkami a malinami (Emco)
Popcorn mikro-máslový (Bonavita)
Twiggy banán (Dianella)
Bisquit perníkový v èokoládové polevì (Knuspi)
Bebe Dobré ráno müsli s ovocem (Opavia)
Køupky arašídové (Canto)
Piškoty celozrnné (Peèivarnie Lipovsky Hradok)
Suchary diabetes (Pécé)
Tradièní oplatky oøíškoèokoládové (Opavia)
Solené trvanlivé tyèinky (dovoz z Velké Británie)
Active køehké suchary s rozinkami (Bonavita)
Dìtské piškoty (Opavia)
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230
375
66,3
100
70
375
100
40
30
50
70
120
285
140
150
126
120

1250/300
1220/288
1440/341
1420/339
1550/370
1821/435
1586/379
1814/434
1805/432
1895/450
2077/497
1559/372
1629/384
2230/535
1600/380
1546/365
1645/390

Nutrièní hodnoty na 100 g výrobku
Vláknina (g) Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g)
24,0
22,8
14,7
13,3
11,7
11,7
10,6
10,7
6,0
5,9
5,8
5,4
5,3
4,9
4,2
3,9
1,8

48,0
52,5
66,3
70,3
62,4
64,8
50,0
53,0
60,0
64,0
51,4
71,0
69,7
52,0
71,9
73,2
75,0

13,0
10,8
9,7
11,4
12,5
12,5
7,9
11,9
7,0
8,2
9,2
12,0
11,7
7,4
10,9
8,8
11,0

6,5
3,9
4,1
0,8
7,1
7,1
16,3
19,2
20,0
18,0
28,3
4,0
7,0
33,0
5,1
4,1
4,9

dena energetická hodnota, obsah sacharidù, bílkovin
a tukù. Tabulky jsou rozdìleny dle èlenìní mlýnských
a pekárenských výrobkù na druhy a skupiny podle
výše uvedené vyhlášky. Sledované výrobky byly bìžnì dostupné v obchodní síti.
V tab. 2 jsou uvedeny nìkteré mlýnské produkty. Nejvìtší obsah vlákniny
mìly ovesné vloèky jemné s vlákninou.
Ovesné vloèky obsahovaly nejvíce
vlákniny ze všech sledovaných druhù
mlýnských výrobkù. Dlouhozrnná rýže
parboiled mìla oproti pololoupané rýži
nižší obsah vlákniny.
V tab. 3 jsou uvedeny druhy chleba
lišící se hlavní surovinou, popøípadì pøevažující surovinou, tj. chleba pšenièný, žitný, žitno
pšenièný, pšenièno žitný, celozrnný, vícezrnný a speciální. Z tab. 3 jednoznaènì vyplývá, že více vlákniny
obsahují chleby vyrobené z celozrnné, speciální a žitné mouky.
U bìžného peèiva obsahovalo nejménì vlákniny peèivo z pšenièné mouky, jako je napøíklad
rohlík tukový, houska, veka apod. Naopak celozrnné bagety mìly obsah vlákniny vysoký. V tab.
4 je uvedeno jen nìkolik vybraných výrobkù bìžného peèiva.
V pøípadì jemného peèiva (viz tab. 5) je vláknina zastoupena ve velmi nízkém množství. Uvedené výrobky
obsahovaly více tuku ve srovnání s chleby a bìžným
peèivem, což odpovídá požadavkùm na pøípravu tìsta
uvedené ve vyhlášce è. 333/1997 Sb.

V pøípadì trvanlivého peèiva (viz tab. 6) mìly nejvyšší obsah vlákniny knäckebroty a müsli „Dobrá
vláknina“. Za nimi následovaly pufované výrobky jako
jsou chlebíèky. Napøíklad sušenky „Bebe
Dobré ráno“ jsou vcelku vhodnou alternativou jako zdravìjší „mlsání“. Podobnì je
na tom perníkový biskvit. Naproti tomu tradièní oplatky obsahovaly vlákniny kolem
5 g vlákniny na 100 g výrobku, zato obsah
tuku byl vysoký. Solené trvanlivé tyèinky
mìly o ètvrtinu ménì vlákniny než tyèinky
grahamové („Graham tyèinky se sezamem“), vyrobené pøevážnì z celozrnné
mouky. Zajímavý obsah vlákniny mìly také
popcorn a køupky.
Literatura
GRUNDAS, S. T. Wheat. Encyclopedia of food
science and nutrition, Vol. 10. Academic Press, Oxford, 2003 str. 6130-6146.
LINDHAUER, M. G. - DREISOERNER, J. Rye. Encyclopedia of food science and nutrition, Vol. 8. Academic Press, Oxford, 2003, str. 35-42.
PØÍHODA, J. - HUMPOLÍKOVÁ, P. - NOVOTNÁ, D.
Základy pekárenské technologie. Pekaø a cukráø,
Praha, 2003, str. 15, 21-22, 50-54.
Vyhláška è. 333/1997 Sb., zákona o potravinách a tabákových výrobcích è. 110/1997 Sb., pro mlýnské
obilné výrobky, tìstoviny, pekaøské výrobky a cukráøské výrobky a tìsta.

Ze svìta výživy
Ani tzv. pí-voda nemùže slibovat léèebné èi preventivní úèinky
Pí-voda (π-voda) se zaèala v Evropì rozšiøovat od poèátku 90. let. Jde o bìžnou vodu z kohoutku, u které
byla prostøednictvím rùzných zaøízení na úpravu vody pozmìnìna fyzikální struktura. Distributoøi tìchto zaøízení
pøisuzují této vodì celou øadu dalších vlastností (napø. že je údajnì totožná s plodovou vodou, zvyšuje energetický
pøenos kosmické a zemské energie pøes lidský organismus, úpravou na pí-vodu se voda harmonizuje, tj.
odstraòují se informace vodou pøenášené atd.), z hlediska právních pøedpisù se však jedná pouze o pitnou
vodu s obchodním názvem pí-voda. V ÈR se dosud prodává pøímo u výrobcù v PET lahvích pro jednotlivce
nebo v barelech jako obèerstvení do firem.
Stejnì jako jakákoliv jiná potravina ani pí-voda v souèasné dobì nesmí v obchodních sdìleních, reklamì
nebo na etiketì uvádìt informace naznaèující její pøípadné léèebné a preventivní úèinky. Až na pár výjimek
jsou dosud zakázaná i tvrzení vyvolávající ve spotøebitelích dojem, že konzumací dané potraviny se snižuje
riziko onemocnìní urèitou chorobou. Právì na tato tvrzení a informace vztahující se k pí-vodì zamìøila svou
pozornost Státní zemìdìlská a potravináøská inspekce. Inspektoøi zkontrolovali pøíbalové letáky a webové
stránky 40 firem èi živnostníkù, kteøí se zabývají výrobou nebo distribucí pí-vody. Na základì kontroly SZPI byla
odstranìna nepovolená zdravotní tvrzení z devíti webových stránek a bylo opraveno šest pøíbalových letákù.
Ve tøech pøípadech bylo zjištìno, že výrobce èi distributor nesplnil svou zákonnou povinnost a nenahlásil SZPI
svou èinnost.
SZPI není ze zákona kompetentní ke kontrole reklamy ani reklamních materiálù, zato však mùže kontrolovat
oznaèování vlastních potravin nebo informace, které jsou s prodejem potravin pøímo spojeny, tj. na pøíbalových
letácích nebo na webových stránkách e-shopù.
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvèí SZPI
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Ze svìta výživy
Omezení pøíjmu soli mùže
výraznì snížit v USA poèet
srdeèních onemocnìní

mocnìní (CHD) o 60 000–120 000,
cévních mozkových pøíhod (CMP)
o 32 000–66 000 a srdeèního

Výsledky výzkumu pracovníkù kalifornské univerzity, publikované v New
England Journal of Medicine, ukazují,
že zredukování denního pøíjmu soli
o pouhé 3 g, což odpovídá polovinì
obsahu kávové lžièky, mùže dramaticky snížit výskyt srdeèních onemocnìní
a úmrtí dospìlých Amerièanù. Pomocí
poèítaèového programu byla zpracována data z pøedchozího šetøení výskytu
srdeèních onemocnìní mezi dospìlou
americkou populací ve vìku od 35 do
84 let. Podle modelové predikce by
snížení pøíjmu soli o 3 g dennì mohlo každoroènì snížit poèet nových
pøípadù koronárního srdeèního one-

infarktu o 54 000–99 000. Poèet
úmrtí z uvedených pøíèin by se snížil
každým rokem o 44 000–92 000

Význam leptinu

Obezita znamená pro pacienta vysoké riziko srdeèních
a cévních nemocí, zhoršenou pohyblivost, zvýšenou
kloubní zátìž a v neposlední øadì také poruchy plodnosti.
Má však také urèitý klad. Obézní lidé jsou ménì postiženi
osteoporózou.
Naše tuková tkáò je tvoøena buòkami – adipocyty.
V nich se tvoøí cytokin leptin, látka bílkovinné povahy,
hrající dùležitou úlohu v øízení pøíjmu potravy a v energetickém metabolismu. Pøenáší se krví do hypothalamu.
Leptin má anorektický úèinek (nechutenství). Pokud
pøijímáme více potravy, tvoøí se ho více a ménì nám
chutná. Je to sebeobrana tìla proti obezitì. Pokud však
pøíjem potravy neomezíme, sníží se vnímavost našeho
mozku vùèi leptinu.
Jak zjistili vìdci z Columbia University Medical Center,
leptin nepùsobí až v hypotalamu (jak se døíve pøedpokládalo), ale už v mozkovém kmeni. Zde ovládá uvolòování
serotoninu (látky, která má význam mj. jako pøenašeè,
v mozku se úèastní též procesù podílejících se na vzniku
nálady). Èím více leptinu pùsobí na cílové receptory, tím
ménì se uvolní serotoninu.
Èlovìk má potom horší náladu, ménì jí, hubne, ale
také ztrácí kostní hmotu. Obézní lidé jsou však vùèi leptinu rezistentní. Hladina serotoninu jim neklesne. Takže
nezhubnou, ale neztratí ani kostní hmotu.
Leptin je studován v souvislosti s výskytem obezity.
Objev se mùže stát odrazovým mùstkem pro hledání
látky, která by pomáhala snížit chuś k jídlu a zároveò
by zachovala pacientovu kostní hmotu. Poznání dosud
neznámého vztahu mezi leptinem a serotoninem bude
mít rovnìž velký význam i v psychiatrii. Vysvìtluje totiž
problematiku zmìn hmotnosti a kostní hmoty u nìkterých
pacientù užívajících antidepresiva, látek, které ovlivòují
metabolismus serotoninu.
Ukazuje se, že regulace tìlesné hmotnosti i množství
kostní hmoty je velice jemnì naprogramováno. Pøekroèí-
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pøípadù. Omezení pøíjmu soli by se
pøíznivì odrazilo i na výdajích na
zdravotní péèi, které by se roènì
odhadem snížily o 10–24 mld. USD.
I kdyby ale Amerièané snížili pøíjem soli
z hotových pokrmù a snackù o pouhý
1 g dennì, byl by výsledný efekt stále
znaèný, odpovídající snížení poètu
pøípadù o 20 000–40 000 CHD,
18 000–35 000 srdeèního infarktu,
11 000–23 000 CMP a celkový poèet úmrtí o 15 000–35 000 pøípadù.
Autoøi zdùrazòují, že znaèná èást soli
(sodíku) pochází ze zpracovaných
potravin a dùraznì doporuèují snížení
jejich konzumace.
http://www.ift.org/news_bin/
news/newsFrames.php?aName=1266330708
(kop)

me-li meze pro správnou funkci tohoto systému, dostaneme se do bludného kruhu zvyšování hmotnosti, který se jen
velice obtížnì pøetíná.
www.sciencedaily.com
Št

Marináda ze zeleného èaje

Výzkumníci v Portugalsku zkoumali vliv marinády na
bázi zeleného èaje na tvorbu ètyø heterocyklických aromatických aminù (kancerogenní látky) pøi smažení plátkù
hovìzího masa pøi teplotì 180–200 °C po dobu ètyø minut
po každé stranì. Marináda s vysokým obsahem katechinù
byla pøipravena z 1 g zeleného èaje a 125 ml vaøící vody.
Doba loužení byla 10 minut. Ètyøi heterocyklické aminy se
sledovaly v mase marinovaném pøed smažením po dobu
1, 2, 4 a 6 hodin pøi teplotì 5 °C a v mase, které se nemarinovalo (kontrola). Zjistilo se, že v mase marinovaném po
dobu 6 hodin v marinádì ze zeleného èaje byl po smažení
o 75 % nižší obsah heterocyklických aminù, pøièemž dva
aminy ze ètyø sledovaných se nevyskytly vùbec. Souèástí
pokusu byla i senzorická analýza. U všech 13 znakù, které
se hodnotily, nebyly zjištìny žádné významné rozdíly mezi
marinovaným a nemarinovaným masem.
Vzhledem k tomu, že katechiny jsou pøirozenou složkou zeleného èaje, který se konzumuje na celém svìtì
bez jakýchkoliv rizik pro zdraví èlovìka, autoøi studie
se domnívají, že by se popsaná metoda mohla uplatnit
v budoucnu, zvláštì pøi pøípravì masa pro dìti a pro
osoby, které ze zdravotních nebo náboženských dùvodù
nemohou používat marinády s obsahem alkoholu.
I. Quelhas, C. Petisca, O. Viegas, A. Melo, O. Pinho,
I.M.P.L.V.O. Ferreira. Effect of green tea marinades
on the formation of heterocyclic aromatic amines
and sensory quality of pan-fried beef. Food Chemistry, Volume 122, Issue 1, 1 September 2010,
Pages 98-104. In Press, Corrected Proof,
Available online 13 February 2010.
(quas)

Nanotechnologie a potraviny
Doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc.,
Technologické centrum AV ÈR

Abstrakt
Využití nanotechnologií pøi výrobì a balení potravin pøináší mnohé výhody. Èlánek poskytuje struèný
pøehled nanotechnologií uplatòujících se v potravináøství. Jsou uvedeny pøíklady komerèních výrobkù
a jejich výrobcù. Èlánek se také vìnuje evropskému
úsilí zajistit odpovìdné a bezpeèné využívání nanotechnologií.
Úvod
Lidé pøi koupi potravin vyhledávají takové potraviny, které jsou èerstvé, mají pøíjemnou chuś, vùni
a barvu, mají dobrou nutrièní hodnotu, jsou zdravotnì vhodné, nezávadné, dobøe zabalené a dlouho
vydrží. S využitím nanotechnologií mohou být upraveny bìžné potraviny tak, aby splnily tyto požadavky. Využití nanotechnologií v potravináøství je zatím
mladá disciplina. V èlánku se pokusíme nastínit
pøehled problematiky a ètenáøovi, který by se chtìl
dovìdìt více, doporuèujeme pøeèíst si napø. rozsáhlý èlánek britských autorù Q. Chudryho a kol.(1)
„Applications and implications of nanotechnologies
for the food sector“. Èlánek byl uveøejnìn v r. 2008
v èasopise „Food Additives and Contaminants“ a je
možno si ho stáhnout z internetu. Samozøejmì je
i øada dalších èlánkù, zpráv a studií zabývajících se
touto tématikou (2, 3, 4, 5).
Je mnoho potencionálních i reálných aplikací
nanomateriálù a nanotechnologií v potravináøství.
Nejrozvinutìjší je oblast využití nanokompozitních
materiálù pro balení potravin. Na trhu již jsou napø.
plastové pivní a nápojové láhve, které jsou schopny
uchovat po øadu mìsícù pivo a sycené nápoje. Nanoèástice zabudované do polymeru zajistí podstatné
zvýšení bariérového efektu polymeru pro únik oxidu
uhlièitého a prùnik nežádoucího kyslíku. Dalším
výrobkem na trhu jsou napø. plastové nádoby pro
uskladnìní potravin. Jsou vyrobeny z polymerù,
v nichž jsou rozptýleny nanoèástice støíbra, které zabíjejí bakterie, a to i ty, které jsou na povrchu nádob
a zbyly tam z døíve uchovávaných potravin.
Ve vývoji je užití nanosenzorù pro sledování kvality
balených potravin. Nanosenzory detekují plyny uvolòované z potravin v dùsledku jejich kažení a ukazují to
na pøíklad tím, že mìní svou barvu. Jiné nanosenzory
zjišśují pøítomnost baktérií a jiných zneèisśujících látek,

napø. salmonely na povrchu balených potravin nebo
pesticidy na baleném ovoci a zeleninì.
Pomocí nanomateriálù se dá mìnit charakteristika
potravin, tedy jejich chutì a vùnì, nutrièní hodnota,
obsah soli, cukru, tukù, textura a konsistence. Dále
se dají potraviny obohacovat potøebnými látkami, jako
jsou vitaminy, enzymy apod.
Obaly
Obaly slouží k ochranì potravin pøed vlivem prostøedí, tj. pøed vlhkostí, kyslíkem, svìtlem a teplem,
a také pøed fyzickým poškozením a kontaminací
mikroorganizmy. Jako obaly se obvykle používají
polymerní nanokompozity neboli polymerní filmy
obsahující nanoèástice. Úlohou tìchto nanoèástic je
zlepšit mechanické vlastnosti tìchto filmù a pøípadnì
ochránit potraviny pøed pùsobením mikrobù.
Polymer y pro tyto úèely se vìtšinou v yrábìjí
z ropy, ale zkoumají se také biopolymery vyrábìné
z døevní hmoty nebo obilních odpadù, které mají
vítanou vlastnost, a to že jsou biologicky degradovatelné. Mají však i špatné vlastnosti, nízkou mechanickou pevnost a nevhodné bariérové vlastnosti
pro prùnik plynù. Díky možnosti zabudovat do nich
nanoèástice, obvykle jílové, se jejich kvalita zvyšuje
na potøebnou míru.
Polymerní obaly jsou polopropustné pro nežádoucí unikání CO2 u nápojù a pro rovnìž nežádoucí
vnikání kyslíku u potravin. Zabudování nanoèástic
do polymerní matrice nebo nanesení tenké kovové
vrstvy zvýší bariérový efekt obalu. Nìkteré potraviny
se navíc balí v inertní atmosféøe nebo aspoò v atmosféøe s nízkou koncentrací kyslíku. Jejich skladovací
doba se údajnì prodlouží až 4x a souèasnì se zamezí rùstu mikrobù.
Uveïme nìkolik pøíkladù. Malá španìlská firma
NANOGAP vyvíjí a produkuje nanoèástice støíbra
pro zabudování do potravinových polymerních obalù,
které tak získají antimikrobiální úèinky. Firma Bayer
Polymers potahuje vnitøky papírových kartonù vrstvami kompozitù obsahujících jílové nanoèástice a tvrdí,
že šśáva vydrží v tìchto kartonech déle èerstvá. Pivo
v plastových láhvích z nanokompozitù vydrží skladování
až 6 mìsícù. Pro výrobu lahví se používá nanokompozit
na bázi nylonu s komerèním názvem Imperm od firmy
Nanocor nebo nanokompozit Aegys OXCE Barrier Nylon Resin od firmy Honeywell. Nanoèástice v nylonové
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matrici brání unikání CO2 z lahví a vnikání kyslíku. Navíc
jsou plastové láhve lehèí než sklenìné.
Nanokompozitní obaly se všeobecnì považují za
komerènì velmi perspektivní oblast aplikací nanotechnologií. Podle výhledové studie provedené firmou iRAP – Innovative Research and Products, Inc.
trh pro tyto speciální obaly se vyšplhá z èástky 4,13
miliard USD v r. 2008 na èástku 7,3 miliard USD v r.
2014, tedy bude mít nárùst 11,65 % roènì. Podle
této studie nanokompozitní obaly najdou uplatnìní
zejména v balení peèiva a masných výrobkù.
I výzkum nanoobalù je rozsáhlý. Na University of
Leeds, UK se testují antimikrobiální obaly obsahující nanoèástice zinku, vápníku, oxidu manganatého
a oxidu titanièitého. Na University of Hohenheim
v Nìmecku a v ústavu Agrochemistry and Food Technology Institute ve Španìlsku se zkoumají a vyrábìjí
metodou electrospinningu antimikrobiální nanovlákna a nanotextilie z chitosanu pro úèely obalových
technik a materiálù. Biodegradovatelné nanokompozity na bázi nanocelulózy extrahované z døevních
vláken jsou pøedmìtem výzkumu ve Finsku v centru
VTT Technical Research Centre a ve Švédsku ve firmì Innventia. Cílem výzkumu je zvýšení bariérového
úèinku.
Potravinové pøísady a doplòky
Jak již bylo uvedeno na zaèátku, pomocí nanomateriálù se dá mìnit charakteristika potravin. Nanoèástice mohou sloužit k tomu, aby se do potravin
a potom do tìla dostaly vitaminy nebo jiné živiny,
aniž by se pøitom zmìnila chuś a vzhled potraviny
nebo pokrmu. Princip funkce spoèívá v tom, že
nanoèástice nejdøíve opouzdøí onu žádanou látku
a utvoøí jakousi nanokapsli. Kapsle nyní procestuje žaludkem, aniž by se cokoli stalo s jejím obsahem, a dostane se až na místo, kde se mùže otevøít
a pøedat svùj obsah do krevního obìhu. Pro nìkteré živiny, vitaminy nebo další látky je to metoda, jak
pøekonat agresivní žaludeèní prostøedí a dostat se
až na místo urèení, tedy do krve. Zkoumá se rovnìž
využití nanokapslí jako rezervoárù urèitých látek
potøebných pro tìlo, které se otevøou, až když je
v tìle nedostatek dané látky.
Uveïme nìkolik pøíkladù. Nìmecká firma BASF
vyvinula systém zapouzdøování známého antioxidantu lykopenu do mikrokapslí tvoøených škrobovými, cukrovými nebo želatinovými kulièkami. Cílem
vývoje bylo, aby ve vodì nerozpustný lykopen mohl
být pøidáván do nápojù a aby je nezakalil v dùsledku své rozpustnosti jen v tucích. Takto upravený
lykopen vyrábí v poboèce BASF v Ballerup v Dánsku. Ve výrobním programu jsou i další ve vodì nerozpustné a takto upravené látky jako karotenoidy
a omega-3 mastné kyseliny. Podobnì firma AQUANOVA vyvinula technologii zapouzdøených vitaminù

136

Výživa a potraviny 5/2010

A a E, beta karotenu, luteinu, omega-3 mastných
kyselin a koenzymu Q10 a má je ve svém výrobním
programu.
Nanopotraviny a firmy
High- tech holandská firma Nanomi se vìnuje
vývoji pøesnì definovaných funkèních emulsí a mikro- a nanokulièek. Vyrábí napø. mikrokulièky jako
nosièe vitaminu B12. Síta na výrobu mikrokulièek
pro nì dodává holandská firma Aquamarijn Micro
Filtration.
Nìmecká firma ItN Nanovation vyrábí keramické
nanofiltry a nanosíta pro výrobu nápojù, konkrétnì na
zahušśování ovocných šśáv a filtraci piva, a pro potravináøský prùmysl na zpracování mléka, separaci proteinù a výrobu jedlých olejù.
Americká firma Salvona Technologies Inc. je výrobcem produktù s komerèním názvem SalSphere a NanoSal. Jsou to submikronové kulièky a nanokulièky,
jejichž úkolem je pùsobit jako nosièe rùzných ingrediencí a markerù ke specifickým buòkám. Technologie
založená na tìchto kulièkách nalézá použití v peèivu,
upraveném masu, koøení, žvýkaèkách, polévkách,
džusech atd. Kraft Foods, Inc. vyrábí a prodává ve
svých dceøinných spoleènostech balené potraviny
jako malá obèerstvení, nápoje, sýr, masové výrobky
a zeleninu. Potraviny balí do moderních nanoobalù.
Nestlé a Unilever vyvinuly zmrzlinu na bázi nanoemulze. Zmrzlina má nižší obsah tuku než bìžná tuèná
zmrzlina a pøesto si zachovala stejnou vùni a konzistenci.
Izraelská firma Nutralease vyvinula technologii
s komerèním názvem NSSL - self-assembled liquid
structures. Pomocí této metody se dají vytváøet speciální nanostruktury – micely, duté koule složené z tukù
s dutinou uprostøed. Jsou urèeny pro transport lykopenu, beta-karotenu, luteinu, fytosterolù, koenzymu
Q10 a dalších látek v živých organismech.
Firmy Nu-Mega (USA) a Clover Corp. vyrábìjí nanokapsle obsahující rybí tuk z tuòákù jako zdroj omega-3 mastných kyselin avitaminu D k obohacování potravin. Výhodou tohoto øešení je, že se kapsle otevírají
až v žaludku a tudíž potraviny nepáchnou po rybách.
Latinsko-americké firmy dodávající ovoce do USA
potahují toto ovoce blíže neurèenými voskovými nanovrstvami kvùli prodloužení dopravní a skladovací
doby.
Existuje témìø 20 velkých výrobcù potravin, kteøí
ve svých laboratoøích vyvíjejí nové výrobky na bázi
nanotechnologií a nìkteré z nich již vyrábìjí. Jsou to
zejména: Nestlé, Hershey, Cargill, Campbell Soup,
Sara Lee, H.J.Heinz, PepsiCola, Unilever, FrieslandCampina, Grolsch, Kraft Foods, General Mills, Danisco, Arla foods. Vzhledem k tomu, že v poslední
dobì sílí spotøebitelská nedùvìra k výrobkùm s využitím nanotechnologií a že státy vè. EU kladou nyní

dùraz na zjištìní pøípadných zdravotních rizik spojených s tìmito výrobky, firmy vìtšinou tají své výzkumy a rùzná opatøení a také nesdìlují, ve kterých
výrobcích byly použity nanomateriály a nanotechnologie.
Nano potraviny a obèané
Podle zprávy Friends of Earth, celosvìtové sítì
skupin obèanù, kteøí v 77 zemích svìta sledují veøejné dìní a bojují za životní prostøedí a zdraví lidí, bylo
v r. 2008 na trhu již 104 potravinových výrobkù a dalších 400–500 výrobkù v oblasti obalových materiálù obsahujících nanomateriály. Podle nejrùznìjších
prognóz se dá pøedpokládat, že v nejbližších létech
dojde k velký rozmachu produkce nanopotravin a zejména obalových nanomateriálù a k rùstu poètu firem
v tomto oboru a jejich ziskù.
Tato inovaèní exploze se snaží získat obèany pro
nákup nanopotravin zdùrazòováním jejich pøíjemné
chuti, vùnì, barvy, zvýšené nutrièní hodnoty a prodloužené trvanlivosti. Obèané a rùzné nevládní organizace typu Friends of Earth však kladou otázky,
zda potraviny obsahující nanoèástice jsou pro lidské
zdraví bezpeèné, když se ví, že materiály ve formì
nanoèástic mají jiné vlastnosti, napø. chemickou re-

aktivitu, bioaktivitu a absorpèní kapacitu, než v bìžné
makroskopické formì.
Na tyto podnìty i z vlastní iniciativy reagovala øada
relevantních národních i evropských institucí a snaží se hledat øešení pro odpovìdný výzkum a využití
nanomateriálù a nanotechnologií v širokém spektru
oborù, nejen v potravináøství.
Evropská komise požádala organizaci EFSA (European Food Safety Authority) o stanoviska a doporuèení k problematice v oblasti potravin. EFSA vypracovala v r. 2009 dokument „The Potential Risks Arising
from Nanoscience and Nanotechnologies on Food
and Feed Safety“ (5) obsahující hodnocení souèasného stavu znalostí co do chování èlovìkem vyrobených nanomateriálù (ENM – Engineered Nanomaterials) použitých v potravinách a krmivech, jejich vlivu na
živý organismus a jejich toxicity. EFSA musela konstatovat, že v souèasné dobì nelze vyhodnotit rizika
související s užitím nanotechnologií v potravinách,
a to z tìchto pøíèin: Je nesnadné charakterizovat, zjistit a zmìøit ENM v potravinách a biologickém prostøedí
a dosud je jen málo informací o jejich toxicitì a vlivu
jejich expozice na živé organizmy. EFSA v dokumentu
zaznamenala øadu doporuèení.
Ve Velké Británii Komise pro vìdu a techniku Snìmovny lordù uveøejnila v lednu 2010 zprávu „Nanotechnologies and Food“. Kromì jiného se v ní volá
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po zøízení veøejného registru všech potravin a potravinových obalù obsahujících nanomateriály, který by
byl pøístupný online. Volá se také po novele potravinových norem.
Komise pro životní prostøedí Evropského parlamentu odsouhlasila v bøeznu 2010 návrh modernizace,
zjednodušení a upøesnìní právních pøedpisù týkajících se znaèení potravin uvnitø EU, a to s požadavkem uvádìt v tomto znaèení, zda produkt obsahuje
nanomateriály.
Komise pro životní prostøedí, veøejné zdraví a bezpeènost potravin odhlasovala návrh právních pøedpisù týkajících se tzv. „novel foods“, tj. potravin, které
nebyly konzumovány podstatnou mìrou pøed kvìtnem 1997, tedy v dobì, kdy se ještì nanotechnologie v potravináøství neuplatòovaly. Navržené pøedpisy požadují, aby potraviny vyrobené s použitím nanotechnologií musely projít vyhodnocením rizik ještì
pøed schválením pro používání a aby byly adekvátnì
oznaèeny.
Závìr
Dá se oèekávat, že v nejbližší budoucnosti se objeví
na trhu nové výrobky, v nichž byly využity nanotechnologie, a to zejména proto, že pøinášejí potenciální užitek prùmyslu i spotøebitelùm. Užitek spoèívá v delším
udržení kvality a svìžesti potraviny, v možnosti dodat
jí nové chuti a vùnì a v dosažení vyšší nutrièní hodnoty pøi nižším obsah soli, cukru, tukù a konzervaèních
prostøedkù pøi zachování chuśových vjemù zákazníka.
V otázkách bezpeènosti nanopotravin z hlediska zdraví
spotøebitelù bude nutno provést systematický výzkum
potenciálních zdravotních dopadù a pøinutit výrobce
k zavedení nutných opatøení. Mají-li mít nanopotraviny
úspìch na trhu, je nutno o nich spotøebitelùm poskytovat informace a vtahovat spotøebitele do rozhodovacího
procesu o míøe výhod a rizik. Soubìžnì s tím je tøeba
zvyšovat vzdìlanost obèanù v oblasti nanotechnologií,
aś už ve školách, kurzech nebo prostøednictvím sdìlovacích prostøedkù.
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Abstract
Application of nanotechnologies in food processing and
packaging brings a great deal of benefits. The paper provides a brief overview of food processing technologies
and food packaging. Examples of commercial products
and their manufacturers are given. The paper also comments the European efforts to ensure a safe and responsible use of nanotechnology.
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Osobní zprávy
RNDr. Jana Mòuková, CSc. jubiluje
Už i Jana Mòuková, stále svìží, plná energie
a aktivní, vstupuje mezi seniory! Její datum narození, tedy tøináctka, je podle mne velmi šśastné èíslo a pøináší hodnì pøíjemných záležitostí.
Ovšem, aby se dodržela pøirozená rovnováha,
pøíjemnosti bývají doprovázeny nepøíjemnostmi.
Jana si rùzných problémù už užila dost a tak jí
držíme palce, aby nadále ji provázely už jen vìtšinou radosti. Jana je stále vìrná výživì, zejména vitaminùm. Teï již v žádném ústavu nepracuje
a tak tuto problematiku sleduje èetbou a posloucháním pøednášek.
Po vystudování pracovala v Kontrolnì-zkušebním a zbožíznaleckém ústavu v Praze, pak
v novì zøízené laboratoøi nutrièních hodnot a ve
Výzkumném ústavu obchodu a po jeho reorganizaci v roce 1969 pøestoupila s celým oddìlením
do Státního zdravotního ústavu v Praze, kde pracovala až do odchodu z aktivní pracovní èinnosti.
Vitaminy ji provázely po celý život, a to už od její
diplomové práce, pøes její kandidátskou disertaèní práci, ale také i po sametové revoluci, kdy pomáhala øešit novým výrobcùm vitaminù nejasné
situace. V oblasti vitaminù spolupracovala s Výzkumným ústavem potravináøským. O výsledcích
své práce referovala na rùzných konferencích
a semináøích a také je zveøejòovala v rùzných èasopisech. Na její pracovní výsledky bylo naprosté spolehnutí, proto byla využívaná v rùzných ne
zcela jednoznaèných problémech, ve kterých se

Významného jubilea se v mìsíci
záøí dožívá
1. 9.
4. 9.
7. 9.
8. 9.
10. 9.
14. 9.
16. 9.

Ing. Ludvík Beránek,
Ing. Karel Hamr,
MUDr. Jiøí Bastl,
paní Marta Zdaøilová,
Ing. Oldøich Šín,
Ing. Eva Davídková,
Ing. Jitka Knejpová.
v mìsíci øíjnu

15. 10. Ing. Marcela Brandejsová.
Všem jubilantùm srdeènì blahopøejeme!

dovedla vždy jasnì vyjádøit v èem problém tkví
a proè není výsledek od všech úèastníkù stejný.
Jana je stále velmi milá, ochotná, optimistická
a positivnì myslící, naprosto spolehlivá a ve své
práci pøesná.
Pro tyto své vlastnosti byla pøed deseti léty
zvolena do revizní komise Spoleènosti pro výživu, kde pracuje stále a také byla zvolena do
správní rady Nadace NutriVIT, kde vykonávala
funkci pøedsedkynì a to až do zrušení nadace.
V souèasné dobì mnoho èasu vìnuje Jana
Mòuková své široké rodinì a jejich problémy
zvládá obdivuhodnì. Ale má také øadu osobních
zálib, a to fotografování, malování, hudbu a turistiku, zejména pìší. Pøed 3 roky si poøídili s pøítelem dva psy, se kterými dennì chodí na dlouhé
procházky.
Jana se svého jubilea dožívá v plné aktivitì,
svìžesti a zdraví. Gratulujeme jí z celého srdce.
J. Blattná

Z-WARE

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

Komplet SW pro malé jídelny a MŠ
od 7.500,-Kè + DPH 19 %
Školení a servis po celém území ÈR
Havlíèkova 44
Øipská 20a
586 01 Jihlava
627 00 Brno
Tel.: 567 300 410
Tel.: 515 919 840
567 586 104
515 919 841
Mobil: 603 867 521
Mobil: 603 867 521
E-mail: jihlava@z-ware.cz E-mail: walter@z-ware.cz
walter@z-ware.cz
www.z-ware.cz
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Ze svìta výživy
Zmrzlina ke zmíròování
negativních dùsledkù
chemoterapie
CID je oznaèení pro chemoterapií indukovanou diareu (prùjem).
CID mùže vést k anémii a snížení
pøirozené imunity pacienta, a to
nejenom v dùsledku prùjmu, ale
také vinou zvracení a ztrátì chuti
pøi chemoterapii.
Výzkumníci (onkologové) na University of Auckland ve spolupráci
s v ý zkumník y z novozélandské
mlékárenské spoleènosti Fonterra
vyvinuli novou zmrzlinu pro léèebné úèely, která chutná stejnì jako

Ginkgo biloba a epilepsie
Nìmeètí výzkumníci z univerzity
v Bonnu na základì výsledkù studie
publikované v Journal of Natural
Products došli k názoru, že lidé
s epilepsií by mìli být upozoròováni
na možné zvýšení rizika epileptických záchvatù po užívání pøípravkù
s extrakty ginkgo biloba. Jsou pøesvìdèeni, že léky a doplòky stravy
s ginkgo biloba mají na lidské zdraví
škodlivý vliv. Výzkum byl vìnován
konkrétnì chemické slouèeninì
s názvem ginkgotoxin (4‘-o-methylpyridoxin), obsažené v rostlinì.
Výsledky naznaèují, že tato látka
mùže pozmìòovat signální cesty
v organismu spojené s epileptickými
záchvaty a potenciálnì zasahovat
do úèinnosti lékù proti epilepsii.
Souèasný stav poznatkù a dùkazù
v této oblasti ale prozatím nezakládá

bìžná jahodová zmrzlina. Obsahuje
však dvì bioaktivní složky:
mléèný tuk a lak toferin
(bílkovina mléka s antimikrobiálními úèinky). První
pokusy na myších s novì
vyvinutou zmrzlinou nazvanou “ReCharge“ prokázaly
snížení podráždìní výstelky støev a snížení úbytku
hmotnosti.
Spoleènost Fonterra ve
svém speciálním oddìlení L actoPharma studuje
možnosti v yužití složek
mléka k léèebným úèelùm. V souèasné dobì se sleduje u pacientù

postižených rakovinou vliv dennì
podávané zmr zliny
ReCharge (100 g) na
jejich stav v porovnání
se skupinou pacientù
kontrolních, která dostává bìžnou zmrzlinu.
Pøedpokládá se, že
bìhem tøí až ètyø let
se bude zmrzlina ReCharge pøedepisovat
pacientùm pøi chemoterapii.

dùvod k jakémukoliv omezení používání lékù s ginkgo biloba, pouze v pøípadì, že lék chtìjí používat epileptici,
je vhodné, aby o této skuteènosti byli
informováni.
http://www.rssl.com/services/
foodanalysis/FoodEnews/pages/
Foo/de-newsedition.aspx?
Category=E-dition_474
(kop)

a používat vajeèný bílek
jako alternativní strukturální agens pøi
výrobì chleba
a peèiva s nízkým obsahem
lepku. V rámci
studie bylo sledováno chování bílkovin vajeèného bílku v pekaøských
kvasech se zamìøením zejména na
parametry proteolýzy a fermentace.
Rovnìž byla studována schopnost
vajeèného bílku vytváøet u výrobkù s kvasem odpovídající porézní
strukturu.

Bílkoviny vajeèného bílku
ve výrobì bezlepkového peèiva
Výsledk y studie publikované
v prosinci 2009 v èasopisu Journal
of Agricultural and Food Chemistry
naznaèují, že pìnu z vajeèného
bílku lze považovat za prostøedek
napomáhající vytváøení struktury
kvasu pøi pekaøských aplikacích
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Anonym, Dairy
Industries 75, 2010, è. 1, s. 11
(quas)

http://am1.sosland.com/Olive/
ODE/MillingBakingNews/
Milling and Baking News,
January 12, 2010, s. 40
(kop)
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