Výživa
a potraviny 6
Bonmot øíká, že dobøe už bylo
Doèetl jsem se v jednom fejetonu, že v našem tisku pøipadá na jednu dobrou zprávu pìt špatných. Do toho se ale nepoèítá èerná kronika, to by bylo
skóre ještì vyšší. Protože novináøi rádi vyhoví svým zákazníkùm, lze z toho
odvodit, že Èeši si libují v informacích o prùšvizích, nemusí být ale zrovna
katastrofické. V národì také panuje znaèný konzervatizmus, respektive
zøetelný strach z novot.
V oblasti výživy si vzpomeòte, jak byla veøejnost varována pøed výrazným
rùstem cen potravin v r. 2004 pøed vstupem do EU. Pøedpovídaný skokový
rùst cen se nakonec nekonal. Na podzim loòského roku tomu bylo obdobnì.
Shoda okolností vyhnala ceny jako na houpaèce a podle zákona o pravidelnosti výchylek pøi kmitání se ceny opìt uklidnily, pøestože argumenty pro rùst
cen nepominuly (konkurence mezi výrobou potravin a obnovitelnými palivy,
vyšší spotøeba potravin v rozvojových ekonomikách typu Èíny a Indie). Zajímavìjší srovnání pøináší porovnání rùstu platù (pøíjmù) a rùst vydání (nepøesnì
cen), které není nijak zdrcující, naopak.
Dalším steskem v oblasti potravin a výživy je nerovnomìrné postavení jednotlivých hráèù na tomto bitevním poli. Obchodní øetìzce tlaèí ceny dolù (což
prostým obèanùm nevadí, naopak), potravináøi si stìžují na nízkou rentabilitu
a zemìdìlci na trvalou nekonkurenceschopnost. Potravináøští ekonomové
v Potravináøské komoøe vidí pøíèinu v neregulované èinnosti øetìzcù, navíc
vìtšinou spoèívajících v „cizáckých“ rukách, což vede k údajnému odèerpávání ziskù z naší kotliny mimo domácí ekonomickou sféru.
Obyvatelstvo ète chmurné vyhlídky do budoucnosti a úèastní se spoleèenské hry na krizi, aè ta trpí na dùkazní nouzi, aby se o sobotách a nedìlích po
hlavì vrhalo do nájezdù pro zboží vystavené v obchodních øetìzcích. A to se
doba vánoèního obžerství i nákupního šílenství teprve plíživì blíží. Bude hùø!
Protože výživa a potraviny patøí vedle fotbalu a drbech o VIPech mezi
nejfrekventovanìjší témata, masmédia vìnují této problematice ohromnou
pozornost. Televizní poøady o stravování, potravinách a výživì patøí mezi nejsledovanìjší. Hladinu zèeøilo i letos vydané Naøízení o nutrièních a zdravotních
tvrzeních. Ta se ale týkají pouze výrobcù, nikoliv výživáøských „takypublicistù“. Z televize i tiskovin se dozvídáme neuvìøitelné „novinky“. Tak napø., že
hovìzí maso je pro celiaky rizikovou potravinou, protože obsahuje lepek.
Ale biohovìzí je lepku prosté. Nebo že sýry z biomléka jsou zdravìjší než
sýry z konvenèního mléka, protože nemají žádné alergeny. Bio sýry zøejmì
neobsahují pro citlivé jedince mléènou bílkovinu s možnými alergenními úèinky. Tato tvrzení jsou sice v rozporu se skuteèností, ale i s naší legislativou,
konkrétnì se zákonem na ochranu spotøebitele (klamavá reklama), nebo
trestním zákonem (šíøení poplašné zprávy), ale koho to zajímá?
Poplašnou zprávou ale není skuteènost, že prakticky všechny potraviny na
našem trhu, pomineme-li ty, které byly vyrobeny v rozporu se zákonem o potravinách (a tìch je podle monitorovacích zpráv minimum), jsou sice zdravotnì nezávadné, ale mnohé z nich jsou nekvalitní, až k nejídlu. To jsou ty za pár šestákù,
po kterých jdou „lovci cen“. Tady neplatí to cimrmanovské, že „s tím nemusíme
souhlasit, ale to je tak všechno, co s tím mùžeme dìlat“. Ale mùžeme, nemusíme
ty potraviny prostì kupovat. Pokud se stanou potravinové šmejdy neprodejnými,
zmízí z regálù samospádem. A dá se pøedpokládat, že konkurenèní boj mezi
øetìzci o zákazníka ceny pøíliš nezdvihne, jen se asi sníží marže.
Také by se mohli spotøebitelé ohradit pøi rùzných propagaèních zvìrstvech,
jejichž pøíklady jsou výše uvedené. Když si nenecháme všechno líbit, možná,
že prosadíme zlepšení. Alespoò Spoleènost pro výživu se o to snaží. Takže
nejen že dobøe už bylo, ale zase dobøe mùže být.
Per
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Pøístup k výbìru
a konzumaci rostlinných olejù
Prof. MUDr. Josef Šimek, DrSc., Ústav fyziologie LFUK Hradec Králové
Osobám ohroženým obezitou, cukrovkou nebo onemocnìním srdce a cév se od lékaøe pøi zvažování dietních úprav dostává, mimo jiné, rady omezit konzumaci
živoèišného tuku a naopak zvýšit pøíjem tuku rostlinného.
Tato rada je dobøe mínìná, zasluhuje si však upøesnìní
v tom, že i živoèišný rybí tuk je pro zdraví výhodný, zatímco
rostlinný tuk palmový a kokosový nikoliv. Je tedy zøejmé,
že i mezi rostlinnými tuky existují rozdíly. Tím spíše zùstává skuteèností, že pacient nebývá dostateènì pouèen
o tom, na jaký druh rostlinného tuku se zamìøit a kolik
ho konzumovat. Právì na tyto otázky zamýšlíme v našem
èlánku zamìøit pozornost.
V našich obchodech je možno zakoupit tyto oleje:
sluneènicový, øepkový, sójový a též olivový. Lidé váhají,
kterému z dostupných olejù dát pøednost, protože znalosti o jejich skladbì a úèincích bývají u širší laické veøejnosti
znaènì nepøesné. Spíše se dá øíci, že pøístup k výbìru
tìchto potravin má v denním životì živelný charakter. Pøi
tom rostlinné tuky, které mají tvoøit vìtší èást z celkové
potravou pøijímané tukové dávky, jsou-li správnì zvoleny, mohou být významným pomocníkem pøi udržování
lidského zdraví.
V našem èlánku se pokusíme problematiku rostlinných tukù se zamìøením na rostlinné oleje poodkrýt tak,
aby z pøedloženého pojednání vyplynulo pochopení,
jak ke správnému výbìru a využití rostlinných olejù pøistupovat. Ve výkladu se pøidržíme informací jen o tìch
rostlinných olejích, které nám nabízí náš trh. Pro mastné
kyseliny obsažené v rostlinných olejích, ale i v rybím
tuku, budeme používat bìžné mezinárodní oznaèení
(viz tabulka):

sycených MK. V rostlinných olejích se setkáváme se
tøemi druhy tìchto kyselin, vesmìs s øetìzcem o 18
uhlících. Jsou to kyselina olejová (C18:1, OA), kyselina
linolová (C18:2,LA) a kyselina alfa linolenová (C18:3, ALA)
OA patøí do frakce MUFA, LA a ALA do frakce PUFA.
Všechny tøi uvedené MK získáváme z potravy. Zatímco si však tìlo dovede OA zèásti samo vytvoøit, a to z
kyseliny stearové, co se týèe LA a ALA je zcela závislé
na potravì. O PUFA, jejichž nedostateèný pøíjem se
mùže nepøíznivì odrazit na našem zdraví, se proto
hovoøí jako o „nezbytných“ MK. Po pøíjmu potravou se
obì zmínìné PUFA v tìle pøibližnì z 10 % pøestavují
na PUFA o ještì delší molekule a vìtším poètu dvojných vazeb. Z L A vzniká A A, z AL A vzniká kyselina
EPA a DHA. Z AA a z EPA, které se stávají souèástí
bunìèných membrán, vznikají po uvolnìní z této vazby
tkáòové hormony, souhrnnì zvané eikosanoidy. Jsou
to velmi úèinné látky, které se uplatòují pøi øízení mnoha
funkcí v celém tìle. Tak napøíklad LA, která snižuje
hladinu cholesterolu v krevní plazmì, prostøednictvím
eikosanoidù odvozených od A A, podporuje rovnìž
krevní srážení a usnadòuje zánìtlivé pochody v tìle.
AL A snižuje hladinu neutrálního tuku v kr vi a prostøednictvím eikosanoidù odvozených od EPA reakce
krevního srážení spíše brzdí a má též zøetelný protizánìtlivý úèinek. Tato MK se rovnìž výhodnì uplatòuje
v prevenci aterosklerózy, cukrovky a nìkterých forem
rakoviny. Nutno však dodat, že tìlo musí mít oba typy
uvedených reakcí trvale k dispozici, aby je mohlo podle
akutní potøeby využít k udržení své zdravotní rovnováhy.
DHA odvozená od ALA se významnì uplatòuje pøi zrání
dìtského nervového systému a oèní sítnice. Uveïme
Základní údaje o nenasycených mastných kyselinách
si ještì, že se o LA a od ní odvozených PUFA hovoøí
Živoèišný tuk poskytuje tìlu pøedevším SAFA, rostjako o øadì omega-6 (též n-6) MK. Podobné pro ALA
a od ní odvozené PUFA užíváme oznaèení omega-3
linný tuk (rostlinné oleje) je zdrojem pøedevším nena(též n- 3). Uvedená oznaèení
Pøehled oznaèování mastných kyselin (MK)
informují o poloze prvé dvojné
va zby v molekule dané M K
Druh mastné kyseliny
Mezinárodní oznaèení
Charakteristika
uhlíkového øetìzce (1)
poèítáno od metylového konce
kyselina stearová
stearic acid
C18
molekuly.
kyselina olejová
oleic acid
OA
C18:1
Ještì krátký dodatek o úlokyselina linolová
linoleic acid
LA
C18:2
ze OA. Tato kyselina je v tìle
kyselina alfa linolenová
alpha-linolenic acid
ALA
C18:3
kyselina palmitová
palmitic acid
C16
využívána hlavnì v metabolickyselina arachidonová
arachidonic acid
AA
C20:4
kých reakcích, pøi kterých se
kyselina eruková
erucic acid
C22:1
z molekuly uvolòuje energie. Má
kyselina eikosapentaenová
eicosapentaenoic acid
EPA
C20:5
kyselina dokosahexaenová
docosahexaenoic acid
DHA
C22:6
též schopnost pøíznivì ovlivnit
nasycené MK
saturated fatty acids
SFA (SAFA)
skladbu krevních tukù a tak
monoenové MK
monounsaturated FA
MUFA
snižovat riziko rozvoje ateropolyenové MK
polyunsaturated FA
PUFA
trans nenasycené MK
transunsaturated FA
TFA
sklerózy. Protože OA vykazuje
menší tendenci ukládat se do
(1) První èíslo udává poèet uhlíku v øetìzci, èíslo po dvojteèce poèet dvojných vazeb

142

Výživa a potraviny 6/2008

tukových zásob než nasycené MK, vývoj obezity za
bìžných okolností spíše nepodporuje.
Pøestože je náš èlánek vìnován výluènì otázkám
spojeným s konzumací mastných kyselin obsažených
v rostlinných olejích, je vhodné uvést, že oleje nejsou jen
zdrojem tìchto kyselin, ale i dalších užiteèných látek. Jsou
to fytosteroly, které se podílejí na úpravì hladiny cholesterolu v krvi; jsou obsažené zejména u nerafinovaných
olejù (rafinace snižuje jejich obsah asi na tøetinu jejich
pùvodního množství). Dále to jsou tokoferoly (vitamin E),
karotenoidy a polyfenoly, látky, které v souhrnu vykazují
významný antioxidaèní úèinek. V uvádìných rostlinných
olejích je vždy obsaženo i malé množství SAFA, kyseliny
palmitové (C16) a kyseliny stearové (C18). Zatímco kyselina palmitová podporuje rozvoj aterosklerózy, kyselina
stearová tento proces spíše brzdí.
Zastoupení nenasycených mastných kyselin
v jednotlivých olejích
Po výše uvedeném struèném pøehledu o skladbì
a funkcích nenasycených MK pøistoupíme nyní k ujasnìní
v ý bìr u a velikos ti
jejich konzumace.
Nejprve je však tøeba seznámit se se
zastoupením nenasycených MK v jedn o t l i v ý c h o l e j í c h.
Ty j s o u tot i ž v žd y
zdrojem smìsi jednotlivých MK.
Zaèneme uvedením skladby oleje olivového. Tento olej
je sice pøevažujícím
zdrojem OA (podíl na celkovém množství MK obsažených v oleji èiní 55–83 %), obsahuje ale i L A
(7–21 %), maximálnì 0,9 % AL A a v malém množství
i SAFA (kyselinu palmitovou a kyselinu stearovou,
7–20 %).
Sluneènicový olej: OA (14–65 %), LA (40–75 %), ALA
jen ve stopovém množství (0,1–1,8 %), SAFA (3–20 %).
Sójový olej: OA (19–30 %), LA (44–62 %), ALA (4–11 %),
SAFA (3–20 %).
Øepkový olej (bezerukový): OA (40–67 %), LA (16–30 %),
ALA (6–14 %), SAFA (1-6 %).
Jak z pøedložených údajù o skladbì rostlinných olejù
vyplývá, je OA obsažena ve všech uvádìných olejích,
pøièemž nejvíce je jí v olivovém oleji (až 83%) a pomìrnì
vysoký je její obsah i v oleji øepkovém.
LA je rovnìž obsažena ve všech námi uvádìných
olejích. Nejvìtší obsah této kyseliny je ve sluneènicovém
oleji (až 65 %) a v sójovém oleji (až 62 %).
Výskyt ALA je v rostlinných olejích ve srovnání s obsahem LA vzácnìjší. Není prakticky obsažena v olivovém
oleji ani v oleji sluneènicovém. ALA se nalézá v øepkovém oleji (do 14 %) a v sójovém oleji (do 11 %). Dvì

PUFA øady omega-3, EPA a DHA, které v tìle vznikají
z ALA, mùže tìlu poskytnout i rybí tuk. Tuky vybraných
sladkovodních a moøských ryb obsahují 12–24 % tìchto
kyselin. Dodejme, že dobrým, ale v naší výživì málo
využívaným zdrojem ALA je olej z vlašských oøechù
(7–15 %) a olej ze lnìných semen (48–58 %). Z dosud
uvedeného vyplývá, že zatímco zajištìní konzumace
LA pro naše tìlo v potøebném množství není problém,
u ALA, která je obsažena jen v nìkterých olejích, je
situace složitìjší.
Pøi úhradì spotøeby PUFA je tøeba sledovat, zda jsou
v potravì pøítomny obì nezbytné MK (LA i ALA), v jakém množství jsou obsaženy a v jakém jsou vzájemném
pomìru.
Doporuèení konzumace jednotlivých mastných
kyselin
U naší dospìlé populace, z níž vìtší èást vykonává
v souèasné dobì lehkou tìlesnì nenároènou èinnost
(denní energetický výdej èiní pøibližnì 10 000 kJ), se
tuk n a celkovém
množství potravou
pøijímané energie
podílí pøibližnì ze
30 % (25–35 %). To
odpovídá spotøebì
75 g (70–80 g) tuku
za den. Doporuèuje
se, aby se na této
denní celkové tukové dávce podílely
SAFA, pøevážnì živoèišného pùvodu,
z ménì jak jedné
tøetiny a nenasycené MK, pøevážnì
rostlinného pùvodu
z více jak dvou tøetin. To znamená, že podíl SAFA na
celkové potravou pøijímané energii by mìl být menší než
10 % (pøibližnì 8 %, tedy asi 20 g), zato podíl nenasycených MK by se mìl pohybovat až okolo 20 % (asi 55 g).
Nejvìtší èást z nenasycených MK mají tvoøit MUFA, tedy
pøedevším OA. Její podíl na celkovém množství pøijímané energie by nemìl klesnout pod 15 % (40 g). Denní
potøeba dvou nezbytných MK, LA a ALA je nevelká, èiní
ménì než 10 % pøijímané energie. Zdraví pøimìøená
biologická úèinnost LA se pohybuje v rozmezí denní
spotøeby 5–15 g (2–6 % pøijímané energie) a biologická
úèinnost ALA v rozmezí spotøeby 1–3 g (0,5–1,5 %) za
den. Denní spotøeba EPA a DHA èiní v souhrnu pøibližnì
800 mg (0,4 % celkovì pøijímané energie). Toto množství
je obsaženo pøibližnì ve 4 ml rybího tuku. I když spotøeba PUFA je nevelká, musí být v zájmu udržení dobrého
zdraví dodržena.
Význam vzájemného pomìru mezi LA a ALA pøi jejich
konzumaci
Mezi spotøebou obou nezbytných PUFA by mìl být
dodržován vzájemný pomìr, 5:1 (LA : ALA), ne vyšší.
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Jestliže potrava obsahuje podstatnì vìtší množství LA
a pomìr mezi konzumovanými dávkami obou PUFA tak
dosahuje podstatnì vyšších hodnot, napøíklad 15 : 1, èi
ještì vyšších, dochází k výrazné pøevaze úèinkù eikosanoidù vytvoøených z AA, (øada omega-6). Mùže k tomu dojít
napøíklad pøi jednostranné konzumaci oleje sluneènicového, který neobsahuje ALA, o kterou je tak organismus
dlouhodobì ochuzován. Pøevaha úèinkù eikosanoidù
odvozených od AA mùže mít za následek závažné, až
vyslovenì nepøíznivé zdravotní dùsledky. Dojde mezi
jiným ke zvýšení krevní srážlivosti, k omezení likvidace
krevních sraženin a k podpoøe rozvoje nìkterých chorob,
napøíklad aterosklerózy.
Zvyšuje se riziko infarktu a mozkové mrtvice. Zvýšená
aktivita zánìtlivých dìjù zhoršuje stav kloubních onemocnìní. Uvedené zmìny v souhrnu vážnì ohrožují zdravotní
stav, a to zvláštì u starých osob.
Výbìr olejù, velikost a úpravy jejich konzumace
Požadavek na zajištìní vhodného pomìru mezi LA
a ALA ve výživì a tomu odpovídající konzumaci tìchto
PUFA by proto mìl být vodítkem pøi výbìru rostlinných
olejù. I když jsou obì PUFA obsaženy v oleji øepkovém
i v oleji sójovém, jako nejvhodnìjší se s ohledem na splnìní
výše uvedených požadavkù jeví být olej øepkový. K úhradì
denní potøeby obou PUFA staèí dvì polévkové lžíce tohoto
oleje (LA : ALA = 3 : 1 až 2 : 1). I když sójový olej oproti
oleji øepkovém vykazuje vyšší obsah LA a pomìr mezi
LA a ALA u tohoto oleje èiní pøibližnì 6 : 1, je i tento olej
použitelný k bìžné konzumaci. Doporuèit je možno jednu
až dvì lžíce tohoto oleje za den a tento pøíjem doplòovat
èastou konzumací rybích pokrmù (viz níže).
Složitìjší je situace u oleje sluneènicového, který obsahuje znaèné množství LA (až 70 %) a prakticky žádnou
ALA. Osobám zvyklým konzumovat pravidelnì tento olej
se proto doporuèuje doplòovat tuto konzumaci o vhodný
zdroj omega-3 PUFA. Jako vhodné se jeví 1–2 pokrmy
zhotovené z tuènìjšího rybího masa za týden. Celkem tedy
200–300 g ryby – lososa, makrely, tuòáka, sleïù a ze
sladkovodních ryb hlavnì kapra. Rybí pokrmy podané
v uvedeném množství poskytují tìlu týdenní dávku EPA
a DHA. Uvedené uspoøádání stravy zabrání nepøíznivému zdravotnímu pùsobení dlouhodobé konzumace
samotného oleje sluneènicového. Èastá konzumace
rybích pokrmù by ostatnì mìla být souèástí všech jídelníèkù, nehledì na to, jaký olej je bìžnì konzumován.
Rybí maso je i zdrojem jodu. Je tøeba poznamenat, že
poslední sledování ukazují, že jodový deficit byl v ÈR
v podstatì vyøešen používáním jodované soli pøi výrobì
dalších potravin (peèivo, masné výrobky, sýry).
I jednostranné používání oleje olivového by bylo
chybou. Tento olej rovnìž neobsahuje ALA jako olej
sluneènicový. V zemích, kde je olivový olej pøevážnì
konzumován, je deficit ALA korigován èastou konzumací

rybích pokrmù a zaøazením potravin, napøíklad margarínù, k jejichž výrobì byly použity oleje obsahující ALA,
zvláštì olej øepkový.
Závìreèný komentáø
Výše uvedená, odbornì podložená a zdravotnì
výhodná doporuèení konzumace jednotlivých druhù
MK se vìtšinou, ke škodì našeho zdraví, nedodržují. Bìžnì se potravou pøijímá více nasycených MK
živoèišného pùvodu než je tøeba a nedostateèná je
naopak konzumace nenasycených MK z rostlinných
zdrojù. Nevýhodný je nemalý deficit, který se týká OA.
Ta se má, jak bylo výše uvedeno, na celkové tukové
dávce pøijímané potravou podílet témìø ze dvou tøetin.
Vážné nedostatky se však týkají i konzumace nezbytných PUFA. Pøíjem LA vìtšinou znaènì pøevažuje nad
pøíjmem ALA. Pomìr mezi LA a ALA dosahuje èasto
15 : 1 i více, tedy hodnot, které jsou pokládány za
zdravotnì rizikové. Uvádí se, že u stravy tak zvaného
„západního typu“, ke které mùžeme pøiøadit i naši
stravu, èiní tento pomìr až 30 : 1. Nedostateèná je
stále i konzumace ryb, které jsou výhodným zdrojem
PUFA øady omega-3, odvozených od ALA. Z uvedeného je zøejmé, že ve výživì našeho obyvatelstva je
stále co napravovat.
Setkat se mùžeme s varováním, že i konzumace rostlinných olejù mùže pøispìt k vývoji obezity. Pøi správné
konzumaci tìchto olejù je to však nepravdìpodobné.
Je tøeba si uvìdomit, že pøíjem olejù obsahujících PUFA
by mìl být co do množství limitován, jak na to upozoròuje i náš èlánek. Stále platí, že u nás k rozvoji obezity
pøispívají pøedevším nasycené mastné kyseliny živoèišného pùvodu. Varování o možné úèasti rostlinných
olejù na tomto úèinku by nás proto od jejich pøimìøené,
pravidelné konzumace, nemìlo odradit.
Závìrem se pøimlouváme, abychom ke konzumaci rostlinných olejù pøistupovali jako k lékùm. Není
napøíklad vhodné pøilévat tyto oleje do pokrmù v nekontrolovatelném množství. Na místì je naopak jejich
dávkování, napøíklad pomocí lžíce. Existuje obava, že
nadmìrná konzumace rostlinných olejù obsahujících
PUFA mùže vést k nepøíznivým zdravotním dùsledkùm,
vyvolaným v tìle nežádoucími oxidaèními zmìnami
tìchto kyselin. Ty však mohou vzniknout i mimo naše
tìlo a to vlivem vysokého zahøátí rostlinných olejù,
napøíklad pøi smažení. Za nejvýhodnìjší se pokládá
používání rostlinných olejù, zvláštì tìch, které obsahují
PUFA ve vìtším množství, ve studené kuchyni. Pro teplou kuchyni je vhodné vybírat ty oleje a rostlinné tuky,
které jsou pro toto použití doporuèeny. Dodejme však,
že náš pøístup ke konzumaci oleje olivového, který je
pøevážným zdrojem OA, vyznaèující se jednou dvojnou
vazbou, mùže být ve srovnání s oleji obsahujícími PUFA
benevolentnìjší.

Termíny akcí Spoleènosti pro výživu pro rok 2008
2. prosince 2008 (úterý)
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Výživa a kardiovaskulární nemoci

Autoklub Praha

Ekologické zemìdìlství a biopotraviny
v ÈR v roce 2007
Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
Ke konci roku 2007 v ÈR ekologicky hospodaøilo 1.818 farem na
výmìøe 312.890 ha, což pøedstavuje
7,35 % z celkové pùdní výmìry. Nejvìtší poèet ekologických farem (170)
najdeme v Jihoèeském kraji, nejvìtší
rozlohou ekofarem se mùže pyšnit kraj
karlovarský s více než 51 000 ha.
Trvalé travní porosty (louky a pastviny)
se podílely na celkové ploše ekologického zemìdìlství z 82,5 %, což jest
stav prakticky setrvalý. Z rostlinné
výroby pøipadá nejvìtší podíl na obiloviny, v živoèišné výrobì na hovìzí
maso a mléko (kravské a kozí).
Ve srovnání s pøedešlými roèníky se
zvýšila plocha vinic (na 245 ha) a sadù
(na 1.625 ha). Rostou i poèty zpracovatelù biosurovin, v souèasnosti je jich
více než 250. Vlastnímu zpracování
bioproduktù se stále vìnuje pomìrnì
malý poèet ekofarem. Rozvoji brání
pøísné pøedpisy vyžadující investice na
technické vybavení dle veterinárních
a hygienických požadavkù.
V r. 2006 se utratilo za bioprodukty v ÈR 760 milionù
Kè (tedy asi 76 Kè na osobu), v roce 2007 to byly již 1,3
miliardy Kè (130 Kè na osobu). Pøedstavuje to meziroèní
zvýšení o 70 %. Ve shodì s celosvìtovými vývojovými
trendy se odhaduje, že v r. 2010 to budou až 3 miliardy,
možná i více.
Poptávka u nás silnì pøevyšuje nabídku, vìtšina biopotravin na trhu proto je importována. Obchod si stìžuje na
nedostatek i základních potravin v bio – jakosti. Farmáøi si
stìžují na nevyhovující cenovou politiku, a proto své produkty výhodnìji zpenìžují vývozem do zahranièí. Všichni
si pak stìžují na nedostateènou podporu státem. Byla
by škoda, aby „bio boomu“, který se raketovou rychlostí
rozjíždí v okolním svìtì, naši podnikatelé jen z uctivého
povzdálí pøihlíželi.
Zvýšená poptávka po biopotravinách probouzí zájem
i obchodních øetìzcù. V r. 2007 diskont Plus nabídl
svým zákazníkùm i biopotraviny, èímž se stal nejvìtším
maloobchodníkem s biopotravinami na èeském trhu.
Koncem r. 2007 nabízelo v ÈR bio produkty pøibližnì
3000 maloobchodních prodejen, nejvíce v super a hypermarketech (67 %), v prodejnách Zdravé výživy a
biopotravin (22,5 %) a v lékárnách (5 %). Pøibližnì 2 %
bioproduktù se prodalo pøímo „ze dvora“ na farmách
a malé množství (kolem 0,5 %) se zužitkuje v gastronomických zaøízeních.
Nejvìtším naším výrobcem biopotravin ze souèasných
253 podnikù byla vloni olomoucká Olma (mléko a mléèné
produkty).

Poèet obyvatel pravidelnì nakupujících biopotraviny èinil v roce 2007 necelých 5 %. Asi tøetina populace biopotraviny
zná a nakupuje nepravidelnì. Námitkou
v neprospìch biopotravin bývá èasto
uvádìna jejich znatelnì vyšší cena ve
srovnání s konvenèními: za rodinný nákup
je v prùmìru dvojnásobná. Mezi výrobky
s nejvìtším cenovým navýšením patøí drùbeží maso, ovoce, zelenina a brambory.
V r. 2007 se mohli ekologiètí producenti setkávat pøi únorové konferenci o ekologickém zemìdìlství, na
norimberském veletrhu bioproduktù
BIOFACH, na Evropské letní akademii
v Lednici na Moravì a na bruselském
ekologickém kongresu, zabývajících
se biopotravinami a reformovanou
evropskou zemìdìlskou politikou. Za
zmínku také stojí zmìkèená norma pro
„zneèištìní“ biopotravin GMO, a to
velmi radikálnì z dosavadních 0,1 %
na 0,9 %.

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 5.500,- Kè + DPH 19 %

Komplet SW pro malé jídelny a MŠ
od 7.100,-Kè + DPH 19 %
Školení a servis po celém území ÈR
Havlíèkova 44
Hviezdoslavova 29a
586 01 Jihlava
628 00 Brno - Líšeò
Tel.:
567300410
Tel.:
544211197
567586104
544219288
Mobil: 603 867521
Mobil: 603 867521
E-mail: jihlava@z-ware.cz E-mail: brno@z-ware.cz
walter@z-ware.cz
www.z-ware.cz
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Speciální potraviny ve sportu
Ing. Ivan Mach, CSc., MUDr. Darja Štundlová
Praha
Ve sportu lze vnímat nutriènì bohatou stravu
a vyvážený pitný režim jako dùležitý doplnìk tréninkové aktivity a i jako pøedpoklad efektivnosti
tréninku. Chybí však studie s dostateènou vypovídací schopností, které by tyto vztahy mezi výživou
a sportovní výkonností potvrdily èi vyvrátily. Dodnes
trvá nedostatek tìchto výzkumù a možná i z tohoto
dùvodu je výživa sportovcù postavená pøedevším na
bìžných potravinách z tržní sítì ve vìtšinì pøípadù
nevyvážená.
Doplòky stravy – øešení?
Sportovci nezùstali ušetøeni marketingového
marasmu, který provázel na konci osmdesátých
let nástup tzv. doplòkù stravy pro sportovce, èasto
bez odpovídající dokumentace, regulace a zejména
kontroly, na náš trh. Do r. 1989 byly tyto potravináøské výrobky centrálnì k dispozici jen pro vybrané
sporty a pro jejich špièkové reprezentanty na úzce
limitovaný pøídìl, o jehož výši rozhodovali vysocí
funkcionáøi ÚV ÈSTV. Oèekávání sportovcù, jejich
trenérù a lékaøù bylo pøehnané, což tìmto pøípravkùm, navíc tehdy oficiálnì nazývaným „podpùrné
prostøedky“, dodávalo nezaslouženì pøidanou
hodnotu, resp. placebo efekt.
Dodnes nejsou nìkterým sportovcùm a jejich trenérùm zcela jasné rozdíly mezi podpùrným prostøedkem, doplòkem stravy (registrovaným jako potravina),
potravinou pro zvláštní výživu sportovcù èi dopingem
(vìtšinou registrovaným jako lék), tj. zakázanou podporou sportovního výkonu pomocí manipulace s léky
a podobnými látkami. Doplòky stravy jsou potraviny,
které mají oproti bìžným potravinám vyšší obsah nìkterých látek (vitaminù, minerálních látek apod.). Nejsou urèeny k léèbì onemocnìní a jejich regulace je
v kompetenci MZd ÈR, které pøed jejich uvedením na
trh posuzuje pouze zdravotní nezávadnost, ale není
hodnocena jejich úèinnost. Výrobce se proto èasto
odkazuje na studie provádìné s léèivými pøípravky
obsahujícími stejnou látku, protože léèivé pøípravky
pøed uvedením na trh procházejí registraèním øízením
(Státní ústav pro kontrolu léèiv), kde je na základì klinických studií hodnocena i úèinnost pøípravku. Toho
obratnì marketingovì využívají rùzní prodejci tìch
èi onìch registrovaných látek (vèetnì nelegálních
distributorù dopingu). Namísto promyšlené stimulace
sportovního výkonu sportovní suplementací slibují
„hory doly“ ve smyslu klíèového ovlivnìní výkonu
a regenerace sportovce. Èasto ale zamlèují vedlejší
úèinky dopingu, tedy negativní zdravotnì rizikové
úèinky. V déle- i krátkodobém horizontu mùže tak
dojít k poškození zdraví sportovcù, podobnì jako
u øady farmakoterapií, jejichž vedlejší úèinky nejsou
odbornì kompenzovány
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Cíle suplementace ve sportu
Jaký je úèel podávání legálnì distribuovaných
a Státním zdravotním ústavem resp. MZd ÈR zaregistrovaných doplòkù stravy s obsahem úèinných
látek - tzv. potravních doplòkù s významným biologickým úèinkem (jak praví zákon)? Tyto doplòky
stravy by mìly
a) uspokojovat odùvodnìnì zvýšené nároky sportovcù na zdroje energie a stavebních látek, tj. na
živiny (cukry, tuky, bílkoviny, tedy tzv. makroergní
substráty) a mikroživiny (vitaminy, minerální látky
a vitageny, napø. koenzym Q10) doplnìním jejich
pøirozeného obsahu ve stravì,
b) zajistit doplòkový pøívod látek s významným biologickým úèinkem (napø. stimulátory metabolismu
jako tøeba trojmocný chrom èi vitaminy podporující
metabolické pøemìny makroergních substrátù,
dále antioxidaèní mikroživiny potlaèující tzv. oxidaèní stres sportovcù), pokud je nelze zajistit
pøimìøenou a vyváženou stravou, aby nedošlo
k jejich nedostatku.
Z tohoto hlediska je nesmyslné od doplòkù stravy
oèekávat nìco jiného než podporu vèetnì nezanedbatelného úèinku psychologického. Nemohou však
v žádném pøípadì nahradit úlohu
a) odbornì sestaveného sportovního jídelníèku založeného na pestrém, komplexním a vyváženém
„koši“ vybraných potravin,
b) nìkterých postupù spojených s pøípravou na
soutìže a sportovní vrcholy ve sportu rutinnì
užívaných (napø. superkompenzace),
c) regenerace.
Výhody suplementace pro sportovce
Obsah biologicky aktivních (bioaktivních) látek je
v doplòcích stravy už ze zákona na úrovni (øádovì) obvyklé v potravinách a nelze tvrdit (na etiketách, v návodech ani v reklamì), že ta èi ona biologicky úèinná látka
má nìjaký podpùrný úèinek, který by byl vyšší než pøi
konzumaci potravin s obsahem tìchto látek. Co je však
významným benefitem pro sportovce, je skuteènost, že
doplnìk stravy jako tableta, tobolka, prášek, roztok aj.
obsahuje tyto látky v koncentrovaném množství. Sportovci tedy nejsou nuceni konzumovat tak velké dávky
potravin, aby tìlu zajistili požadované množství tìchto
biologicky úèinných potravních doplòkù, které je adekvátní jejich zvýšeným potøebám. Díky promyšlenému
a odborníkem sestavenému užívání doplòkù stravy (tzv.
suplementaèní plán) tedy nedochází k nadmìrnému
zatìžování gastrointestinálního traktu sportovce zvýšenými objemy jídla èi tekutin v návaznosti na tréninkový
proces.

Jedním z nejstarších a nejúèinnìjších „sportovních“ potravních doplòkù je kreatin, který se
v pøirozené formì vyskytuje hlavnì v èerveném
mase, zejména skopovém a jehnìèím. Kreatin
resp. kreatin fosfát je na bunìèné úrovni látkou
nepostradatelnou k cyklickému uvolòování energie
z ATP, resp. k její obnovì. Tato úloha kreatinu je
všeobecnì známá, prokázaná a i sportovci dobøe
srozumitelná, a tak není divu, že v pomyslných
žebøíècích úèinnosti doplòkù stravy je kreatin (vedle
koenzymu Q10) na jednom z pøedních míst. V souèasné dobì jsou na trhu spousty jeho chemických
derivátù, které mají nìkdy vyšší, jindy nižší úèinek
než klasický monohydrát kreatinu. Aby sportovec opravdu
pocítil jeho úèinek na svalovou
sílu a jí indukovaný následný
svalový rùst, kdy se na superkompenzaèním principu sval
pøizpùsobuje sportovní zátìži èi
pøetížení svým rùstem, musel by
sníst dennì víc než cca 0,5 kg
èerveného masa, pokud možno
libového, aby adipózní (tuková)
tkáò z nadbyteèného „skrytého“ tuku v mase neutlaèovala
efektivní tkáò svalovou, kterou
sportovec bezprostøednì k dosahování sportovního výkonu
potøebuje. Proto mnozí sportovci registrují úèinek kreatinu
na úrovni mnohem vyšší než
u placeba.
Pøesto se v minulosti objevila
øada podezøení, naštìstí nedostateènì doložených èi vždy prokazatelnì vyvrácených, že kreatin má zdravotnì rizikové vedlejší úèinky
podobnì jako nìkteré léky, což ho mohlo v té dobì
zaøadit mezi doping, tedy ve sportu zakázanou látku
(podobný osud „zažil“ i obyèejný kofein, který byl do
1. 1. 2004 na seznamu dopingu).
Suplementy a doping
Nìkdy není hranice mezi doplòkem stravy, resp.
potravním doplòkem, a dopingovì pùsobící látkou
(lékem) tak ostrá. Tatáž látka mùže být zaregistrovaná jako lék a souèasnì jako doplnìk stravy. Napø.
v ÈR je kyselina alfa-lipoová resp. kyselina thiooktová zaregistrována jako doplnìk stravy (v množství
50 mg/denní dávka) i jako lék pøi diabetu (v množství
1200 mg/dávka). Je zøejmý rozdíl mezi toutéž látkou
jako doplòkem a jako léèivem, pøedepsaným k užívání v dávkách øádovì vyšších, než by bylo obvyklé
pøi pøijímání této látky z pøírodních zdrojù, jako jsou
špenát, maso èi vnitønosti.
Melatonin je hormon mozkové šišinky, jehož
pøírodnì identická obdoba v ÈR není vùbec zaregis-

trována (ani jako lék, ani jako doplnìk), zatímco na
Slovensku je zaregistrována jako suplement, ovšem
v Maïarsku dokonce jako lék!
Koenzym Q10 je zaregistrován v Maïarsku jako
lék (100 mg/dávka), zatímco v ÈR a SR identická
látka ve stejném množství (100 mg/1 denní dávka)
„jen“ jako doplnìk stravy.
Nedávno Svìtová antidopingová agentura
(WADA) rozhodla, že inhalace koncentrovaného
99,5% plynného kyslíku z pøíruèní bombièky je
doping, i když by tato inhalace pomohla mnohým
spor tovcùm v yrovnat se snáze s exhalacemi
zamoøeným vzduchem na LOH 2008 v Pekingu.
Tento diskriminující pohled na
obyèejnou bombièku s kyslíkem jako na vhodný doplòkový
zdroj nedostatkového dýchacího plynu, jehož je pøi sportu
oprávnìnì zv ýšená potøeba
a má nepochybnì významný
b i o l o g i c k ý ú è i n e k , WA DA
oficiálnì vysvìtlila výkladem,
že koncentrovaný k yslík za
doplnìk prostì považovat nelze, protože se v tak vysoce
koncentrované formì v pøírodì
nevyskytuje.
Úèinky doplòkù strav y ve
sportu nelze pøeceòovat, ale
bylo by chybné je i pøehlížet.
Neregistrovaní sportovci, zejména mládež, která o rozdílech mezi doplòky a léky nemá
ani ponìtí, jsou stále vystaveni
nabídkám distributorù dopingu,
i když tato èinnost je dnes podle nových zákonných
opatøení nepochybnì trestná. Byla ovšem trestná
i døíve podle platné legislativy o distribuci, registraci a prodeji léèivých pøípravkù, která se však
k potírání nelegální distribuce a prodeje dopingu
pøíslušnými orgány nepoužívala. Výrobci doplòkù
stravy sdružení v ÈASP (Èeské asociaci speciálních
potravin) kladou velký dùraz na odborná i reklamní
tvrzení používaná výrobci, aby nedocházelo ke
klamání spotøebitelù vèetnì sportovcù, napø. ke
stírání rozdílù mezi potravinami, doplòky stravy
a léky jako dosud.
Literatura:
Mach I.: Kategorizace doplòkù stravy, Výživa a potraviny 60, 2005, è.1, s. 8
Mach, I., Pella, D.: Doplnìk stravy s Q10 zaregistrován mezi léky, Interní medicína pro praxi: 9, 2006
Maughan R.J., Burke L.M.: Výživa ve sportu, Galén,
Praha, 2006.

Pozn.: Ing Mach je angažován v Centru zdravotnického zabezpeèení sportovní reprezentace Lékaøské komise Èeského olympijského
výboru.
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Ze svìta výživy
Teflonové nádobí se používá již více než pùl století
Rùzný m mý tùm a smyšlený m legendám se
nev yhnula ani moderní historie vìdy a techniky.
Z dìjin v ýroby plastù k nim patøí èasté t vr ze ní, že oblíbené smažící pánve, pekáèe a další
kuchyò ské nádobí potažené vrstvou teflonu, je
"vedlejším produktem kosmických letù" a s nimi
spojeného nákladného v ýzkumu. Není to ovšem
vùbec pravda!
Teflon je znaèkové jméno pro polytetrafluoretylen (PTFE), který již v roce 1938 objevil - zatím co
pracoval na zcela nìèem
úplnì jiném - americk ý
c h e m i k R o y P l u n ke t t.
Patentovaný polymeraèní
postup byl dále v y víjen
u chemické spoleènosti
ICI a kolem roku 1943
byla zahájena pokusná
v ýroba. V prùmyslovém
mìøítku zaèal PTFE právì
pod o b cho dním ozna èením teflon produko vat
v roce 1946 známý koncern Du Pont de Nemours
and Co. ve Wilmingtonu.
Ukázalo se, že jako všechny ostatní pozdìji objevené plastické hmoty s obsahem prvku fluoru,
je také pro teflon charakteristická velká odolnost
vùèi nízkým a vysokým teplotám (od -70 do 250°C)
a agresivním chemikáliím. Nehoøí, nerozkládá se
tavením, nedestruktivnì se brání otìru, je vynikajícím elektrickým izolátorem a má dobré kluzké
a separaèní vlastnosti. Nevýhodou je jeho relativnì
obtížné tvarování pouze tlakovým lisováním na speciálních strojích nebo slinováním. Pøi výrobì vzniká
jako bílý voskovitý prášek, který se dobøe hodí právì k potahování kovových pøedmìtù a dosahování
mimoøádnì hladkého povrchu. Z dùvodù technologických potíží pøi zpracování pùvodního teflonu byly
záhy vyvinuty další fluoroplasty se srovnatelnými
vlastnostmi, které se ale snadnìji aplikují.

Pøes vyšší cenu v porovnání s jinými plasty se dnes
èistého teflonu nebo jeho smìsi s øadou pøísad používá pod rùznými komerèními názvy (Fluon, Gaflon,
Hostaflon, Fluorplast aj.) v mnoha oblastech: pøi výrobì
tìsnìní, ventilových sedel, ložisek, pístních kroužkù,
filtraèních tkanin, izolaèních fólií a plášśù kabelù, laboratorních pomùcek, barev a lakù, jako výstelky a potažení
v chemickém prùmyslu apod. Vraśme se ale do historie
teflonového nádobí, kam vstoupili v padesátých letech
minulého století dva další hlavní aktéøi.
Francouz Mark Grégoire rád rybaøil. Vyzkoušel
také kousek tehdy málo
známé umìlé hmoty, neboś hledal nìjaký hladký
a kluzký materiál pro svùj
rybáøský vlasec. Teflon se
mimoøádnì osvìdèil. Jeho
žena jej požádala, aby ho
vyzkoušel rovnìž na jejím
kuchyòském nádobí, na
nìmž vìènì ulpívají zbytky
pøipeèených jídel. Oba se
znovu pøesvìdèili o užiteèných vlastnostech této
hmoty. Grégoire se proto rozhodl a roku 1955 založil
dnes svìtoznámou firmu Tefal Company.
Phiiipu Harbenovi, moderátoru britského televizního poøadu o vaøeni, se jednou bìhem živého vysílání
pøipekla k pánvi vajíèka. Aby se podobné nepøíjemnosti napøíštì vyvaroval, také on vyzkoušel nádobí
potažené teflonem. Výsledkem byla nejen perfektnì
usmažená vajíèka, ale rovnìž firma Harbenware, jejíž
zboží se prodává až do dnešních èasù nejen v Anglii
již od roku 1956.
Ony vùbec vynálezy a objevy pøicházejí na svìt
klikatými cestièkami. Jednou to vypadá, jako by se na
vynález èehosi èekalo tak netrpìlivì, že se zrodí hned
v nìkolika hlavách v rùzných koutech svìta, jindy je náhodou èi omylem objeveno nìco, s èím si momentálnì
nikdo neví rady.
(tes)

UPOZORNÌNÍ PRO AUTORY
Žádáme autory, kteøí mají zájem o zveøejnìní anglického souhrnu své práce, aby tento souhrn
dodali do redakce v anglické verzi spolu s pøíspìvkem.
Redakce neodpovídá za jejich vìcnou a jazykovou správnost.
Všechny autory žádáme, aby ke svým pøíspìvkùm pøiložili kontaktní adresu (telefon + mail),
rodné èíslo a bankovní spojení kvùli výplatì honoráøe.
Je-li více autorù a žádají-li o zaslání honoráøe jednotlivým osobám, dodejte spolu
s rukopisy i procentní rozdìlení honoráøù (vè. dat uvedených výše).
Redakce.
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Využití metod foresightu k vytváøení
socioekonomických scénáøù možného
budoucího vývoje potravináøského prùmyslu
se zøetelem na bezpeènost a kvalitu
potravin – projekt FutureFood6
Mgr. Ondøej Valenta a Ing. Petr Hladík, PhD.,
Technologické centrum AV ÈR

Od 90. let 20. století probíhá ve vìtšinì postkomunistických zemí proces spoleèenské a hospodáøské
transformace, jehož prùvodním jevem je mimo jiné i konvergence struktury ekonomik tìchto zemí k hospodáøské
struktuøe vyspìlých západoevropských zemí. Tento
proces se týká také potravináøského prùmyslu, jenž od
devadesátých let v zemích støední a východní Evropy
prošel (a nadále prochází) podstatnými vlastnickými,
technologickými a organizaèními zmìnami. Dochází také
k harmonizaci legislativy. Kromì procesu transformace
potravináøského prùmyslu dochází souèasnì v zemích
støední a východní Evropy k jeho integraci do jednotného
Evropského trhu.
V souvislosti s procesem transformace potravináøského prùmyslu v zemích støední a východní Evropy je
aktuální otázka budoucí podoby tohoto oboru. Budoucími
možnostmi vývoje potravináøského prùmyslu (se zøetelem
na kvalitu a bezpeènost potravin) se zabývá mimo jiné
také právì probíhající výzkumný projekt 6. rámcového
programu s názvem FutureFood6. Více informací o tomto
projektu a jeho výstupech lze nalézt na stránkách www.
futurefood6.com .
K dosažení tìchto cílù využívá projekt v kombinaci
se „standardními“ metodami výzkumu vybrané nástroje
metodiky foresightu. Foresight je metoda systematického procesu shromažïování znalostí týkajících
se budoucnosti a následného vytváøení støednì- až
dlouhodobých vizí, které pomáhají formovat souèasná
rozhodnutí a mobilizovat spoleèné akce. Vize mohou
být vytváøeny na rùzných úrovních vertikálních (národní,
regionální, lokální, individuální) a horizontálních (hospodáøství, spoleènost a jejich segmenty atd.). Proces
shromažïování informací a vytváøení budoucích vizí
je obvykle spoleèné dílo klíèových aktérù, kterých se
tyto vize dotýkají. Vedlejším, ale dùležitým aspektem
procesu foresightu je to, že mezi klíèovými aktéry a rùznými informaèními zdroji vytváøí kontakty a vazby. Více
o metodice a nástrojích foresightu viz Loveridge 2001
nebo Gavigan et al. 2001.
Jedním ze zajímavých výstupù projektu FutureFood6
byly tzv. socio-ekonomické scénáøe budoucího možného
vývoje potravináøského prùmyslu se zøetelem na bez-

peènost a kvalitu potravin v zemích støední a východní
Evropy. Vytváøení scénáøù možného budoucího vývoje
je jednou z obvyklých kvalitativních metod foresightu.
Jedná se o strukturované a systematické pøedjímání
a odhadování dlouhodobého geopolitického, sociálního,
ekonomického a technologického vývoje. Na rozdíl od
ostatních projekcí a prognóz je tato metoda komplexnìjší; zahrnuje v sobì mnoho socio-ekonomických
dimenzí lidské èinnosti. Zde je nutné zdùraznit, že
scénáøe nemají ambici pøedpovídat budoucnost; jsou
vytváøeny proto, aby v urèitém sektoru/regionu nastínily
pravdìpodobné rámce budoucího vývoje a napøíklad
upozornily na možné negativní jevy, které mohou v budoucnosti nastat.
V projektu FutureFood6 mìly socio-ekonomické
scénáøe za cíl popsat možnosti vývoje odvìtví s hlavním
zøetelem na kvalitu a bezpeènost v regionu støední a východní Evropy do roku 2020. V souladu s metodikou
vytváøení scénáøù (Loveridge 2001) identifikovali vybraní
experti v potravináøství nejprve hlavní hybné sily (sociální, ekonomické, technologické, environmentální nebo
politické), které budou v budoucnosti nejvíce ovlivòovat
podobu potravináøského prùmyslu, ale charakter jejich
vývoje je nejistý. Tyto hlavní hybné síly, které pøedstavují
souhrn dílèích faktorù, ovlivòujících budoucí vývoj potravináøského prùmyslu, byly stanoveny v této podobì:
Úroveò a vývoj znalostí a ostatní kontext (osa X)
- technologický rozvoj;
- transfer technologií a znalostí;
- veøejné a soukromé výdaje na VaV;
- struktura trhu potravináøského prùmyslu;
- role výzkumných a vzdìlávacích institucí;
- úroveò globalizace trhu;
- geopolitický vývoj.
Podoba lokální/regionální poptávky (osa Y)
- pøevládající rodinná struktura a pøíjem;
- preference spotøebitelù a struktura jejich poptávky;
- spoleèenské a environmentální hodnoty ve spoleènosti;
- životní styl;
- úroveò vzdìlanosti populace.
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Technologický
kontext
Situace v regionu
støední a v ýchodní
Roztøíštìná a sofistikovaná poptávka
Evropy je charakterizována k valitním
Scénaø C
Scénaø A
systémem v ý zkumu
a v ý voje a v ysokým
frustrovaná spoleènost
Spotøebitelùv ráj
zapojením moderních
Standardní znalost a technologický kontext
Pokroèilá znalost a technologický kontex
technologií v prùmysSlabá konkurence na trhu
Silná konkurence na trhu
lu. Využíváním tìchto
technologií se pak
Scénáø D
Scénaø B
zkracuje životní cyklus produktù.
Èerný obelisk
Multinárodní zlatý rybník
Míra inovativnosti je
nejvyšší hlavnì v bioHomogenní a konzervativní poptávka
a nanotechnologiích.
Technologie souèasnì
zabraòují prohlubování ekologických problémù, zejména
Každá varianta budoucího vývoje pak byla charakemisí skleníkových plynù. Technologický rozvoj se odeterizována z pohledu geopolitického, energetického
hrává v prostøedí úzké spolupráce výzkumných institucí
a environmentálního kontextu, ekonomického, technoa prùmyslu a v systému efektivního transferu znalostí
logického a sociálního. Souèástí tìchto scénáøù byla
a technologií.
i charakteristika spotøebitele, jeho chování, preferencí
V rozvinuté obèanské spoleènosti existuje velká dia celkového životního stylu.
verzita socio-kulturních modelù, které mají svùj odraz
ve velké fragmentaci trhu. Ekonomický rùst zvýšil pøíjmy
Scénáø A – Spotøebitelùv ráj
rodin a jejich kupní sílu. Stravovací návyky nejsou konzervativní a spotøebitel vítá nové výrobky. Spotøebitelé
Geopolitický, energetický a environmentální kontext
jsou aktivní a vyžadují nejen informace o produktech, ale
Ve svìtì kromì nìkolika regionù pøevládá politická
zajímají se i o sociální a environmentální dopady èinností
stabilita, která je nezbytným pøedpokladem sociálního,
potravináøských spoleèností.
technologického a ekonomického rozvoje. V tomto
pøíznivém kontextu se zvyšuje míra obchodních aktivit,
stejnì jako úroveò spolupráce mezi evropskými zemìmi,
vèetnì vytváøení spoleèných standardù kvality a bezScénáø B – Multinárodní zlatý rybník
peènosti potravin.
Využívání alternativních zdrojù energie (napø. obnoviGeopolitický, energetický a environmentální kontext
telných nebo jaderných) pøispívají ke stabilitì cen energie
Pøevládající globální politická stabilita zpùsobená
a podporují tak rozvoj technologií a podnikání. Globální
multipolárním rozdìlením svìta je narušována obèassituace je také charakterizována proaktivním pøístupem
nými regionálními konflikty. Evropská Unie se vyvíjí do
vlád státù a obèanù ke klimatickým zmìnám a principùm
podoby konsolidované a stabilní svìtové mocnosti.
trvalé udržitelnosti.
Zájem spoleènosti o environmentální otázky se
zvyšuje pouze v prùbìhu napø. krátkodobých klimaticEkonomický kontext
kých problémù nebo ekologických havárií. S rozvojem
Vývoj smìøuje k vìtší integraci trhu na mezinárodní
hospodáøství zemí tøetího svìta a nových mocností
úrovni a bariéry zabraòující pohybu zboží a osob jsou
(Èína, Indie, Brazílie) se zvyšuje cena energie, protoodstraòovány. Dùsledkem je silný globální ekonomický
že stále dominují tradièní, neobnovitelné energetické
rùst a zvyšování konkurence.
zdroje.
V této situaci jsou obchodní spoleènosti v zájmu zachování své konkurenceschopnosti nuceny hledat zpùsoby
Ekonomický kontext
uplatnìní na trzích ostatních zemí a tudíž globalizovat své
Proces globalizace je velmi intenzivní a pøispívá
aktivity. V potravináøském prùmyslu tak vzniká efektivní
k asymetrickému rozvoji svìta. Ekonomick ý rùst
integrace globální a lokální úrovnì a na národních, regiozaložený na výzkumu a vývoji je výsadou pouze nejnálních i globálních trzích jsou nabízeny inovativní a kvalitní
vìtších svìtových mocností a korporací; dùsledkem
produkty. Hodnotový øetìzec potravináøského prùmyslu
je prohlubování rozdílù mezi rozvinutými a nìkterými
tvoøený velkým množstvím nadnárodních spoleèností
rozvojovými zemìmi; díky liberalizaci obchodu zažíi malých a støedních je sice rozdrobený, ale vnitønì velmi
vají nìkteré zemì tøetího svìta prudký hospodáøský
integrovaný. Je založený na principech znalostní ekonomirozvoj.
ky, ve které konkurenèní výhoda subjektù v potravináøství
Svìtový trh s potravinami je kontrolován nìkolika velnevychází z jejich technologických nebo ekonomických
kými spoleènostmi, zatímco na lokálních trzích pùsobí
zdrojù, nýbrž z využívání znalostí a know-how vlastních
drobní lokální producenti a nadnárodní spoleènosti.
zamìstnancù.
Rozšiøování prùmyslové výroby a transfer technologií
Výroba potravináøského prùmyslu a heterogenní nado ostatních regionù svìta se odehrává pouze z dùvodu
bídka na trhu s potravinami se v zásadní míøe odvíjí od
pøítomnosti levné pracovní síly.
poptávky spotøebitelù.
Obr. 1: Socioekonomické scénáøe vývoje potravináøského prùmyslu se zøetelem
na bezpeènost a kvalitu potravin identifikované projektem FutureFood6
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Technologický kontext
Stejnì jako ve scénáøi A je technologický kontext
charakterizován rychlým rozvojem, zejména v bio- a nanotechnologiích. Tyto inovace jsou nicménì pohánìny
pouze snahou o snížení výrobních nákladù a následného
vìtšího odbytu výrobkù a nikoliv na základì poptávky
spotøebitelù. Výraznìjší využívání technologií a znalostí
v potravináøském prùmyslu existuje pouze ve vyspìlých
regionech svìta.
Elektronické obchodování není pøíliš rozvinuté; velké
spoleènosti tudíž nejsou nuceny investovat a inovovat
oblast logistiky, øízení výroby apod.
Sociální kontext
Poptávka spotøebitelù je konzervativní, a proto je
skladba výrobkù pomìrnì homogenní. Pøevažuje tradièní
skladba rodiny. Protože se technologický rozvoj týká jen
omezeného poètu subjektù, jeho širší dopad na spoleènost je omezený. Preference spotøebitelù není dosud
orientovaná na (dražší) biopotraviny.
Scénáø C – Frustrovaná spoleènost
Geopolitický, energetický a environmentální kontext
Globální situace je charakterizována bipolárním
rozdìlením sfér vlivu mezi USA a Èínu. Jejich jednostrannou intervencí jsou èasto øešeny rùzné regionální
konflikty. Kvùli pøetrvávajícím neshodám se zastavil
proces rozšiøování Evropské Unie. Z dùvodu neschopnosti v y vinout efektivní alternativní zdroje energie
pøetrvává ve svìtì znaèná energetická závislost na
fosilních palivech.
Ekonomický kontext
Kvùli vysokým cenám energie a politické nestabilitì se
zpomaluje ekonomický rùst. Je omezován proces liberalizace a ve svìtì pøetrvávají bariéry znemožòující volný
pohyb zboží. Svìtová veøejnost je s tímto ekonomickým
a politickým kontextem otevøenì nespokojena.
Obchodní spoleènosti vykazují slabý podnikatelský
duch a neochotu riskovat. Nadnárodní spoleènosti mají
na podobu trhu s potravinami omezený vliv. Pøevládají
lokální producenti, kteøí mají tendenci nabízet ménì
diverzifikované výrobky.
Technologický kontext
Scénáø C se odehrává v nedostateènì vyvinutém
a málo výkonném technologickém kontextu, ve kterém
úroveò inovací zaostává za oèekáváním veøejnosti. Kvùli
nízké podpoøe výzkumu a vývoje dochází pouze k velmi
malému množství technologických objevù, které navíc
mají na ekonomickou výkonnost malý vliv. Subjekty potravináøského prùmyslu tak investují spíše do technologií,
které zdokonalují stávající standardní výrobní postupy.
Sociální kontext
Protože poptávka spotøebitelù po široké škále kvalitních výrobkù není uspokojována, pøetrvává u nich pocit
frustrace. Ve spoleènosti panuje vysoké povìdomí o sociálních a environmentálních problémech. Veøejnost je
aktivní v ochranì životního prostøedí a po subjektech veøejného i soukromého sektoru vyžaduje opatøení v rámci
principù trvalé udržitelnosti.

Scénáø D – Èerný obelisk
Geopolitický, energetický a environmentální kontext
Svìt je plný nejistot: v rozvojových zemích se zvyšuje
politická nestabilita, zvyšuje se i riziko mezinárodního
terorismu. Prohlubují se rozdíly mezi bohatými a chudými
zemìmi a pøedpovìdi varují, že pøetrvávající ekonomická
nerovnováha a geopolitické napìtí bude do budoucna
zvyšovat riziko vzniku závažnìjších konfliktù. Nedostateèná spolupráce mezi vyspìlými a zaostalými zemìmi
má za následek nestabilní sociální prostøedí, zejména
v zemích afrického kontinentu. Kjótský protokol stále není
naplòován a energetické krize jsou na denním poøádku.
Jednota Evropské Unie je ohrožována ekonomickou
recesí a rozdílnými zájmy èlenských zemí. Kromì implementace restriktivní imigraèní politiky neexistuje na
úrovni EU žádný koherentní politický vývoj.
Ekonomický kontext
Nadmìrné zvyšování spotøeby (od surovin po energetické zdroje) spojené s nevhodným používáním finanèních nástrojù vedlo k zásadní hospodáøské krizi. Zatímco vyspìlé
zemì dokázaly tomuto kolapsu odolat, zemì tøetího svìta
se propadly do ekonomické krize. Rozdíly mezi rozvinutými
a rozvojovými zemìmi se tak prohloubily, i s pøispìním vyspìlých zemí, které v zájmu ochrany domácích trhù uvalily
na dovoz potravináøských výrobkù vysoká cla.
Technologický kontext
Podobnì jako ve Scénáøi C nejsou zaznamenány
žádné pøevratné technologické objevy; technologický
vývoj navíc nepøispívá k vìtší konkurenceschopnosti
ekonomických aktivit. Kvùli politickému i ekonomickému
nezájmu se neodehrály ani technologické inovace zamìøené na øešení environmentálních problémù.
Sociální kontext
Zvyšuje se procento populace žijící pod hranicí chudoby, což má za následek snižování kupní síly spotøebitelù.
Obèané a nevládní organizace mají omezený vliv na politická rozhodnutí. Lidé jsou plnì zamìstnáni uspokojováním
svých základních potøeb a nestarají se tudíž o ostatní záležitosti jako napø. environmentální problémy. Poptávka je
homogenní a velký dùraz je kladen na cenu produktù.
Tyto socio-ekonomické scénáøe hrají v projektu FutureFood6 roli jakéhosi mezistupnì v rámci jednotlivých
výstupù. Na základì tìchto scénáøù bude formulována
budoucí vize, tedy žádoucí podoba potravináøského
prùmyslu se zøetelem na bezpeènost a kvalitu potravin
v zemích støední a východní Evropy. Následnì bude
k této vizi vytvoøena tzv. cestovní mapa (roadmap) – seznam aktivit a opatøení, která by v rozdílných èasových
horizontech mìla být realizována tak, aby bylo budoucí
vize dosaženo.
Literatura
GAVIGAN, J. P. et al. (2001): A Practical Guide to Regional
Foresight. EC Communities, 121 s.
Healthy and Safe Food for the Future: A Technology Foresight
Project in Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia (FutureFood6),
http://www.futurefood6.com
LOVERIDGE, D. (2001): Foresight. Denis J. Loveridge, Manchester 2001. 258 s.
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Ze svìta výživy
Nové programy školního stravování
Ve spolupráci s mnohými vládními i nevládními organizacemi v 50 zemích
Tetra Pak zavádí tøi nové školní programy ve Vietnamu a v Pakistánu. Jsou
souèástí podpory sociálních opatøení a udržitelného zemìdìlství a programù
rozvoje potravináøství. V r. 2007 poèet potravinových balíèkù, pøedevším typu
mléèné výživy, které spoleènost Tetra Pak dodá do škol, dosáhne 5,3 mld
kusù a poèet dìtí, zúèastnìných v programech, více než 43 mil. osob. Je
to souèástí závazku spoleènosti Tetra Pak zvýšit povìdomí o úloze správné
výživy pøi omezování chudoby. Práce spoleènosti ve spolupráci s vládními
orgány na posílení uvìdomìní si významu mléka ve školách pøispìje ke vzniku
místních mlékáren a tím i k rozvoji zemìdìlství i prùmyslu.
New school feeding programmes. Soft Drink International, November
2007, s. 6
Per

Antioxidaèní kapacita olejù
z rùzných druhù oøechù

Organická produkce
je „výživnìjší“

Oøechy jsou díky znaènému obsahu oleje (více než 40%) významným
potencionálním zdrojem tukù v lidské
výživì. Již v pøedchozích studiích
bylo prokázáno, že oleje obsažené
v oøechách jsou zdrojem mono- a polyenových mastných kyselin a látek
s antioxidaèními úèinky, které slouží
jako prevence kardiovaskulárních
onemocnìní a nìkterých druhù nádorù. Nejnovìjší komplexní studie
porovnává schopnost olejù rùzných

V prùbìhu posledních pìti let
byly provedeny stovky studií, ve
kterých se nepodaøilo jednoznaènì
prokázat, že by organická produkce mìla zvýšenou nutrièní hodnotu. Tým pracovníkù úèastnících se
projektu Quality Low Input Food
a výzkumníci z Newcastle University ve své rozsáhlé ètyøleté studii
konstatovali, že organické potraviny
mohou zvýšit antioxidaèní kapacitu
organismu a potažmo tak odvrátit
riziko vzniku srdeèních chorob a rakoviny. Studie sledovala spotøebu
zeleniny a ovoce (zelí, kapusta, salát, karotka, brambory a pšenice)
v ypìstovanou v Nafferton Farm,
Northumberland organickým resp.
konvenèním zpùsobem. Biomléko
má v porov nání s konvenèním
výrobkem zvýšenou antioxidaèní
hladinu až o 90 %, u biozeleniny
se mùže hladina antioxidantù zvýšit
asi o 40 %. Pøíznivé úèinky organic-

druhù oøechù zhášet volné radikály
a jejich oxidaèní stabilitu. Antioxidaèní
úèinky jsou pøipisovány hlavnì tokoferolùm a polyfenolùm, jejichž množství
bylo u jednotlivých oøechových olejù
také stanovováno. Poøadí olejù podle
antioxidaèní kapacity bylo následující: pistáciový > z lískových oøechù >
z vlašských oøechù > mandlový > arašídový. Tyto oøechové oleje lze použít
pøedevším ve studené kuchyni a jsou
k dostání (s výjimkou pistáciového)
i na èeském trhu.
Arranz, S. et al., Comparison
between free radical scavenging capacity…, Food Chemistry (2008), doi:10.1016/j.foodchem.2008. 03. 021
IZA
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kých potravin by se mohly využívat
i u pacientù trpících obezitou. Britský Úøad pro bezpeènost potravin
(FSA), kter ý dosud nepovažoval
biopotraviny za zdravìjší než konvenèní produkci zvažuje zmìnu
svých názorù. Britská spoleènost

Soil Association podporující mj.
organické zemìdìlství pøipustila,
že proz atím není pø íliš mnoho
studií dokazujících, že organické
potraviny jsou zdravìjší, nicménì je
pøesvìdèena, že výsledky posledního výzkumného programu QLIF
pøispìjí k „seismickým“ zmìnám
v potravináøském prùmyslu.
http://www.fdin.co.uk/news/
index.php?type=related&generate=yes&news_article_
id=18334733#18334733
kop

Novozélandský úøad pro bezpeènost potravin odmítá prohlásit
aspartam za rizikový
Novozélandský úøad pro bezpeènost potravin (New Zealand Food Safety
Authority, NZFSA) odmítl tvrzení, že existuje vazba mezi aspartamem a tvorbou formaldehydu a podobné zprávy oznaèil na nevìrohodné a vyvolávající
paniku. Naopak taková tvrzení mohou nìkteré osoby poškodit, pokud tato
absurdní tvrzení berou vážnì. Ohroženou skupinou mohou být napø. obézní
osoby. NZFSA upozoròuje na to, že existuje mnoho potravin, které mohou
být zdrojem formaldehydu bìhem normálního trávení. Jedná se napø. o rajèata
nebo citrusové ovoce, které pøi trávení poskytují mnohem více formaldehydu
než aspartam, aniž by tato produkce byla škodlivá, protože se jedná o nízké
hladiny formaldehydu.
NZFSA slams aspartame scaremorgering claims. Soft Drinks International, October 2007, s. 22
Per
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Urèeno pøedevším závodnímu,
vojenskému, nemocniènímu
a lázeòskému stravování, stravování
vysokoškolákù, sportovcù
a dùchodcù a dalším formám
spoleèného stravování

Struènì o vietnamské kuchyni
Ing. Eva Šulcová, Spoleènost pro výživu
Ptáte se, proè struènì? Protože Vietnam je pøíliš velká
a rozmanitá zemì na to, aby tzv. národní kuchynì byla
tak jednoznaèná, jako je napøíklad kuchynì èeská èi
maïarská.
Každá typická nebo chcete-li národní kuchynì je
ovlivnìná pøedevším pøírodními a také do jisté míry
historickými podmínkami èi náboženskými zásadami té
které zemì. Je zároveò souèástí její kultury. Vzniká a je
pøedávána po generace. Jak je to s Vietnamem? Pøestože
je to jedna z chudých zemí svìta, má nicménì bohatou
historií vzestupù a pádù, rozvoje vzdìlanosti, kultury
a schopností pøežití, vèetnì stravování a možnosti jeho
zabezpeèení.
Vietnamskou kuchyni jako všude ovlivòuje pøedevším
její geografická poloha. Vietnam je asi 2000 km dlouhý
a relativnì úzký pás hornaté zemì na východní stranì
Západní Indie. Na východì je úzká pobøežní nížina,
kterou oblévá Jihoèínské moøe, na západì zemì sousedí
s Laosem a Kambodžou, na severu s Èínou. Sever zemì
má, s výjimkou vysokých horských poloh, subtropické
podnebí, jih je tropický. To pøedznamenává rozmanitost
zdrojù potravin a jejich využití. Na severu se daøí plodinám
nejen subtropického, ale i nìkterým mírného pásma,
pøedevším ovoci a zeleninì. Hlavní plodinou Vietnamu
je rýže – Vietnam patøí mezi nejvìtší svìtové vývozce
(až do loòska, kdy kvùli suchu byla úroda velmi špatná).
Z potravinových produktù je významná ještì cukrová
tøtina, kasava, sladké brambory, zelenina, ovoce, sója,
èaj, kokosové oøechy. V poslední dobì roste produkce
kávy spíše druhoøadé robustní kvality (druh robusta).
Velkou roli hraje ve vietnamských zdrojích potravin
samozøejmì lov moøských ryb a darù moøe, dále chov
hovìzího a hlavnì vepøového dobytka a drùbeže. Možná
trochu pøekvapivý je pomìrnì rozsáhlý nejen lov, ale
i chov sladkovodních ryb a vodní drùbeže. Díky hornatému povrchu a blízké pøítomnosti moøe má Vietnam, až na
výjimeèná období, dostatek vodních zdrojù. V mnohých
vesnicích jsou proto založeny a po staletí udržovány
chovné rybníky. Z tìch pochází i u nás stále oblíbenìjší
sumeèek pangasius.
Ke kuchyni samé konkrétnì: Snažili jsme se vybrat
to nejtypiètìjší. Základ tvoøí rýže a zelenina, rýžové
a pšenièné nudle, ryby a moøské plody. Jedním z nejdùležitìjších pokrmù jsou nudlové polévky, konzumované
ráno, v poledne i veèer, Mùžete ochutnat nudlovou hovìzí
polévku (pho bo) nebo její kuøecí podobu (pho ga) nebo

kuøecí polévku se sklenìnými – rýžovými nudlemi (mien
ga). Pro otrlé je v nabídce vepøovo-hovìzí vývar s nudlemi
a pálivým koøením (gio heo nebo bun hoa Hue – Hue v názvu naznaèuje, že polévka pochází z historicky i politicky
významného mìsta Hue). Nudlové polévky jsou témìø
všudypøítomné, jsou nabízené jako poulièní obèerstvení,
èerstvì pøipravené i ke snídani èi veèeøi turistùm z celého
svìta v hotelových restauracích. A také v neomezeném
množství na palubách letadel, smìøujících z Vietnamu
do zbytku svìta. Vìøte nevìøte, všude mají velice slušný
odbyt. Ostatnì, tyto polévky známe dobøe i z nabídky
potravináøských obchodù u nás. .
Skromní Vietnamci se vìtšinou spokojí s miskou polévky, rýže a hrstí zeleniny. Pokud si mohou dopøát širší
menu, skládá se zpravidla z nìkolika menších chodù.
Typické jsou rolky s krevetami, zeleninou a dobøe okoøenìné, zabalené v rýžovém listovém tìstì (bhan trang
cuon tom). Nebo velice oblíbené smažené jarní rolky
z rýžového tìsta s mletým masem, rýžovými nudlemi,
zeleninou a houbami (cha gio nebo nem).
Z masových pokrmù jsou oblíbené pøedevším knedlíèky z mletého masa, pálivì okoøenìné a grilované (nem
nuong). Nebo nìco, co bychom mohli nazvat masové
„fondue“: tenké plátky hovìzího masa spolu s cibulí
opeèené ve vroucím oleji, podávané v rýžovém tìstì,
nechybí zelenina a pikantní omáèka.
Z drùbeže jsou v popøedí zájmu pøedevším kuøata.
Nejèastìji se podává drùbež vaøená, se zeleninou a pšeniènými nebo rýžovými nudlemi, grilovaná nebo smažená,
vždy ochucená smìsí koøení. Z moøských plodù jsou to
pøedevším krevety a krabi. Pøipravují se vaøené i smažené, napø. jako specialita – smažené krabi na soli (cua
gang mui).
K rybám, krevetám, krabùm se podává èasto rybí
omáèka (noc mam) nebo ostøe koøenìná omáèka (noc
cham). Pøíprava rybí omáèky se trochu vymyká našim
pøedstavám o pøípravì omáèky: kousky ryb se naloží
spolu se solí a koøením do velkých kameninových nádob a dobøe zakryté se nechají zrát nìkolik týdnù venku
a teplo a èas udìlají své.
Jako pøíkrm se podává rýže a peèivo, nikdy nechybí
zelenina, jak tepelnì upravená, tak syrová.
Ve vietnamské kuchyni nechybí ani sladkosti. Jsou to
rùzné drobné kousky z rýžového nebo pšenièného tìsta,
plnìné ovocem, palaèinky èasto plnìné také ovocem.
K plnìní se používají banány, ananas, kokosové oøechy,
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pomeranèe. Velice oblíbené jsou plátky sušeného nebo
kandovaného ovoce. Mouèník èasto nahrazuje èerstvé
ovoce.
Zbývá se zmínit o tom, co je pro (nejen) Støedoevropana tìžko pøijatelné – požívání psího masa. Pravda
je, že psí maso se ve Vietnamu konzumuje. Nejde však
o domácí mazlíèky nebo hlídaèe ze sousedství. Psi ke

konzumu jsou vyšlechtìni a konzumováni jako tzv. zmasilý
vietnamský psíèek, chováni jsou jako každé jateèní zvíøe
na farmách. Pøipravováni jsou ve zvláštních restauracích a
pokrmy jsou velice drahé. Nehrozí tedy nebezpeèí, že by
napø. èeský turista dostal pøi návštìvì Vietnamu v bìžné
restauraci psí pochoutku a jeho vlastní pes by to mu to
po návratu domù nikdy neodpustil.

Med biopotravinou roku 2007
Ing. Ctibor Perlín, CSc. VÚPP, v.v.i.
Redakce našeho èasopisu obdržela tiskovou zprávu,
že pro rok 2007 získal ocenìní „biopotravina roku“ pošumavský med ekologického vèelaøe Dr. Ing. Jana Pintíøe,
PhD z Nedanièek u Švihova z okresu Klatovy. V hodnocení
poroty se uvádí, že ocenìní bylo udìleno proto, že pošumavský med nadchnul vynikající chutí, širokým výbìrem
jednodruhových druhù medu charakteristických vlastností
a zpùsobu použití. Ve výroku poroty se praví, že je to v podstatì jedinì sladidlo v biokvalitì z èeské suroviny. Chovatel
je údajnì také jediný èeský vèelaø, kterému se pøirozenou
cestou podaøilo vypoøádat s parazitárním onemocnìním vèel, které
vyvolává roztoè „Varoadestruktor“,
pøipomenul pøedseda hodnotitelské
komise Pavel Maurer.
Tolik uvádí tisková zpráva vydaná Mgr. Tomem Václavíkem, který
zajišśuje marketing pro ekologické
zemìdìlství a biopotraviny. (www.
greenmarketing.cz). Kromì podmínek pro ekologické chovatele
vèel tisková zpráva také uvádí, že
hlavní filosofií chovu je poznávání
života vèel a jejich pøirozené vedení
v souladu s pøírodními zákony s cílem bezzásahovosti pøi získávání
plnohodnotných èistých vèelích
produktù plných vèelí, respektive
pøírodní pozitivní energie. Dalším
specifikem chovu je experimentální
èinnost zamìøená na životní projevy
„vèely pošumavské“ a s ním spojená
produkce jednodruhových medù
v BIO-kvalitì. Mezi unikátní medy jsou jmenovány med
malinový, krušinový, vrbový, ostružiníkový, z divoké višnì, jedlový a borovicový a další. Pro ménì znalé malé
vysvìtlení: pro krušinový med jsou zdrojem kvìty keøe
èi stromu krušiny olšové (Frangula alnus), jehož kùra se
využívá po úpravì v lidovém léèitelství. Každý biomed má
své charakteristiky, vùni, barvu, chuś i obsahy základních
živin, je charakterizován i specifickými léèivými úèinky
na lidský organismus, pro které si nalézá své koneèné
spotøebitele a uspokojuje jejich výjimeèné potøeby. To
jsou informace, které jsou k dispozici na adrese www.
sweb.cz/sumavskymed .
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Redakèní rada se rozhodla informovat o bio medu
naše ètenáøe. Postupnì jsme se obrátili na marketingového pracovníka T. Václavíka s prosbou o doplnìní dat
o ocenìném biomedu. Zajímalo nás, jaká je zhruba roèní
produkce biomedu nebo jaká je velikost snùšky na jedno
vèelstvo, jaká je cena biomedu ve srovnání s konvenèním
medem, jaké jsou kvantifikované znaky kvality biomedu,
jaké jsou ony specifické úèinky na zdraví jeho konzumentù a zda se dají ovìøené léèitelské a ochranné metody
ekochovatele vèel rozšíøit i na konvenèní vèelaøení. T.
Václavík nás odkázal na chovatele,
ten nám lakonicky odpovìdìl, že
dìkuje o zájem o jeho chov, ale
nepodává o nìm žádné informace.
Není to pøesné, protože obecné
informace komerèního a propagaèního rázu jsou na jeho výše
uvedených webových stránkách
k dispozici.
To bylo šokující. Ekologické chování je totiž oprávnìnì prezentováno jako šetrný pøístup k životnímu
prostøedí, jako otevøený životní
postoj k pøírodì, jako zmìnìný zpùsob životních postojù. Ekologické
produkty a biopotraviny garantují
zpùsob produkování, nikoliv jejich
kvalitu. Je to nároènìjší zpùsob
hospodaøení a proto si zaslouží
podporu, které se mu také formou
dotací dostává. Vedlejším výstupem
(možná, že tím nejhlavnìjším) je
možnost využití ekologických postupù anebo jejich dílèích opatøení ke zvýšení ochrany
životného prostøedí i pøi konvenèním zemìdìlství. Chov
vèel je podle mnohých sdìlení v ÈR ohrožen a všechny
cesty, které by vedly jeho ozdravìní, musí být vítány. Proto
nás postoj ekologického vèelaøe Dr. Ing. Jana Pintíøe,
PhD. šokuje. Poskytnuté státní dotace se v jeho pøípadì nutnì ponìkud míjejí úèinkem, protože napomáhají
spíše podnikatelskému úsilí chovatele, nikoliv však posílení ochrany životního prostøedí. Jeho zkušenosti nelze
uplatnit celoplošnì, pokud je zásadnì neposkytuje pro
ozdravìní chovù vèel i mimo jeho podnikatelskou oblast.
A to je škoda.

Rizikové faktory osteoporózy
– znalosti a chování dospívajících dívek
Mgr. Kamila Poslušná, Mgr. Veronika Bøezková, MVDr. Halina Matìjová,
Ústav preventivního lékaøství, Lékaøská fakulta Masarykova univerzita, Brno
Úvod
Osteoporóza je závažné metabolické onemocnìní
kostí, postihující stále více lidí na celém svìtì. Prevence této nemoci je èasto zamìøena až na ženy po
menopauze, kdy už se èasto objeví sklony k tomuto
onemocnìní nebo první známky úbytku kostní hmoty.
Nejdùležitìjší je však prevence primární, a to v dìtském
vìku a v dospívání, kdy je pøedcházení osteoporóze
vlastnì nejsnazší. Tìlo si totiž tvoøí nejvìtší zásoby
vápníku do 25. až 30. roku vìku. Potom už dochází
k pomalému odbourávání kostní hmoty.
Mezi hlavní rizikové faktory, které lze ovlivnit, patøí
nízký pøíjem vápníku ve stravì, nedostatek vhodné
pohybové aktivity a kouøení. Zásadním faktorem, který
ovlivòuje kostní denzitu (hustotu), je pøíjem vápníku
stravou v dìtství, dospívání a èasné dospìlosti. Lidé,
kteøí si v mládí vytvoøili vìtší zásoby vápníku, mají ve
vìku, kdy jsou ohroženi osteoporózou, více kostní
hmoty k odbourávání. Pohybová aktivita výraznì pøispívá ke zdraví kostí. Tìlesná zátìž je fyziologickým
podnìtem osteoblastické èinnosti a kostní novotvorby.
Z hlediska prevence osteoporózy jsou nejvhodnìjší
aktivity spíše silového charakteru nebo aktivity s použitím nìjakého sportovního náèiní, kdy je vyvíjena
zátìž na kosti. Jsou to zøejmì zvláštì ty aktivity, které
zpùsobují nárazovou zátìž, jako je napø. gymnastika,
krasobruslení, basketbal, volejbal apod. Poskytují totiž pøíznivìjší efekt na kosti než sporty jako je plavání
nebo jízda na kole, které zatìžují kosti jen minimálnì.
Alarmující je stále èastìjší sedavý zpùsob života u dìtí
a dospívajících. Zvláštì závažný je tento trend u dívek,
u kterých je navíc sedavý zpùsob života èastìjší než
u chlapcù.
Mezi rizikovými faktory osteoporózy a v jejím dùsledku i snadnìjšího vzniku zlomenin kostí se objevuje
i kouøení. Vysvìtlení negativního pùsobení kouøení na
kosti není jednoduché, protože jednotlivé složky kouøe
zasahují rùznì do metabolismu kostní tkánì. Uvádí se,
že ženy kuøaèky ztratí do doby, kdy dosáhnou menopauzy o 5 až 10 % více kostní hmoty než nekuøaèky.
Dalšími ovlivnitelnými rizikovými faktory osteoporózy
je vyšší pøíjem alkoholu, kofeinu a kolových nápojù.
Nápoje typu Coca Cola obsahují mnoho fosforu, což
vede k nevyváženému pomìru k vápníku a následnì
k osteoporóze. Proto je vysoký pøíjem tìchto nápojù
nežádoucí, a to zvláštì u dìtí a dospívajících. K osteoporóze pøispívá také nedostatek vitaminu D. Z dalších
vlivù výživy na stav kostního minerálu je dlužno se
zmínit o nedostatku bílkovin. K tomu mùže dojít napø.

ve stravì veganù a nìkterých makrobiotikù, protože
chybí stavební materiál pro kostní tkáò. Na druhé
stranì strava s nadbytkem živoèišných bílkovin pùsobí
rychlejší resorpci kostí zøejmì zvýšenou acidifikací
organismu pøi oxidaci aminokyselin s obsahem síry.
S vysokým pøíjmem bílkovin jde ale vìtšinou ruku
v ruce také zvýšený pøíjem vápníku. Tak se kalciurický
efekt vysokého pøíjmu bílkovin minimalizuje. Vysoký
pøíjem bílkovin tedy nemusí mít pøi adekvátním pøíjmu
vápníku škodlivé úèinky na kost.
Cílem primární prevence osteoporózy je zajištìní
dosažitelného maxima kostní hmoty bìhem dìtství
a dospívání a tím udržení dostateèné kostní hmoty
i v dospìlosti. Toho by mìlo být dosaženo zdùraznìním
a zajištìním pøimìøeného pøívodu vápníku a bílkovin
v potravì, pøimìøeného zásobení vitaminem D a C,
vhodné fyzické aktivity a vylouèením toxických vlivù
prostøedí.
Metodika
V práci, která se zabývala ovlivnitelnými rizikovými
faktory osteoporózy, konkrétnì faktory životního stylu, byla zjišśována úroveò znalostí dospívajících dívek
v této oblasti. Práce byla zamìøena na postoje dívek
a jejich skuteèné chování, tedy pøíjem vápníku ve stravì, úroveò pohybové aktivity a výskyt kouøení. Soubor
tvoøilo 323 dívek a 225 chlapcù ve vìku 14–19 let ze
ètyø škol na jižní Moravì, pøièemž vìtší pozornost byla
vìnována souboru dívek. Ke zjištìní znalostí, postojù
a chování byl použit dotazník. Pro zjištìní výživových
zvyklostí byl použit frekvenèní dotazník a 24-hodinový
recall, což je metoda zjišśování dietárního pøívodu pomocí rozhovoru, kdy se sbírají údaje o pøíjmu potravin
za posledních 24 hodin.
Výsledky
Znalosti a postoje
Znalosti týkající se pohybové aktivity a kouøení ve
vztahu ke zdraví kostí byly pomìrnì dobré. Úroveò
znalostí týkajících se výživy však již pøíliš dobrá nebyla.
V tabulce 1 jsou uvedena procenta správných odpovìdí
na otázky zjišśující znalosti dívek. Pro srovnání znalostí
ve dvou vìkovì odlišných skupinách byl urèen podíl dívek, které mìly všechny otázky v dané oblasti správnì.
Starší dívky mìly lepší znalosti pouze v oblasti pohybové
aktivity. V oblastech výživy a kouøení byla úroveò znalostí
mírnì vyšší u mladších dívek. Je možné, že na základní
škole jsou žáci více pouèováni o zdravém životním stylu
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Tabulka 1: Frekvence správných odpovìdí na otázky týkající se znalostí
Otázka
Znalosti (pohybová aktivita):
Kosti jsou živé tkánì, které k tomu, aby byly zdravé a silné, potøebují zátìž pøi tìlesné aktivitì.
Pravidelná tìlesná aktivita pomáhá tìlu lépe využít vápník.
Tìlesná aktivita mùže pomoci zabránit ztrátì svalové hmoty (svalù) pøi hubnutí.
Nadmìrná tìlesná aktivita v kombinaci s pøísnou dietou mùže urychlit rùst kostí.
Nepravidelná menstruace nebo její úplná ztráta v dùsledku nadmìrného cvièení mùže zvýšit riziko osteoporózy.
Znalosti (výživa):
Konzumací samotné zeleniny je obtížné pokrýt potøebnou dávku vápníku.
Dospívající potøebují více vápníku než dìti ve vìku 6ti let.
Pití velkého množství kolových nápojù nebo kávy mùže poškozovat kosti.
Znalosti (kouøení):
Kouøení cigaret nepoškozuje zdraví.
Kouøení cigaret urychluje rùst kostí.
Kouøení cigaret mùže vézt k osteoporóze.

a dochází tak k osvojení pøíslušných znalostí. Svùj dopad
mohou mít i rùzné intervenèní programy na základních
školách. Na støední škole už možná pùsobení školy na
studenty není tak výrazné.
Pro srovnání znalostí mezi chlapci a dívkami byla
použita skupina chlapcù a dívek ze základní školy
a z gymnázia (215 chlapcù a 259 dívek). U obou
skupin byl urèen podíl respondentù, kteøí mìli
všechny otázky v dané oblasti správnì. Dívky mìly
mírnì vyšší úroveò znalostí pouze v oblasti kouøení.
V oblasti pohybové aktivity a výživy mìli o nìco lepší
znalosti chlapci.
Ve skupinách 221 dívek z gymnázia a 64 dívek
z uèilištì byl opìt stanoven podíl dívek, které mìly
všechny otázky v dané oblasti správnì. V oblasti pohybové aktivity, výživy i kouøení byla úroveò znalostí
lepší u dívek z gymnázia než u dívek z uèilištì. Mùže to
být zpùsobeno jak nižší úrovní vzdìlání, tak rodinným
prostøedím, které u této skupiny mùže být nepodnìtné
a zanedbávající. U dívek z gymnázia mùže být naopak
rodinné prostøedí podnìtné a podporující. Toto však
nemusí vždy platit. Znalosti jsou samozøejmì získávány nejen ve škole, ale i v mimoškolním prostøedí. Na
gymnáziu mají dívky širší všeobecný pøehled, kdežto
znalosti dívek z uèilištì jsou spíše omezené na uèební
obor.
V oblasti pohybové aktivity a výživy projevilo více než
50 % dívek žádoucí postoj. V oblasti kouøení si 32,7 %
dívek myslí, že kouøení cigaret mùže vézt k osteoporóze, 24,3 % si to nemyslí a 43 % dívek si není jistých.
Chování
Pohybová aktivita není vzhledem k vìku dívek
na pøíliš dobré úrovni. Nutno brát v úvahu, že nízká
úroveò pohybové aktivity má podíl i na vzniku dalších
onemocnìní chronického charakteru. Základním
druhem pohybové aktivity je chùze, vìtšina dívek
(96,3 %) jí vìnuje nejménì 30 minut za den po vìtšinu
dní v týdnu, nebo alespoò 3 hodiny za celý týden.
Sportu se pravidelnì ve volném èase vìnuje 52 %
dívek. Nejèastìjší frekvence pohybové aktivity byla 2x
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správná
odpovìï

%

Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

45%
61%
82%
81%
32%

Ano
Ano
Ano

81%
25%
39%

Ne
Ne
Ano

92%
93%
42%

za týden, a to u 30,3 % dívek. Nìkteré dívky se však
vìnují sportu ménì než 1x za mìsíc (3,1 %). Necelá
polovina dívek (40,3 %) uvedla, že jejich pohybová
aktivita obvykle trvá 30–60 minut a 26,6 % uvedlo
délku 60–90 minut. Nejèastìji byla uvedena støední
intenzita pohybové aktivity, a to v 56 %. Ve 22 % byla
uvedena vysoká intenzita a v 15 % intenzita mírná.
Musíme však pøihlížet k tomu, že úroveò pohybové
aktivity byla zjišśována pouze dotazníkovou metodou
a nezbývá tedy než spoléhat na vìrohodnost uvedených odpovìdí. Úroveò pohybové aktivity tedy mùže
být ve skuteènosti nižší.
Více než ètvrtina dívek kouøí. Nejvíce kouøí dívky
z uèilištì – 53 %. Na gymnáziu kouøí 23,5 % dívek
a na základní škole 10,5 % dívek. Nejvyšší výskyt
kuøáctví na uèilišti je zøejmì zpùsoben nìkdy nižší
socioekonomickou úrovní rodin dívek z uèilištì, ale
i sociálním tlakem vrstevníkù. V souboru kuøaèek byl
prùmìrný vìk první cigarety 12,93 ± 2,45 let (SD).
Nejtypiètìjší hodnota v daném souboru byla 14 let.
Prùmìrný poèet dennì vykouøených cigaret u dívek
byl 7,44 ± 5,98 (SD). Nejvìtší byl prùmìrný poèet
dennì vykouøených cigaret na uèilišti, a to 10,48 ±
7,1 (SD). Z dívek, které nyní kouøí, zaèalo 17 % kouøit
už pøed 12. rokem, 58 % ve 12 až 14 letech a 25 %
dívek zaèalo kouøit po 14. roce. Velký podíl dívek,
které kouøí, odpovìdìlo, že už nìkdy zkoušely pøestat
kouøit (71,1 %) a pøes polovinu dívek (52,8 %) chce
nyní pøestat kouøit.
Výsledky frekvenèního dotazníku nebyly nejlepší.
Pøestože u mléka byla nejèastìji zvolena frekvence
konzumace 2-3x týdnì (25,8 %), témìø 38 % dívek
uvedlo frekvenci nižší než 1x týdnì vèetnì. Naopak
velice èasto konzumovaným mléèným výrobkem jsou
tavené sýry. 35,1 % dívek je konzumuje 2-3x týdnì.
Tuto frekvenci musíme vzhledem k vysokému obsahu
fosforu v tavených sýrech, který pøispívá k nevhodnému pomìru vápník:fosfor, považovat za pøíliš vysokou.
Bylo by vhodné pøíjem tavených sýrù snížit a nahradit
ho sýry tvrdými. Celá ètvrtina dívek konzumuje kolové
nápoje více než 1x týdnì, což není zanedbatelné.

Tabulka 2: Frekvenèní dotazník
potravina
mléko
tvrdý sýr
jogurt
tvaroh
mléèné nápoje
sardinky s (kostmi)
brokolice
tavený sýr
kolový nápoj
káva (s kofeinem)

témìø nikdy
9,00 %
3,10 %
7,10 %
28,30 %
13,80 %
63,40 %
44,70 %
12,10 %
27,30 %
38,50 %

1-3x za mìsíc
11,80 %
11,50 %
8,10 %
46,00 %
25,40 %
30,60 %
40,10 %
12,70 %
29,50 %
11,80 %

1x týdnì

2-3x týdnì

1x dennì

2-3x dennì

4 a více x dennì

17,10 %
19,30 %
16,10 %
16,80 %
21,30 %
5,00 %
10,90 %
21,10 %
18,60 %
11,50 %

5,80 %
43,80 %
35,10 %
7,80 %
19,40 %
0,90 %
4,00 %
35,10 %
17,10 %
11,80 %

25,20 %
18,30 %
27,00 %
0,90 %
14,70 %
0%
0%
14,00 %
4,00 %
14,00 %

0,60 %
3,70 %
5,60 %
0,30 %
4,70 %
0%
0,30 %
3,40 %
2,20 %
10,90 %

0,60 %
0,30 %
0,90 %
0,0 %
0,6 %
0%
0%
1,60 %
1,20 %
1,60 %

Pomìrnì vysoké procento dívek uvedlo, že kávu s kofeinem pije 2–3x dennì, a to 10,9 %. To je vzhledem
k vìkové struktuøe souboru nepøíznivé. Mùže to být
zpùsobeno èastým umisśováním nápojových automatù na kávu v budovách škol. Frekvence konzumace
jednotlivých potravin je uvedena v tabulce 2.
Výsledky 24-hodinového recallu jsou neuspokojivé. Prùmìrný pøíjem vápníku, který èiní 757 ± 367
mg/den (SD), je nízko pod doporuèenou dávkou
Témìø 40 % dívek mìlo pøíjem nižší než 600 mg
Ca/den. Pøíjem vápníku vyšší než 1200 mg, což je
hodnota doporuèená v návrhu VDD pro ÈR, mìlo
jen 11,7 % dívek. Pomìr vápník:fosfor by mìl být pro
optimální zdraví kostí 1,3:1, pøi špatném vstøebávání
vápníku až 2:1. Skuteèný zjištìný pomìr je však
spíše opaèný, a to 1:1,65, což situaci ještì zhoršuje.
Prùmìrný pøíjem sodíku u dívek byl 3556 mg, tedy
asi 3,5 g. Podle doporuèení by denní pøíjem sodíku
nemìl pøekroèit 2,4 g dennì. Zvýšený pøíjem sodíku
výraznì zvyšuje kalciurii (vyluèování vápníku moèí),
èímž snižuje využitelnost vápníku.
Závislost chování na znalostech
Pro úèinnou prevenci osteoporózy jsou nutné znalosti ovlivnitelných rizikových faktorù, pozitivní postoje
k nim a hlavnì odpovídající vhodné chování. Chování
však nemusí vždy korespondovat s pøíslušnými znalostmi a postoji. Dospívající dívky totiž nepovažují osteoporózu za nemoc, která je aktuálnì ohrožuje, proto
nutnì jejich znalosti a postoje nesouvisí se správným
chováním. Byla prokázána závislost mezi znalostmi
týkajícími se kouøení a kouøením. V oblasti pohybové
aktivity a výživy nebyla závislost mezi znalostmi a chováním dívek nalezena. Ve skupinì dívek, které vìdìly,
že kouøení cigaret mùže vést k osteoporóze, kouøilo
ménì dívek než ve skupinì dívek, které to nevìdìly.
Zlepšení znalostí dívek by tedy mohlo pøispìt ke snížení poètu mladých kuøákù, nebo alespoò k zastavení
vzestupného trendu.

Závìr
Vzhledem k uvedeným výsledkùm je žádoucí v rámci
vhodných intervenèních programù zlepšit znalosti
dívek zejména v oblasti nutrièních rizikových faktorù

osteoporózy, ale i v dalších oblastech. Je potøeba, aby
dívky pochopily, že osteoporóza není jen problémem
jejich maminek a babièek, ale že by jí mìly a mohou
pøedcházet právì v jejich vìku. Bylo by vhodné, aby
dívky byly pouèovány o dùležitosti výživy v prevenci
osteoporózy a v zájmu pestrosti stravy seznámeny
i s jinými zdroji vápníku než jen s mléènými výrobky.
Zvýšení konzumace mléka a mléèných výrobkù je však
také žádoucí. Dùraz by mìl být kladen také na pouèení
dívek o škodlivém vlivu kouøení na kostní tkáò. Dívky by
mìly být vedeny k pravidelnému sportu a být pouèeny
o nejvhodnìjším druhu pohybové aktivity z hlediska
prevence osteoporózy.
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Ze svìta výživy
Vliv mírného pøíjmu alkoholu
a tìlesné námahy na úmrtnost
Dánská studie (Copenhagen
City Heart Study ) zahájila v letech
1976-78 u témìø 20 tisíc mužù
a žen starších 20 let šetøení týkající
se konzumace alkoholu a tìlesné
aktivity. Od více než poloviny z nich
získávali vìdci tyto údaje i v následujících 20 letech a posuzovali vliv
konzumace alkoholu a tìlesného
cvièení na riziko úmrtnosti (celkové
i na srdeènì-cévní onemocnìní).
Z toho 17 % osob bylo oznaèeno
jako fyzicky neaktivní a za abstinenta bylo považováno 15 % mužù
a 43 % žen (vypili ménì než 1 drink
za týden).
Riziko úmr tí na ischemickou
chorobu srdeèní bylo u abstinentù
o 30 % vyšší než u mírných pijákù,
a to bez ohledu na stupeò tìlesné
aktivity. Abstinenti mírnì tìlesnì
aktivní (napø. 2- 4 hodiny chùze
týdnì, jízda na kole, zahradnièení, lehké cvièení) mìli toto riziko
o 31 % nižší než abstinenti fyzicky
neaktivní. Celkovì nejnižší riziko
úmr tí na ischemickou chorobu
srdeèní mìli nejen mírní, ale i ménì
støídmí pijáci, kteøí byli souèasnì
fyzicky aktivní.

Antokyany zpomalují rùst rakovinných bunìk
Na 234. výroèní konferenci Americké chemické spoleènosti (American
Chemical Society, ACS) byly doloženy døíve publikované názory, že barevné
ovoce a zelenina vykazují dobré zdravotní úèinky díky svým chemoprotektivním
složkám, které obsahují. Studie na krysích a lidských buòkách, provedené
v Ohio State University, USA, prokázaly, že antokyany, odpovìdné za èervené, purpurové a modré zbarvení ovoce a zeleniny, zpomalily rùst støedních
rakovinných bunìk a v nìkterých pøípadech dokonce znièily 20 % tìchto
bunìk. Tento úèinek byl výraznìjší u exotických plodin. Výraznìji pùsobily
napø. nachová kukuøice a borùvky, ménì již øedkvièka.
Anthocyanins slow the growth of cancer cells.
Soft Drinks International, October 2007, s. 22
Per
Extrakty zeleného èaje a bambusových listù redukují akrylamid
Pracovníci Zhejiang University
v Èínì zjistili, že extrakty bohaté na
pøírodní antioxidanty mohou snižovat
v modelových systémech asparagin
–glukóza tvorbu akrylamidu. V rámci výzkumu
byly použity extrakty
z bambusov ých listù
(AOB) a zeleného èaje
(EGT), které byly testovány v modelov ých
systémech pøi 180 °C,
pH 6,8 a nízké vlhkosti.
Reakèní produkty byly
kvantifikovány pomocí
v ysokoúèinné kapa linové chromatografie a hmotové
spektrometrie. Kinetická studie tvorby akrylamidu ukázala, že extrakty
antioxidantù úèinnì redukují tvorbu

akrylamidu, pøièemž maximálního
snížení (74,4 % pro AOB, resp. 74,3 %
pro EGT) bylo dosaženo pøi dávce
obou extraktù ve výši 10-4 mg. Úèinek byl poté potvrzen
pøidáním homoorientinu
(2-(3,4-dihydroxyfenyl)6-b -D-glukopyranosyl5,7-dihydroxychromen4-on ) a epigalokatechin
galátu, které jsou reprezentativními slouèeninami AOB i EGT.
Více informací na
adrese
http://www.rssl.
com/ourservices/FoodENews/
Newsletter.aspx?ENewsletterID=221
kop

Enzym spoleènosti DSM redukuje tvorbu akrylamidu v potravinách

Nejv yšší riziko celkové úmr tnosti (vèetnì úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeèní) bylo zjištìno u fyzicky neaktivních osob,
které nepijí alkohol vùbec nebo
ho naopak pøijímají v nadmìrném
množství. Nejnižší riziko bylo zjištìno u mírných pijákù, kteøí jsou
tìlesnì aktivní.
European Heart Journal 2008,
29:204-212
Št.
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Spoleènost DSM získala od FDA pro svùj nejnovìjší enzymový preparát PreventASeTM status GRAS. PreventASeTM je první enzym na trhu, který redukuje tvorbu
akrylamidu v peèených výrobcích o více než 90 %, a výraznì tak snižuje jeho pøíjem s potravinami. Poprvé byl preparát aplikován v Evropì pøi výrobì nìmeckých
vánoèních sušenek Speculatius. Obdobný preparát s názvem Acrylaway, rovnìž
se statutem GRAS, vyvinula spoleènost Novozymes. Oba enzymy se øadí mezi
asparaginázy, pocházejí ale z rùzných produkèních kmenù. Novozyme z Aspergillus
oryzae a PreventASeTM z Aspergillus niger. Asparagináza konvertuje prekurzor
akrylamidu asparagin na pøírodnì se vyskytující aminokyselinu – kyselinu asparagovou, èímž je znemožnìna další chemická reakce asparaginu se sacharidy, pøi
které dochází k tvorbì akrylamidu (Maillardova reakce). Nutrièní charakteristiky
pøíslušné peèené potraviny zùstávají zachovány stejnì jako její chuś a zabarvení. Pro
potravináøský prùmysl jsou oba enzymové preparáty velkým pøínosem. Kupøíkladu
spoleènost Frito-Lay a Procter & Gamble (P&G) hodlají v nejbližší dobì využívat oba
enzymy v sortimentu svých snack výrobkù. V Evropì, s výjimkou Dánska a Francie,
prozatím nejsou tyto enzymy pro zpracovatelský prùmysl schváleny.
http://www.dsm.com/en_US/html/dfs/news_items/21052007_preventase.htm
http://www.bakeryandsnacks.com/news/ng.asp?n=79427-dsm-novozymes-acrylamide
kop

Koenzym Q10: lze s názvy doplòkù libovolnì
manipulovat?
Ing. Ivan Mach, CSc., Praha
Z historie koenzymu Q10
koenzym Q20 je napø. úèinnìjší než bìžný koenzym Q10
Existuje celá øada možností, jak oznaèovat chemicapod. Pøipadá mi to podobnì nejapné, jako oznaèovat
ké organické slouèeniny, kterých zatím existuje okolo
napø. nìjakou speciálnì pøipravenou vodu pro nové tisí30.000, aby bylo zcela jasné, o jakou látku resp. chemicciletí místo H20 tøeba H202000 apod. V této souvislosti
ké individuum se jedná. Jednou z možností je spokojit se
je oznaèení telekomunikaèních produktù O2 spoleènosti
s názvem, který látce dal její objevitel, aniž by v okamžiku
Telefonica vlastnì støízlivé.
objevu pøesnì znal její chemickou strukturu. V pøípadì
koenzymu Q10 to byl Amerièan Frederick Crane z USA,
Proè koenzym Q10?
který koenzym Q10 objevil už v r. 1957 a jeho molekuK jednotnému oznaèování struktury organických látek
lu nazval ubiquinon (ubi – všudypøítomný, protože ho
se na celém svìtì používá klasifikace IUPAC (Mezinárodní
nacházel ve všech živých tkáních, quinon – protože se
unie pro èistou a užitou chemii) – nejvyšší mezinárodní kodijeho chemická struktura podobala struktuøe slouèenin,
fikaèní autority v oboru chemického názvosloví, která je souv organické chemii
èástí státních norem
oznaèovaným jako Chemická struktura koenzymu Q10
v jednotlivých zemích
chinony, pro nìž se
vèetnì ÈR (3). Kodi0
vžila zkratka Q jako
fikace vychází z døíve
chinonové jádro) (1).
nejrozšíøenìjšího tzv.
CH3
Teprve po objevu
ženevského názvosloH3CO
Cranea vìdci pátrali,
ví organických sloujakou má vlastnì moèenin. Oznaèení "10"
CH3
lekula koenzymu Q10
v názvu "Q10" znamená ve smyslu norem
chemickou strukturu
IUPAC, že v molekule
a z jakých atomù se
(CH2
koenzymu Q10, tedy
skládá. Proto vzniH3CO
2,3-dimethoxy-5-mekl zkrácený ná zev
CH2) 10– H
C
thyl- 6-dekaprenyl„koenzym Q10“, který
H
mj. znamenal, že se
1,4 - benzochinonu
0
jedná o látku, která je
(tz v. systematick ý
vzorec), je 10 prenysouèástí základních
lových jednotek, resp. tzv. dekaprenyl (CH2-HC=CH3-CH2).10
enzymových systémù lidského tìla (ko-enzym, tj. spolupra(deka = 10) navázaný v poloze 6 na centrální jednotku
cující enzym), na jejímž chinonovém jádøe Q je navázáno
1,4-benzochinonu (v angliètinì benzoquinon vycházejícího
10 jednotek, nazvaných prenyly. Za objasnìní struktury
z pùvodního názvu objevitele, proto Q) - viz obrázek. Oznaa významu koenzymu Q10 pøi uvolòování energie v buèení Q20 by podle této analogie mohlo znamenat, že v hynìèných mitochondriích byla v r. 1978 udìlena Nobelova
potetickém potravním doplòku „koenzym Q20“ nalezneme
cena Anglièanovi Peteru Mitchellovi (2). Jedná se o látku,
20 prenylových jednotek.
k níž se jedenkrát za dva roky schází svìtová konference
(organizuje ji International Coenzyme Q10 Association
Závìr
v èele s Prof. G. P. Littarru z Unversity of Ancona, Itálie),
Jak známo, v pøírodì se vyskytuje øada koenzymù Q,
tedy o slouèeninu dostateènì prozkoumanou, známou
napø. koenzym Q3 (mikroorganismy) nebo Q9 (houby), ale
a názvoslovnì jednoznaènou, v odborném i laickém svìtì
ten humánní má právì 10 prenylových skupin (4). Námitka,
nejèastìji exkluzivnì oznaèovanou jako „koezym Q10“, jen
že oznaèení "10" v názvu koenzym Q10 pro humánní potravní
zøídkakdy jako ubichinon.
doplnìk jako souèást rùzných doplòkù stravy je libovolné,
nezávazné, zamìnitelné, popø. že nemá odbornì-názvoslovQ10 po padesáti letech
né opodstatnìní a lze ho tedy pro obchodní úèely libovolnì
O to více odborníka na výživu udiví, že se na našem trhu
mìnit, tedy v odborném svìtì rozhodnì neobstojí.
s doplòky stravy, tedy s jistým druhem potravin, objeví èas
od èasu výrobky, jejichž obchodní název nerespektuje ani
Literatura
názvosloví, ani tradici, ale ani pùvod. Tak jsme se v pøípa(1) Crane P.L. et al.: Isolation of a quinone from beaf heart
dì koenzymu Q10 nedávno setkali s komerèním názvem
mitochondria. Biochim. Biophys. Acta, 25, 220, 1957.
„Coenzyme Q20!“ a pod tímto názvem byl zaregistrován
(2) Mitchell P.: Possible molecular mechanism of the
doplnìk stravy s obsahem koenzymu Q10, ale i n-3 nenaprotonmotive function of cytochrome systems. J. Theoret.
sycených mastných kyselin (EPA a DHA) a jedné z forem
Biol., 62, 327, 1976.
vitaminu E (D-alfa-tokoferol-acetátu). Otázka zní, zda se pøi
(3) Nomenclature of Organic Chemistry, IUPAC, Pergapojmenovávání komerèních doplòkù stravy mohou úèelovì
mon Press, Oxford, 1979
deformovat pùvodní a vžité názvy potravních doplòkù, tj.
(4) Bliznakov E. G., Hunt G. L.: The Miracle Nutrient Conapø. mìnit Q10 na Q20 a pod. Tímto zpùsobem lze vlastnì
Enzyme Q10, Bantam, New York, 1986.
mást koneèného spotøebitele a vnutit mu, že neexistující
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Soudobý pohled na vlákninu potravy
Prof. Ing. Pavel Kalaè, CSc.
Zemìdìlská fakulta, Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích
Vláknina potravy patøí v širokém povìdomí spotøebitelù mezi významné zdravotnì prospìšné složky
potravin. Obsah tohoto termínu však prošel v minulých
letech znaènými zmìnami, na které osvìta o výživì
dosud reagovala jen málo.
Termín vláknina potravy, pøíp. potravní vláknina
(angl. dietary fibre) byl poprvé použit v roce 1953.
V roce 1972 byla formulována prvá definice „ ... jsou
to zbytky rostlinných bunìèných stìn, které nejsou
štìpeny trávicími enzymy èlovìka“. Následovala øada
dalších definicí, které vesmìs vycházely z postupù
analytického stanovení. Dodnes neexistuje jednotná,
mezinárodnì uznávaná metoda stanovení vlákniny
potravy. Rùzné postupy zahrnují rùzné složky, takže
i uvádìné hodnoty se liší a v souvislosti s tím i doporuèovaný a zjišśovaný pøíjem v rùzných zemích. Proto
v posledních deseti letech došlo mezi odborníky ke
shodì, že pojem musí být vymezen na fyziologickém
základì, nikoli podle metody stanovení.
Klíèovým bodem se stala nestravitelnost vlákniny.
To znamená, že termín zahrnuje látky, které nejsou
štìpeny a vstøebány, ale ani vstøebány pøímo, bez štìpení, v tenkém støevu a pøecházejí do støeva tlustého.
I tady však jde o urèité zjednodušení, protože napø.
u rezistentního škrobu - jedné ze složek vlákniny - je
míra stravitelnosti rùzná u jednotlivcù a závisí i na úèinnosti žvýkání a rychlosti prùchodu trávicím traktem.
Složitost problematiky je proto dùvodem, že stále neexistuje jednoznaèná, celosvìtovì uznávaná definice
vlákniny potravy.
Hledání definice se mùže jevit jako akademická
záležitost. Praktický dopad zejména pro výživová
doporuèení a legislativu je však znaèný. Jakou výživovou informaci poskytují údaje na etiketách v rùzných
zemích ? O jaké vlákninì vlastnì informují ?
Co se dnes rozumí vlákninou potravy?
Pomìrnì dlouhou dobu byla vláknina vymezena
jako rostlinné polysacharidy kromì škrobu, s mezinárodním oznaèením NSP (z angl. non-starch
polysaccharides). Vývoj však pøinesl poznatek, že
nestravitelná je i èást škrobu, oznaèovaná jako škrob
rezistentní. Významnou složkou je ale také napø. lignin, který není polysacharidem. V nìkterých zemích
se zapoèítávají i nestravitelné látky živoèišného pùvodu. Do potravin se zaèaly pøidávat sacharidy fyzikálnì
èi chemicky upravené, nebo dokonce syntetizované,
které neodpovídají oznaèení rostlinné èi pøírodní polysacharidy. Navíc se pøidávají i produkty z moøských
øas, pøíp. mikroorganismù.
Témìø všechny vyspìlé zemì v posledních letech
aktualizovaly svá vymezení pojmu vláknina. Za výstiž-
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nou lze považovat definici Nizozemské zdravotní rady:
„Vlákninu potravy tvoøí látky, které nejsou stráveny
èi vstøebány v tenkém støevu èlovìka, s chemickou
strukturou sacharidù èi látek obdobných, ligninu a pøíbuzných látek“.
Zajímavé je, že Svìtová zdravotnická organizace již
v roce 1998 doporuèila neèlenit již vlákninu na rozpustnou (zejména pektiny a beta-glukany) a nerozpustnou
(zahrnující pøedevším celulosu a lignin). Toto èlenìní
je stále dost bìžné. Vycházelo ze starších poznatkù,
že složky rozpustné vlákniny vytváøejí v tenkém støevu
gelovité (rosolovité) prostøedí a snižují tak vstøebávání
glukosy a mastných kyselin uvolnìných z tukù pøes
stìnu støevní. Látky zahrnované do nerozpustné vlákniny podporují peristaltiku støev, urychlují tak prùchod
tráveniny støevem a zvìtšují objem stolice. Soudobé
poznání však tyto pøedstavy koriguje, protože platí jen
pro nìkteré ze složek obou skupin.
Látky tvoøící vlákninu
Z chemického hlediska lze složky vlákniny rozdìlit do
následujících skupin:
a1) polysacharidy mimo škrob: celulosa, hemicelulosy, pektiny, beta-glukany, chitin, gumy a slizy;
a2) nestravitelné oligosacharidy, napø. fruktany
(zejména inulin, který je však èasto øazen mezi
polysacharidy);
b) složky pøíbuzné sacharidùm: zejména rezistentní
škroby a modifikované celulosy;
c) lignin a doprovodné látky: kutin, tøísloviny aj.
Celulosa
Tvoøí ji nerozvìtvené øetìzce tisícù molekul glukosy
(v prostorovém uspoøádání beta-) ve formì nerozpustných vláken (mikrofibril) odolných vùèi trávicím enzymùm èlovìka. Je základem bunìèných stìn vìtšiny
rostlin a je bìžná v ovoci, zeleninì a obilovinách. Tvoøí
podstatnou èást obilních otrub. Pøedstavuje asi tøetinu
vlákniny v zeleninì a kolem ètvrtiny v ovoci a obilí.
Hemicelulosy
Jedná se o skupinu polysacharidù vystavìných
z nìkolika monosacharidù (xylosy, arabinosy, mannosy, galaktosy aj.). Hemicelulosy doprovázejí celulosu
v bunìèných stìnách rostlin. Jejich molekuly jsou
menší než celulosa, nerozvìtvené i vìtvené. Tvoøí asi
tøetinu vlákniny zeleniny, ovoce a luštìnin.
Beta-glukany
Øadí se mezi hemicelulosy, jejich stavební jednotky
jsou stejné jako u celulosy, tedy beta-glukosa. Tvoøí

však podstatnì menší molekuly s rozvìtvenými øetìzci. Jsou proto rozpustné ve vodì a vytváøejí viskózní
(vazké) roztoky. Tvoøí hlavní skupinu polysacharidù
bunìèných stìn obilek ovsa a jeèmene, zatímco
v pšenici je jich jen málo.
Pektiny
Tyto stavební polysacharidy jsou tvoøeny pøedevším kyselinou galakturonovou a zpevòují zejména
nezralé ovoce. Pøedstavují však rovnìž až pìtinu
vlákniny zeleniny a luštìnin. Za horka jsou rozpustné
ve vodì, za studena vytváøejí gel. Pøidávají se proto
jako želírující pøísada do džemù a marmelád. Pro tyto
úèely se izolují z nezralého ovoce (jablek, citronù,
angreštu aj.), èi cukrové øepy.
Chitin
Je stavebním polysacharidem bunìèných stìn
hub. Stavební jednotkou je chitosamin. Ve vodì není
rozpustný. V houbách jsou ho desetiny procenta
v èerstvé hmotì.
Gumy a slizy
Pro tuto skupinu polysacharidù je charakteristická
schopnost již pøi nevelkém pøídavku upravovat konzistenci potravin. Používají se jako želírující, zahušśující
i emulgaèní pøísady. Mezi gumy (klovatiny) patøí napø.
arabská (též akáciová) a guarová guma, karaja, tragant
aj. získávané z rùzných subtropických a tropických
rostlin. Z moøských øas pocházejí agar, algináty èi
karagenany.
Rezistentní škroby
Ty èásti škrobu a produktù jeho odbourávání, které
nejsou vstøebány v tenkém støevu zdravých osob, dostaly oznaèení rezistentní škroby (RS z angl. resistant
starches). Tady je tøeba pøipomenout nìkolik údajù
o škrobu. Ten se skládá ze dvou složek – amylosy
a amylopektinu. Obì souèásti jsou tvoøeny molekulami alfa-glukosy. Øetìzce amylosy jsou nerozvìtvené,
tvoøené nìkolika tisíci molekul glukosy, zatímco molekuly amylopektinu jsou vìtší (ze stovek tisíc molekul
glukosy) a rozvìtvené. Hmotnostní podíl amylosy ve
škrobu vìtšiny obilovin pøedstavuje asi ètvrtinu, nižší je
obvykle v rýži, vyšší v jeèmeni. V bramborách èiní kolem pìtiny. Pøi trávení jsou obì složky škrobu štìpeny
enzymy až na glukosu, která je vstøebána pøes stìnu
støevní. V horké vodì škrob želatinizuje (mazovatí).
Opakem želatinizace je retrogradace, pøi níž se po
nìkolika hodinách z gelu oddìluje voda. Tyto dìje
souvisejí s amylosou, málo se projevují u voskovitých
škrobù s nízkým obsahem této složky.
Rezistentní škroby se èlení na ètyøi skupiny:
• RS1: jedná se o škrob mechanicky nepøístupný
trávicím enzymùm – napø. v semenech luštìnin,
která mají silné bunìèné stìny, èi v nahrubo rozmìlnìných obilkách,

• RS2: škrob s prostorovým uspoøádáním znemožòujícím štìpení – napø. v syrových bramborách,
nezralých banánech èi v obilkách s vysokým zastoupením amylosy,
• RS3: retrogradovaná amylosa v tepelnì zpracovaných potravinách – napø. ve vychladlých uvaøených bramborách, rýži, luštìninách, pohance, ale
i v chlebu,
• RS4: škrob pozmìnìný chemickými úpravami.
Podíl rezistentních škrobù (v % hmotnosti sušiny) je
asi 10 % v uvaøených a poté vychladlých bramborách,
kolem 5 % v právì uvaøených bramborách, vaøeném
hrachu èi tìstovinách, ale jen asi 1 % v chlebu.
Nestravitelné oligosacharidy
Jsou tvoøeny 4-10 monosacharidy. Èasto jsou oznaèovány NDO z angl. non-digestible oligosaccharides.
Jedná se pøedevším o oligosacharidy složené z molekul fruktosy èi galaktosy. Nejznámìjší z této skupiny
je fruktan inulin, získávaný zejména z koøenù èekanky,
hlíz topinamburu, popø. z cibule. Pøidává se do nìkterých potravin jako prebiotikum, které pøíznivì ovlivòuje
složení a èetnost mikroflóry tlustého støeva.
Kromì toho se podaøilo syntetizovat oligosacharidy,
jaké se v pøírodì nevyskytují, z pøirozených monosacharidù – pøedevším fruktosy a galaktosy. Tyto oligosacharidy se oznaèují jako rezistentní. Nìkteré z nich
mají úèinky prebiotik a buï se již používají, nebo jsou
jejich vlastnosti a úèinky výzkumnì ovìøovány.
Lignin
Tento složitý polyfenol zpevòuje v bunìèných stìnách pøedevším hemicelulosy. Vyskytuje se zejména
ve vnìjších vrstvách obilek (v otrubách kolem 8 %) a ve
zdøevnatìlých pletivech napø. celeru èi kedluben.
Syntetické deriváty polysacharidù
Do této skupiny se øadí deriváty celulosy, napø.
karboxymethylcelulosa èi methylcelulosa, které se
používají jako zahušśovadla potravin. Neúplným štìpením škrobu se získávají rezistentní dextriny, používané
napø. do nìkterých cukrovinek.
Toto èlenìní však není pøijímáno bez výhrad. Nìkteøí
odborníci napø. navrhují posuzovat rezistentní škroby a rezistentní oligosacharidy mimo kategorii vlákniny potravy.
Zdravotní pøínosy vlákniny
I tento úsek prošel bìhem padesáti let zájmu zmìnami názorù a hodnocení. Nyní je zøejmé, že jednotlivé
složky vlákniny mají rùzné fyziologické úèinky a tedy
i rozdílné pøedpoklady snížit zdravotní rizika. Podrobnì
o této problematice referoval doc. Z. Zloch v è. 3/2004
tohoto èasopisu.
Fermentace v tlustém støevu
Tlusté støevo je osídleno obrovským poètem rùz-
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norodé mikroflóry, pøedevším bakteriemi. Bakterií je
minimálnì 400 druhù, celkový poèet mikroorganismù je øádovì stovky miliard až biliony v gramu
obsahu tlustého støeva. Mnoho z pøítomných bakterií
je zdravotnì žádoucích, jiné – zejména hnilobné –
jsou však vzhledem k produkovaným látkám škodlivé. Existují výrazné rozdíly jak mezi jednotlivci, tak
u jednotlivcù, kde závisí mj. na vìku, stravì èi léèbì
antibiotiky.
Nìkteré složky vlákniny, které dorazí do tlustého
støeva, jsou bakteriemi zkvašeny na tìkavé mastné
kyseliny - octovou, propionovou a máselnou - a na
kyselinu mléènou, ale také na støevní plyny. Vznikající kyseliny okyselí prostøedí tlustého støeva (sníží
pH z 6,5-7,5 na konci tenkého støeva na 5,5-6,0
v poèáteèní vzestupné èásti støeva tlustého), èímž
znevýhodní nežádoucí skupiny bakterií. Tím se omezí
tvorba škodlivých produktù rozkladu nìkterých složek
potravy a jejich vstøebávání. Kyselina máselná slouží
zejména jako zdroj energie pro rùst a obnovu bunìk
tlustého støeva. To pomáhá udržovat pøíznivý zdravotní stav této èásti trávicího traktu. Ostatní vytvoøené
kyseliny jsou vstøebány do krevního obìhu a stávají
se zdrojem energie, byś nevelkým. Byly prokázány
i další pøíznivé úèinky fermentace – mj. oslabení
alergických reakcí a zvýšené vstøebávání minerálních
látek z potravy.
Èásti vlákniny podléhající této fermentaci – zejména
inulin a vìtšina rezistentních škrobù – se oznaèují jako
prebiotika.
Vliv na stav støevního traktu
Vláknina zvyšuje rychlost prùchodu tráveniny
trávicím traktem, zejména tlustým støevem, kde je
zdržení nejvìtší a také ovlivòuje žádoucím smìrem
konzistenci a hmotnost stolice. Dostateèný pøíjem
vlákniny mùže snižovat výskyt zácpy, ale také vøedového zánìtu tlustého støeva (ulcerózní kolitidy).
Pøíznivì jsou hodnoceny obilní otruby, které zùstávají
v celozrnném peèivu.
Nejvìtší zájem je pøirozenì o vztah mezi pøíjmem
vlákniny a prevencí rakoviny tlustého støeva a koneèníku. Stanovisko vìdeckých institucí je zdrženlivé:
na základì soudobého stavu poznání nebyly pøíznivé
úèinky dostateènì prokázány. Tento postoj koriguje
rozšíøené a reklamou podporované povìdomí o zøejmém zdravotním pøínosu vlákniny v tomto smìru.
Vliv na srdeènì cévní chorobu
Øada studií prokázala nepøímý vztah mezi pøíjmem vlákniny a rizikem vzniku srdeènì cévních
poruch. V tomto smìru je pøíznivì hodnocen pøíjem
celozrnných výrobkù a ovoce. Komplexní mechanismy tìchto úèinkù však nejsou dosud dostateènì
objasnìny.
... ale také nepøíznivé úèinky
Pøirozená strava s vysokým obsahem vlákniny je
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obvykle objemná, má nízkou energetickou hodnotu
a vyvolává pocit nasycenosti po delší dobu. To mùže
být žádoucí u zdravých osob usilujících o snížení
hmotnosti, avšak u lidí s omezenou chutí k jídlu, jakými
jsou velmi malé dìti èi velmi staøí lidé, to mùže vést
k nedostateènému pøíjmu živin.
Pøi velmi vysokém pøíjmu vlákniny nad asi 70 g
dennì, což v našich podmínkách znamená konzumaci
izolované vlákniny jako potravního doplòku, se obvykle
dostavují zažívací potíže – nadýmání, bøišní køeèe, projímavé úèinky. Již na podstatnì nižší dávky jsou citliví
jedinci s onemocnìním dráždivého traèníku.
Zvýšená spotøeba celozrnných výrobkù, popø. potravin obohacených obilními otrubami, mùže zhoršit
využitelnost železa z potravy. Pøíèinou je vysoký obsah
kyseliny fytové ve vnìjších èástech obilek. Tato látka
váže do nevyužitelných forem øadu stopových kovù,
nejzávažnìji právì železo.
Doporuèovaný pøíjem vlákniny
Ve vìtšinì zemí, které tento údaj stanovily, se
doporuèuje pro dospìlého denní pøíjem kolem
30 g vlákniny. Tato hodnota je uvedena i ve Výživových doporuèeních pro obyvatelstvo ÈR z roku
2004. Pro dìti jsou doporuèovány hodnoty nižší,
napø. v Nizozemsku 12-14 g na 1000 kcal energie
potrav y. I pøes uvedené potíže s nejednotnou
charakteristikou vlákniny a rozdílnými metodami
jejího stanovení existuje shoda názorù, že skuteèný pøíjem dospìlými v evropských zemích je nižší,
v intervalu 12-29 g dennì. Vyšší je u mužù, což
vyplývá z celkovì vìtšího množství pøijímané potravy. Pøíjem rezistentního škrobu je v Evropì asi 4 g
dennì, v Itálii je pøibližnì dvojnásobný v dùsledku
velké spotøeby tìstovin.
Z již uvedených dùvodù není žádoucí doporuèovaný
pøíjem výraznìji pøekraèovat.
Závìr
Je tøeba zdùraznit, že „není vláknina jako vláknina“. V rùzných potravinách se výraznì liší její složení
a tím i zdravotní pøínos. Výhodnìjší je pøijímat vlákninu jako souèást normálních potravin, tedy ovoce,
zeleniny a celozrnných výrobkù, než v potravinách
obohacených izolovanou vlákninou a zejména než
ve formì potravních doplòkù. V pøirozených potravinách je zøejmì vláknina souèástí komplexu øady
látek, jejichž pøíznivé úèinky se vzájemnì doplòují
a zesilují.
Current view on dietary fibre
The knowledge of dietary fibre composition and the
roles in disease risk reduction has changed during the
last decade. Current definitions of dietary fibre, although
still varying, accept non-digestibility in the small intestine
as a key characteristic. Components of fibre, food sources, health benefits, possible adverse effects and the
recommended intake are briefly described.

Konference
První støedoevropská konference o prevenci obezity
Historicky první setkání støedoevropských odborníkù v oboru obezity probìhlo ve dnech 25.-27. 9. 2008 v Karlových Varech.
Hlavním tématem konference nazvané „Od výživy k metabolickému syndromu“ bylo hledání souvislostí mezi výživou, léèením a prevencí
obezity. Setkání odborníkù probìhlo pod záštitou Evropské spoleènosti pro výzkum obezity, které pøedsedá doc. MUDr. Vojtìch
Hainer, CSc., øeditel pražského Endokrinologického ústavu.
V rámci konference byly poprvé zveøejnìny závìry celoevropského projektu Diogenes (www.diogenes-eu.org), do kterého se
zapojilo více než 700 spotøebitelù z osmi evropských zemí - Bulharska, Èeské republiky, Dánska, Holandska, Nìmecka, Španìlska, Velké Británie a øecké Kréty. Bìhem výzkumu dochází u úèastníkù nejdøíve k radikálnímu snížení hmotnosti - v prùmìru
o deset kilogramù bìhem dvou mìsícù. V prùbìhu následujícího pùl roku se pak zkoumá, který typ diety vede nejspolehlivìji
k udržení snížené hmotnosti. „Hlavním cílem projektu Diogenes je dát evropským spotøebitelùm jasná a vìdecky zdùvodnìná doporuèení, který typ diety povede nejen ke snížení, ale hlavnì k udržení redukované hmotnosti“, uvedla èeská koordinátorka projektu
doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. z Obezitologického centra Endokrinologického ústavu, která je zároveò spolupøedsedkyní
1. støedoevropského kongresu o obezitì spoleènì s MUDr. Janem Kopeckým, DrSc. z Fyziologického ústavu.
Dr. Marleen van Baak z Univerzity v Maastrichtu hodnotila v rámci projektu Diogenes skupinu 200 osob, které mìly možnost bezplatného výbìru potravin v supermarketu a jejich výbìr byl kontrolován poèítaèovým programem. Zajímavým výsledkem, se kterým Dr. Van
Baak detailnì seznámila úèastníky konference je, že vyšší obsah bílkovin v dietì pomáhal udržet úbytek hmotnosti. Po dietách s vyšším
obsahem bílkovin po pùl roce sledované osoby pøibraly prùmìrnì 0,5 kg, zatímco osoby na dietì s nízkým obsahem bílkovin mìly
2,5 kg navíc. Doc. V. Štich a prof. D. Langin (Francouzsko-èeská laboratoø pro klinický výzkum obezity) referovali o výsledcích dalšího
evropského projektu Nugenob. Ten ukázal, že obsah tukù v redukèní dietì je pro úbytek na hmotnostie ménì významný než je celkový
obsah energie v dietì. V této souvislosti bude pozornost vìnována také aktivitì tukové tkánì z hlediska produkce látek, které ovlivòují
chuś k jídlu a výdej energie. V pøednášce prof. Nyakase z Budapešti byla zdùraznìna dùležitost dostateèného zastoupení mastných
kyselin øady n-3 (pøedevším z ryb) ve výživì tìhotných zvíøat pro hmotnost potomka. Již malý nedostatek mastných kyselin n-3 a n-6
(obsažených v rostlinných olejích a tucích) vede k vìtšímu zvýšení hmotnosti a ukládání tuku v oblasti bøicha u mláïat.
Na konferenci bylo pøihlášeno 320 odborníkù pøevážnì ze støední Evropy. Hlavní referáty pronesly významné osobnosti evropské
i støedoevropské obezitologie - profesor Wim Saris, dr. A. Dobrzyn a další. Souèástí konference byl rovnìž Kulatý stùl obezitologù
støední a východní Evropy, v rámci kterého byly diskutovány spoleèné regionální problémy a možnosti spolupráce pøi sledování, prevenci a léèbì obezity a také výuky odborníkù v této oblasti Evropy. Podrobnosti o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách
www.cecon2008.cz.
Quent

Osobní zprávy
Za doc. Ing. Ctiborem Blattným, CSc.
Necelé tøí mìsíce po oslavì svých 80. narozenin, 25. srpna 2008, náhle dohoøela svíèka života doc. Ing. Ctibora
Blattného, CSc. Èlovìk trvale rozdávající radost a pohodu snad po prvé v životì rozesmutnil své blízké a zasmušil své
hojné pøátele. Malou útìchou pro všechny truchlící bylo to, že drahý zesnulý se vyhnul fázi postupného upadání do
bezmocnosti stáøí a odešel v relativnì plnohodnotné fázi svého života, plný plánù do budoucna.
Jako absolvent Vysoké školy zemìdìlského a lesnického inženýrství v Praze (dnešní ÈZU) krátce pracoval ve VÚ
cukrovarnickém v Modøanech. Zhruba po roce, v r. 1952, nastoupil jako pedagog a souèasnì výzkumník na novì založené Fakultì potravináøské technologie v Praze, které zùstal vìrný hluboko do devadesátých let minulého století, tedy
po celou dobu své profesionální èinnosti. Po poèáteèním zamìøení na virosy cukrovky a ovocných stromù se na katedøe
technologie konzervárenství FPT VŠCHT vìnoval svému hlavnímu zamìøení, a to nauce o konzervárenských surovinách.
V r. 1960 obhájil kandidátskou práci, v r. 1967 docentskou práci, obì vìnované problematice viros ovocných døevin.
Získané teoretické poznatky pøenášel do praxe publikaèní èinností i praktickým konáním. Vìdeckou a odbornou
literaturu svého oboru obohatil o zhruba 200 vìdeckých a populárnì vìdeckých sdìlení, byl autorem nebo spoluautorem pìti knižních publikací a pro studenty napsal troje skripta. Praktická èinnost se koncentrovala na budování a
zvelebování jeho dvou zahrad, v Praze i ve víkendovém domì v Holanech. Tyto zahrady se staly poetickým kvìtinovým
barevným prostorem a oslavou krásy.
Životní dráhu doc. Blattného ovlivnil jistì jeho otec, vynikající fytopatolog. Od nìho získal nejen jméno, ale i životní
zamìøení, lásku k pøírodì, rostlinám a jejich zdraví. Intelektuální høivnu rodu Blattných v oboru pøedal do dalšího
pokolení prostøednictvím svého syna, byś v transformaci na komerèní zahradnickou èinnost, a pøispìl tak k ustavení
urèité dynastie profesionálních botanikù - zahradníkù.
Láska k pøírodním krásám se pøetavovala i v lásku k umìní. Mezi jeho záliby patøilo výtvarné umìní. Ze skromných
finanèních prostøedkù vysokoškolského pedagoga shromáždil ve svém bytì kolekci zajímavých dìl, z nichž nìkteré
jsou spojeny i s osobním pøíbìhem. Výtvarné cítìní se projevilo i ve stylovém vybavení jeho domova. Vedle milovníka
umìní byl i labužníkem, pravým gurmetem. Naopak gurmánství, tedy žroutství, v pøeneseném smyslu nejen potravní,
mu bylo zcela cizí. Dalo by se øíci, že byl aristokratem ducha a plebejcem aristokratismu – prostì bral lidí takové, jací
jsou. Mìl veliké štìstí, že si našel na necelých 58 let partnerku, která mu byla pevnou oporou.
Autor tìchto pár øádkù rád vzpomíná na krásná léta bìhem svých studií ve spoleènosti s odborným asistentem
Blattným, zejména na shovívavost, s kterou pøecházel nìkteré studentské skopièiny. Stejnì rád vzpomíná na chvíle
strávené po boku pøítele Bóry pozdìji v poststudentském vìku, tøeba u sklenièky dobrého vína. Vzpomeòte na dobrého
èlovìka i vy, kteøí jste ho znali.
Per
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Osobní zprávy
Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. slaví své narozeniny
Jana Dostálová po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde s vyznamenáním ukonèila
obor Technologie mléka a tukù, nastoupila do Výzkumného ústavu potravináøského prùmyslu do oddìlení
vitaminù, kde èást kapacity byla vìnována tukùm. Tam
jsme se s Janou poznaly a èasto a rády spolupracovaly
odbornì i ve spojení s rùzným cestováním na dùležité
konference a semináøe v naší republice i v zahranièí. Pøi
svém tøiadvacetiletém pùsobení v ústavu vypracovala
a velmi dobøe obhájila svou disertaèní práci v oboru
chemie a technologie poživatin.
Z výzkumu odešla v roce 1989 do Ústavu vìdeckotechnických informací pro zemìdìlství, kde jí práce poskytla získat vynikající pøehled po celém potravináøském
prùmyslu a problematice výživy. V roce 1993 využila
možnost nástupu do Ústavu chemie a analýzy potravin na
VŠCHT, kde pracuje stále a ráda. Kromì ústavem dané
pedagogické èinnosti a v rámci studijního zamìøení Výživa
a stravování zavedla pøedmìt Technologie pøípravy stravy
a dále pøedmìt Potravináøské zbožíznalství. V rámci programu Erasmus pøednáší pro zahranièní studenty VŠCHT
pøedmìt Food, Nutrition and Health. Na VŠCHT se v roce
1998 habilitovala v oboru chemie a analýza potravin.
Kromì uvedených 3 pracovišś mìla možnost absolvovat
nìkolik vìdeckých stáží v naší republice a v zahranièí –
v Polsku, Anglii a USA. Publikovala více než 100 pùvodních
vìdeckých prací, 90 pøehledových prací a mnoho desítek
odborných a popularizaèních èlánkù, je autorkou nebo
spoluautorkou nìkolika knih a napsala i skripta. Spolupracuje i s médii – tiskem, rozhlasem a televizí. Její vìdecká
a výzkumná èinnost byla u pøíležitosti letošního životního
jubilea ocenìna udìlením støíbrné medaile ÈAZV.
Jana Dostálová je aktivní èlenkou v mnoha odborných
spoleènostech – napø. v Èeské akademii zemìdìlských
vìd, kde pracuje jako tajemník Odboru pro výživu obyvatelstva a jakost potravin, v Èeské spoleènosti chemické,
kde v Odborné skupinì pro potravináøskou a agrikulturní
chemii je vìdeckým tajemníkem a v Odborné skupinì pro
tuky, detergenty a kosmetickou chemii hospodáøem, ve
Spoleènosti pro výživu je èlenkou správní rady a místopøedsedkyní této spoleènosti a dále je èlenkou redakèní
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rady èasopisu Výživa a potraviny a Zpravodaje školního
stravování. Nelze opomenout její èlenství ve Fóru zdravé
výživy a v Národní radì pro prevenci a léèbu obezity. Ve
všech uvedených spoleènostech se podílí na pøípravì
a organizaci konferencí a semináøù, na kterých vìtšinou
presentuje vlastní sdìlení svých výsledkù experimentálních
prací, zkušeností a názorù na dané téma.
Jako èervená nit ji od studia na vysoké škole provází
tuky, sledování jejich vlastností, což postupnì umožòovala
stále se zlepšující úroveò analytické chemie, resp. zejména zdokonalování pøístrojové techniky a dále pohled na
jejich vliv na zdravotní stav našeho obyvatelstva, tedy na
výživu. Výživa je její nejdùležitìjší pracovní náplò, ve které
získala mnoho cenných poznatkù a zkušeností a ráda je
pøedává dále.
V soukromém životì jí dìlají radost její dìti – syn a dcera. Stále ráda cestuje, zejména ji lákají poznávací zájezdy,
kde mùže vidìt a dozvìdìt se nìco nového. Na cestách ji
vìtšinou doprovází dcera, zdá se, že k potìšení obou.
Janì Dostálové pøejeme do dalšího života hodnì radosti, potìšení, hlavnì hodnì zdraví a málo problémù, kterých
už mìla dost.
Ing. Jarmila Blattná, CSc.

Významného životního jubilea se
v mìsíci listopadu dožívá
1. 11. paní Alena Lopourová,
3. 11. paní Alena Machová,
12. 11. paní Jaroslava Halmanová.
V mìsíci prosinci
1. 12. paní Milada Hadová,
5. 12. paní Jarmila Šohajková,
12. 12. paní Anežka Brucháèková,
16. 12. paní Marta Øípová,
20. 12. MUDr. Jaroslav Kabát,
24. 12. MUDr. Zdenka Cingálková,
26. 12. paní Jarmila Køížová,
30. 12. Ing. Antonín Korb.

Všem jubilantùm srdeènì blahopøejeme!
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