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Voda pro pitný režim
Letošní letní tropická vedra nás inspirovala k malé úvaze o nealkoholických nápojích a pitném režimu.
Lidské tělo je složitý systém mnoha různých látek v dynamickém stavu
ve vodném prostředí. Pro „bezporuchový chod“ lidský organismus vyžaduje vedle živin také vodu, a to v nemalém množství. Nelze se divit, vždyť
lidské tělo dospělého člověka obsahuje více než 50 % vody, u dětí je to až
75 % tělesné hmotnosti.
Výživová doporučení zaměřená na vyrovnanou bilanci spotřeby a výdaje
vody se nazývají pitný režim. Osoba středního věku by podle pitného režimu
měla denně zkonzumovat celkem cca 2,5 litrů vody z různých zdrojů: 1,5
litru v nápojích a 1 litr z běžné stravy. Při vyšší tělesné zátěži anebo vyšších
teplotách se doporučené dávky zvyšuji. Výdej a příjem vody by měly být
vždy v rovnováze. V oblastech, které trpí nedostatkem pitné vody a hrozí porušení pitného režimu (např. Death Valley v USA) a přitom je oblast turisticky
zajímavá, místní orgány umisťují varovné tabulky neopouštět hlavní cesty
bez dostatečné zásoby vody.
Do začátku devadesátých let minulého století dosahovala průměrná spotřeba balených nealkoholických nápojů (NEALKO) na obyvatele něco málo
přes 100 litrů ročně, během devadesátých let se spotřeba nealkoholických
nápojů zhruba zdvojnásobila. V letech nového tisíciletí růst spotřeby pokračoval až na cca 300 litrů ročně se současným mírným poklesem průměrné
spotřeby na osobu a rok na hodnoty kolem 265 litrů.
Průmysl NEALKO disponuje celou řadou receptur NEALKO. Pod pojmem
NEALKO rozumíme balenou pitnou vodu, minerální vody, ovocné a zeleninové šťávy a limonády, a to ve formě sycených i nesycených produktů.
NEALKO poskytuje jedním technologickým postupem celou škálu nápojů
různé chuti, fortiﬁkovaných či jinak upravených, o různých objemech nápoje.
Kontejnerový sběr použitých obalů umožňuje druhotné využití, což přispívá
k ochraně životního prostředí a opakovanému využívání základní suroviny.
Některé potenciální zdroje vody pro pitný režim jsou problematické. Tak
např. ovocné šťávy a limonády obsahují až 10 % jednoduchých cukrů, jejichž konzumace není doporučitelná, zvláště tam, kde se jedná o doslazovaný nápoj. Minerálky je vhodné střídat aby se předešlo při konsumu jednoho druhu minerálních látek riziku jednostranné výživy. Někteří odborníci
upřednostňují nesycené před sycenými vodami.
Mezi zdroje příjmu vody v rámci pitného režimu patří i mléko. Tím se
prakticky vyřešila otázka, zda je mléko jen potravinou nebo je i nápojem.
Z hlediska pitného režimu je to ale úplně jedno. V každém případě se vypité mléko v příjmu vody projeví. Námitka, že vody je u mléka necelých
90 % (odečtena sušina), je bezpředmětná. Pokud se mléko posuzuje jako
nápoj, měl by se započítávat ze 100 %, jak se to děje u slazených limonád
a dalších ochucených nápojů.
Hlavními zdroji vody z pohledu pitného režimu jsou limonády s průměrnou
spotřebou oscilující v letech 2005–2013 na úrovni 104 litrů na obyvatele a rok.
Trend spotřeby limonád vykazuje klesající vývoj. Na druhé straně Spotřeba
minerálních vod rovněž
klesá, v průměru jsme ve
shodném období vypili
60–70 litrů minerálek ročně. Za zmínku stojí uvést
že z nápojů pouze u mléka v daném období spotřeba rostla až na něco
málo přes 60 litrů. Klesající spotřeba balených vod
je zřejmě kompenzována
zvýšenou spotřebou tzv.
„kohoutkové“ vody a z ní
připravených nápojů.
Všechna uváděná spotřební čísla jsou orientační.
Per
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Původní práce

Kvalita kečupu na českém trhu
Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav konzervace potravin
Abstrakt
Výroba kečupu má v Čechách dlouholetou tradici a kečup
patří mezi nejpopulárnější zeleninové omáčky. V příspěvku
je diskutována problematika autenticity kečupů a přístup
k detekci falšování. Soubor 157 vzorků kečupů byl analyzován na obsah vybraných markerů (refraktometrická
sušina, formolové číslo, draslík, kyselina pyroglutamová,
kyselina jablečná, kyselina citronová) a z těchto parametrů
byla vypočtena refraktometrická sušina vnesená rajčatovou
surovinou. Bylo zjištěno, že více než 88 % analyzovaných
vzorků splnilo legislativní požadavky kladené na kečup.

Úvod
Kečup patří mezi nejznámější rajčatové výrobky a je
spotřebitelům nabízen v celé paletě příchutí. Základní kvalitativní znak kečupu je obsah rajčat, který je u rajčatových
výrobků vyjadřován jako refraktometrická sušina vnesená
rajčatovou surovinou (dále označována zkráceně jako
rajčatová sušina), přičemž refraktometrická sušina vyjadřuje celkové množství rozpustných látek ve výrobku [1,2].
Zjednodušeně lze tento parametr popsat jako množství
rozpustných látek vyjádřených v hmotnostních procentech,
které bylo do daného rajčatového výrobku přidáno formou
vstupní suroviny, tedy rajčat. Tento parametr nebere v potaz refraktometrickou sušinu vstupní suroviny, která se
běžně pohybuje od 4 do 6 %. Pokud tedy použije výrobce
rajčata s nízkou refraktometrickou sušinou, musí jich přidat
do výrobku více a naopak. Vyhláška č. 157/2003 Sb. řadí
kečupy do skupiny protlaků a stanovuje minimální refraktometrickou sušinu kečupu na 12,0 %, kdy rajčatová sušina
musí činit minimálně 7 %. V případě kečupů označených
„Prima“, „Extra“, „Speciál“ musí činit refraktometrická sušina
výrobku minimálně 30 % a rajčatová
sušina minimálně 10 % [1]. Nej-
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běžnější složení kečupu je následující: rajčata, voda, cukr
(cukerné sirupy), ocet, sůl, koření, zahušťovadla (škrob,
xanthan apod.). Kečupy nejsou vyráběny přímo z rajčat,
ale z rajčatového protlaku. Po výrobě jsou kečupy plněny
do obalů asepticky, horkým rozlivem, nebo jsou stabilizovány použitím chemických konzervačních látek (benzoan sodný a sorban draselný). Mikrobní stabilita kečupu je zajištěna
nízkým pH<4 a pasterací či uvedenou chemickou konzervací [2,3,4]. Smyslové požadavky na kečupy jsou následující:
řídce kašovitý až kašovitý, homogenní, jemný, případně
s hrubšími částicemi přísad (zeleniny), bez zbytků slupek,
semen a jiných částí rajčat, bez černých částic s výjimkou
tmavých částic pocházejících z koření [1]. K falšování
výrobků z rajčat dochází především z důvodu vysoké ceny
vstupní suroviny – rajčatového protlaku. Rajčatový podíl
je pak nahrazován přídavkem sacharózy, modifikovaných
škrobů, případně jablečné dřeně, apod. Legislativa udává
požadovaný obsah rajčatové sušiny ve výrobcích z rajčat,
ale už nepředepisuje, jak dodržování tohoto požadavku
kontrolovat. Odhad rajčatového podílu (resp. rajčatové
sušiny) je založen na stanovení významných chemických
markerů typických pro autentickou surovinu (minerální
látky, organické kyseliny, apod.) [5,6].

Materiál a metody
V rozmezí let 2007-2014 bylo měřeno 157 vzorků kečupů
z tržní sítě v ČR. Stanovení rajčatové sušiny bylo založeno
na stanovení kyseliny jablečné a citronové (vysokoúčinná
kapalinová chromatografie - HPLC), kyseliny pyroglutamové (HPLC), draslíku (izotachoforéza), formolového čísla
(volumetrie) a refraktometrické sušiny (refraktometrie). Obsah
rajčatového podílu (refraktometrická sušina vnesená rajčatovou
surovinou) byl stanoven porovnáním s výsledky analýz
souboru autentických rajčatových protlaků s definovaným
podílem rajčat. Výsledky byly dále porovnány s hodnotami pro
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Průměrné hodnoty, mediány, minima a maxima pro jednotlivé markery, vypočteno z celého souboru vzorků
Parametr
Refraktometrická sušina
Formolové číslo
Kyselina pyrolidokarboxylová
Draslík
Kyselina citronová
Kyselina jablečná
Refraktometrická sušina vnesená
rajčatovou surovinou

Jednotka

Minimum

Maximum

Průměr

Medián

%
ml 0,1 M NaOH/kg
mg/100 g
mg/100 g
mg/100 g
mg/100 g

14,6
7,1
33
50
104
< LD*

41,1
103,5
766
4228
2705
245

27,8
43,5
201
472
703
44

28,2
41,7
181
309
600
35

%

2,3

19,5

7,8

7,5

*pod limitem detekce

autentickou rajčatovou šťávu a pyré AIJN (Code of practice for
evaluation of fruit and vegetable juices) [7].

Výsledky a diskuze
Pro odhad podílu rajčat v kečupu je nutné zvolit vhodné
parametry (markery), které budou korelovat s množstvím
přidaných rajčat do výrobku, a které současně nebudou
ovlivňovány recepturou, použitou technologií a budou stabilní po celou dobu skladovatelnosti. Tyto markery by měly
být pokud možno charakteristické pro rajčata a málo variabilní ve vstupní surovině. Je zřejmé, že takovéto „ideální
markery“ není možné najít a pro přesný odhad je nutné použít větší množství parametrů současně. K markerům, které
přicházejí u rajčatových výrobků v úvahu, patří následující:
refraktometrická sušina, formolové číslo (udává celkový
obsah volných aminokyselin), draslík, další minerální látky
(fosfor, hořčík, vápník), kyselina pyroglutamová (vzniká
v rajčatových výrobcích působením tepla z glutamové kyseliny a glutaminu), cukry (glukosa, fruktosa, sacharosa),
lykopen, kyseliny isocitronová, kyselina jablečná a citronová. Většinu uvedených markerů může zkreslit přídavek další
zeleniny nebo ovoce (např. jablek) do výrobku. Z uvedených
markerů je pro odhad podílu rajčat ve výrobku zcela nepoužitelný obsah lykopenu, který je výrazně ovlivněn stupněm
zralosti rajčat, použitou technologií a dobou skladování.
Technologií je dále ovlivněn obsah sacharidů a kyselin,
protože kečupy jsou přislazovány a okyselovány. Částečně
je ovlivněn i obsah minerálních látek (zejména vápníku
a hořčíku), které jsou do výrobku zaneseny použitou vodou.
Pro odhad refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou bylo vybráno šest markerů (viz tabulka). U těchto
markerů byla pozorována dobrá korelace s rajčatovou
sušinou, pouze v případě přídavku kyseliny citronové nebo
draslíku (ve formě sorbanu draselného) do výrobku není
možné tyto markery pro výpočet použít. V tabulce jsou

Z-WARE
Firma Z-WARE nabízí Windows verzi
stravovacího software pro Vaše jídelny
Zároveň Vám nabízíme stravovací terminály
na různé typy karet a čipů.
SW-Strávníci, evidence, ﬁltrování, tisky, internet
banky, vyúčtování, pokladna, atd.

od 6.900,- Kč + DPH 21 %
SW-Skladování, jídelníček, normování,
žádanky, střediska, receptury, kalkulace,
spotřební koš, sledování alergenů, atd.

od 6.500,- Kč + DPH 21 %
Komplet SW pro malé jídelny a MŠ

od 7.500,- Kč + DPH 21 %
Objednávky přes internet a pomocí Android telefonů.

Školení a servis po celém území ČR
Havlíčkova 44
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Tel.: 567 300 410
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Mobil: 603 867 521
E-mail: jihlava@z-ware.cz

Řipská 20a
627 00 Brno
Tel.: 515 919 840
515 919 841
Mobil: 603 867 521
E-mail: walter@z-ware.cz
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www.z-ware.cz

Počty vzorků ve vybraných intervalech rajčatové sušiny
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Refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou

>10

pro jednotlivé markery uvedeny jejich průměrné hodnoty,
mediány, minima a maxima tak, jak byly zjištěny při analýze
celého souboru vzorků.
Průměrné hodnoty, mediány, minima a maxima pro jednotlivé markery, byly vypočteny z celého souboru vzorků.
Vypočtené obsahy refraktometrické sušiny vnesené
rajčatovou surovinou u měřených kečupů jsou uvedeny
v grafu. Z obrázku je zřejmé, že většina výrobků splnila
legislativní požadavky, které jsou kladeny na kečupy.
Z celkového počtu 157 měřených kečupů 18 obsahovalo
rajčatové sušiny méně než 6 %, což je méně než nařizuje
legislativa. Výrobky v intervalu rajčatové sušiny 6-7 % se
nacházejí na spodní hranici legislativního požadavku, ale
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vzhledem k chybě stanovení je nelze pokládat za nevyhovující. Naopak 20 vzorků obsahovalo rajčatové sušiny
více než 10 %. Z grafu je zřejmé, že valná většina výrobků
(108) obsahovala rajčatovou sušinu v rozmezí 6-9 %.

Závěr
Z výživového hlediska obsahují kečupy celou řadu
výživově prospěšných látek - zejména minerálních látek,
lykopenu apod. [2]. Obsah rajčat na 100 g kečupu se pohyboval u měřených vzorků v rozmezí 42-355 g, v průměru
pak 141 g (přepočet s využitím průměrné refraktometrické
sušiny rajčat 5,5 %). Kečupy jsou ale také často zdrojem
velkého množství sacharidů, zejména cukrů (přibližně 20 g
cukrů/100 g kečupu, ale někdy i více) a jsou tedy nezanedbatelným zdrojem energie (okolo 450 kJ/100 g), a proto je
třeba kečupy konzumovat uvážlivě. Ze 157 měřených vzorků
pouze 18 nesplnilo legislativní požadavky na kečup. Naopak 20 vzorků obsahovalo více jak 10 % rajčatové sušiny.
Nejčastější obsah rajčatové sušiny ve výrobcích (33 %) byl
v rozmezí 7-8 %. Z výsledků je zřejmé, že na českém trhu
nalezne spotřebitel celou paletu kvalitních kečupů.
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Abstrakt
Production of ketchup has a long tradition in the Czech Republic and ketchup belongs to the most popular vegetable sauces.
In this paper we discuss the authenticity of ketchup and the
approach to detection of adulteration. The set of 157 samples
of ketchup was measured for specific markers (solids content,
formol number, potassium, pyroglutamic acid, malic acid, citric
acid) and from these parameters natural tomato solids content
was calculated. It was found that more than 88 % of analysed
samples meet legislative requirements for ketchup.
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Konference
Studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2015
(Brno, 25. června 2015)
Již posedmé jsme se mohli setkat na konferenci v Brně věnované
přehlídce nejlepších bakalářských
a diplomových prací oborů se zaměřením na výživu člověka a potraviny
ve vztahu ke zdraví. Své práce letos
představilo patnáct studentů čtyř
univerzit. Nejširší zastoupení měla pořádající Lékařská fakulta Masarykovy
univerzity (LF MU), dalšími příspěvky
přispěli absolventi ze Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích (ZSF JČU),
dále Fakulty chemické Vysokého
učení technického v Brně (FCH VUT)
a Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně (AF MENDELU).
V bakalářské sekci se představilo
deset studentů. Přítomní účastníci
a posluchači se dozvěděli o problémech pacientů s kombinovanými
dietami při celiakii (Bc. Martin Krobot),
například pokud zahrnují laktózovou
intoleranci, alergii na mléčnou bílkovinu nebo diabetes. Obsahem vitaminu D ve stravě, v doplňcích stravy
na českém trhu a fortiﬁkací potravin
se zabývala Bc. Lenka Slobodníková.
Význam atlasu porcí a úsilí, které vedlo k jeho vytvoření, popsala Bc. Eliška
Hrežová (všichni tři z LF MU). Na ně
navázala čtveřice studentek z ZSF
JČU převážně s tématikou výživy
hospitalizovaných pacientů. Nejprve
Bc. Simona Šimková porovnávala
stravovací návyky dětí s nadváhou
nebo obezitou a s normální tělesnou
hmotností. Bc. Veronika Konhefrová
se zabývala nenasycenými mastnými
kyselinami v dietách pacientů okresní
nemocnice. Na to navázaly Bc. Diana
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Fousková a Bc. Lucie Vlková kazuistikami pacientů na onkologických
odděleních, resp. onkologicky nemocných dětí a dospívajících. Potravinářskou tématikou přispěly posluchačky
Fakulty chemické Vysokého učení
technického v Brně. Bc. Pavla Cibulcová představila netradiční ovoce
Zimolez kamčatský a možnosti jeho
uplatnění v ČR, zatímco Bc. Jaroslava
Zelníčková se věnovala základní chemické charakteristice šťáv vybraných
odrůd bílé srstky. Sekci bakalářské
práce příznačně završila Bc. Veronika Romanská, která porovnávala
účinnost různých dezinfekčních prostředků v potravinářství.
Po polední přestávce zahájily
sekci diplomových prací studentky
AF MENDELU, nejprve Ing. Martina
Müllerová popsala výsledky sledování a možnosti ovlivnění jakostních
parametrů pražené kávy během
skladování v závislosti na jejím balení.
Na to navázala Ing. Petra Lapčíková, která sledovala jakost syrovátky
z pohledu údržnosti jako suroviny
pro faremní zpracovatele. Konferenci
zakončily příspěvky absolventek LF
MU. Mgr. Jana Koloničná deﬁnovala
beta-glukany a poukázala na jejich
praktické využití v primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních
onemocnění. Mgr. Nikola Trenzová
se zabývala aspekty výživy při paliativní péči u onkologických pacientů.
Mgr. Apolena Stellarová představila
pilotní intervenční projekt „Tuky taky!“.
Projekt byl výstupem ročníkové práce
studentů magisterského oboru Nutriční specialista v rámci předmětu Komu-

nitní výživa. Vlastní diplomová práce
mapovala znalostí o tucích a cholesterolu a pomocí již zmíněné intervence
se pokusila o změnu ve stravovacích
postojích a zvyklostech zaměřených
na příjem tuků u studentů středních
škol.
Brněnská konference každoročně
dává příležitost studentům renomovaných univerzit, aby si vyzkoušeli
schopnosti prezentovat výsledky,
kterých dosáhli při řešení svých
závěrečných prací. Po završení
bakalářského nebo magisterského
studia si tak mohli vyzkoušet, jaké je
to předstoupit před odborníky na výživu nebo na kontrolu jakosti potravin,
ukázat a vysvětlit svým kolegům
nebo vrstevníkům, co obnášel jejich
vlastní výzkum. Tak jako každý rok je
řada přednášených sdělení vhodná
i k otištění v našem časopise. Věříme,
že se již brzy na jeho stránkách naši
čtenáři s prezentovanými pracemi
blíže a podrobněji seznámí.
M. Jůzl a H. Matějová
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Racionální pohled na zdravotní
prospěšnost rostlinných polyfenolů
MUDr. Pavel Sedláček, doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, Lékařská fakulta UK, Plzeň

Abstrakt
Rostlinné polyfenoly jsou velmi početnou skupinou
přírodních látek obsažených v potravinách rostlinného
původu. Jejich biologický efekt na organismus, škodlivý
nebo zdravotně prospěšný, musí být hodnocen z hlediska
jejich látkové přeměny in vivo (tvorba biologicky aktivních
metabolitů) a lokalizace a koncentrace intermediátů metabolismu v organismu. Dosud nebyl podán přímý důkaz
o relevantním zdravotně prospěšném účinku těchto látek
u člověka.

Úvod
Potraviny rostlinného původu tvoří významnou část
našeho jídelníčku, avšak jejich spotřeba by měla být
u nás ještě větší. Ovoce a zelenina, ale také obiloviny,
luštěniny, čaj, káva a jiné mají velmi příznivé energetické
a nutriční parametry a jsou rovněž výlučným zdrojem
tzv. fytochemických látek. Ty se definují jako nenutriční
složky působící podpůrně nebo protektivně, někdy
ovšem také škodlivě až toxicky, na zdraví. V některých
případech podstatně ovlivňují senzorické vlastnosti
potravin. Odhaduje se, že se jich v naší potravě vyskytuje
30 tisíc druhů, z toho asi čtvrtina připadá na skupiny
tzv. fenolových kyselin a rostlinných polyfenolů. Mnohé
z nich tvoří podstatu různých typů doplňků stravy. O jejich
chemickém složení, metabolických přeměnách v lidském
organismu, o jejich funkci v rostlinách a vlivu na naše
zdraví již bylo shromážděno nepřehledné množství
informací. Avšak jen zčásti se jedná o objektivně

Obr. 1. Chemická struktura rutinu (přerušované čáry ukazují
na místa štěpení při jeho trávení a metabolismu)

získané poznatky; zdravotně prospěšné účinky, jež se
jim přisuzují, jsou mnohdy jen nedostatečně podloženými
tvrzeními. V naprosté většině případů se jedná o závěry
z epidemiologických studií, zčásti z modelových
pokusů s preparáty tkání nebo enzymových apod.
enzymových systémů. S určitými výhradami lze připustit
korektnost popisů jejich antioxidačních vlastností nebo
probiotických funkcí některých z nich, avšak proklamace
o protinádorových a antiaterogenních aktivitách, o jejich
potenci chránit před cukrovkou, Alzheimerovou chorobou
apod. jsou u řady z nich málo věrohodné a zavádějící.
Protože biologický efekt jakékoli potravní složky je závislý
v první řadě na jejím metabolickém osudu v organismu,
tj. na všech procesech, kterým podléhá počínaje jejím
trávením a látkovými přeměnami a konče vylučováním
jejích metabolitů, chceme v tomto příspěvku ukázat,
že v případě rostlinných polyfenolů jsou znalosti těchto
procesů sice dosti rozsáhlé, avšak pro jednoznačné
závěry o jejich spojení s biologickými aktivitami stále
nedostatečné.

Výskyt v potravinách a metabolismus
Metabolický osud jakýchkoli živin se po jejich požití
odvíjí po následující linii: vstřebání – přenos látky a produktů jejího trávení do tkání – jejich látková přeměna
– vyloučení látky a jejích metabolitů z těla. Má-li se
do tohoto schématu zahrnout interakce látky a organismu a její biologický efekt, je účelné vyjádřit vztah látky
k organismu obecnějšími a na sebe rovněž navazujícími
pojmy bioaccessibility, bioavailabilty  bioactivity. Rozumí se jimi schopnost organismu látku (živinu) trávit
a vstřebat a přeměnit ji na biologicky aktivní metabolity
(bioaccessibility). Ty pak mohou přecházet do různých
částí organismu a reagovat s různými tkáněmi a receptory (bioavailability) a v důsledku interakcí s cílovou
tkání způsobit žádoucí fyziologické efekty (bioactivity).
Jako modelový příklad uvádíme typického zástupce
skupiny flavonoidů (tj. užší ale velmi významné skupiny
rostlinných polyfenolů)- flavonylglykosidu rutinu (Obr. 1).
Ten je složený z aglykonu kvercetinu [základem je
gamma-benzopyron tvořený kruhy A a C s několika
připojenými OH-skupinami, a polyfenolové jádro, (kruh
B)] a disacharidu rutinosy. Jedná se o nejznámější
dosud registrovaných glykosidů kvercetinu [1], které
jsou přítomny v mnoha druzích ovoce a zeleniny, ale
také např. ve chmelu (zde byl původně objeven). Červené přerušující čáry v molekule kvercetinu naznačují,
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u podílu, který prošel neporušený do tlustého střeva. Zde
odštěpení sacharidu dokončují střevní bakterie. Aglykon
se může vstřebat do vrátnicového oběhu, který ho odnáší
do jater, v játrech se může štěpnými a některými konjugačními procesy výrazně změnit struktura kruhu C. Velmi
malá část polyfenolů je bez přeměny vyloučena stolicí
(obvykle méně než 1% z přijatého množství). V každém
případě se po požití běžné porce ovoce nebo zeleniny
během následujících 60 min vytvoří koncentrace fenolových látek v krevní plasmě nepřekračující 0,1 μmolu
na litr, vyšších hodnot se dosahuje pouze po jednorázové konzumaci několika set mg čistých polyfenolových
preparátů [3,4].
Obr. 2. Chemická struktura kyseliny skořicové (základ řady
Vrátíme-li se zpět do tenkého střeva, zpravidla můžehydroxy-derivátů, např. kyseliny kávové a ferulové).
me sledovat celou sérii přeměn aglykonu probíhajících
v epitelových buňkách i v enterocytech střeva a nakonec
na kterých místech může být tento typ sloučeniny běi v metabolizujících tkáních, kam jsou původní polyfenoly,
hem trávení a metabolismu rozštěpen a jaké fragmenty
případně jejich glykosidy transportovány. V poslední fázi
z něho v těle člověka vznikají.
metabolických přeměn (a zde už končí děje související
Připojujeme také strukturu typického představitele
s „bioaccessibility“ a nastupují pochody odpovídající
fenolových kyselin – kyseliny hydroxyskořicové přítomné
„availability“) probíhají esterová aj. spojení aglykonu
zejména v ovoci (Obr. 2). Také tyto látky jsou v potravě
s kyselinou glukuronovou nebo s aktivním sulfátem nebo
glykosidicky vázány se sacharidy.
s metylovou skupinou. Jedná se o biotransformační
Polyfenoly jsou v rostlinných buňkách z velké části
změny označované jako přeměny II. fáze. Je to významvázány kovalentně i nechemickými vazbami na různé
ná etapa v látkové přeměně flavonoidů aj. polyfenolů.
polysacharidy nebo s bílkovinami a zčásti jsou příTyto konjugáty tvoří hlavní části koncových metabolitů.
tomny v buněčných vakuolách. Proto v syrovém stavu
Například v moči pokusných zvířat je po aplikaci supotraviny rostlinného původu částečně odolávají účinku
šeného extraktu ze zeleniny (s převažujícím obsahem
trávicích enzymů a využití přírodních polyfenolových
glykosidkvercetinů) obvykle identifikováno 10 a více
látek nebývá už z tohoto důvodu úplné, a to ani s přimetabolitů, vesměs konjugátů kvercetinu se sulfátem,
hlédnutím ke štěpicím schopnostem mikroflóry přítomné
s glukuronidem a s metylem.
v tlustém střevu.
V játrech a v dalších orgánech se v menší míře také
Obsah flavonoidů a jiných polyfenolů v potravinách
uplatňuje I. fáze biotransformací; ty jsou katalyzovány
je velmi různorodý. V tabulce uvádíme některé typické
enzymy komplexu cytochromů P-450 a mají povahu
příklady obsahu polyfenolů v potravinách a jejich předhydroxylace, alkylace, dehydrogenace aj. a často propokládaný denní příjem v západoevropských zemích.
bíhají na kruhu C [5].
Je nutné poznamenat, že každá potravina rostlinného
Produkty látkové přeměny polyfenolů včetně těch,
původu zpravidla obsahuje několik desítek různých typů
které vznikají účinkem bakterií tlustého střeva (ty
polyfenolů.
mohou také štěpit kruh C a odštěpit kruh B, vznikají
Flavonoidy a jiné polyfenoly v potravě se po jejím požití
fenylmastné kyseliny, např. fenylpropionová a fenylmáštěpí účinkem hydroláz v kartáčovém lemu tenkého střeselná), jsou druhově mimořádně početné, různorodé
va na aglykon a sacharid. Tato přeměna probíhá často
a proměnlivé, což je výsledkem účinku mnoha vnitřních
jen částečně, její pokračování následuje jak u podílu
i vnějších okolností. Jen zčásti vstupují do interakcí
glykosidu, který se vstřebal přímo do stěny střeva, tak
s různými biomolekulami a biostrukturami ve stěně cév
(hlavně v endotelové vrstvě)
a ve vnitrobuněčném proObsah polyfenolů v běžných druzích ovoce a zeleniny (mg/kg) a jejich průměrný denní příjem
středí různých tkání. Povaha
v evropských zemích (mg/osobu a den) [2].
těchto možných dějů není
dosud dostatečně osvětlena; jedním z hlavních důvoSkupina
Potravinový zdroj
Obsah [mg/kg] Průměrný denní příjem
[mg/osobu a den]
dů je skutečnost, že reálné
Flavonoly
jablka
40
koncentrace metabolitů pomeruňky
50
lyfenolů ve tkáních a ve vni30 – 50
bobuloviny
70 – 160
trobuněčném prostředí jsou
cibule
120
velmi nízké, mnohdy pod
mezí detekce (mikromoly
Antokyaniny
bobuloviny
750 – 400
a nanomoly na litr nebo kg).
citrusy
200
50 – 60
Z tohoto důvodu také nebyly
červené zelí
250
dosud identifikovány všechEllagotaniny
jablka, švestky
70
ny produkty metabolismu.
bobuloviny
800 – 3200
5 – 15
O přítomn o s ti mn ohýc h
ořechy
300 – 600
a dosud neidentifikovaných
Fenolové kyseliny bobuloviny
600
metabolitů v různých tká600
peckoviny
až 2200
ních podávají svědectví,
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bohužel spíš jen kvalitativní, radiochemické metody.
Opakovaně tak bylo zjištěno 30 a více produktů katabolismu polyfenolů v těle pokusných zvířat. Po podání
přírodního antokyaninu lidem bylo v jejich krvi, moči
a stolici nalezeno přes 40 metabolitů; jejich strukturní
identifikace nemohla být provedena [6]. Každý z těchto metabolitů může vstupovat do interakcí s různými
biostrukturami živého organismu (biomembrány, DNA),
a může tak ovlivňovat nebo iniciovat různé důležité
biochemické děje (oxidačně-redukční pochody, exprese
genů, interakce se signálními molekulami aj.). Tyto děje
jsou předpokládány a výsledky pokusů s tkáňovými
a buněčnými kulturami je nevyvracejí, ale jen zřídka je
reprodukují. Jednoznačné a přesvědčivé důkazy o fyziologicky relevantních aktivitách metabolitů polyfenolů
dosud chybějí.
Protože konzumujeme potraviny rostlinného původu
často v průmyslově nebo kuchyňsky zpracovaném stavu,
je důležitá skutečnost, že různé způsoby jejich tepelného
zpracování mohou vést ke zvýšenému zpřístupnění polyfenolů k trávení a resorpci, zároveň je mohou destruovat
na fragmenty s odlišnou nebo žádnou biologickou aktivitou nebo katalyzovat jejich polymerace a kondenzace
na nestravitelné komplexy.
Nejlépe je v tomto směru prozkoumán účinek vaření
a smažení, při němž se degradačními změnami snižuje
využitelný podíl některých polyfenolů (např. v cibuli až
o 50 %), avšak v jiných případech se naopak zvyšuje
[7]. Ještě destruktivnější účinek může mít pečení nebo
sušení, při nichž se na nežádoucích změnách podílí
také pH prostředí, a přístup světla a kyslíku. Relativně
nejšetrnější způsob tepelné úpravy aj. způsobů zpracování potravy rostlinného původu je zahřívání v páře
a také mražení a lyofilizace. Tabulkové údaje o obsazích
polyfenolů v potravinách zpravidla k těmto jejich kvalitativním změnám nepřihlížejí. Bylo zjištěno, že např. z antokyaninů získaných z tepelně zpracovaných potravin se
dostává do krevní plasmy a následně do cílových tkání
menší než 1% podíl [8].
Fermentační technologické pochody rovněž mění,
zpravidla snižují, využitelnost přírodních polyfenolů;
na druhé straně mohou kvasnou cestou vznikat jiné
a biologicky aktivnější metabolity, např. S-equol z daidzeinu nebo dihydroresveratrol z resveratrolu.
Samostatnou a obsáhlou kapitolou interakcí polyfenolů v potravě je spoluúčast proteinů, vlákniny, tuků,
sacharidů, alkoholu aj. při trávení, vstřebání a látkové
přeměně polyfenolů. Jedná se o velmi nejednoznačné
vztahy a časté vzájemné ovlivňování, jež může opět
vyústit v pozměněnou absorpci polyfenolů i nutrientů
a v některých případech v poškození vlastních tkání
(adstringentní účinky taninů) [9].
Podobné hlavní rysy absorpce, transportu a metabolismu se předpokládají u dalších jednoduchých polyfenolů
(fenolové kyseliny, stilbeny), zatímco nehydrolyzovatelné
kondenzované polyfenoly (např. lignany) nejsou tráveny
vůbec a svým vztahem k trávicímu ústrojí odpovídají
povaze nerozpustné vlákniny. Z uvedeného stručného
popisu je zřejmé, že procesy, jež lze zahrnout pod pojmy
„bioaccessibility“ a „bioavailability“ jsou u polyfenolů –
vzhledem k jejich strukturní pestrosti mnohastupňové
a mnohočetné, i když sdílejí mnoho společných rysů.
Velmi zjednodušené schéma těchto pochodů je znázorněno na obr. 3.

Obr. 3.

Schéma transportu polyfenolů v lidském těle (podle [3])
Aby byl obraz využití a látkové přeměny polyfenolů
v lidském organismu úplný, je nezbytné ještě přihlédnout
k mnoha dalším aspektům, které zde hrají významnou
úlohu, např. k fenoménu genetického polymorfismu
a rozdílné schopnosti každého člověka tvořit metabolizující nebo transportní enzymy, k nejrůznějším způsobům
vazby polyfenolů na matrici v rostlinných buňkách a k vlivu jiných složek potravy (tuky, bílkoviny), které příjem
polyfenolů doprovází. Protože složitý proces absorpce
a metabolismu polyfenolů probíhá u každého člověka
více nebo méně specifickým způsobem, je nutné připustit vysokou pravděpodobnost, že také jejich biologické
účinky nejsou u všech lidí identické. Významnou roli
v těchto interindividuálních rozdílech může hrát i gastrointestinální mikroflóra, kdy často velmi specifické kmeny
zastoupené jen u určité skupiny populace konvertují ten
který polyfenol na aktivní metabolit. Často zmiňovaným
příkladem je equol.
Slackia isoflavoniconvertens a jiné mikroorganismy
přeměňují sójové isoflavonoidy na tento vysoce aktivní
metabolit. Pokud ovšem nejsou přítomny, a to je případ
většiny Středoevropanů, equol nevzniká.
Jakkoliv jsou zdravotně prospěšné účinky rostlinných
polyfenolů nepopiratelné, měly by být formulovány a prezentovány spíše na obecnější úrovni (např. antioxidační
vlastnosti, jež mohou podmiňovat účinky kardioprotektivní a jiné, ovšem i zde se zřetelem na potenciální
nevhodnost nebo i možnou škodlivost antioxidantů). Je
proto velmi žádoucí zachovávat opatrnost k tvrzením
o specifických ochranných nebo léčebných vlastnostech
těchto látek i když se argumentuje výsledky vědeckých
experimentů (velmi typické je odvolávání se na výsledky
pokusů s tkáňovými nebo buněčnými kulturami). I přes
mimořádné množství dosud získaných dílčích výsledků
výzkumu, anebo právě proto, zůstává jediným skutečně
oprávněným a sotva zpochybnitelným postulátem stará
pravda ověřená staletou lidskou zkušeností – jezme
potraviny rostlinného původu, zejména ovoce a zeleninu,
luštěniny a obiloviny a pijme kávu i čaje pravidelně a využívejme možnosti širokého výběru, který se na našem
dosti bohatém trhu nabízí. Nejsou jen zdrojem polyfenolů, možná daleko významnější pro lidské zdraví je obsah
draslíku, vlákniny, či jen fakt, že vytlačují z naší stravy
jiné energeticky denzitní potraviny.
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Závěr
Potraviny rostlinného původu by měly být v našem
jídelníčku zastoupeny pravidelně a v dostatečném
množství. Mezi jejich mnohé přednosti patří pravidelný
obsah rostlinných polyfenolů. Avšak dnes tak často
prezentovaná tvrzení o jejich výrazných zdravotně
prospěšných účincích nejsou kompatibilní s poznatky
o mechanismu jejich trávení, resorpce a metabolismu
u člověka. Není doceňována skutečnost, že se jedná
o velmi početnou a strukturně různorodou směs látek
majících povahu xenobiotik, jejichž látková přeměna je
ovlivněna jedinečnými podmínkami pěstování a technologického nebo kuchyňského zpracování potravin
a také polymorfním charakterem lidského genomu a jím
modulovaným průběhem metabolických přeměn těchto
látek in vivo a složením střevní mikroflóry. Domníváme
se, že zatím nebyl předložen přesvědčivý důkaz o jednoznačných a specifických protektivních účincích této
skupiny přírodních látek.
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Plant polyphenols include a varied group of natural substances contained in food of plant origin. The biological
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Ze světa výživy

Vliv konzumace mléčných výrobků na krevní tlak u dětí
Vysoký krevní tlak (hypertenze) se
významně podílí na vzniku srdečně-cévních onemocnění a onemocnění
ledvin. Během několika posledních
desetiletí byl zaznamenán narůstající
výskyt hypertenze v dětském věku.
V období dětství utvářející se stravovací návyky mohou mít negativní
účinek na krevní tlak. Proto kanadská
studie věnovala zvýšenou pozornost
vlivu stravy na krevní tlak u této věkové skupiny.
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Průřezové studie zkoumala vztah
mezi krevním tlakem (systolický STK,
diastolický DTK) a spotřebou mléka
a mléčných výrobků u dětí. Studie
se zúčastnilo 610 dětí ve věku 8 až
10 let. Průměrný denní příjem mléka
a mléčných výrobků se hodnotil ze tří
získaných 24-hodinových záznamů
stravy (2 dny pracovní a 1 den víkendový). Účastníci studie byli rozděleni
do 3 skupin podle denní konzumace
mléka a mléčných výrobků na „nízkou“ (0-1 porce denně), „střední“ (1,11,9) a „vysokou“ (≥ 2). Sledovala se
spotřeba mléka, jogurtů a sýrů. Ostatní mléčné výrobky (mléčné dezerty,
mléčné koktejly, smetana a zmrzlina) nebyly zařazeny do hodnocení.
Za jednu porci se považovalo 250 ml
mléka, 175 g jogurtu nebo 50 g sýru.
Výsledky této studie ukázaly, že
denní zvýšená konzumace mléka a mléčných výrobků (≥ 2 porce)
má účinek na pokles krevního tlaku

u dětí. Tato skupina dětí měla nižší
STK o 1,74 mm Hg a DTK o 0,87 mm
Hg ve srovnání s dětmi s nízkým
příjmem. Výskyt nadváhy byl nejnižší ve skupině s vysokou spotřebou
mléka a mléčných výrobků. Studie
nenalezla žádnou souvislost mezi
příjmem vápníku, hořčíku a draslíku
na krevní tlak dětí, což naznačuje roli
jiných složek této potravinové skupiny, které působí příznivě na pokles
krevního tlaku.
YUAN, Wen Lun, Lisa KAKINAMI, Katherine GRAY-DONALD,
Sébastien CZERNICHOW, Marie
LAMBERT a Gilles PARADIS. Inﬂuence of Dairy Product Consumption on Children‘s Blood Pressure:
Results from the QUALITY Cohort.
Journal
of the Academy of Nutrition and
Dietetics. 2013, roč. 113, č. 7, s.
936-941.
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Balené přírodní
minerální vody
Mgr. Jana Petrová, Nemocnice Litomyšl
Mgr. Jana Stávková, Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Brno
Abstrakt
Voda je pro lidské tělo naprosto nezbytná složka výživy.
Ke každodenní konzumaci je nejvhodnější pít čistou vodu.
V některých případech je možné zpestřit pitný režim přírodními
minerálními vodami, které jsou v mnoha druzích snadno dostupné na našem trhu. Článek shrnuje informace o přírodních
minerálních vodách balených. Zabývá se klasifikací balených
přírodních minerálních vod, jejich označováním a blíže se zmíní
i o balených minerálních vodách pro léčebné využití.

sedimentem. Jako balená
voda nesmí obsahovat původce onemocnění, nesmí
vykazovat organoleptické
závady a nesmí obsahovat
cizí organické látky ve zjistitelném množství. Konkrétní mikrobiologické, fyzikální
a chemické požadavky pro
PMV jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky [10].

Úvod
Pokud chceme přírodní minerální vodou (PMV) doplňovat
pitný režim, nemusíme za minerálním pramenem a pitnou
kúrou jezdit pouze do lázní, stačí zajít do obchodu a vybrat
si z nabídky balených přírodních minerálních vod. Důležité
je si však uvědomit, že není balená voda jako balená voda.
Balené přírodní minerální vody tvoří pouze část nabídky
balených vod na našem trhu. Dle legislativy rozlišujeme
tyto kategorie balených vod – přírodní minerální, pramenité,
kojenecké a pitné, mezi nimiž existují výrazné rozdíly [10].

Balené přírodní minerální vody
Balená přírodní minerální voda – jedná se o výrobek z přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody,
o kterém bylo vydáno osvědčení, popř. certifikát, a to podle
lázeňského zákona. Dále se může jednat o zdroj uznaný v jiném
členském státu Evropské unie, Evropského sdružení volného
obchodu nebo výrobek z přírodní minerální vody získané
z přírodního léčivého zdroje, o kterém bylo vydáno osvědčení,
pokud její vlastnosti umožňují použití jako potraviny. Seznam
přírodních minerálních vod uznaných členskými státy je zveřejněný podle čl. 1 odst. 5 směrnice Rady 2009/54/ES v Úředním
věstníku EU. Balené přírodní minerální vody podléhají požadavkům na jakost a zdravotní nezávadnost [8, 10].
Jakost a zdravotní nezávadnost balených přírodních minerálních vod a způsob jejich úpravy řeší vyhláška Ministerstva
zdravotnictví č. 275/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(vyhláška č. 404/2006 Sb.), která stanovuje mikrobiologické,
fyzikální a chemické ukazatele pro balené přírodní minerální vody. K obecným ukazatelům patří barva a přítomnost
sedimentu. Na rozdíl od ostatních balených vod, které musí
být dle této vyhlášky čiré a bezbarvé, přírodní minerální
voda může být slabě nažloutlá nebo se slabým zákalem či

Označování přírodních minerálních vod
Jak podle obalu výrobku poznáme balenou přírodní minerální vodu? Vedle obchodního názvu balené vody na etiketě
musí být napsáno, že se jedná o přírodní minerální vodu.
Na etiketě výrobku bychom měli najít i další významné údaje.
V první řadě to je název zdroje minerální vody, lokalita jímání
a případný způsob úpravy vody. Důležitým údajem je také
Tabulka č. 1.
Balené přírodní minerální vody dle obsahu CO2 [10]
OZNAČENÍ PMV

KRITÉRIUM

Přirozeně sycené Obsahuje nejméně 250 mg/l CO2, má
po zpracování a případném dosycení
plynem ze stejného zdroje obsah oxidu
uhličitého stejný jako u zdroje.
Obohacené

Po zpracování a dosycení CO2 ze stejného zdroje je obsah CO2 vyšší než
u zdroje.

Sycené

Po zpracování a dosycení CO2 jiného
původu, než je zdroj, z něhož voda
pochází, obsah CO2 je shodný nebo
vyšší než u zdroje.

Dekarbonované

Po zpracování má nižší obsah CO2
než u zdroje.

Nesycené

Pochází ze zdroje obsahujícího CO2
v množství nejvýše 250 mg/l.

charakteristické složení minerální vody s uvedením obsahu
oxidu uhličitého. Podle obsahu oxidu uhličitého rozlišujeme
balené přírodní minerální vody na přirozeně sycené, obohacené, sycené, dekarbonované a nesycené (viz tab. 1).
Dále by neměl chybět údaj o názvu akreditované laboratoře, která provedla rozbor minerální vody a samozřejmostí
je upozornění na způsob skladování. Ke škodě spotřebitelů
na etiketě výrobku podle platné legislativy (vyhláška č.
404/2006 Sb.) již nemusí být hodnocení dle celkové mineralizace, které rozlišuje PMV na velmi slabě, slabě, středně,
silně a velmi silně mineralizované. Toto rozdělení usnadňovalo orientaci v balených minerálních vodách a ulehčovalo
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účastní jako aktivátor enzymů mnoha metabolických procesů,
je nepostradatelný pro funkci nervů a svalů, udržuje stabilní
srdeční rytmus, ale svůj význam má i v imunitní reakci. OpOZNAČENÍ PMV
KRITÉRIUM
timální poměr mezi příjmem Mg a Ca se uvádí přibližně 1:2
Nízký obsah
Obsah rozpuštěných pevných látek
a tyto hodnoty platí jak pro příjem ze stravy, tak i pro pitnou
minerálních látek (jako odparek při 180 °C) je nižší než
vodu (2). Optimální obsah hořčíku v jednom litru by se měl
500 mg/l.
pohybovat kolem 20-30 mg, vápníku 40-80 mg a jejich suma,
tj. celková tvrdost vody by měla být cca 2-3,5 mmol/l [3, 5].
Velmi nízký obsah Obsah rozpuštěných pevných látek
Neméně významnými minerálními látkami obsaženými
minerálních látek
(jako odparek při 180 °C) je nižší než 50
v PMV jsou také draslík (K) a sodík (Na). Sodík je důležitý
mg/l.
pro udržení osmotického tlaku tekutin, spolu s draslíkem
Bohatá
Obsah rozpuštěných pevných látek
má vliv na objemu tekutin a je tedy nezbytný pro rovnováhu
na minerální soli (jako odparek při 180 °C) je vyšší než
tekutin v organizmu. Svůj význam má i v udržení acidoba1500 mg/l.
zické rovnováhy a tedy pH v lidském těle, podílí se na řízení
krevního tlaku. Sodík i draslík jsou minerální látky nezbytné
pro funkci svalů a nervů, draslík hraje zásadní roli v činnosti
v široké nabídce výběr takového výrobku, který právě posrdce. Minerální vody bohaté na sodík mohou být doplňkem
třebujeme. Doplňujícím údajem, jehož uvádění je na etiketě
nepovinné, je označení balených přírodních minerálních vod
při stavech, kdy dochází k nadměrnému pocení, nejsou však
dle obsahu rozpuštěných pevných látek (viz tab. 2).
vhodné k dlouhodobé konzumaci pro osoby trpící hypertenzí
a chronickým onemocněním srdce [3, 5].
Z hlediska konzumace přírodních minerálních vod a jejich
Mezi další doplňující označení balených přírodních
zařazení do pitného režimu se pro běžnou konzumaci obecminerálních vod patří:
ně doporučují přírodní minerální vody slabě mineralizované,
• obsahuje hydrogenuhličitan – obsah hydrogenuhličitanu
tedy s obsahem rozpuštěných látek mezi 50-500 mg/l a bez
je vyšší než 600 mg/l,
oxidu uhličitého. Dle Národního referenčního centra pro
• obsahuje sírany – obsah síranů je vyšší než 200 mg/l,
pitnou vodu Státního zdravotního ústavu jsou optimální
• obsahuje chloridy – obsah chloridů nevyšší než 200
hodnoty rozpuštěných látek ve vodě 150-400 mg/l. Vody
mg/l,
s vyšším a případně nižším obsahem minerálních látek jsou
• obsahuje vápník – obsah vápníku je vyšší než 150
vhodné pouze k doplnění a zpestření pitného režimu. Vody
mg/l,
s obsahem minerálních látek vyšším než 5000 mg/l (velmi
• obsahuje hořčík – obsah hořčíku je vyšší než 50 mg/l,
silně mineralizované) by měly být užívány jako lék, tedy
• obsahuje ﬂuoridy – obsah ﬂuoridů je vyšší než 1 mg/l,
nejlépe pod lékařským dohledem a omezenou dobu [3, 4].
• obsahuje železo – obsah dvojmocného železa je
Mezi nejznámější přírodní minerální vody na našem trhu
vyšší než 1 mg/l.
vyráběné v České republice patří Mattoni, Magnesia, Dobrá
voda, Hanácká kyselka, Korunní, Ondrášovka, Poděbradka.
Pokud přírodní minerální voda obsahuje více než 1,5 mg/l
Mezi zahraniční náleží například Evian, Contrex, Perrier
fluoridů, musí být na etiketě výrobku označeno „obsahuje více
a Vittel z Francie, přírodní minerální voda Jana z Chorvatfluoridů než 1,5 mg/l – není vhodná pro pravidelnou konzumaci
ska, Budiš, Gemerka a Fatra ze Slovenska.
kojenci a dětmi do 7 let věku“ (např. Hanácká kyselka) [10].
Vyšším obsahem hořčíku je charakteristická Magnesia,
Některé přírodní minerální vody jsou zdrojem vápníku (Ca),
vysoký obsah sodíku najdeme v Poděbradce a Hanácké kyjehož využitelnost je podle odborných publikací ekvivalentní
selce, naopak nízké hodnoty sodíku jsou typické pro Dobrou
s využitelností vápníku z mléka a mléčných produktů, nebo
vodu, Magnesii a Ondrášovku. Vyšší hodnoty vápníku pak
dokonce mírně vyšší (23,8–47,5 % absorpce vápníku z mléka
najdeme u Hanácké kyselky, Ondrášovky a Poděbradky.
a mléčných výrobků je kolem 30 %). Nicméně minerální vody
Vody bohaté na hydrogenuhličitany jsou Hanácká kyselka,
nemohou být s mlékem a mléčnými produkty srovnávány, proPoděbradka a Ondrášovka. Z hlediska obsahu rozpuštětože koncentrace vápníku se liší a je obecně mnohem nižší [9].
ných látek mezi minerální vody bohaté na minerální soli dle
Další významnou minerální látkou, o které je vhodné se
legislativy patří Hanácká kyselka a Poděbradka.
ve spojitosti s přírodními minerálními vodami zmínit, je hořčík
neboli magnesium (Mg), neboť některé přírodní minerální
Mezi balené přírodní minerální vody nejsou řazeny ochuvody mohou být vhodným doplňujícím zdrojem. Stejně jako
cené minerální vody, které patří do nealkoholických nápojů
vápník, je i hořčík podstatný pro zdraví kostí a zubů, dále se
a vztahuje se na ně vyhláška č. 335/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
U balených vod obecně bychom si měli dávat
Tabulka č. 3. Vybrané přírodní minerální vody dostupné v ČR1)
pozor
především na způsob skladování („Uchová2+
+
2+
+
ORPL* Ca
Na
Mg
K
HCO3 NO3
Název PMV
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) vejte v chladu a chraňte před přímým slunečním
světlem“) a dobu spotřeby, neboť především neEvian
80,0 26,00
6,5
1,00 360,0
3,7
vhodným skladováním se snižuje kvalita výrobku
Dobrá voda
104,0
6,0 11,30
8,6 10,70 111,0 <0,5
a zvyšuje se riziko mikrobiální kontaminace.
Hanácká kyselka 1615,0 266,0 275,00 68,0 17,70 1454,0
Korunní
493,0 68,4 74,70 24,3 17,50 471,0
Minerální vody pro léčebné využití
Magnesia
788,0 37,4
6,17 170,0
0,81 970,0
Zvláštní kategorii minerálních vod tvoří mineMattoni
525,0 84,5 69,90 25,0
528,0
0,5
rální vody z přírodních léčivých zdrojů, kterými
Ondrášovka
730,0 210,0 29,50 24,8
1,60 827,0 <0,5
se zabývá tzv. lázeňský zákon č. 164/2001
Poděbradka
1520,0 158,0 464,00 63,1 58,50 1320,0
Sb., vyhláška č. 275/2004 ve znění pozdějších
* Obsah rozpuštěných pevných látek
1)
Údaje získány z obalů výrobků a z internetových stránek jednotlivých předpisů se na ně nevztahuje. Přesto je vhodné
výrobců, některé údaje nebyly deklarovány a z tohoto důvodu chybějí [15, se o balených minerálních vodách pro léčebné
využití na tomto místě zmínit.
16, 17, 18].

Tabulka č. 2. Doplňující označení balených přírodních
minerálních vod [10]
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onemocnění dospělí
3 - 5 polévkových lžic
2-3 denně [1, 6, 13].

Tabulka č. 4.
Balené minerální vody pro léčebné využití – přehled [1, 11, 12, 13, 14]
Název PMV
Bílinská kyselka
Rudolfův pramen
Šaratica
Vincentka
Zaječická hořká

Celková
Ca2+
mineralizace (mg/l)
mg/l
7389,87
2180,00
14660,00
10050,00
31292,00

133,70
230,00
400,00
242,00
451,00

Na+
(mg/l)

Mg2+
(mg/l)

1792,0
41,90
80,4
122,0
2110,0 1306,0
2500,0
15,8
1642,0 4597,0

Podle lázeňského zákona se přírodním léčivým zdrojem
rozumí přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo
peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití,
a o tomto zdroji je vydáno osvědčení podle tohoto zákona.
Minerální vodou pro léčebné využití se dle tohoto zákona
rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní
čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně
1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu
uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví významného
chemického prvku anebo která má u vývěru přirozenou
teplotu vyšší než 20 °C nebo radioaktivitu radonu nad 1,5
kBq/l. Léčebné minerální vody se tedy pro svoje vlastnosti
využívají k prevenci a léčbě různých onemocnění [7]. Ne
každá přírodní minerální voda, která splňuje výše zmíněné
požadavky, je léčebná. Jak již bylo zmíněno výše, musí mít
vlastnost vhodnou pro léčebné využití a vydané osvědčení
o zdroji. Na našem trhu se můžeme setkat s těmito balenými
minerálními vodami pro léčebné využití – Vincentka, Bílinská
kyselka, Rudolfův pramen, Šaratica a Zaječická hořká voda.
Vincentka ze zdroje Nová Vincentka je přírodní, velmi silně mineralizovaná, jódová, uhličitá minerální voda
hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným
obsahem fluoridů a kyseliny borité. Lokalitou zdroje jsou
Luhačovice. Vincentka se obvykle používá k pitným a inhalačním kúrám pro příznivý účinek na sliznice a hladinu
imunoglobulinů při onemocnění dýchacích cest a hlasivek,
dále při vředové chorobě žaludku a duodena, k doplnění
jódu a také k výplachům dutiny ústní k prevenci vzniku
zubního kazu. Konzumace není vhodná při onemocnění
štítné žlázy, při hypertenzi a otocích končetin. Pitná kúra
uváděná výrobcem 2× denně na lačno před snídaní a před
večeří v dávce cca 25-35 ml. Účinná pitná kúra by měla trvat
15 až 20 dnů [2, 6, 14].
Bílinská kyselka z Bíliny je přírodní alkalická hydrogenuhličitanová kyselka s vysokou koncentrací minerálních
látek (5-7 gramů na 1 litr). Využívá se při onemocnění
dýchacího systému, onemocnění žaludku (překyselení,
pálení žáhy, vředy) a slinivky břišní, při onemocnění jater a žlučníku, nemocech ledvin a močového měchýře,
případně dny. Pro vysoký obsah sodíku není vhodná při
hypertenzi a otocích končetin. Doporučená denní dávka
Bílinské kyselky dle výrobce by se u dospělého člověka
měla pohybovat okolo 0,4 l [6, 11].
Rudolfův pramen z Mariánských lázní je minerální
voda charakteristická vysokým obsahem vápníku, pro
své diuretické a protizánětlivé účinky je doporučována při
onemocněních ledvin a močových cest [6].
Šaratica je velmi silně mineralizovaná voda, typická svojí
hořkou chutí, jedná se o sírano-sodno-hořečnatou minerální
vodu s projímavými účinky. Lze ji využít při onemocnění
trávicího traktu jako např. obstipace (zácpa), dyspepsie
a dyskinéze žlučových cest. Doporučené dávkování: při zácpě
9 - 17 polévkových lžic denně na lačný žaludek. Při zažívacích
poruchách, onemocnění jater, žlučníku, ledvin, kožních

K+
(mg/l)

HCO3
(mg/l)

Charakteristický
obsah (mg/l)

Zaječická hořká
voda je sírano-hořečnatá minerální
89,33
4482,0 Volný CO2 1991,00
voda s vysokým ob9,94
1468,0 Volný CO2 2440,00
sahem minerálních
41,20
616,0
SO42- 10490,00
látek, lze ji využít při
133,00
4910,0
I (jodid) 6,88
zácpě, nadýmání,
646,00
2333,0
SO42- 20026,00
případně hemeroidech. Doporučená
denní dávka dle výrobce 100-400 ml litru ráno na lačný
žaludek nebo večer před spaním. U dětí polévkovou lžíci
po 1-8 hodinách [6, 12].

Závěr
Balené přírodní vody by se neměly stát náhradou pitné
a v naší republice takřka všude dostupné kohoutkové
vody, mohou však být příjemným zpestřením a doplněním
pitného režimu. Velmi důležité je si při výběru všímat
charakteristického složení jednotlivých výrobků a dle tohoto
kritéria si balené přírodní minerální vody vybírat.
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Abstract
For the functioning of human body water is essential part
of nutrition. For daily consumption drinking of pure water is
the best. Sometimes it is possible to vary the water intake
with natural mineral waters which are easily available on our
market. The article deals with classification of the bottled
natural mineral waters, their labelling and importance for
medical use.
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Kvalita
je měřitelná

- profesionální měřicí přístroje testo
pro maximální bezpečnost Vašich potravin.
Jste profesionálové v oblasti školního stravování a firma Testo, s.r.o.
je vedoucím výrobcem přenosných elektronických teploměrů.
Pomáháme Vám při zajištění jakosti Vámi dodávaných pokrmů.
Teploměr pro měření teploty jádra testo 106 je velmi rychlý a
robustní. Jeho malý praktický tvar umožňuje, že je vždy na dosah.
Díky jeho tenké a robustní měřicí špičce se výborně hodí pro rychlou kontrolu teploty jádra v podnikových nebo školních jídelnách.
Ochranné pouzdro TopSafe, které lze mýt v myčce nádobí, chrání
přístroj před nečistotami, vodou a nárazem. Testo 106 je ve shodě
jak se směrnicí HACCP, tak také s normou EN 13485. Podle
potřeby lze v přístroji uložit hraniční hodnoty; jakmile jsou tyto hodnoty překročeny nebo podkročeny, je vyvolán akustický a optický
výstražný signál. Tato funkce alarmu a automatické rozpoznání
konečné hodnoty zjednodušují měření a pomohou Vám naměřené
hodnoty rychle a korektně rozeznat a interpretovat.
Testo 104 – první vodotěsný sklápěcí teploměr
• Vodotěsný: lze jej umývat pod tekoucí vodou, třída krytí IP 65
• Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství
• Robustní kovový kloub s dlouhou měřící špičkou
• Automatické rozpoznání konečné hodnoty (Auto-Hold) a paměť
hodnot MIN /MAX
• Pogumovaný povrch pro protiskluzovou manipulaci
• Barevné proužky pro individuální rozlišení přístroje
• Certifikát ve shodě s normou EN 13485
Testo 104 IR - měření povrchové teploty s kontrolou teploty jádra
• Dva v jednom: infračervený a vpichový teploměr
• Díky svému výklopnému mechanismu se vejde do každé kapsy
• Dvoubodový laser s optikou 10:1 přesně označuje měřenou
oblast a zaručuje tak bezchybné měření
• Velmi kvalitní hrot a robustní výklopný kloub je určený i do
náročného pracovního prostředí
• Vodotěsný (IP65) a v souladu se směrnicemi EN 13485 a HACCP
Miniteploměry testo - Vaši experti pro každé měření teploty
Vpichové a povrchové miniteploměry se vejdou do každé kapsy.
Jsou malé, praktické a ideálně použitelné v oblasti stravování - při
výdeji pokrmů, nebo při namátkové kontrole ve výrobním procesu.
Velká výhoda: miniteploměry měří teplotu jak okolního vzduchu,
tak také v měkkých nebo práškových materiálech a v kapalinách.
• Univerzálně použitelné
• Stisknutím tlačítka jsou připraveny k použití
• Robustní a odolné
• S praktickým klipem pro uchycení do každé kapsy
Miniteploměr testo s alarmem
Cenově výhodný miniteploměr testo s funkcí alarmu je malý a
praktický, ale velice výkonný. Vpichovací sonda má 80 cm dlouhý
kabel a je pevně spojena s přístrojem. Sondu a kabel lze jednoduše a kompaktně umístit na přístroji.
Při překročení nebo podkročení individuálně nastavitelné hraniční
hodnoty se rozezní akustický signál. Teploměr s alarmem se hodí
pro měření teploty vzduchu, měkkých práškových látek a kapalin.
• Nastavitelný alarm pro hodnoty min./max.
• S příchytkou pro postavení, pro nástěnnou montáž, nebo k nasunutí

Více informací
o měřicích
přístrojích testo
pro oblast
stravovacích
zařízení
naleznete na:
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Zajistěte svým
strávníkům
kvalitní potraviny!
Robustní a přesné měřicí přístroje testo
pro kontrolu a sledování kvality
v stravovacích zařízeních.
Společnost Testo, s.r.o. Vám pomáhá svými přenosnými a
stacionárními měřicími přístroji při namátkových kontrolních
měřeních nebo při dlouhodobých měřeních, při měřeních teploty jádra, povrchu nebo prostoru, při měření hodnoty pH a
při kontrole kvality fritovacího oleje.
Testo, s.r.o.
Jinonická 80 158 00 Praha 5 info@testo.cz
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Původní práce

Hmotnostní ztráty
při tepelném opracování masa
Doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D., Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D., prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.,
Bc. Monika Lesovská
Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně, Ústav gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu
Abstrakt
Hmotnostní ztráty masa a náklady na tepelnou
úpravu jsou aktuální z celé řady důvodů. Jednak mají
významný dopad na ekonomiku výrobních závodů
respektive gastronomických zařízení a v neposlední
řadě na senzorickou jakost hotových výrobků a tedy
spokojenost zákazníka, který výrobky posuzuje
především smyslově (hédonicky). Faktorů ovlivňujících
hmotnostní ztráty masa při tepelné úpravě je celá řada.
Tato publikace je však cíleně zaměřena na komparaci
hmotnostních ztrát u různých druhů mas jatečných zvířat
(hovězí, vepřové) na základě tepelné úpravy provedené
na moderním, rovněž však konvenčním technologickém
zařízení (hold-o-mat, konvektomat, konvenční pečicí
trouba). Z výsledků experimentů vyplývá, že nejlépe
hodnoceným zařízení jak po stránce hmotnostních
ztrát, senzorické jakosti, ale i energetických nákladů
bylo zařízení hold-o-mat.

Úvod
Na vzniku nových technologických zařízení určených
pro přípravu pokrmů, která v posledním desetiletí zažívají největší rozmach, nemá podíl jen celkový vývoj

technologií, které šetří jak čas, tak peníze, ale jsou to
i narůstající požadavky ze strany zákazníka. Dnešní
kulinární trendy jsou doslova závislé na těchto speciálních technologiích, protože umožňují utvářet něco
neotřelého a nového, čeho by při využití tradičních
technologických postupů nejspíš nebylo možné dosáhnout. Díky zavedení moderních technologií výrobce
snižuje své ekonomické náklady, jelikož kromě nízké
spotřeby představují také způsob, jak snížit hmotnostní
ztráty připravovaných pokrmů a zlepšit jejich senzorické
vlastnosti [1].
Tepelná úprava potravin patří k nejvýznamnější kulinární přípravě pokrmů. Dochází ke zvýšení chutnosti, stravitelnosti, využitelnosti živin a změně vzhledu.
Způsob tepelné úpravy masa v podstatné míře ovlivňuje senzorickou jakost a hmotnostní ztráty masa.
V práci je provedena komparace hmotnostních ztrát
u různých druhů mas jatečných zvířat (hovězí, vepřové) v závislosti na použité technologii. Dále bylo provedeno senzorické hodnocení tepelně upravených
mas, jako nedílná a doplňující součást komplexního
hodnocení.

Použité přístroje, materiál a metody
Vzorky masa použité na tepelnou úpravu

Pro experiment bylo použito celkem 36 vzorků dvou
druhů masa hovězího a vepřového, které byly vybrány
jako srovnatelné s ohledem na jejich kvalitu a cenu.
Jejich tepelná úprava byla provedena pečením v pečicí
troubě, konvektomatu a hold-o-matu.
Jednalo se o maso čerstvé chlazené, určené k přímé
spotřebě (obr. 1). Označení a specifikace vzorků masa
včetně použité technologie pečení použitých k experimentu:

Obr. 1. Vzorky masa před tepelnou úpravou

A – hovězí roštěnec vysoký
B – vepřová krkovice
C – vepřový bůček
D – vepřové koleno
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Obr. 3. Konvektomat Foinox6 GN

Obr. 2. Hold-o-mat GM-0311 E

Tabulka 1. Hmotnosti definovaných vzorků masa po tepelném opracování
Vzorek
A

B
C

D

Konvenční trouba
před t.ú. (g)
po t.ú. (g)

800
940
1090
815
820
630
900
1260
1090
1460
1100
1140

Konvektomat
před t.ú. (g)
po t.ú. (g)

Hold-o-mat
před t.ú. (g)
po t.ú. (g)

525
639
719
590
582
454
680
920

700
800
1120
750
850
1100
725
930

480
552
784
540
612
781
510
660

670
960
950
810
800
790
800
730

550
778
789
630
632
600
655
599

796
1020
770
775

1080
1580
1460
1350

767
1120
1095
1026

860
1760
1180
1450

688
1550
1062
1305

*před t.ú … ..hmotnost vzorku před tepelnou úpravou, ** po t.ú. …..hmotnost po tepelné úpravě

128

Výživa a potraviny 5/2015

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 2. Absolutní a relativní vyjádření hmotnostních ztrát
Vzorek

A
B
C
D

Konvenční trouba
před t.ú. (g)
po t.ú. (g)

275
301
371
225
238
176
220
340
294
440
330
365

34,38%
32,02%
34,04%
27,61%
29,02%
27,94%
24,44%
26,98%
26,97%
30,14%
30,00%
32,02%

Konvektomat
před t.ú. (g)
po t.ú. (g)

220
248
336
210
238
319
215
270
313
290
365
324

31,43%
31,00%
30,00%
28,00%
28,00%
29,00%
29,66%
29,03%
28,98%
28,35%
25,00%
24,00%

Hold-o-mat
před t.ú. (g)
po t.ú. (g)

120
182
161
180
168
190
145
131
172
210
118
145

17,91%
18,96%
16,95%
22,22%
21,00%
24,05%
18,13%
17,95%
20,00%
11,93%
10,00%
10,00%

Zdroj: vlastní zpracování

Gastronomické zařízení použité
na tepelnou úpravu

ní sondy bylo možné uskutečnit přípravu přes noc
a maso průběžně podlévat.

a) Příprava vzorku a tepelné ošetření v hold-o-matu
(typ GM-0311 E). Součástí zařízení byla přenosná
teplotní sonda (obr. 2). Maso bylo 4 hodiny marinováno ve směsi oleje, soli a česneku a poté upravováno v hold-o-matu při 75 °C celých 15 hodin. Díky
automatickému nastavení teploty a použití teplot-

Dále byla použita konvenční pečicí trouba Redfox, typ
PT-90 EL. Maso bylo stejně jako v předchozím případě
marinováno a poté pečeno při 180 °C asi 4 hodiny. Před
podáváním bylo 2 hodiny udržováno v hold-o-matu při
teplotě cca 60 °C a poté předloženo k senzorickému
hodnocení.
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b) Pečení v elektrickém konvektomatu značky Foinox,
typ 6 GN (obr. 3). Maso bylo opět marinováno stejným způsobem a poté upravováno při 120 °C necelé 3 hodiny. Maso bylo vloženo do pečící nádoby,
mírně podlito vodou a umístěno do přístroje. Během
pečení bylo nejen maso, ale i teplota v jádře kontrolována pomocí teplotní sondy.

Výsledky a diskuse
Vyhodnocení hmotnostních ztrát

Hmotnostní ztráty masa jsou zapříčiněny především
vysokým úbytkem vody, zčásti tuku a dalších extraktivních látek. Nedochází pouze ke snižování hmotnosti,
ale i úbytku živin, který může být způsoben i nevhodnou
tepelnou úpravou. Na tyto ztráty nemá vliv jen kuchyňská
úprava, jak uvádí Paulus [2], ale také druh masa, stáří,
plemeno, doba zrání aj. Při použití klasických technologických úprav bývají často ztráty vysoké, v některých
případech se pohybují až kolem 40 %. Naopak moderní
technologická zařízení mají za cíl tyto ztráty snížit na minimum a přitom zachovat v mase co nejvíce výživných
látek [3,4].
Tabulka 1 kvantitativně specifikuje použité druhy
masa. Jsou zde uvedeny hmotnostní ztráty rozdělené
podle dvou hledisek, konkrétně dle typu zařízení, v něž
probíhala tepelná úprava a dále podle druhu použitého masa, viz klasifikace uvedená výše. Z tabulky je
patrné, že nejnižší úbytky vykazuje tepelná úprava
v hold-o-matu pro všechny čtyři použité druhy mas.
Naším cílem bylo ověřit, zda rozdíly mezi jednotlivými zařízeními plynoucí z tabulky 2 jsou statisticky
významné, a tedy zda hold-o-mat poskytuje opravdu
nejlepší výsledky.
Za účelem ověření výše uvedeného předpokladu
byla provedena analýza párového srovnání hmotnostních ztrát. Vzhledem k hmotnostním rozdílům
mezi jednotlivými skupinami mas, byly analyzovány
relativní odchylky vzniklé při tepelné úpravě. Konkrétně byla použita jednofaktorová analýza rozptylu
(ANOVA) a dále post-hoc analýza prostřednictvím
Tukeyova testu [5]. Analýza rozptylu označuje rozdíly
v hmotnostních ztrátách mezi třemi použitými zařízeními za statisticky významné. Byly zjištěny významné
rozdíly mezi hmotnostními ztrátami vzniklými tepelnou
úpravou v konvenční troubě a hold-o-matu a dále
mezi úpravou v konvektomatu a hold-o-matu. Rozdíly
v případě konvenční trouby a konvektomatu nebyly
shledány statisticky významnými.
Z uvedených výsledků vyplývá, že nejhůře byly
hodnoceny vzorky hovězího roštěnce nejen co se týká
hmotnostních ztrát, rovněž však senzorické jakosti.
Nížší hodnocení bylo uplatněno zejména v senzorickém znaku konzistence, kde maso bylo velmi tuhé,
špatně žvýkatelné. Hmotnostní ztráty byly u roštěnce
nejvyšší při použití pečicí trouby, vysoké byly rovněž
u konvektomatu. U zařízení hold-o-mat byly ztráty
podstatně nižší.
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Z vybraných technologických zařízení definovaných v experimentální části se pro tepelnou úpravu
definovaných druhů masa nejlépe uplatnilo zařízení
hold-o-mat. Vzorky masa po tepelném opracování
v ykazovaly ve většině případů v ýbornou jakost.
Maso bylo křehčí, šťavnatější a v neposlední řadě
i chutnější než ostatní druhy masa použité pro experiment.

Závěr
Hypotéza, že hmotnostní ztráty budou nejnižší právě
za použití moderních technologií, byla plně potvrzena
u zařízení hold-o-mat, kde ztráty byly nejnižší. Uvedený závěr potvrzují i výsledky Dubjela [6] který zjistil,
že při tepelném opracování masa pomocí hold-o-matu
byly ztráty min. o 10 % nižší než při použití ostatních
technologií. Hmotnostní ztráty v konvektomatu se příliš
nelišily od ztrát při použití klasické pečicí trouby. Byly
potvrzeny závěry z teoretické části práce, kde hold-o-mat je speciálně určen pro nízkoteplotní úpravu
masa, které má pozitivní vliv na kvalitu a chuť pokrmu. Výraznější efekt se projevil zejména při přípravě
vepřového masa.
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Abstract
The loss in weight of meat and cooking costs are
the actual for many reasons. First, have a significant
impact on the economy of factories or dining facilities and not least on the sensory quality of finished
products and customer satisfaction, which assesses
products primarily sensorially (hedonic). Factors
affecting the weight loss during cooking of meat are
many. This publication is aimed at the comparison of
weight loss with various kinds of meat (beef, pork)
based on cooking on a modern, but also conventional technological equipment (hold-o-mat, convection
oven, roasting oven). The experimental results show
that the highest rated device both in terms of weight loss, sensory quality, but also energy costs were
evaluated the hold-o-mat.
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Co bychom měli vědět o drůbežím mase
Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
VŠCHT Praha
Spotřeba drůbežího masa v posledních desetiletích
výrazně stoupla, oproti roku 1948 až 13 x, a dnes činí cca
24 kg/os./rok [1]. Jedná se o druhé nejvíce konzumované
maso u nás a řadíme se tak na úroveň států jako je Francie
nebo Španělsko. Převážný podíl na konzumaci drůbežího
masa má maso kuřecí, v menší míře i krůtí, konzumace
masa vodní drůbeže naopak klesá.
Nárůst spotřeby drůbežího masa má několik příčin. Jednak souvisí s rozvojem technologií výroby porcovaného
a vykostěného drůbežího masa s kůží i bez kůže, což
umožňuje lepší, rychlejší a pestřejší kulinární přípravu.
Dalším důvodem je příznivá nutriční hodnota drůbežího
masa, která se dostala do povědomí konzumentů a též
poměrně příznivá cena.
Pokud jde o nutriční hodnotu, hlavní předností drůbežího
masa je vysoký obsah plnohodnotných bílkovin, které jsou
zdrojem esenciálních aminokyselin, zejména lyzinu, a většinou
nízký obsah tuku [2]. Složení drůbežího masa se liší podle
druhu drůbeže (drůbež se dělí na hrabavou - kuřata, slepice,
kohouti, kapouni, perličky, krůty, krocani a holubi domácí,
a drůbež vodní - kachny a husy) a také podle toho, zda se
jedná o čistou svalovinu bez kůže nebo o svalovinu s kůží [3].
Obsah bílkovin se v drůbeží svalovině bez kůže pohybuje
mezi 18 až 23 %, přičemž vyšší obsah bílkovin je v prsní
svalovině než ve svalovině stehenní. Výhodou je nízký
obsah pojivových tkání (1,5 %), což přispívá ke křehkosti
a dobré stravitelnosti drůbežího masa.
Obsah tuku v mase různých druhů drůbeže kolísá podle věku, pohlaví, použitého krmiva a také v jednotlivých
částech jednoho kusu. Nejméně tuku obsahuje krůtí prsní
svalovina bez kůže (pouze 0,2 %) a kuřecí prsní svalovina
bez kůže (0,8 %). Stehenní svalovina je tučnější, průměrný obsah tuku ve stehenní svalovině bez kůže u hrabavé
drůbeže je 3,5–5 %, s kůží až 16 %. Největší množství tuku
je pod kůží, proto má na tučnost drůbežího masa zásadní
vliv, zda je konzumováno s kůží nebo bez kůže. Rozdíly
jsou nejzřetelnější u vodní drůbeže, např. kachní prsa
bez kůže obsahují pouze 1,9 % tuku, zatímco kachní prsa
s kůží 20,1 % tuku. Drůbeží tuk obsahuje více esenciálních
mastných kyselin (18-23 %) než tuk velkých jatečných zvířat.
K dalším nutričně významným složkám patří i vitaminy
a minerální látky. Drůbeží maso má vysoký obsah draslíku,
zinku a hořčíku a naopak nízký obsah železa, zejména
v prsní svalovině hrabavé drůbeže. Z vitaminů jsou to hlavně vitaminy skupiny B, zejména niacin, riboflavin a kyselina
pantotenová [4].
Nízký obsah tuku souvisí i s tím, že drůbeží maso, zvláště
krůtí a kuřecí, ve srovnání s masem ostatních jatečných
zvířat, vykazuje nižší energetickou hodnotu, např. průměrná
energetická hodnota kuřecí prsní svaloviny je 461 kJ (101
kcal) ve 100 g, což odpovídá 5% referenční hodnoty příjmu.
Zdrojem energie jsou převážně bílkoviny (413 kJ).
Dobrá stravitelnost a nízká energetická hodnota činí
drůbeží maso vhodným pro děti, seniory i pro různé redukční a šetřící diety. Tyto přednosti lze však znehodnotit

nevhodným způsobem úpravy (špikování slaninou, smažení, zvláště při použití tuku nevhodného pro smažení a jeho
dlouhodobé používání při vysokých teplotách, kdy dochází
ke vzniku hygienicky rizikových látek (přepalování) apod.).
Kvalitu masa, jeho barvu, chuť a vůni ovlivňuje řada
faktorů a to vnitřních, jako je genotyp, věk, pohlaví, typ
svaloviny i vnějších, ke kterým patří výživa, způsob chovu,
transport a stres před porážkou, způsob porážky a chlazení
a průběh postmortálních změn [5]. Hlavním zdrojem senzorických rozdílů je různá doba a rychlost výkrmu. Brojleři
se běžně vykrmují do dané hmotnosti a poráží se ve věku
32–39 dnů. Předností krátké doby výkrmu je nízká kumulace cizorodých látek v tkáních, nevýhodou je nízký podíl
extraktivních látek, které mají vliv na chuť a vůni masa. Mezi
masem kuřat chovaných v konvenčních chovech, v chovech
s volným výběhem a bio chovech nebyly zjištěny významné
rozdíly ve složení [6].
K drůbežímu masu se váže i řada mýtů. Nejrozšířenější
fámou je, že drůbeží maso obsahuje hormony a antibiotika,
které se přidávají do krmiv. Avšak legislativa EU použití
hormonů i antibiotik jako růstových stimulantů zakazuje [7].
Důvodem k obavám mezi spotřebiteli je rychlý růst kuřat.
Ten je ale dán tím, že se pro výkrm používají speciálně
vyšlechtěná plemena s vysokým využitím (konverzí) krmiv
a speciální krmné směsi, jejichž základem je pšenice, kukuřice, sójový šrot a dále se přidávají například různé vitaminové složky nebo rostlinné oleje. V žádném případě se
do krmných směsí nedávají růstové hormony nebo masokostní moučka. Pokud jde o antibiotika, mohou se podávat
pouze pod veterinárním dozorem k léčebným účelům. Pak
jsou přesně stanovené ochranné lhůty, kdy před porážkou
již nesmí zvíře dostat léky a během nichž se dříve podávané
léky z těla zvířete vyloučí. Proces výkrmu je pod trvalou
veterinární kontrolou stejně jako porážka a porcování kuřecího masa [8]. Předpis o podávání antibiotik platí v celé
Evropské unii a velmi přísně se kontroluje, k jeho porušení
může dojít zcela výjimečně při nedodržení zásad správné
chovatelské praxe nebo při dovozu drůbežího masa ze zemí
mimo EU, kde podobně přísné zásady jako v EU neplatí.
Vedle klasického drůbežího masa tvořeného prsní nebo
stehenní svalovinou se můžeme setkat i s dalšími drůbežími
výrobky. Jedním z nich je „zcelované maso“. Při porcování
a vykosťování zůstávají i malé kousky masa, které již nelze prodávat jako řízky. Tyto kousky se pomocí enzymů,
bílkovin a stabilizátorů spojují na větší celky, které jsou
od prsních nebo stehenních plátků jen obtížně rozeznatelné
a používají se většinou k výrobě polotovarů, jako jsou kuřecí
nugety, kuřecí prsty nebo cordon bleu. Vzhledem k použitým přísadám se již nejedná o čisté drůbeží maso a nutriční
hodnota těchto výrobků je nižší (méně hodnotných bílkovin,
více tuku, přítomnost polysacharidů a vyšší energetická
hodnota). Aby nedocházelo k záměně s klasickým drůbežím masem, musí výrobce podle nařízení 1169/2011/EU [9]
při označování výrobku uvést údaj, že výrobek byl vyroben
„ze spojovaných kousků masa“.
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Jiným typem výrobků je „křehčené drůbeží maso“. Název
navozuje dojem kvalitnějšího výrobku, ale opak je pravdou.
Křehčené maso se vyznačuje vysokým podílem přidané
vody, až 40 %, která je do masa navázána pomocí bílkovin,
enzymů, ale zejména přídavkem soli a především fosfátů
a polyfosfátů (E 338: kyselina fosforečná, E 339–343:
fosforečnany, E 450–452: polyfosforečnany). Tato úprava
výrazně snižuje nutriční hodnotu takto upraveného drůbežího masa a přispívá k nadměrnému příjmu fosfátů, které
při vysoké koncentraci snižují schopnost vstřebávání železa
z potravin a vyplavují vápník z kostí a jsou tak rizikové zejména pro děti a seniory [10]. Při kuchyňské úpravě dochází
k významné ztrátě hmotnosti uvolněním vody, a to až téměř
o 70 %. Křehčené drůbeží maso se nesmí uvádět na trh jako
maso, nýbrž musí být označeno jako polotovar a musí být
uvedeno jeho složení včetně přidané vody [9].
Dalším výrobkem, o kterém se šíří různé mýty (bývá
např. popisován jako „rozemleté kosti“), je strojně oddělené
drůbeží maso. Při porcování a vykosťování vznikají jako
druhotné produkty kostry a kosti se zbytky masa a kůže.
Tyto produkty, pokud by nebyly dále využity, by byly příčinou vysoké ceny drůbežího masa. V 80. letech minulého
století byly vynalezeny nové technologie na jejich zpracování. Zbytky masa se z koster strojně oddělují tlakem
(nízkotlakou nebo vysokotlakou technologií) na speciálních
separátorech [11]. Produktem je drůbeží strojně oddělené
maso (DSOM, zkráceně také často nesprávně nazývané
„separát“), které se používá jako surovina do uzenářských výrobků, hamburgerů, nuget, konzerv apod. DSOM
umožňuje plně zhodnotit jatečně opracovaná těla drůbeže
a výrazně zlevňuje také výrobky, do kterých je přidáváno.
DSOM je masová pasta obsahující veškeré měkké části,
které se do stroje vkládají. Surovinou pro DSOM jsou drůbeží
kostry po vykostění, krky, křídla, droby, kůže i celá kuřata.
Nesmějí se používat běháky, kůže z krku a hlavy. Surovina
musí být nezávadná, posouzená veterinárním dozorem jako
poživatelná. Technologický proces strojního oddělování
(separace) musí být veden tak, aby nedošlo ke zhoršení
technologických a hygienických vlastností. Při separaci se
do masové pasty dostane i malý podíl rozdrcených kostí.
Přítomnost kostní drti je regulována a kontrolována – 90 %
kostních částic musí být menších než 1 mm, žádná částice
nesmí být větší než 2 mm a nesmí mít jehlovitý tvar, limit
obsahu vápníku je podle nařízení 2074/2005/ES [12] max.
0,1 %. Při nízkotlaké technologii bývá obvykle v kuřecí surovině obsah vápníku 3,6–12,5 mg/100 g. Široce medializované
strašení riziky při konzumací DSOM není tedy opodstatněné.
Na kvalitu DSOM má vliv řada faktorů, např. použitá surovina, poměr masa, kůže a kostí, průměr otvorů lisovacího
síta, lisovací tlak a lisovací rychlost [13]. DSOM má růžovou až masově červenou barvu (podle použité suroviny),
pastovitou, vláknitou nebo jemně roztíratelnou strukturu.
Strojním oddělováním se změní, až ztratí původní struktura
svalových vláken.
Složení DSOM je velice variabilní v závislosti na použité
surovině. Obsah bílkovin kolísá mezi 9 až 16 %, obsah tuku
mezi 4 až 32 %. Při vyšším obsahu tuku se často negativně
projevuje jeho oxidace, čímž se zhoršují nutriční i senzorické vlastnosti výrobků. Nutriční hodnota DSOM je výrazně
nižší než nutriční hodnota drůbežího masa.
Evropská komise nemá námitky proti používání DSOM.
Z hlediska bezpečnosti konzumace DSOM nepředstavuje
riziko, avšak čím je vyšší podíl DSOM ve výrobcích, tím
je horší jejich nutriční hodnota (vysoký obsah tuku a neplnohodnotných bílkovin) a často i kvalita (organoleptické
vlastnosti). Předností drůbežích masných výrobků vyrobených z drůbežího masa (kosterní svaloviny) je vysoký
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obsah hodnotných bílkovin a nízký obsah tuku, přídavkem
DSOM se tato pozitiva ztrácejí. Současným problémem
je, že podíl DSOM v masných výrobcích v poslední době
hlavně z cenových důvodů významně vzrostl, v některých
výrobcích DSOM dokonce nahradilo veškeré maso.
Z legislativního i výživového hlediska se DSOM nepovažuje za maso, masem se rozumí pouze kosterní svalovina
spolu s přirozeným tukem a vazivovými tkáněmi [14,15].
DSOM nesmí proto být při označování masných výrobků
započítáváno do deklarovaného obsahu masa. Rozlišení
masa a DSOM při označování masných výrobků je důležité
pro informování spotřebitele o skutečné povaze masných
výrobků. Je třeba sledovat deklaraci podílu masa a DSOM
na obalech potravin [9], bohužel někteří výrobci stále neoprávněně zahrnují DSOM do položky maso.
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Původní práce

Jak ovlivňuje teplota pečení kvalitu
vitariánské stravy?
Doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.1), Ing. Iveta Brožková, Ph.D.2), Ing. Tereza Fišerová1)
1)
Katedra analytické chemie, Fakulta-chemicko technologická, Univerzita Pardubice
2)
Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta-chemicko technologická,
Univerzita Pardubice
Abstrakt
V práci byly stanoveny mikrobiologická kvalita, obsah
antioxidačních látek, antioxidační kapacita, kvalita tuků
a aktivita enzymu katalázy u vzorků ovocná tyčinka
a mrkvové krekry určených pro vitariány před a po vystavení teplotě 220 °C (5 min). Výsledky ukazují na dobrou
kvalitu jak po stránce mikrobiologické, tak v parametrech
určujících kvalitu tuků. Výrobky se vyznačují vysokou
antioxidační kapacitou související s poměrně vysokým
obsahem fenolových látek, flavonoidů a kondenzovaných taninů. U obou vzorků byla také zaznamenána
aktivita enzymu katalázy. Po vystavení teplotě pečení
bylo zaznamenáno snížení počtu některých skupin
mikroorganismů (kvasinky, plísně, koliformní bakterie),
dále zvýšení obsahu antioxidačních látek a antioxidační
kapacity. Kvalita tuků byla i po zahřátí vzorků vyhovující,
enzymová aktivita nebyla zaznamenána.

Úvod
V posledních letech lze zaznamenat velký nárůst
zájmu o alternativní výživové směry. Mezi ně se řadí
výživový směr „raw food diet“ neboli konzumace syrové
(nevařené) stravy, která je praktikována zejména vegany.
Tento výživový směr je u nás propagován pod názvem
živá strava a od toho odvozeného pojmu vitariánství.
Jídelníček vitariánů se skládá převážně z čerstvého
ovoce a zeleniny, naklíčených semen, obilovin a oříšků.
Základní význam tohoto směru spočívá v myšlence,
že potraviny v přirozeném a tepelně neupraveném stavu
obsahují nejvíce živin, které jsou důležité pro správnou
funkci lidského organismu. Protože čerstvé produkty
mohou snadno podléhat zkáze a stát se nevyhovujícími
z hygienického hlediska, smí vyznavači tohoto směru
použít k prodloužení trvanlivosti minimální tepelnou
úpravu. Většinou se jedná o pozvolné sušení různých
směsí čerstvých surovin při teplotách do 45 °C (literatura
uvádí i 48 °C), často se uvádí, že se potraviny upravují
do teploty 42 °C, někdy, že teplota nemá být vyšší než
40 °C, kdy nedochází k významným ztrátám biologicky
aktivních látek.
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Vliv syrové veganské stravy na zdraví
V současné době nelze jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit pozitivní účinky konzumace syrové stravy na zdraví
člověka. Kvalitních studií zabývajících se tímto tématem
je velice málo a jejich výsledky nelze zobecňovat. Už
týdenní konzumace syrové stravy výrazně snížila aktivitu
některých pro-karcinogenních enzymů, které tvoří gastrointestinální mikrobiota [1]. Vzhledem ke složení živé
(syrové) stravy lze přepokládat, že vitariáni mají zvýšený
příjem antioxidantů. Studie prováděná v devadesátých
letech potvrdila, že skupina účastníků stravujících se
striktní vitariánskou stravou, měla vyšší hladiny vitaminů
a selenu ve srovnání s lidmi na konvenční stravě [2]. Vyšší
hladina karotenoidních látek u vitariánů byla potvrzena
o dvanáct let později, nicméně koncentrace dalších látek
s antioxidačním potenciálem byla srovnatelná s kontrolní
skupinou [3]. Konzumace živé stravy (a veganské vůbec)
sebou také nese určitá rizika. Jde zejména o nedostatečný příjem vitaminu B12 [4], který spolu s efektem snižování
koncentrace triacylglycerolů, celkového cholesterolu
(včetně HDL) v plazmě může vést k vážným zdravotním
komplikacím [5]. Negativní důsledky dlouhodobé konzumace (3,7 let) dokládá studie, ve které byly zaznamenány
významné ztráty hmotnosti jak u mužů, tak u žen (včetně
několika případů podvýživy). U testované skupiny žen
došlo dokonce k úplné nebo částečné ztrátě menstruačního krvácení [6]. Podle množství a frekvence konzumace
čerstvého ovoce a šťáv (zejména z citrusových plodů)
byla dokumentována také zvýšená eroze zubní skloviny
[7]. Výsledky některých studií poukazující na extrémní
situace spojené s dlouhodobou konzumací vitariánské
stravy nám mohou být jakýmsi varováním, že nic se nemá
přehánět a ke stravování by měl člověk přistupovat zodpovědně. Výrobky určené vyznavačům tohoto výživového
směru mohou být zdraví prospěšné pouze při rozumné
konzumaci.
V rámci tohoto experimentu jsme si vybrali dva komerčně dostupné výrobky určené pro vitariánskou
stravu, tj. minimálně tepelně opracované a zjišťovali
jsme, jak může vysoká teplota ovlivnit vybrané chemické
a mikrobiologické parametry.
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Pro experiment byly vybrány dva vzorky a to ovocná
tyčinka (VZ1) obsahující datle, mandle, kešu oříšky,
sušené třešně (7 %), lyofilizovaný prášek z brusinek
(4 %), baobabu (4 %), maca (2 %) a sůl. Tento výrobek
svým vzhledem připomíná tradiční müsli tyčinky. Druhým vzorkem (VZ2) byly mrkvové crackery s vysokým
obsahem slunečnicových (58 %) a lněných semen (26 %)
s přídavkem nastrouhané mrkve (13 %). Oba produkty
byly vyrobeny z bio surovin podle nařízení komise (ES) č.
834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, zpracovány byly ruční výrobou s následným sušením při teplotě nepřesahující 42 °C. Výrobky
byly zabaleny do obalů s ochrannou atmosférou.
Mikrobiologická analýza zahrnovala stanovení mikroorganismů dle nařízení komise (ES) č. 2073/2005 a jeho
následných novelizací. Byly to celkový počet (log (ktj/g))
mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů (CPM), celkový počet kvasinek (CPK) a plísní
(CPP), koliformních mikroorganismů (KM), aerobních sporotvorných bakterií (SB) a průkaz anaerobních sporotvorných
bakterií. Kvalita tuků byla sledována měřením peroxidového
čísla (mekqO2/kg), stanovením obsahu konjugovaných dienů (%) a kvantifikací produktů sekundární oxidace po reakci
s kyselinou thiobarbiturovou vyjádřenou jako ekvivalent
malondialdehydu (MDAeq.). Spektroskopickými metodami
byly stanoveny obsahy fenolových látek (jako ekv. kyseliny
gallové), obsah flavonoidů (ekv. quercetinu) a obsah kondenzovaných taninů (ekv. katechinu). Antioxidační aktivita
vzorků byla testována s využitím DPPH, ABTS radikálů
a standardní látky Troloxu. Kromě toho byla také stanovena
aktivita antioxidačního enzymu katalázy (U/mg) spektrofotometrickým měřením rychlosti rozkladu peroxidu vodíku.
Analýza vzorků byla provedena ihned po otevření obalů
a dále po vystavení vzorků teplotě 220 °C po dobu 5 min.
Chemická analýza byla doplněna o stanovení obsahu sušiny (%) a aktivity vody (při 25 °C). Vzhledem k charakteru
vzorků jsme zvolili teplotu využívanou v průmyslu při výrobě
sušenek, tedy jakési „dopečení“. Statistické porovnání
jednotlivých parametrů bylo provedeno pomocí Sheffého
koeficientu. Pro statisticky významné rozdíly byla uvedena
také vypočtená hladina pravděpodobnosti p.

Výsledky
U obou vzorků nepotvrdila mikrobiologická analýza
překročení hygienických limitů pro jednotlivé skupiny mikroorganismů. To svědčí o pečlivém výběru a zacházení
se vstupními surovinami. V obou vzorcích byly zjištěny
CPM, kvasinky a plísně v intervalu log 2,0 – log 4,0 ktj/g.
V obou vzorcích byla také prokázána přítomnost aerobních sporotvorných mikroorganismů (Bacillus sp.) v množství nepřekračující log 2,0 ktj/g. Zatímco sušené crackery
s obsahem mrkve (VZ2) obsahovaly navíc koliformní
mikroorganismy v množství log (3,6 ± 0,3) ktj/g, v tyčince
s vysokým obsahem datlí, oříšků a lyofilizovaných ovocných prášků (VZ1) byla prokázána přítomnost anaerobních sporotvorných mikroorganismů. Tyto bakterie byly
prokázány opakovaně i v jiných vzorcích (data neuvedena)

Graf 1. Počet mikroorganismů v ovocné tyčince a mrkvovém
crackeru (CPM-aerobní a fakultativně anaerobní, CPK-kvasinky, CPP-plísně, KM-koliformní, SB-sporotvorné bakterie).
Průměr ze tří nezávislých měření ± směrodatná odchylka.
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a pravděpodobně to souvisí se samotným charakterem
vzorků. VZ1 je tyčinka o tloušťce 15 mm, crackery (VZ2)
mají pouhých 2–3 mm a je pravděpodobné, že ve vzorcích
tyčinek budou lepší anaerobní podmínky (nižší parciální
tlak kyslíku) ve srovnání s tenkými, porózními crackery. Jak je patrné z grafu 1, dodatečné vystavení vzorků
teplotě 220 °C mělo za následek snížení počtu kvasinek
a plísní pod mez detekce metody (p < 0,001) a snížení
počtu koliformních mikroorganismů u vzorku VZ2 (p <
0,001). Na aerobní sporotvorné mikroorganismy neměl
tento tepelný šok žádný vliv.
Obsah sušiny zůstal po tepelném zásahu pro oba vzorky
nezměněný (p > 0.05) a lze jej tedy vyjádřit jako 88,1 ± 1,1 %
pro VZ1 a 96,7 ± 1,1 % pro VZ2. Z hlediska mikrobiální
stability je důležitým parametrem aktivita vody, av, jejíž
hodnota byla vyšší pro VZ1 (0,46 av) ve srovnání s VZ2
(0,19 av). Potraviny s av < 0,60 jsou obecně považovány
za mikrobiálně stabilní. Tepelným zásahem došlo
k výraznému snížení hodnoty av u vzorku VZ1 (0,23) a to
i přesto, že obsah vlhkosti zůstal nezměněn. Peroxidová
čísla pro oba testované vzorky se pohybovala pod limitem
daným pro rostlinné oleje (max. 10 meqvO2/kg). Pro vzorek
VZ1 bylo zjištěno 0,49 ± 0,03 meqvO2/kg, pro vzorek VZ2
0,60 ± 0,21 meqvO2/kg. Obsah konjugovaných dienových
vazeb byl také na velice nízké úrovni (0,76–0,93 %), produkty sekundární oxidace tuků byly stanoveny v koncentraci
0,7 ± 0,05 mmol/g pro VZ1 a 9,73 ± 0,69 mmol/g pro vzorek
VZ2. Vystavením vzorků vysoké teplotě nemělo za následek žádné významné zhoršení kvality tuků. V případě
VZ2 byl dokonce zaznamenán výrazný pokles hodnoty
vyjadřující obsah produktů sekundární oxidace tuků (p =
0,0011). Vzhledem k tomu, že použitá metoda stanovuje
obsah aldehydů, které jsou samy o sobě velmi reaktivní, lze
jejich úbytek vysvětlit reakcemi s dalšími složkami vzorku.
Obsah vybraných biologicky aktivních látek, jako jsou
fenolové látky, flavonoidy a kondenzované taniny je znázorněn v Grafu 2. Tyčinka VZ1 obsahovala vyšší množství
kondenzovaných taninů (p < 0,001), v crackerech s mrkví
převažovaly fenolové látky a flavonoidy (p < 0,001). Dopečení vzorků při teplotě 220 °C po dobu 5 min mělo sice nejednoznačný, nicméně zajímavý efekt. U vzorku VZ1 došlo
pouze ke zvýšení obsahu flavonoidů (p < 0,001), u vzorku
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Obsah látek (mg/100 g sušiny)

Graf 2. Obsah antioxidačních látek v ovocné tyčince a mrkvovém crackeru. (n = 4, ± směrodatná odchylka)
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Graf 3. Antioxidační kapacita ovocné tyčinky a mrkvového
crackeru. (n = 4, ± směrodatná odchylka)
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zůstala nezměněna a jako jediným negativním efektem
„dopečení” byla zjištěná ztráta aktivity katalázy. Zde je
však nutné poznamenat, že benefiční účinky enzymů
v konzumované stravě jsou pouhou teorií, která dosud
není vědecky podložena.
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VZ2 bylo prokázáno dvojnásobné zvýšení obsahu fenolových látek (p = 1,22×10-6) a významné zvýšení jak obsahu
flavonoidů (p = 3,44 10-5), tak obsahu kondenzovaných
taninů (p = 3,17×10-9). Toto zjištění také koresponduje se
zvýšenou aktivitou vzorku VZ2 proti zhášení DPPH (p
= 0,0026) a ABTS radikálu (p = 1,62×10-7), jak je patrné
z Grafu 3. Vzorek tyčinky (VZ1) vykazoval po „dopečení“
pouze zvýšenou aktivitu proti ABTS radikálu (p = 1,29×10-5).
Zajímavé bylo vzájemné srovnání antioxidačních charakteristik obou vzorků, kde vzorek s přídavkem „obyčejné“
mrkve ve srovnání se vzorkem VZ1 obsahující cizokrajné
ingredience vykazoval vyšší hodnoty aktivity antioxidantů.
Uvedené výsledky jsou v souladu s informacemi z literatury, které popisují zlepšení dostupnosti látek a zvýšení
antioxidačního potenciálu po tepelné úpravě. Šetrnou tepelnou úpravu vzorků při výrobě dokazuje aktivita enzymu
katalázy, která byla pro vzorek VZ1 stanovena na 20,9 ±
0,6 U/mg a 17,5 ± 0,5 U/mg pro VZ2. Po „dopečení“ vzorků
došlo samozřejmě ke ztrátě enzymové aktivity.

Závěr
Testované výrobky určené pro vitariánskou stravu,
tj. minimálně tepelně opracované představují samy
o sobě kvalitní a zřejmě i zdraví prospěšný doplněk
stravy. Testované výrobky vykazovaly velmi vysoké
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Abstract
Microbiological loads, antioxidant content, antioxidant
capacity, fat quality, and activity of catalase of fruit bar and
carrot cracker samples for raw food vegans were determinated before and after baking temperature treatment at
220 °C for 5 min. Good quality of samples was described
by the low microbiological counts, and by the low values
describing the fat quality. High antioxidant capacity was
determinated correlating with higher content of phenolics,
flavonoids, and condensed tannins. The catalase activity
was also detected. After the high temperature treatment,
the decrease of yeasts, fungi and coliform bacterial counts
was observed together with the increase of antioxidant
content and capacity. While the quality of fat did not alter with temperature treatment, the enzyme activity has
diminished.
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15) Doc. Ing. H. Čížková, Ph.D., Falšování potravin se zaměřením na dopad pro výživovou hodnotu. VŠCHT
Praha
16.40-17.00
16) Doc. Ing. J. Brát, CSc., Výživová hodnota rostlinných
tuků. Vím, co jím
17.00-17.20
Závěr konference
17.20-17.30

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Termín konání: 20. 11. 2015
2. Místo konání: Konferenční sál v Hotelu Olšanka, Praha 3, Táboritská 23/1000, PSČ 130 00
3. Odborné zajištění: MUDr. Petr Tláskal, CSc.
4. Organizační zajištění: Společnost pro výživu, o.s. a její servisní organizace výživaservis, Slezská 32, 120 00 Praha
2, telefon: 267 311 280, fax: 271 732 669, e-mail: vyziva.spv@volny.cz
5. Vložné: Účast na programu – 1.490,- Kč
V ceně vložného 1.490,- Kč je občerstvení během dne a oběd
6. Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku je třeba zaslat na adresu výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2, nejpozději do 15. 11. 2015 nebo platbou na místě (vhodná je včasná rezervace). Přihlášku
lze vyplnit také na www.vyzivaspol.cz
7. Poplatek uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu pro plat.
styk z jiné banky 19-2773480287/0100 pro plat. styk s KB 192773480287/0100
VÝŽIVASERVIS s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 94384 a je plátcem DPH. IČ = 27075061, DIČ = CZ 27075061
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Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci s

Výzkumným ústavem
potravinářským Praha, v.v.i.
a

Společností pro výživu
pořádají

Seminář ke Světovému dni výživy
Podtitul: Zdravá výživa začíná na poli
Datum:
Místo:
Moderátoři:
Program:
9.30-9.35
9.35-9.55
9.55-10.15

10.15-10.35
10.35-10.55

20. 10. 2015 (registrace 9.00-9.30)
MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké
zasedací místnosti č. 400.
Ing. Michal Kulík (MZe), Ing. Ctibor Perlín, CSc.
(VÚPP, SpV), Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Zahájení - Ing. Jaroslava Beneš Špalková - (MZe)
Rok půdy, mezinárodní den výživy – aktuální
informace z FAO, Ing. Michal Kulík (MZe)
Současné trendy v ochraně půdy a zachování
jejích produkčních schopností,
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (VÚMOP)
Systém zajištění bezpečnosti potravin – farm
to fork, Ing. Jitka Götzová (MZe)
Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu
potravin, Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. (ČZU)

10.55-11.20

Přestávka na občerstvení

11.20-11.40

Přírodní toxické a antinutriční látky,
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Aleš Rajchl,
Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na
chlorečnany, chloristany,
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Správná zemědělská praxe s ohledem na zajištění bezpečnosti potravin,
Prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc. (ČZU)
Posklizňové změny ovoce a zeleniny,
Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT)

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

Účast na semináři je zdarma.
Registrace 30 min. před zahájením semináře.

KVALITA POTRAVIN
je pro nás NA PRVNÍM MÍSTĚ!
Většina u nás dostupných produktů tradiční značky MAGGI je vyráběna v továrně ve slovenské Prievidzi, kde využíváme
ty nejmodernější technologie a šetrné pracovní postupy. Výsledné produkty splňují nejen senzorické požadavky spotřebitelů
(chuť, vůně, vzhled), ale i výživové hodnoty. To nám pomáhají docílit především kvalitní suroviny, které jsou nakupovány podle
velmi přísných nároků na kvalitu. Zásadní podmínkou pro výběr surovin je jejich zdravotní nezávadnost, dodržení přísných
mikrobiologických limitů a limitů pro těžké kovy.
Při vývoji nových produktů se zaměřujeme na neustálé zlepšování výživových hodnot a snadnější orientaci
spotřebitele v těchto údajích. Nutriční údaje jsou přehledně zpracovány v tzv. Nutričním kompasu®,
který je umístěn na zadní straně obalu produktu. V našem posledním projektu jsme
renovovali kategorii MAGGI Fixů a s chutí jsme vytvořili nové receptury MAGGI Fixu
Boloňská omáčka, MAGGI Fixu na guláš, MAGGI Fixu na čínské speciality
a MAGGI Fixu Asijská pánev. Z receptury jsme odstranili glutaman sodný,
u vybraných receptur jsme ponížili obsah soli až o 48 % a právem se můžeme
chlubit výraznou chutí použitých ingrediencí. Díky skvělým výsledkům,
které se podařilo dosáhnout, se v blízké době můžete těšit na další inovace
v rámci této kategorie. Věříme, že nové receptury budou chutnat nejen
vám, ale i vašim strávníkům!
Váš tým Nestlé Professional
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Ze světa výživy
Příjem rostlinných sterolů a stanolů ve Finsku:
srovnání příjmu z potravin obohacených o rostlinné steroly
a stanoly s příjmem sterolů a stanolů z přirozených zdrojů
Rostlinné steroly jsou cholesterolu podobné sloučeniny, které se nacházejí v potravinách rostlinného původu.
Jejich významnými zdroji jsou rostlinné oleje, ořechy, semena, obiloviny, zelenina a ovoce. Stanoly jsou nasycené
formy rostlinných sterolů. Užívají se k obohacování potravin (margaríny, jogurtové nápoje, mléko, kysané mléko,
těstoviny a sýrové výrobky). Rostlinné steroly a stanoly
mají příznivý vliv na hladiny LDL cholesterolu (LDL-C),
konzumují-li se v dávce 3 g rostlinných sterolů nebo stanolů
po dobu alespoň 2-3 týdnů. Evropský úřad pro bezpečnost
potravin a Vědecký výbor pro potraviny však varoval před
příjmem vyšším než 3 g, protože se prokázalo, že snižuje
hladinu karotenoidů v krevní plazmě.

Populační průřezová studie hodnotila příjem rostlinných sterolů a stanolů z přírodních zdrojů a z obohacených potravin u ﬁnské populace za použití záznamu
stravy metodou 48 hodinového recallu. Účastnilo se
jí 958 mužů a 1080 žen ve věku 25-74 let. Účastníci
studie byli rozděleni podle toho, zda jsou konzumenti
obohacených potravin či nikoliv, a dále se porovnávali
s ohledem na pohlaví, věk, vzdělání, region (severní
a jižní Finsko), užívání léčiv ke snížení cholesterolu
a dodržování nízkocholesterolové diety.
Rozdíl v příjmu rostlinných sterolů a stanolů byl nevýznamný mezi skupinou žen a mužů. Průměrný příjem
u konzumentů obohacených potravin byl 2,2 g/den u mužů
a 1,6 g/den pro ženy. U spotřebitelů rostlinných sterolů
a stanolů pouze z přírodních zdrojů byl průměrný příjem
363 mg/den pro muže a 286 mg/den pro ženy. Oproti průzkumu z roku 1997 se příjem rostlinných sterolů a stanolů
z přirozených zdrojů mírně zvýšil.
Dále se ukázalo, že příjem se zvyšuje s věkem (nejvyšší
byl u uživatelů 65-74 let) a spotřeba obohacených potravin
narůstá s vyšší úrovní vzdělání. Vyšší příjem obohacených
potravin měli pacienti užívající léčiva na snížení cholesterolu a dodržující nízkocholesterolovou dietu. V příjmu
cholesterolu nebyl nalezen významný rozdíl mezi uživateli
a neuživateli obohacených potravin, ale celkově se příjem
cholesterolu mírně snížil oproti průzkumu z roku 1997.
U konzumentů obohacených potravin byl také nižší příjem
tuků, jak celkově, tak nasycených a mononenasycených,
vzhledem k celkovému příjmu energie.
Používání potravin obohacených o rostlinné steroly a stanoly znatelně ovlivňuje hladinu příjmu rostlinných sterolů
a stanolů, nicméně příjem z přirozených zdrojů je výhodnější,
kvůli přítomnosti dalších bioaktivních látek. Toto je výzva pro
další studie zkoumajících využití a dlouhodobou spotřebu
potravin obohacených o rostlinné steroly a stanoly.
Marttinen, M., Kosola, M., Ovaskainen, M.-L., Mutanen,
M. Männistö, S. Plant sterol and stanol intake in Finland:
a comparison between users and nonusers of plant sterol- and plant stanol-enriched foods. European Journal of
Clinical Nutrition [online]. 2014, roč. 68, č. 5, s. 587–591
[vid. 14. duben 2015]. ISSN 0954-3007. Dostupné z: doi:
10.1038/ejcn.2014.3
Prášková

Akce Společnosti pro výživu v roce 2015
15.-17. září
22.-23. září
5.-8. říjen
20. říjen
20.-21. listopad

Výživa a zdraví 2015
Dietní výživa 2015
INDC 14th International Nutrition and Diagnostics Conference
Světový den výživy 2015
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015

Teplice
Pardubice
Praha
Praha
Praha

Změna termínu nebo místa konání vyhrazena – podrobně na www.vyzivaspol.cz
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Ze světa výživy
Zapomeňte na počítání kalorií
- vaši váhu ovlivňuje to, JAK jíte
Vědci z Harvardovy University provedli výzkum, jehož výsledky dokazují, že konzumace zpracovaných potravin (vařením, směšováním
nebo rozmělňováním) zvyšuje tělesnou hmotnost více, než konzumace
syrové stravy.
V rámci výzkumu byly laboratorní myši krmeny dvěma různými typy
potravy. První skupina dostávala pevné granule, zatímco granule pro druhou skupinu obsahovaly více vzduchu, podobně jako pufované cereálie.
Myši, které jedly pufovanou stravu, přibraly o 30 % tělesného tuku více
než ty s normální stravou, protože jejich střeva nemusela nijak namáhavě
pracovat. Ke strávení pufovaných granulí bylo potřeba vynaložit méně
úsilí a energie, což v důsledku vedlo k váhovému přírůstku.

Výše uvedené platí i pro lidské tělo; na rozdíl od syrové stravy obsahující škroby se průmyslově zpracované potraviny tráví v tenkém střevě.
A nejen že jsou jednodušeji stravitelné - většinou jsou i měkčí a pro svoje
strávení potřebují od těla méně energie.
Podle výsledků výzkumu bychom tedy měli před nadýchaným bílým
chlebem upřednostňovat chléb celozrnný, jíst přírodní, nikoli tavené sýry
a vařenou zeleninu nahrazovat zeleninou syrovou.
https://www.rssl.com/Your-News/Foode-News/2015/Edition-595#1
edition.
bene
Významného životního jubilea se
v měsíci září dožívá
1. 9. Ing. Ludvík Beránek,
10. 9. Ing. Oldřich Šín,
14. 9. Ing. Eva Davídková, CSc.,
16. 9. Ing. Jitka Knejpová.
Významného životního jubilea se
v měsíci říjnu dožívá
5. 10. Ing. Irena Michalová,
13. 10. RNDr. Jana Mňuková, CSc.,
15. 10. Ing. Marcela Brandejsová,
15. 10. MUDr. Jozef Martinča.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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