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Úvodem
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Jsme velice rádi, že Vás můžeme přivítat na naší univerzitě, rádi bychom připomenuli, že
tento rok slaví 90.výročí založení. Před rokem, 5.března 2008, na XXXIV. Semináři, rektor
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. oznámil,
že počínaje příštím rokem bude název semináře upraven na XXXV. Seminář o jakosti
potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“, a to jako projev uznání za založení
a realizaci dosavadních 34 ročníků semináře a dalších akcí (8 ročníků Konference
o technologii masa, 13 ročníků semináře Potravinářská odpoledne a 2 ročníků konference
Výživa člověka a jakost potravin).
Naše univerzita se těmito akcemi stala centrem setkávání odborníků ze všech
potravinářských a příbuzných oborů, vyhledávaným pedagogickým a vědeckovýzkumným
pracovištěm, které spolupracuje s potravinářskou a zemědělskou praxí. Tímto způsobem
organizuje vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností na multidisciplinární úrovni. Semináře
však plní i významnou společenskou funkci, navozují možnosti vzájemné spolupráce
a pomoci. Prof. Ingr si zmíněného ocenění nesmírně váží a přeje si, aby univerzita, fakulta
a ústav v nastoupeném směru pokračovali.
Každý rok se budeme snažit nabídnout našim účastníkům nejen zajímavá témata
přednášek, ale i možnost prezentovat své výsledky a práci mezi svými kolegy z jiných
univerzit, výzkumných institucí, organizací a podniků zabývajících se výrobou a kontrolou
potravin.
Tento ročník jsme zaměřili na jakost a zdravotní nezávadnost potravin a požádali jsme
o přednášky naše nejlepší odborníky. Druhá čtveřice přednášek se týká žhavé současnosti,
tedy perspektiv produkce a jakosti čtyř významných potravinových komodit. Přednášející nás
z důvodu své práce a činnosti v různých institucích mohou nejlépe uvést do dané
problematiky.
Vývěsková sdělení zčásti rozvíjejí přednášená sdělení, zčásti poskytují zcela nové
poznatky. Zde se nabízí možnost diskutovat přímo s autory. Předpokládaným a zamýšleným
tématem je jakost a zdravotní nezávadnost potravin a potravinových surovin a do jisté míry
může seminář napomoci i zaměřením výuky taktéž nazvaného magisterského studia.
Všechna prezentovaná sdělení jsou uvedena ve sborníku souhrnů a nově bylo připraveno
i CD s úplnými verzemi příspěvků a dalšími materiály. Rádi bychom Vás pozvali i do učebny
A04, kde je instalována expozice našeho ústavu (v přízemí napravo na konci chodby).
Přejeme Vám zdraví v roce 2009, přejeme Vám úspěchy ve studiu i v zaměstnání,
příjemné a užitečné dojmy a poznatky z XXXV. Semináře a těšíme se na Vaši účast v příštím
roce.
Organizátoři konference.
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Vybrané ukazatele nutriční jakosti potravin
Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Nutriční (výživová) hodnota dané potraviny je určena obsahem živin a zároveň vyjadřuje
do jaké míry je tato potravina schopna podporovat lidské zdraví. Výživa je potom definována
jako způsob, kterým potraviny ovlivňují zdraví člověka. V této souvislosti (výživa – zdraví)
ovšem nelze nutriční hodnotu posuzovat izolovaně, nýbrž jako součást celkového životního
stylu, včetně fyzické aktivity a duševní pohody. V laické veřejnosti je silně podceňována
karence (nedostatek) živin, včetně vitaminů a minerálních látek v potravě, především ve
srovnání s obsahem některých chemických látek, jejichž význam je naopak značně
přeceňován.
Při posuzování nutriční hodnoty potravin je třeba zvažovat nejen základní živiny
(bílkoviny, lipidy, sacharidy), ale také vitaminy, minerální látky, včetně stopových prvků,
vlákninu a případně další látky.
V případě bílkovin je nutriční hodnota tradičně dána obsahem esenciálních
(nepostradatelných) aminokyselin. Potraviny živočišného původu mají v tomto smyslu ve
srovnání s potravinami původu rostlinného vyšší nutriční hodnotu, což plyne ze srovnání
hodnot tzv. indexu esenciálních aminokyselin: maso 80, mléko 100, vejce 100, pšenice 68,
sója 62. Vhodnější je členění aminokyselin na nepostradatelné, postradatelné, podmíněně
nepostradatelné a podmíněně postradatelné (např. cystein je ve vztahu k nepostradatelnému
metioninu podmíněně nepostradatelný, protože podstatně snižuje jeho potřebu).
Nutriční hodnota lipidické složky potravin je dána především obsahem mastných
kyselin. Příjmem nasycených (SFA), mononenasycených (MUFA) a polynenasycených
(PUFA) mastných kyselin lze regulovat poměr žádoucí (HDL; lipoproteiny o vysoké hustotě)
a nežádoucí (LDL; lipoproteiny o nízké hustotě) frakce lipoproteinů krevního séra, čímž je
rozhodujícím způsobem ovlivněno riziko srdečně-cévních onemocnění (SCO). SFA laurová,
myristová a palmitová zvyšují LDL, kyselina stearová působí v tomto smyslu neutrálně.
Kvantitativně nejvýznamnější MUFA, kyselina olejová, snižuje LDL, ale hladinu HDL
neovlivňuje. PUFA řady n-6 (kyselina linolová, kyselina arachidonová) snižují obě frakce,
optimálně působí PUFA řady n-3 (kyselina α-linolénová, eikosapentaénová,
dokosahexaénová), které snižují LDL a zvyšují HDL. Složení živočišných tuků je z tohoto
hlediska méně vhodné než složení rostlinných olejů. Výjimkou jsou ryby, především mořské,
pro svůj vysoký obsah velmi žádoucích n-3 PUFA s dlouhým řetězcem. Avšak i např. kuřecí
sádlo svým složením dobře odpovídá doporučenému příjmu mastných kyselin, který by měl
činit, vyjádřeno v procentech celkového energetického příjmu, SFA 10 %, MUFA 15 %
a PUFA 7 %. Rostlinné oleje je doporučeno konzumovat v množství několika lžic denně,
z hlediska žádoucího poměru n-6 a n-3 PUFA (optimálně 1 : 1) má podstatně vhodnější
složení olej řepkový než slunečnicový.
Významné postavení mezi mastnými kyselinami zaujímá konjugovaná linolová kyselina
(CLA) pro své předpokládané účinky snížení rizika SCO a některých typů rakoviny a posílení
imunitního systému. Výlučným zdrojem CLA je tuk přežvýkavců, kravské mléko obsahuje
0,6 % CLA ze sumy mastných kyselin. Velmi negativně jsou naopak hodnoceny tzv. transnenasycené mastné kyseliny, jejichž konzumace představuje 10x vyšší riziko SCO než
konzumace SFA. Trans-nenasycené mastné kyseliny jsou v množství 6 – 8 % ze sumy
mastných kyselin přítomny přirozeně v tuku přežvýkavců, jejich rozhodující příjem je však ve
ztužených rostlinných tucích „skrytých“ ve výrobcích typu sušenek, cereálních tyčinek
a mražených krémů.
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Složkou lipidové frakce potravin je i cholesterol, jehož denní příjem by neměl překročit
300 mg. V přepočtu na 100 g potraviny obsahuje maso 40 – 90, uzeniny 50 – 110,
sýry 30 – 100, máslo 240, sádlo 90, vejce 350, vnitřnosti 70 – 3500 mg cholesterolu.
Pokud jde o sacharidy je v současné době diskutována vhodnost používání tzv.
glykemického indexu (GI), což je odezva hladiny krevní glukózy (glykémie) na sacharidy
potravy. Ve srovnání s referenční glukózou (GI 100) má např. bageta hodnotu GI 95,
brambory 85, bílý chléb 70, müsli 65, špagety 40.
Významným předmětem zájmu je dále tzv. rezistentní škrob, který není rozložen
v tenkém střevě a je k dispozici pro bakteriální fermentaci ve střevě tlustém. Zde je jeho
nejvýznamnějším metabolitem kyselina máselná, u které se předpokládá ochranný účinek na
buňky epitelu tlustého střeva, což by mohlo snižovat riziko rakoviny tohoto orgánu.
Rezistentní škrob je obsažen v syrových bramborách, nezralých banánech, okoralém chlebu,
celozrnných cereálních výrobcích, luštěninách a špagetách ze semolinové pšenice.
Potravní vláknina je v rámci nutričního posuzování potravin hodnocena jako samostatný
ukazatel, ačkoliv z hlediska chemické struktury patří většina jejích složek mezi polysacharidy.
Příznivé účinky vlákniny jsou následující: váže vodu, vyvolává pocit sytosti, zkracuje dobu
průchodu tráveniny střevem s důsledkem lepšího využití živin, zlepšuje glykémii, snižuje
hladinu sérového cholesterolu stimulací vylučování žlučových kyselin i samotného
cholesterolu, podporuje tvorbu bakteriální biomasy (tím dojde k vyvázání amoniaku,
což chrání játra a ledviny), chrání organizmus před zácpou, gastrickými a duodenálními vředy
a hemoroidy; možná přispívá i ke snížení rizika rakoviny tlustého střeva a SCO.
Nejvýznamnějšími zdroji vlákniny jsou obiloviny, zelenina a ovoce.
Významnou složkou nutriční hodnoty potravin je obsah vitaminů a minerálních látek.
Nutriční hodnotu potravin je v tomto kontextu možno posoudit porovnáním obsahu těchto
složek s doporučenými denními dávkami (DDD). Pokud jde o některé vitaminy (C, E, D),
tradiční hodnoty DDD odvozené jako množství potřebná pro odvrácení zjevných příznaků
nedostatku jsou často suplovány mnohonásobně vyššími hodnotami na základě konceptu
„maximalizace zdraví“ (prevence chronických degenerativních onemocnění: SCO, rakovina,
neurodegenerativní onemocnění).
DDD vitaminu C je 60 mg, nejbohatšími zdroji jsou šípky (obsah 500 mg/100 g), černý
rybíz (200), paprika (100 – 200), kiwi (100), citrusy (50 mg/100 g jedlého podílu). V rámci
vitaminů skupiny B je možno zmínit kyselinu listovou jako antianemický faktor, látku
zabraňující v těhotenství vývojovým defektům typu rozštěpu páteře, rtu a patra, a faktor
prevence rizika rakoviny. Důležitými zdroji tohoto vitaminu jsou vejce, játra, mléko a mléčné
výrobky a listová zelenina. Prakticky výlučně v potravinách živočišného původu
(játra 50 – 120, maso 1, ryby 2 mléko 2 µg/100 g) se vyskytuje kobalamin (vitamin B 12 ); jeho
nedostatek tedy hrozí při extrémním typu vegetariánství. DDD kobalaminu je 3 µg.
V rámci vitaminů rozpustných v tucích je v případě vitaminu A nutno při posuzování
nutriční hodnoty potravin připomenout novější přepočty na tzv. ekvivalenty retinolu (REQ):
1 REQ = 1 µg retinolu (vitamin A jako takový) = 12 µg β-karotenu = 24 µg karotenoidů.
DDD vitaminu A je pro dospělého člověka 800 – 1000 µg, vhodnými zdroji jsou játra (6000
µg/100 g), mléko, sýry (300 µg/100 g) a tučné ryby. Provitaminové karotenoidy jsou
obsaženy v mrkvi, listové zelenině, pomerančích, meruňkách (100 µg/100 g).
Kromě „klasické“ základní funkce vitaminu D, udržování hladiny vápníku v plazmě,
byly v nedávné době zjištěny funkce další: vyvolání exprese genů pro peptidy
s antimikrobiální aktivitou (takto byla vědecky objasněna empirická zkušenost ohledně léčení
tuberkulózy slunečním zářením), inhibice růstu rakovinných buněk, protizánětlivé působení.
DDD je 10 µg, ve světle nových poznatků však někteří odborníci doporučují příjem
až 100 µg/den. Rozhodujícím potravinovým zdrojem vitaminu D je olej z tresčích jater
(obsah 200 µg/100 g), v ostatních potravinách se tento vitamin vyskytuje pouze v množství
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desetin µg/100 g, proto se v zimním období na 50 °SŠ doporučuje suplementace vitaminem D
v množství 25 µg/den.
Nutričně nejhodnotnější potravinou z pohledu obsahu vitaminu E je olej z pšeničných
klíčků (obsah 150 – 300 mg/100 g). Kromě funkce antioxidantu, vychytávání volných
radikálů a ochrany buněčných membrán ovlivňuje vitamin E metabolizmus kyseliny
arachidonové s důsledkem snížení shlukování krevních destiček a uvolnění cévní stěny.
Dostatečný příjem vitaminu E (DDD 10 mg, dávka pro „maximalizaci zdraví“ až 200 mg/den)
je předpokladem prevence SCO, očního zákalu, Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby,
možná i některých typů rakoviny.
Pokud jde o minerální látky, v rámci skupiny monovalentních elektrolytů (Na, K, Cl)
je ve stravě tzv. západního typu v průměru nadbytek sodíku a nedostatek draslíku. Z hlediska
nutriční hodnoty je tedy v tomto kontextu třeba doporučit zvýšenou konzumaci zeleniny
(draslík) a naopak maximálně omezit příjem uzenin, slaných sýrů, konzervovaných potravin,
solených ořechů a bramborových lupínků (sodík).
Z anorganických složek kostní tkáně (Ca, P, Mg) je možno zmínit alespoň vápník, jehož
DDD je 1000 – 1500 mg a k potravinám, jimiž je možno tuto dávku naplnit, patří mléko
a mléčné výrobky, ryby, vepřové maso, z rostlinných potravin sója a špenát.
V případě železa hraje velkou roli jeho využitelnost: u potravin rostlinného původu
(tzv. nehemové železo) 1 – 5 %, u potravin živočišného původu (hemové železo) 10 – 25 %.
Při posuzování nutriční hodnoty tedy při naplňování DDD (10 mg) nestačí zohlednit pouze
obsah železa v daných potravinách (maso hovězí 2 – 3, maso kuřecí 0,5, vepřová játra
10 – 40, ryby 1, vejce 2 – 3, celozrnný chléb 2 – 3, sója 5 – 10, čaj 10 – 30,
čokoláda 1 – 2 mg/100 g).
Pokud jde o zinek, jeho dobrými zdroji jsou maso, játra, mléko a luštěniny.
Významným příkladem stopových prvků je jód (DDD 200 µg), jehož vhodným zdrojem
jsou mořské ryby. Nedostatkovým stopovým prvkem v ČR (nízký obsah v půdě) je selen.
Z hlediska naplnění DDD selenu (60 µg) patří mezi nutričně hodnotné potraviny ledviny,
mořští živočichové a brazilské (para) ořechy.
V současném pojetí nekončí posouzení nutriční hodnoty potravin základními živinami,
vitaminy a minerálními látkami. Objektem pozornosti se stávají i „další nutrienty“
a sekundární metabolity rostlin. V potravinách se především sledují látky s účinkem
antioxidačním a protirakovinným. Nejvýznamnější z této skupiny jsou fenolické látky,
především fenolické monomery (deriváty kyseliny skořicové a hydroxybenzoové)
a flavonoidy. Z hlediska obsahu fenolických monomerů jsou nutričně významnými
potravinami káva, celozrnné obiloviny, zelenina, víno, ořechy a bobule, v případě flavonoidů
jsou to zelenina, citrusy, víno, jablka, zelený čaj (epigallokatechigallát) a sója (isoflavony
genistein a daidzein). Celkový příjem flavonoidů v evropských zemích je v průměru kolem
50 mg/den, k čemuž nejvíce přispívá černý čaj (polovina), česnek (čtvrtina) a jablka (desetina
celkového příjmu).
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Faktory ovlivňující hodnocení senzorické jakosti potravin
Doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Kvalita potravinářských výrobků, v souladu se zájmem a nároky spotřebitelů,
je posuzována z pohledu třech hlavních ukazatelů, a to nutriční hodnoty, zdravotní
nezávadnosti a senzorické kvality. Spotřebitelé považují za samozřejmé, že koupený výrobek
je zdravotně i hygienicky nezávadný, a orientují se hlavně na jeho senzorickou jakost.
V dnešní době, kdy nabídka potravinářských výrobků je velká, spotřebitel má možnost
výběru. Obvykle první úsudek o jakosti si vytváří zrakem, posuzuje vzhled, tvar, barvu
výrobku, obal (atraktivitu i funkčnost obalu) a postupně ho doplňuje pomocí ostatních smyslů,
hlavně čichových, chuťových, hmatových.
Senzorickou jakost nelze zobecnit, je pro každý výrobek jiná a má své specifické rysy.
Proto je důležité jak při vývoji nových potravinářských výrobků, tak při jakékoliv změně
senzorických charakteristik stávajících výrobků zjišťovat, jak jejich kvalitu vnímá spotřebitel
a do jaké míry odpovídá jeho požadavkům. K tomuto účelu lze využít některé z metod
spotřebitelského hodnocení kvality výrobků .
Senzorické hodnocení potravin patří mezi nejstarší způsoby kontroly jakosti, které
se i přes vysoký stupeň rozvoje objektivních, především analytických metod udržely v praxi
potravinářského průmyslu. Senzorické hodnocení potravin dosáhlo v současné době
s rostoucím významem senzorické analýzy stupně vědecké disciplíny. Senzorická analýza
(SA) využívá souboru několika vědeckých odvětví jako je psychologie, fyziologie, sociologie
i biologie. Dnes je tedy možno senzorickou analýzu považovat za objektivní metodu na
vědeckém základě, srovnatelnou ve své přesnosti a objektivitě s analýzou fyzikální,
chemickou nebo biologickou. Rozlišujeme dvojí druh senzorické analýzy. Buď se stanovuje
druh, charakter nebo intenzita počitku, nebo můžeme (na rozdíl od přístroje) hodnotit
i příjemnost – tzv. hedonické hodnocení. Výsledky senzorické analýzy mohou sloužit ke
kontrole jakosti a dobré technologické praxi a při vyvíjení nových potravinářských výrobků.
Na senzorické hodnocení má vliv velké množství objektivních činitelů (zkušební
a přípravní prostor, nádobí a náčiní) t.j. optimální podmínky pro hodnocení a volba správných
metod pro hodnocení. Důležité jsou i subjektivní činitelé – doba a délka hodnocení a vlastní
senzorické hodnocení. Aby se dosáhlo objektivních výsledků, musí senzorické hodnocení
probíhat za standardních podmínek skupinou zaškolených hodnotitelů, to znamená za
takových podmínek, kdy je zajištěno objektivní, přesné a reprodukovatelné měření.
Vlastní zkušební místnost určená pro hodnocení je vybavená posuzovatelskými kójemi
a má být umístěna tak, aby posuzovací osoby byly co nejméně rušeny vnějšími vlivy.
Místnost musí být čistá, dostatečně prostorná, dobře větratelná a bez jakýchkoli pachů zvláště
během senzorického hodnocení. Stěny místnosti mají být světlé a jasné, dobře čistitelné.
Teplota zkušební místnosti má být stálá, nejlépe 20 – 23 °C. Optimální je klimatizace
místnosti, umožňující kromě stálé teploty i stálou relativní vlhkost 50 až 85 %. Příliš suché
prostředí vysušuje sliznici, vlhké působí rovněž nepříjemně a zhoršuje pozornost. Osvětlení
zkušební místnosti a kójí má být rovnoměrné s barevným odstínem odpovídající dennímu
světlu v poledne při zatažené obloze.
Přípravní místnost musí být umístěna v bezprostřední sousedství zkušebního prostoru tak,
aby se vzorky mohly snadno podávat okénky ve stěně do hodnotitelských kójí . Prostor musí
být dobře větratelný, aby byly odstraňovány pachy z přípravny pokrmů a cizí pachy. Materiál
zvolený pro podlahy, stěny, strop a zařízení musí umožňovat snadnou údržbu a nesmí vydávat
ani přijímat cizí pachy.
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Nádobí používané pro podávání vzorků k senzorické analýze musí být zdravotně
nezávadné, bez vůně a pachu, nesmí přijímat cizí vůně a pachy. Nemá se příliš lišit od nádobí
používaného ke konzumu, aby nepůsobilo rušivě (zvláště u krátkodobě zaškolených
hodnotitelů). Nejvhodnějším materiálem je sklo, porcelán nebo keramika. Příbory mají být
nerezové (hliníkové, ocelové nebo zinkové mohou dodávat pokrmu kovovou příchuť).
Nádobí, ve kterých jsou vzorky předkládány k posouzení, mají mít v téže pokusné řadě
všechny stejný tvar, vzhled, velikost i barvu. Pro některé druhy nápojů (např. lihoviny, víno,
pivo, čaj) jsou předepsány degustační sklenky nebo nádobky určitého tvaru. Pokud nejsou
k dispozici, použije se nádobek jim co nejpodobnějších nebo běžně používaných při konzumu
těchto nápojů.
Jeden z významných činitelů při senzorické analýze je sám hodnotitel. Podle stupně
zaškolení se dělí hodnotitelé na neškolené, krátce zaškolené, školené a experty (dlouhodobě
školené s několikaletými zkušenostmi a technologickými a zbožíznaleckými znalostmi).
V mládí je citlivost receptorů největší, ale hodnotitelům chybějí zkušenosti a schopnosti
vyjadřování, mezi 18 – 40 lety bývá schopnost k senzorickému hodnocení nejvyšší, ale ještě
nejméně do 60 let většinou zkušenosti mohou kompenzovat postupně klesající citlivost.
Osoby vybrané za hodnotitele musejí projít řadou zkoušek, kterými se prokáže jejich
fyzická i psychická způsobilost k posuzování. Tyto zkoušky se v pravidelných intervalech
opakují.
Pro konzumentské (hlavně preferenční) zkoušky jsou vhodnější hodnotitelé bez
předchozích zkušeností a odborných znalostí, protože se jejich odpověď více blíží názorům
běžných konzumentů. Obvykle se volí nahodilý výběr osob vhodného souboru a zvolení
hodnotitelé jsou pouze instruování o postupu při hodnocení.
Hodnotitel nemá alespoň hodinu před degustací kouřit, jíst silně kořeněné pokrmy a pít
větší množství alkoholických nápojů. Citlivost a schopnost posuzovat závisí rovněž na denní
době. Jako nejvhodnější denní doba k posuzování se doporučuje doba od 9 do 11 hodin
dopoledne a od 14 do 16 hodin odpoledne.
Počet vzorků podávaných jako jedna řada se řídí složitostí úkolu. Při stanovení
senzorických profilů se nedoporučuje podávat více než 4 až 6 vzorků najednou. Pokud se
hodnotí několik vzorků a při degustacích kdy chuť vzorků doznívá delší dobu (např. při
posouzení hořkých nebo trpkých nápojů, tuků, čokolády), dochází k fyzické únavě (adaptaci)
smyslového receptoru i k psychické únavě posuzovatele. V tom případě se mezi jednotlivými
vzorky podává vhodný chuťový neutralizátor. Podle zkoumaného vzorku je to nejčastěji voda,
slabý hořký čaj, neslazená káva, bílý chléb nebo pečivo, někdy jablko, sýr, mléko, vodka
(u rostlinných olejů, tukových vzorků) aj.
Vzorky potravinářských výrobků se předkládají temperované na teplotu, při níž bývá
vzorek běžně konzumován, popřípadě ještě také na teplotu (nejčastěji teplotu místnosti),
při níž se nejvýrazněji projevují vady a rozdíly jakosti. Vzorky se podávají k hodnocení
s dostatečnými přestávkami.
Vzorky se předkládají od chuťově neutrálních k výraznějším. Pro zabezpečení anonymity
vzorků se vzorky označují čtyřmístným kódem a předkládají se bez obalů.
Bezprostředně před předložením vzorků jsou hodnotitelé instruováni o svém úkolu
a o použité metodě. Pokud hodnotíme vzorek komplexně, nejdříve posuzujeme vzhled, barvu,
vůni, texturní vlastnosti a nakonec chuť.
I v oblasti senzorické analýzy probíhá standardizační činnost. Prozatím je standardizováno
vybavení senzorické laboratoře, různé metody SA, nádobí používané v senzorické laboratoři.
Připravují se metody pro výběr a školení hodnotitelů.
V senzorické analýze je zvlášť důležitá terminologie. Proto Mezinárodní organizace pro
standardizaci vydala slovník výrazů používaných v SA (ISO 54 92) doprovázených
vysvětlujícími definicemi.
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V rámci zdokonalování standardizace pro senzorickou analýzu byly navrženy různé
referenční vzorky, ale zatím nebyly mezinárodně projednány a schváleny. Pro stanovení barvy
čirých roztoků jsou to sady barevných skel, pro stanovení intenzity zákalu sady skel v různém
stupni mléčného zakalení, pro hodnocení barvy povrchů barevné destičky z keramických
materiálů.
Pro hodnocení textury se navrhují válečky z plastických materiálů zesíťovaných do
různého stupně, jejichž tvrdost by byla stanovena konzistometrem. Pro stanovení drsnosti
povrchu by měly sloužit desky s vrstvičkou tvrdých částic o různých poloměrech.
Připravují se referenční vzorky pro výběr a školení hodnotitelů (sada čistých chemikálií
pro slovní popisy).
Senzorická analýza je postavena na vědeckých základech. Ve světě je již uznávanou
disciplínou. U nás si zatím buduje své místo mezi ostatními metodami analýzy potravin,
i když ji již po staletí využívají všichni producenti potravin. Využívají ji i kontrolní orgány, je
nepostradatelnou součástí hygienického dozoru při výrobě a distribuci potravin. Přesto i dnes
se setkáváme s odmítáním senzorické analýzy jako subjektivní a nepřesné metody. Autoři
těchto názorů preferují metody instrumentální jako metody objektivnější a přesnější. Pro
zpřesnění, doplnění a porovnání výsledků využívá senzorická analýza instrumentální metody
i metody statistického zpracování a vyhodnocování výsledků. Obě metody, jak senzorická
analýza tak instrumentální techniky nemůžou být navzájem nahraditelné, každá z nich má své
opodstatnění.
Instrumentální metody mají nesporné výhody při hodnocení jakostních parametrů
potravin. Obvykle jsou jednoduché a nenáročné na čas a zařízení. Vzorek zpravidla stačí
analyzovat jen dvakrát a výsledky jsou dobře opakovatelné a reprodukovatelné.
Instrumentální analýzou se však dají stanovit jen některé faktory, zatímco senzorická jakost je
výsledkem složitého zpracování počitků v centrálním nervovém systému. Přístroj nemůže
podat informace o preferencích nebo příjemnosti vjemu, takže má působnost v těch případech,
kdy senzorickou jakost ovlivňuje poměrně jednoznačně koncentrace určité látky nebo
intenzita určité jakosti.
Na měření různých fyzikálních charakteristik potravin využívá Ústav technologie potravin
(ÚTP) MZLU v Brně přístroj „TIRA TEST“. Metody je možno využít např. na měření
deformačních charakteristik různých potravin, na hodnocení vnějších a vnitřních vlivů při
zrání sýrů, srovnání se senzorickým hodnocením, vlivů při skladování ovoce a zeleniny,
hodnocení textury masa a výrobků, na stanovení pevnosti a deformace vajec i na měření
pevnosti nepotravinářských materiálů (např. dřeva).
Fyzikální laboratoř ÚTP využívá k měření barvy přístroj Konica Minolta CM 3500d.
Optický systém spektrofotometru měří odražené světlo pod úhlem 8° (d/8). Přístrojem je
proměřeno celé viditelné spektrum, tj. od 380-780 nm (v 20 nm intervalech) a data jsou
získávána a zpracovávána prostřednictvím nezbytného softwaru, ve kterém lze nastavit různé
režimy, např. zvolit žádané veličiny (L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab), eliminovat lesk (SCE),
nastavit režimy osvětlení (D65, D99), případně využívat různé indexy, porovnávat vzorky se
standardem, apod. V rámci výzkumu a závěrečných prací studentů byl přístroj zatím využit k
měření barvy masa, masných výrobků (šunek), hlíz brambor, sýrů, těstovin a vína.
Ke stanovení základního složení potravin na ÚTP nachází uplatnění metoda NIR
spektrometrie (spektrometr FT-NIR Nicolette Antaris), která využívá blízké infračervené
oblasti spektra a poskytuje široké uplatnění v potravinářství. Jedná se o nedestruktivní, velmi
rychlou metodu, která má využití především ke kvantitativním analýzám majoritních složek.
Tato metoda nachází uplatnění i v kontrole některých kvalitativních ukazatelů, např. využitím
NIR spektrometrie k objektivizaci senzorického hodnocení potravin. Vhodnou kalibrací
přístroje lze touto metodou rychle, nedestruktivně a na rozdíl od subjektivních názorů
hodnotitelů i relativně přesně, získávat výsledky některých ukazatelů senzorického hodnocení
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potravin (drobivosti, rozpadavosti, pevnosti, gumovitosti, zrnitosti, vlhkosti, žvýkatelnosti,
ulpívání v ústech, mazlavosti, tavitelnosti a formování hmoty sýrů; křehkost, šťavnatost,
žvýkatelnost, chuť masa).
Byly vyvinuty i elektronické senzory na bázi elektronických nosů a jazyků. Uplatnění
nacházejí v oborech produkujících nebo využívajících vůně či pachy. Elektronické nosy
a jazyky jsou tedy druhy senzorů určené k simulaci senzorické odezvy specifických vůní,
kyselosti, sladkosti, slanosti, hořkosti atd.
Optickým senzorem pracujícím v NIR/VIS oblasti je přístroj ve tvaru rukavice vybavený
různými miniaturizovanými senzory poskytujícími informace o parametrech kvality ovoce,
konkrétně o obsahu cukru, zralosti, mechanických vlastnostech (pevnost, tvrdost) a barvě
uvnitř ovoce.
První Nobelova cena v oblasti senzorického zkoumání byla udělena za výzkum zraku
v roce 1911 a v roce 1961 za zkoumání sluchu. K objasnění mechanizmu čichového vjemu
významně přispěli američtí vědci Richard Axel a Linda Bucková, kterým byla v roce 2004
udělená Nobelova cena za lékařství a fyziologii.
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Současnost a perspektivy produkce a kvality rostlinných produktů
Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D. – Dr. Ing. Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Nosnou komoditou rostlinné produkce jsou obiloviny. V osevních sledech zemědělských
podniků zaujímají více jak 50 % ploch a výjimkou nejsou ani pěstitelé, kteří je pěstují na více
jak 75% pozemků. Perspektivně můžeme předpokládat, že spotřeba obilovin ve světě stále
poroste. Světové prognózy uvádí, že do roku 2030 bude nutné pro výživu lidstva vypěstovat
o 30 % obilovin více než v současné době. Dosažení soběstačnosti v produkci obilovin je tedy
prioritou, která je součástí strategie většiny států. V případě České republiky je otázka
soběstačnosti bezpředmětná. Produkce obilovin přesahuje úroveň naší spotřeby. Pro lidskou
výživu dlouhodobě spotřebováváme okolo 1,2 mil t pšenice, na slad cca 700 tis. t ječmene a
jen malá část ječmene a ovsa se dále zpracovává pro výrobu potravin. Zbylá produkce je
určena pro neustále klesající stavy hospodářských zvířat, takže můžeme hovořit o tom, že
naše produkce je přebytková, což může způsobit zvláště v letech nadúrody značné problémy.
K těm problematickým patřil i rok 2008, kdy se vyprodukovalo podle ČSÚ 8 406 tis. t
obilovin s průměrným výnosem 5,45 t/ha a uspokojivou kvalitou. Přitom spotřeba obilovin v
ČR k potravinářským a krmným účelům představuje 5,65 mil.t, z čehož plyne nadprodukce
cca 3 mil. tun.
Vysoká nadúroda byla zaznamenána také v ostatních státech EU (Španělsko, Francie,
Itálie, Německo). Důsledkem toho se zvýšila produkce EU o cca 55 mil. t obilí oproti roku
2007. Významnou roli zde hraje i příznivá sklizeň obilovin na Ukrajině (+20 mil.t)
a v Rusku (+27 mil.t). Celkově se odhaduje, že celosvětová sklizeň v roce 2008 představuje
cca 1,75 mld. t oproti 1,68 mld. t v roce 2007. Důsledkem tohoto zažívá české zemědělství
obrovský propad cen obilovin. Vysoká cenová variabilita do určité míry destabilizuje
ekonomiku hospodaření zemědělských subjektů. Negativně se promítá do intenzity pěstování
obilovin, vede ke snižování vstupů, což do značné míry zvyšuje riziko nižší a hlavně méně
kvalitní sklizně. Předpokládané redukce na vstupech můžeme očekávat u našich zemědělců ve
srovnání se zemědělci EU 15 podstatně vyšší. Je to dáno především nižší úrovní dotací.
Perspektivně můžeme počítat s tím, že se osevní plochy obilovin výrazněji nebudou
měnit, což přinese trvalý stav nadprodukce obilovin s kolísavou kvalitou. Z dlouhodobějších
pozorování vyplývá, že i přes současné problémy by české zemědělství mělo každoročně
vyprodukovat dostatek potravinářské pšenice, problémy můžeme očekávat u žita
a sladovnického ječmene. Výše nadprodukce bude do značné míry závislá od vývoje stavu
hospodářských zvířat, kde je bohužel pozorován neustálý pokles a pokud nedojde k narovnání
výkupních cen vepřového masa a nevyřeší se otázka cen mléka, budou úbytky pokračovat. Je
otázkou, jak se podaří realizovat využití obilovin pro technické účely.
Vzhledem k danému stavu je třeba, aby i samotní producenti pružněji reagovali na danou
situaci, striktně dodržovali odrůdovou agrotechniku a respektovali určení jednotlivých odrůd.
Není možné, aby v osevních sledech více jak ze 2/3 převažovaly odrůdy s vysokou
pekárenskou jakostí, když výrobní podmínky často neumožní dané kvality dosáhnout. Je
zapotřebí plně využít potenciálu více jak 90ti zaregistrovaných odrůd pšenice. U ječmene se
dle požadavků sladoven a pivovarů orientovat na požadované odrůdy. I zde je z čeho vybírat.
Je určitým paradoxem, že z cca 50ti odrůd jarního ječmene je jich pouze několik, které
sladovny požadují. Pro výrobu Českého piva je jich pak ještě méně a přitom bychom nejraději
veškerou výrobu deklarovali jako pivo české.
České sladařství je založeno velkou měrou i na exportu. Největší nárůsty objemů českého
sladu byly zaznamenány u exportu do Japonska a Velké Británie. Český slad putuje nejen do
tradičních evropských destinací, ale i na Kubu, do Vietnamu, na Srí Lanku i do USA.
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České sladovny vyrábějí z 98 % slad českého typu, zbytek tvoří slad mnichovský,
diastatický, karamelový a barevný a dále menší množství pšeničného sladu.
Největším producentem českého sladu jsou obchodní sladovny sdružené ve společnosti
Sladovny Soufflet ČR, a. s., jejichž výroba činila 324 703 t, což je přes 61 % produkce
všech sladoven v České republice. Následují sladovny v Plzni a Nošovicích patřící pod
Prazdroj, a. s., které vyrobily 113 602 t sladu, což je přes 21 % objemu sladu vyrobeného
u nás.
České pivovary vyprodukovaly v roce 2007 19 897 330 hl piva, což je nejvyšší výstav
v dosavadní historii. V prvním pololetí roku 2008 činil výstav 9 872 848 hl piva. Tuzemská
spotřeba činila 7 956 953 hl, což znamená pokles o 189 tisíc hl (2,3 %) ve srovnání s rokem
2007. Pokračoval však růst exportu a za prvních šest měsíců roku 2008 pivovary vyvezly
rekordních 1 915 894 hl piva, tj. o téměř 7,8 % více než ve stejném období předchozího roku.
Na domácím trhu se zvýšil podíl ležáků, který v současnosti činí 30 %, pro srovnání
v loňském roce 28,8 %. I když se u nás stále vypije nejvíce výčepního piva (64 %) jeho podíl
na domácí spotřebě poklesl. Pokračuje dynamický růst segmentu nealkoholických piv
– meziročně se výstav zvýšil o 20 tis. hl, tedy o více než 9 % a jeho spotřeba v ČR činila
238 455 hl. Mírně vzrostl výstav pivních speciálů.
Významnou sklizňovou plochu v ČR tvoří olejniny. V celosvětovém měřítku je hlavní
olejninou sója, která tvoří více než polovinu světové produkce. I když je sója pěstována
i v našich podmínkách a to především pro krmné účely, vyhovují naše klimatické podmínky
nejvíce ozimé řepce. V roce 2008 byla sklizňová plocha řepky cca 350 tis. ha. Mimo řepku
hraje Česká republika významnou roli v produkci máku, jehož plocha v loňském roce
představovala cca 70 tis. ha a značnou výměru zaujímá také hořčice bílá (26 tis. ha).
Cena řepky je silně závislá na ceně sóji, která se utváří na americkém trhu. Světový export
sóji představuje cca 65 - 70 mil. tun, zatímco řepky jen 5 – 7 mil. tun. Produkce řepky v ČR
osciluje okolo 900 tis.- 1 mil. tun ročně. Řepka patří k plodinám s vysokou intenzitou a je
tedy poměrně náročná na vstupy. Jde o to, jak se podaří tyto vstupy zúročit. Vysoká výnosová
variabilita se často promítá do ekonomiky jejího pěstování. Pozitivum řepky je to, že neslouží
pouze pro účely potravinářské, ale je i významnou energetickou plodinou. Přimíchávání
MEŘA do nafty je dané legislativně, a to dává jistotu jejího zpracování a odbytu.
Mák je plodinou pro zemědělce velmi zajímavou. Relativně nízké vstupy a příznivé
výkupní ceny, byť často velmi variabilní, jsou stabilizačním prvkem zemědělské prvovýroby.
Česká republika je pravděpodobně největším světovým producentem konzumního máku,
přičemž při roční domácí spotřebě cca 3 tis. t semen je naprostá většina produkce (v roce
2007 to bylo téměř 34 tis. t) exportována – do Polska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny Rakouska,
Maďarska, Německa, Nizozemska a Rumunska. Od roku 2005 se podařilo získat nové trhy
v USA, Skandinávii a Británii (Koprna, 2008).
I když jsou brambory významnou složkou našeho jídelníčku a většina se jich konzumuje
ve formě příloh, jejich spotřeba se snižuje a v současnosti se odhaduje na úrovni 72 kg na
osobu/rok, což je ve srovnání s devadesátými lety pokles o jednu pětinu. Stejně tak se snižuje
uplatnění brambor určených pro výrobu škrobu, minimum se zpracovává na líh a v krmné
dávce je jejich zastoupení rovněž nízké. V roce 2007 bylo v ČR podle údajů ČSÚ sklizeno
celkem 40 244 ha brambor, z toho v zemědělském sektoru 31 908 ha a v rámci samozásobení
domácností 8 336 ha. Celková produkce brambor dosáhla 997,7 tis. t.
Spotřebitelsky oblíbené jsou brambory ve formě polotovarů. Největší objem je využíván
pro výrobu výrobků smažených, případně předsmažených a zmrazených. Obliba lupínků
a pomfritů určuje současný životní styl některých skupin obyvatelstva. Podle údajů ČSÚ je
zpracovatelská kapacita v ČR minimálně 135 tis. tun syrových brambor ročně. Její využití má
vzestupnou úroveň, ale významná část naší spotřeby je kryta dovozem. Hlavní problémy jsou
s nedostatkem kvalitních hlíz pro celou sezonu, chybějící kvalitní skladovací prostory
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a relativně drahá surovina, což zhoršuje konkurenceschopnost našich potravinářských
výrobků z brambor.
Stejně tak jako brambory ještě více z osevních sledů vymizely luskoviny. Negativně se
zde projevuje nízká výkupní cena, která koresponduje s dovozem relativně levných sojových
pokrutin a nízké hektarové výnosy. Je otázkou, jak se projeví současný cenový propad
u všech plodin na pěstitelských plochách luskovin. Je třeba podotknout, že luskoviny do
osevních sledů jako výrazně zlepšující plodiny patří. Největší zastoupení měl v roce 2008
hrách (17 385 ha), dále pak sója 4 300 ha a lupina (bílá i úzkolistá) 4 000 ha.
Existují prognózy, které předpokládají nárůst ploch luskovin, a to až na úroveň 50-70 tis.
ha. Výhoda luskovin je v tom, že mají minimální náklady na fungicidní ochranu a samozásobí
se dusíkem, což snižuje náklady na jejich pěstování (Hochman, 2008).
Naše bílé zlato, jak jsme byli kdysi zvyklí říkat cukrovce, již zdaleka nepředstavuje to co
dříve, i když v loňském roce s ohledem na poměrně vysoké výnosy a dobrou cukernatost
mohla zlepšit úroveň hospodaření pěstitelů cukrovky. Situace, kdy ČR v roce 2004 vstoupila
do EU s kvótou 455 tis. t cukru, zajišťovala našemu státu soběstačnost ve výrobě cukru.
Tehdy vysoká intervenční cena cukru na úrovni 19 Kč/kg a vysoká cena cukrovky 1470 Kč/t
zajišťovaly příznivé perspektivy pro toto odvětví. Nový cukerní režim, který vešel v platnost
od července 2006 omezil rozsah pěstování cukrovky a produkci cukru v Evropě
z kvóty 17,5 mil.t na 12,5 mil.t. V říjnu 2006 oznámila společnost Eastern Sugar ukončení
provozu 3 cukrovarů v ČR, což snížilo celkovou kvótu o 102 478 t a ČR ztratila soběstačnost
v produkci cukru. Tento proces se nevyhnul celé Evropě. Celkem bylo v EU
v období 2006-2008 uzavřeno 73 cukrovarů. V letech 2007/08 nakoupily cukrovary v ČR
dodatečnou kvótu ve výši 20 070 t. V ČR tedy zůstává pro období 2009/2010 až 2014/2015
kvóta 372 tis.t z původních 454,8 tis.t cukru. V ČR je v současné době v provozu 7 aktivních
cukrovarů (Svaz pěstitelů cukrovky Čech, 2008).
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VPLYV PŠENIČNEJ BIELKOVINY - SEITANU, OFARBENÉHO
SUBSTRÁTOM MONASCUS PURPUREUS NA ORGANOLEPTICKÉ
VLASTNOSTI HYDINOVÝCH VÝROBKOV
Mária Baranová – Pavel Maľa – Danka Marcinčáková – Oľga Burdová – Jozef Kremeň
Ústav hygieny a technológie mlieka, UVL Košice, Komenského 73, 041 81 Košice, SR

Abstract
The present times of scientific development include new trends in the manufacture and
processing of food. In an effort to offer a new healthy product to consumer, we used wheat
protein – seitan, for the production of mosaic poultry salami. Seitan, coloured by microbial
natural pigment Monascus purpureus is rich in proteins, does not contain fat and cholesterol
and can replace part of the meat products. Microbial natural pigment Monascus purpureus
(type Moguntia, International AG, Europa, the absence of Citrinin was controlled by HPLC
analysis) as a powder of Red Yeast Rice was applied to colour - seitan.
The average values of tested organoleptic parameters of the manufactured poultry products
two days after production resulted in a positive influence (P<0.05) when a part of the meat
was replaced by seitan, coloured by Red Yeast Rice. The seitan, coloured by Red Yeast Rice
fitted well into the whole and positively affected the general look of the product, also
provided a special taste and improved the consistency of the product.
Keywords: Monascus purpureus; Poultry salami; Red Yeast Rice; seitan; wheat proteins
ÚVOD
Pšeničný glutén má pôvod v Číne odkiaľ sa rozšíril do Japonska. Je to vlastne pšeničný lepok
a ako cenný zdroj bielkovín je vynikajúcou náhradou mäsa (Cooper, 2005). Je ľahko
stráviteľný. Seitan - výrobok z pšeničnej bielkoviny je rastlinná náhrada mäsa, ktorá sa vyrába
z tofu bieleho, pšeničnej bielkoviny (seitan alebo glutén), rastlinného oleja, ochucujúcich
prísad a červenej fermentovanej ryže. Patrí do skupiny polotovarov vyrobených na báze tofu
v Alfa Bio, s.r.o. Banská Bystrica a spĺňa požiadavky na senzorické vlastnosti mäsových
analógov (Sabolová a kol., 2004). Konzistencia výrobku je polotuhá, dobre krájateľná. Chuť
je mierne slaná. Vôňa je príjemná, po použitých prísadách, farba pripomína čerstvé hovädzie
mäso. Je to čistý 100% rastlinný produkt, bez cholesterolu.
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Cieľom našej práce bolo overiť možnosť uplatnenia seitanu ofarbeného mikrobiálnym
farbivom Monascus purpureus pri výrobe výrobkov z hydinového mäsa a senzoricky
zhodnotiť jednotlivé druhy modelových hydinových výrobkov.
MATERIÁL A METÓDY
Na výrobu modelových hydinových výrobkov sme použili seitan ofarbený substrátom
Monascus purpureus, ktorý vo výrobku nahradil časť mäsového diela výrobku vyrobeného
podľa internej normy závodu Hydina ZK Košice.
Seitan vyrobený z pšeničnej múky a vody bol pred uvarením ofarbený prírodným
mikrobiálnym farbivom (2g substrátu Monascus purpureus na 1000g pšeničnej bielkoviny),
a tým získal červené sfarbenie, ktorá pripomína sfarbenie mäsových výrobkov. Na ofarbenie
seitanu bolo použité mikrobiálne farbivo Monascus purpureus (typ Moguntia, International
AG, Europa, neprítomnosť citrinínu bola kontrolovaná analýzou HPLC). Vyrobili sme tri
modelové hydinové výrobky.
Prvým výrobkom bola hydinová mozaiková klobása (M). Seitan bol upravený v kutri na
jemnú mozaiku s veľkosťou zrna cca 0,3 cm a vmiešaný do hydinového diela v pomere
300 g seitanu na 1 kg hydinového diela.
Druhým výrobkom bola hydinová mozaiková saláma (H). Pre výrobu tohoto výrobku bol
sejtan pokrájaný na kocky o veľkosti 0.8 – 1cm3 a vmiešaný do hydinového diela v pomere
200 g seitanu na 1300 g hydinového diela.
Tretím výrobkom, ktorý slúžil ako kontrola bola hydinová klobása (C) vyrobená z mäsového
diela vyrobeného podľa internej normy závodu Hydina ZK Košice bez prídavku seitanu.
Hydinová mozaiková klobása a hydinová klobása boli narazené do polyamidových čriev
s priemerom 35 mm. Hydinová mozaiková saláma bola narazená do polyamidových čriev
s priemerom 70 mm. Výrobky boli tepelne ošetrené počas 10 minút pri 70 o C a skladované
pri teplote 4 o C 2 až 7 dní a pri – 18 o C 30 dní.
Výrobky skladované pri chladiarenskej teplote boli senzoricky hodnotené a mikrobiologicky
vyšetrené na 2. a 7. deň skladovania, výrobky skladované pri mraziarenskej teplote
po 30 dňoch skladovania pri - 18 o C.
Výrobky boli hodnotené šesťčlennou komisiou, ktorá pracovala podľa metodických pokynov
pre senzorické hodnotenie mäsových výrobkov. Každý výrobok bol hodnotený anonymne,
bez obalu, označený kódom. Výsledky boli štatisticky hodnotené Friedmanovým a KruskalWallisovým testom.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Modelové hydinové výrobky boli organolepticky hodnotené päťbodovou stupnicou
hodnotenia na 2., 7. a 30. deň od výroby šiestimi profesionálnymi hodnotiteľmi. Celkový
počet bodov organoleptického hodnotenia modelových hydinových výrobkov na druhý
a tridsiaty deň od výroby znázorňuje graf.
Signifikantné rozdiely (P<0,05) boli zistené medzi hydinovou mozaikovou klobásou (M), kde
seitan bol upravený v kutri na jemnú mozaiku s veľkosťou zrna cca 0,3 cm a vmiešaný do
hydinového diela v pomere 300 g seitanu na 1 kg hydinového diela a hydinovou klobásou
(C), vyrobenou z mäsového diela bez prídavku seitanu na druhý a tiež na 30 deň od výroby.
Hydinová mozaiková klobása dosiahla najväčší počet bodov vo všetkých ukazovateľoch,
čo poukázalo na to, že seitanová vložka vhodne zapadala do mäsového diela, nepôsobila
rušivo, ale naopak zvýšila senzorickú hodnotu výrobku. Priemerné hodnoty organoleptických
charakteristík hodnotených výrobkov na druhý a tridsiaty deň po výrobe sú uvedené
v tabuľke. Výsledky hodnotenia po týždňovom skladovaní pri chladiarenskej teplote
korešpondovali s výsledkami získanými na 2. deň po výrobe.

Celkový počet
bodov
150
145
140
135
130

2. d
30. d

125
120
115
110
105

M

H

C

Graf 1:Celkový počet bodov senzorického hodnotenia modelových hydinových výrobkov
na druhý a tridsiaty deň od výroby. M - hydinová mozaiková klobása,
H - hydinová mozaiková saláma, C - hydinová klobása (kontrola)
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Tab. 1: Priemerné hodnoty organoleptických charakteristík hydinových výrobkov
na 2. deň (skladovanie pri 4 oC) a 30.deň (skladovanie pri - 18 oC) od výroby
organoleptické
charakteristiky

M

H

C

2. deň

30. deň

2. deň

30. deň

2. deň

30. deň

farba

4.83

4.83

4.66

4.66

4.16

4.00

chuť

4.83

4.83

4.66

4.66

4.83

4.50

konzistencia

5.00

4.66

4.50

4.00

4.66

3.83

vzhľad na reze

4.83

4.83

4.16

3.83

4.33

3.83

vnútorný vzhľad

4.50

4.16

4.16

4.00

4.00

4.00

M - hydinová mozaiková klobása, H - hydinová mozaiková saláma, C - hydinová klobása (kontrola)

Výsledky mikrobiologického vyšetrenia boli v súlade s požiadavkami Potravinového kódexu
SR. Všetky výrobky boli negatívne na prítomnosť koliformných baktérií, Salmonella spp.
a Staphylococcus spp. Farba zohráva u mäsových výrobkov dôležitú úlohu. Vysoko
hodnotené sú výrobky, u ktorých došlo k spojeniu optimálnej a príjemnej chute (Savic, 2005).
S využívaním prírodných mikrobiálnych farbív Monascus purpureus súvisí nielen zvýšenie
farebnej atraktívnosti potravín a ich organoleptických vlastností, ale aj riešenie ochrany
zdravia vo vzťahu k obmedzovaniu nadmerného obsahu soli vo výrobkoch (Leistner a kol.
1991; Baranová a kol., 2004). Mikrobiálne farbivo Monascus purpureus je možné využiť aj
pri inovácii výrobkov z hydinového mäsa (Marcinčák a kol., 2002).
Dôležité je aj zistenie nových poznatkov o bakteriostatických účinkoch prírodných farbív
a o ich vplyve na cholesterolémiu (Heber a kol. 1999). Seitan (pšeničná bielkovina) ofarbený
mikrobiálnym farbivom Monascus purpureus v množstve 2 g /1000g, ktorý nahradil mäsovú
vložku

je bohatý na bielkoviny, na rozdiel od mäsa neobsahuje tuk ani cholesterol

a spotrebiteľ hodnotí pozitívne aj farbu, ktorá pripomína mäso.
ZÁVER
Výsledky senzorického hodnotenia modelových hydinových výrobkov poukazujú na možnosť
uplatnenia seitanu ofarbeného mikrobiálnym farbivom Monascus purpureus pri výrobe
výrobkov z hydinového mäsa. Ofarbený seitan, ktorým sa nahradila časť mäsového diela
v hydinovej mozaikovej klobáse, zatraktívnil vzhľad výrobku, spevnil jeho konzistenciu
a dodal aj špeciálnu chuť po sečuánskom korení.
PODĚKOVÁNÍ
Práca bola riešená v rámci projektu VEGA1/0472/09, VEGA1/1/4380/07 a VEGA1/0123/08
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SÚHRN
Súčasný stav rozvoja vedy priniesol prudký rozvoj aj pri získavaní, spracovaní a konzervácií
potravín. S cieľom ponúknuť konzumentom nový zdravý výrobok, na výrobu mozaikovej
hydinovej salámy sme použili pšeničnú bielkovinu - seitan. Seitan ofarbený substrátom
Monascus purpureus je bohatý na bielkoviny, neobsahuje tuk a cholesterol a môže v
mäsových výrobkoch nahradiť časť mäsového diela. Na ofarbenie seitanu bolo použité
mikrobiálne farbivo Monascus purpureus (typ Moguntia, International AG, Europa,
neprítomnosť citrinínu bola kontrolovaná analýzou HPLC) v práškovom stave.
Priemerné hodnoty testovaných organoleptických charakteristík vyrobených hydinových
výrobkov dva dni od výroby poukázali na pozitívny vplyv (P<0.05), keď časť mäsového diela
vo výrobkoch bola nahradená seitanom ofarbeným substrátom Monascus purpureus.
Ofarbená seitanova vložka vhodne zapadla do mäsového diela, nepôsobila rušivo ale naopak,
zvýšila senzorickú hodnotu výrobku. Zatraktívnil sa vzhľad výrobku, výrobok získal
špeciálnu chuť po sečuánskom korení a spevnila sa jeho konzistencia.
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VLIV ANTIOXIDANTŮ NA STABILITU BARVY
TRVANLIVÝCH SALÁMŮ
Ing. Bc. Bo-Anne Bělková – Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. – Ing. Michaela Petrová
Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 3, 166 28 Praha 6
Abstract
Barva nákroje trvanlivých salámů byla hodnocena pomocí analýzy obrazu (NIS-Elements
2.30); snímky nákroje byly pořízeny pomocí scanneru (HP Scanjet 5470c). Byly získány jak
hodnoty systému CIELab, tj. světlost L*, souřadnice a* a b* a odstín barvy (hue),
tak i veličiny systému RGB, tj. střední červená G, zelená, G, modrá B, světlost (brightness).
Z veličin R, G, B, byly následně vypočteny příslušné podíly r, g a b, které charakterizují
případné barevné změny.
Hodnoty a* a r měly průběhu skladování stoupající tendenci v důsledku vysychání salámu
a tím zvýšení koncentrace hemových barviv. Oxidace lipidů (hodnocená na základě TBA)
byla ovlivněna přítomností antioxidantů a dobou skladování.
Barva papriky v netukovém podílu nákroje trvanlivých salámů byla ovlivněna stupněm
oxidace tukové tkáně v surovině a během skladování; i tento děj byl ovlivněn přídavkem
přírodního antioxidantu z koření.
Stabilitu barvy při skladování trvanlivých salámů výrazně ovlivňuje tukový podíl a jeho
oxidace. Projeví se to jednak urychlením oxidace hemových barviv na hnědé metpigmenty,
jednak degradací barviv papriky. V obou případech lze oxidaci lipidů i její důsledky omezit
přídavkem antioxidantů získaných extrakcí z koření.
Klíčová slova: barva; CIELab; masné výrobky
MATERIÁL A METODY
Trvanlivé fermentované salámy (paprikáš) byly připraveny standardním výrobním postupem
s tím, že pro experiment bylo záměrně použito značně zoxidované sádlo, aby bylo možné
sledovat jeho vliv na barviva papriky. Do díla bylo přidáno typické koření s obsahem papriky
(kontrolní vzorek P1), do jedné ze dvou receptur navíc 0,5 g.kg-1 rozmarýnového extraktu
TRUMF (vzorek P2). Po výrobě a vysušení (na a w <0,93) byly salámy skladovány v temnu při
teplotě místnosti a analyzovány v určitých intervalech.
Komplikovaná struktura hrubě mělněných trvanlivých salámů a rozdílná kinetika barevných
změn v různých částech nákroje salámů znesnadňují vyhodnocení barvy klasickou
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spektrofotometrií. Proto byla použita analýza obrazu, která umožňuje selektivně měřit barvu
vybraných částic ve složité struktuře trvanlivých salámů a vyhodnotit barvu pouze svalových
částic, resp. zrn tukové tkáně.
Nákroje salámu byly snímány scannerem HP scanjet 4850 Photo Scanner a dále vyhodnoceny
metodou analýzy obrazu pomocí programu NIS Elements 2.20 (Laboratory Imaging Praha).
Byly získány hodnoty barevného spektra RGB – červená R, zelená G, modrá B, sytost, odstín
a jas. Z hodnot R, G, a B byl vypočten podíl červené barvy: r = R / (R+G+B).
Pomocí téhož softwaru (NIS Elements) byly obdrženy i hodnoty veličin systému CIELab:
světlost L*, souřadnice pro červenou barvu a*, souřadnice pro žlutou barvu b*.
Oxidace tuků byla hodnocena pomocí thiobarbiturového čísla po destilaci vzorku s vodní
parou. Absorbance barevného produktu
vzniklého

reakcí

oxidačních

produktů (1,3-propandialu) s kyselinou
2-thiobarbiturovou byla změřena na
spektrofotometru

Thermo

Scientific

Evolution 60 při 538 nm.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Metoda sledování barevných změn
Pro

sledování

barvy

trvanlivých

Graf 1: Změna podílu barevné plochy papriky (S)

masných výrobků se osvědčila zvolená
metodika

snímání

pomocí

scanneru

nákroje
s

salámu

následným

vyhodnocením pomocí analýzy obrazu.
Rozdělení na jednotlivé plochy podle
typu tkáně (svalovina, tuková tkáň)
umožnilo

detailně

sledovat

barevné

změny papriky způsobené přídavkem
extraktu

rozmarýnu

s antioxidačním

účinkem.
Barevné změny byly nejvíce patrné na

Graf 2: Změna souřadnice červené barvy a*

tukových tkáních, kde docházelo k oxidaci mastných kyselin, a ovlivnila se tak i oxidace
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barevných sloučenin obsažených v paprice citlivých na oxidaci. Po výrobě trvanlivých salámů
zaujímala plocha papriky 53-57 % celkové plochy tukových tkání. Během skladování se tato
plocha zmenšovala, a to vlivem oxidace tuku

a následně i barevných složek papriky

(graf 1 a graf 5). U výrobků s přidaným extraktem z rozmarýnu (0,5 g.kg-1) došlo
k pomalejšímu poklesu podílu barevné plochy papriky, zřejmě v důsledku antioxidačního
účinku přidaného rozmarýnového extraktu z rozmarýnu.
Vliv antioxidantu na barvu
Barvu výrobku způsobenou přidanou paprikou ovlivnil extrakt z rozmarýnu s antioxidačním
účinkem. Hodnoty souřadnice a* a podílu červené barvy r výrazně stoupaly během
skladování u vzorku s obsahem rozmarýnového extraktu. Zřejmě došlo vedle zvýšení
koncentrace hemových barviv v důsledku vysoušení i k zpomalení oxidačních rekcí
barevných látek v paprice obsažených a tím i možné změně barevného odstínu do žluté
oblasti. Hodnoty souřadnice a* a podíl červené barvy r měly v průběhu skladování stoupající
charakter. V průběhu dlouhodobého skladování se salámy vysušovaly a přitom nedocházelo
k významným oxidačním změnám hemových barviv a barevných látek obsažených v paprice.
Naopak se vzhledem k vysušování jejich koncentrace mírně zvýšila, a proto mají hodnoty
a* a r stoupající charakter.

Graf 4: Změna podílu červené barvy r během
skladování

Graf 3: Změna světlosti L* během skladování

Světlost vzorků L* v průběhu skladování v temnu při 20°C postupně klesala. Pokles světlosti
L* (viz graf 2) byl způsoben postupným vysycháním vzorků, které se projevilo zvýšením
koncentrace hemových barviv a následným tmavnutím vzorků. Hodnoty světlosti L* rychleji
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klesaly u vzorku bez přídavku extraktu z rozmarýnu. Zároveň došlo i k pomalejšímu
zvyšování hodnot souřadnice červené barvy a*, zřejmě v důsledku již probíhající se oxidace.
Oxidace lipidů
TBA

číslo

v průběhu

skladování

stoupal až k bodu nasycení a opět
klesal v důsledku snížení koncentrace
oxidačních produktů schopných tvořit
barevný

komplex

s kyselinou

thiobarbiturovou.barevný

komplex

detekovatelné.
Dále se ukazuje, že thiobarbiturové
číslo je po přídavku antioxidantů nižší,
což

by

dokazovalo

antioxidační

působení rozmarýnového extraktu na
oxidaci

tuků,

pozorováno

u

stejně

jako

hodnocení

bylo

Graf 5: Hodnoty TBA trvanlivého salámu během skladování

celkové

plochy papriky v tukových částech; dále v průběhu skladování hodnota TBA čísla klesá.
Tento pokles může být způsoben reakcí oxidačních produktů z lipidů s jinými složkami masa
nebo jejich rozkladem na sloučeniny neposkytující s kyselinou thiobarbiturovou barevný
komplex detekovatelný při vlnové délce 538 nm.

ZÁVĚR
Přídavek rozmarýnového extraktu s antioxidačními vlastnostmi omezil během skladování
fermentovaného salámu oxidaci barevných složek z papriky. Oxidace lipidů charakterizována
pomocí TBA čísla byla přídavkem rozmarýnového extraktu zpomalena. Ukázalo se, že extrakt
z rozmarýnu působil v komplikovaném systému fermentovaného salámu antioxidačně.

PODĚKOVÁNÍ
Výzkum se uskutečnil v rámci projektu MPO č. FT-TA3/059 ve spolupráci s firmou Trumfinternational, s.r.o. Dolní Újezd.
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METODY STANOVENÍ CHOLESTEROLU A VYBRANÝCH STEROLŮ
V MÁSLE A ROSTLINNÝCH TUCÍCH
Ivana Borkovcová – Eva Janoušková – Michaela Dračková – Bohumíra Janštová –
Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, VFU Brno, Palackého 1 – 3, 612 42 Brno

Abstract
The aim of this study was to develop a rapid and reliable method for the determination of
selected sterols in fats of animal and vegetable origin alternative to the capillary gas
chromatography, i.e. reverse phase high performance liquid chromatography (RP HPLC)
method. Concentration levels of cholesterol, stigmasterol and sitosterol were estimated in
fresh butter, butter with added vegetable fat and in margarines. Prior to the final RP HPLC
analysis the saponification step with methanolic potassium hydroxide solution was used,
followed by the extraction of the unsaponificable residue into n-hexane. Final

HPLC

determination on the C8 reverse phase was performed in the isocratic mode with mobile phase
methanol-water (95:5) and UV detection at 205 nm. Simultaneous determination by capillary
GC was performed and obtained values compared with RP HPLC. For the identification and
quantitation of analytes the external standard method was used. The detection limits (LOD)
determinated on the bases of blank samples analysis were 4,8 and 14,7 mg.kg-1. Recovery
ranged between 80 – 92%, repeatibility expressed as RSD of 12 paralel samples
measurements was 4.2 – 6.8%.
Keywords: sterols; animal fat; vegetable fat; HPLC
MATERIÁL A METODY
Vzorky: Obsah cholesterolu, stigmasterolu a sitosterolu byl sledován u čerstvého másla,
stolního másla, másla s přídavkem rostlinného tuku, margarinu a soleného másla. Vzorky
byly získány z obchodní sítě v České republice. Parametry metody byly vyhodnoceny na
základě analýz vzorků: máslo čerstvé, mlékárna Olešnice, 82 % mléčného tuku, máslo
čerstvé, Laktos, 82 % mléčného tuku, máslo čerstvé, MILKPOL, Polsko, 82 % mléčného
tuku, máslo s přídavkem rostlinného tuku Masielko, MILSY, Bánovce n/B., 20 % mléčný tuk,
80% rostlinný tuk, máslo s přídavkem rostlinného tuku Zlatá Haná, OLMA, 15 % mléčný tuk,
76% rostlinný tuk, máslo s přídavkem rostlinného tuku Créme Bonjour, Unilever, 48,6 %
rostlinného tuku, Slané irské máslo KERRYGOLD, 80 % mléčného tuku, máslo solené
s krystalky mořské soli, 80 % mléčného tuku, Máslo solené English Butter, 80 % mléčného
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tuku, margarin Perla, jogurtová příchuť, Unilever, 39 % tuku, margarin Diana light, Kaka CZ,
Jeneč, 40 % tuku, margarin Rama Classic, Unilever, 60 % tuku, máslo stolní OLMA, 83 %
mléčného tuku.
Příprava standardních roztoků: Zásobní roztok cholesterolu, stigmasterolu a β-sitosterolu
o koncentraci 1000 mg.l-1 byl připraven rozpuštěním těchto standardů ve směsi
methanol/n-hexan (10:1). Pro stanovení plynovou chromatografií byl připraven zásobní
roztok

standardů v n-hexanu. Tyto zásobní roztoky jsou při skladování v temnu

při teplotě 4 °C stálé několik měsíců. Pracovní roztoky o koncentraci 1 – 800 mg.l-1 pro
kapalinovou chromatografii byly získány naředěním zásobního roztoku do methanolu,
pro plynovou chromatografii ředěním do n-hexanu. Byla testována stabilita těchto pracovních
standardů během jednoho analytického cyklu (intra-day) i v několika po sobě následujících
dnech (inter-day) a nebyly shledány významné změny po dobu minimálně 3 dnů.
Příprava vzorku: 1 g vzorku tuku byl rozpuštěn v 10 ml isopropylalkoholu. 1 ml tohoto
roztoku byl umístěn do 50 ml baňky, k němu byl dále přidán roztok 10 mol.l-1 hydroxidu
draselného v methanolu (1 : 9) a směs zahřívána pod refluxem po dobu 30 minut. Po
ochlazení na laboratorní teplotu bylo přidáno 5 ml deionizované vody a 10 ml n-hexanu
a intenzivně třepáno po dobu 20 minut. Po oddělní vrstev byla hexanová fáze odebrána
pomocí separačního nástavce, promyta vodou do neutrální reakce (kontrola fenolftaleinem)
a vysušena bezvodým síranem sodným. Z alikvotního podílu této směsi (5 – 7 ml) byl
odpařen hexan, odparek byl rekonstituován v 1 ml methanolu, přefiltrován přes nylonový
membránový filtr 45 μm a podroben HPLC analýze. Paralelně byl hexanový extrakt
analyzován přímým nástřikem metodou plynové chromatografie.
Podmínky HPLC stanovení: Obsah cholesterolu, stigmasterolu a sitosterolu byl stanoven
metodou HPLC na reverzní fázi. Pro dělení bylo použito chromatografické kolony Zorbax
Eclipse XDB C8, 150x4,6 mm, 5μm (Agilent, USA). Analýzy byly prováděny na
kapalinovém chromatografu Alliance 2695 (Waters, USA) s detektorem PDA 2996. Detekce
byla prováděna v UV oblasti při 205 nm. Bylo použito isokratické eluce, mobilní fází byla
směs methanolu a vody (95:5), průtok 0,7 ml.min-1. Teplota kolony byla 35 °C, velikost
nástřiku 10 μl. Doba analýzy byla 14 minut. Sběr a vyhodnocení dat byly prováděny
softwarem Empower (Waters, USA). Příklad chromatografického záznamu je uveden
na obr. č.1.
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Obr.č.1: RP HPLC chromatogram vzorku másla s přídavkem rostlinného tuku

Podmínky HRGC stanovení: Paralelní analýzy byly prováděny na plynovém chromatografu
6820 GC System (Agilent, USA) s plamenově ionizační detekcí na kapilární koloně DB 1,
15 m x 0,53 mm, tloušťka filmu 0,5 μm (J&W Scientific, USA). Teplota injektoru byla 250
°C, teplota detektoru 300 °C, byl použit lineární teplotní gradient 50 – 260 °C s prodlevou
15 min. při 260 °C. Průtok nosného plynu N 2 byl 3 ml.min-1. Typ nástřiku splitless. Pro sběr
a vyhodnocení dat byl použit software Clarity (DataApex,ČR).
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Obr.č.2: GC chromatogram vzorku másla

VÝSLEDKY A DISKUSE
Každý vzorek byl analyzován nejméně ve dvou paralelních stanoveních, s každou sérií vzorků
byl analyzován slepý vzorek. Vyhodnocení bylo prováděno metodou vnějšího standardu.
Detekční limity, tj. meze detekce byly zjištěny z odezev analýz slepých vzorků a jejich
standardní odchylky a jsou uvedeny v tab. č. 1 Linearita byla prokázána na základě hodnot
korelačních koeficientů R, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2.
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Tab. č. 1: Hodnoty detekčních limitů stanovovaných sterolů pro HPLC a GC stanovení
LOD pro HPLC (mg.kg-1)

LOD pro GC (mg.kg-1)

Cholesterol

5,2

12,6

Stigmasterol

4,8

11,8

β-sitosterol

14,7

8,0

Analyt

Tab. č. 2: Hodnoty korelačních koeficientů stanovovaných sterolů pro HPLC a GC stanovení
R pro HPLC

R pro GC

Cholesterol

0,9996

0,9993

Stigmasterol

0,9997

0,9998

β-sitosterol

0,9997

0,9998

Analyt

Výtěžnost metody byla zjištěna analýzami vzorků s přídavkem standardů o známé
koncentraci k matrici másla s přídavkem rostlinného tuku na dvou koncentračních úrovních
10 a 100 mg.kg-1 a pohybovala se v rozmezí 80 – 92 %. Opakovatelnost metody byla
stanovena ze 12 paralelních měření vzorku másla s přídavkem rostlinného tuku, odchylka
RSD byla 4,2 - 6,8 % pro HPLC stanovení a 4,6 – 10,1 % pro stanovení plynovou
chromatografií. Správnost celého postupu byla ověřena analýzou standardního referenčního
materiálu SRM 1845, Cholesterol in Whole Egg Powder určeného pro validaci analytických
metod pro stanovení cholesterolu v potravinách živočišného původu a biologického materiálu
s obsahem cholesterolu 18,64 g.kg-1. Průměrná nalezená hodnota opakovaných měření (n = 6)
byla u obou postupů 17,9 g.kg-1 tedy 95,7 %
ZÁVĚR
Prezentovaná metoda stanovení obsahu celkového cholesterolu a případných dalších
sterolů - stigmasterolu a β-sitosterolu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie na
reversní fázi C8 je rychlou a spolehlivou metodou pro stanovení těchto analytů v mléčných
výrobcích s eventuálním přídavkem rostlinného tuku. Pokud nejde o komplikovanou matrici,
nevyžaduje speciálních čistících postupů ani derivatizačních kroků před finálním stanovením.
Stanovení na reversní fázi má oproti klasickému stanovení kapalinovou chromatografií na
normální fázi tu výhodu, že používá polárnějších a tedy méně těkavých rozpouštědel,
methanolu s asi 5 % vody a vykazuje lepší reprodukovatelnost retenčních charakteristik
a dalších chromatografických parametrů. Parametry RP HPLC metody jsou v souladu
s parametry paralelně prováděné kapilární GC, kde se ale pracovalo metodou přímého
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nástřiku. Zakoncentrováním n-hexanového extraktu pro GC stanovení jsme docílili snížení
detekčních limitů, ale v daném uspořádání (kapacita kolony) jsme dosáhli horší
opakovatelnosti. Citlivost metody, umožňující stanovení analytů v jednotkách mg.kg-1 je pro
jejich stanovení v lipidovém podílu mléčných výrobků dostačující.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
SOUHRN
Cílem práce bylo vyvinout rychlou a robustní metodu pro stanovení vybraných sterolů
v tucích živočišného a rostlinného původu alternativní ke kapilární plynové chromatografii
tj. kapalinovou chromatografií na reversní fázi (RP HPLC). Koncentrace cholesterolu,
stigmasterolu a sitosterolu byly zjišťovány v máslech čerstvých, stolních, solených,
s přídavkem rostlinného tuku a v margarinech. Pro izolaci sledovaných analytů z matrice bylo
použito saponifikace methanolickým roztokem hydroxidu draselného a následné extrakce
nesaponifikovatelného podílu do n-hexanu. Finální stanovení HPLC na reversní fázi C8 bylo
prováděno v isokratickém uspořádání s mobilní fází methanol-voda (95:5) a detekcí v UV
oblasti při 205 nm. Vyhodnocení bylo provedeno metodou vnějšího standardu. Detekční
limity stanovené z analýz slepých vzorrků byly 4,7 a 14,7 mg.kg-1, výtěžnost 80 – 92 %,
opakovatelnost vyjádřená jako RSD z 12 paralelních měření byla 4,2 - 6,8 %. Parametry
metody byly v souladu s GC stanovením.
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TRITIKALE – SUROVINA PRO PEKÁRENSKÝ PRŮMYSL?
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Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž

Abstract
Grain of common hexaploid triticale (X Triticosecale Wittmack) is rarely used for human
consumption because of its poor bread-making quality. The bread-making quality can be
improved by transfer of selected segments of wheat chromosome 1D into the triticale
chromosome 1R. Selected and transferred segments are correlated with good bread-making
quality of wheat. The transfer of the allele Glu-D1d encoding a pair of HMW glutenin
subunits Dx5+Dy10 partly improved bread-making characteristics of grain of triticale Presto
1R.1D 5+10 -2. More significant improvement was achieved by transfer of loci Glu-D1
(allele d), Glu-D3 and Gli-D1 encoding a pair of HMW glutenin subunits Dx5+Dy10, LMW
glutenin subunit and gliadins, respectively. Presence of these proteins in grain of Presto Valdy
significantly increased sedimentation value and sedimentation index, gluten content and
gluten index, and insignificantly increased grain hardness, protein content dry matter,
rheological characteristics of dough and loaf shape. Specific weight was reduced and some
parameters were not affected by wheat proteins at all, e.g., falling number.
Keywords: hexaploid triticale, X Triticosecale Witmack, bread-making quality, triticale with
improved bread-making quality
MATERIÁL A METODY
Byly zkoumány vzorky zrna tritikale forem Presto 1R.1D 5+10 -2 a Presto Valdy. Tritikale
formy Presto 1R.1D 5+10 -2 má do svého genomu vnesenu pšeničnou alelu Glu-D1d, která řídí
syntézu páru HMW podjednotek gluteninů Dx5+Dy10. Tritikale formy Presto Valdy má do
svého genomu vnesen kromě pšeničné alely Glu-D1d, také pšeničný gliadinový lokus Gli-D1
a pšeničný gluteninový lokus Glu-D3 (Lukaszewski, 2006).
Jako kontrolní bylo pěstováno a hodnoceno tritikale Presto bez translokovaného genomu.
Skupina tritikale bez translokace byla tvořena odrůdami Saka a Moreno, které mají na
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chromosomech 1A a 1B alely kódující syntézu HMW podjednotek gluteninů se stejnou
pekárenskou kvalitou jako má tritikale odrůdy Presto, ale nejsou s ní geneticky svázány.
Obilniny byly pěstovány v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž v letech 2001–2006.
Pokusné parcely leží v řepařské výrobní oblasti s půdním typem černozem hnědozemní.
Obilniny byly pěstovány po předplodině řepce ozimé. Termín setí se pohyboval
od 19. 9. do 5. 10. Na podzim bylo aplikováno 30 kg·ha-1 dusíku (N), 36 kg·ha-1
fosforu (P 2 O 5 ) a 36 kg·ha-1 draslíku (K 2 O). Na jaře byl porost hnojen 40 kg·ha-1 N (ledek
vápenatý). Porosty nebyly ošetřovány fungicidy a růstovými regulátory. Obilniny byly
pěstovány na pokusných parcelách o ploše 10 m2. Při sklizni byly odebrány vzorky
k analýzám.
Pekárenská kvalita zrna byla hodnocena podle požadavků ČSN 46 1100-2:2001 Obiloviny
potravinářské – Část 2: Pšenice potravinářská, ČSN 46 1100-2:1994 Obilí potravinářské –
Část 2: Pšenice potravinářská, případně podle dalších požadavků publikovaných v literatuře.
Kvalita pečiva byla přímo zhodnocena provedením pekařského pokusu. Zkoušky byly
prováděny podle postupů definovaných příslušnými ČSN, příp. ICC standardy. Získané
průměrné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny. Pekárenská kvalita byla hodnocena u zrna
obilnin pěstovaných v letech 2001–2005. Lepivost a barva těsta a kvalita pečiva byly
sledovány v letech 2003–2005.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Fyzikální a chemické vlastnosti zrna
Zhoršení parametru objemová hmotnost (OH), které bylo průkaznější u zrna formy Presto
Valdy (tabulka č. 1), je v souladu s výsledky publikovanými Budakem et al. (2004)
a Kumlayem et al. (2003). Tvrdost byla zvýšena u obou translokovaných forem (tabulka č. 1).
Jak je dále patrné z tabulky č. 1, přetrvává u vzorků tritikale s translokovaným chromosomem
1R hlavní nedostatek tritikalového zrna, kterým je vysoká aktivita amylolytických enzymů
(Prugar et al., 2008). Vysoká aktivita amylolytických enzymů se projevuje nízkými
hodnotami parametru číslo poklesu (FN). Obsah dusíkatých látek v sušině zrna (NL) byl
statisticky průkazně zvýšen jen u vzorků formy Presto Valdy a jen ve srovnání s kontrolní
skupinou tritikale bez translokace (tabulka č. 1). Výsledky jsou v souladu se závěry Budaka et
al. (2004) a Kumlaye et al. (2003), kteří uvádí zvýšení obsahu dusíkatých látek u zrna
tritikale, do jehož genomu byl vnesen lokus Glu-D1.
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Tab. 1: Fyzikální a chemické vlastnosti zrna – mediány sledovaných parametrů
Parametr
OH [kg·hl-1]
Tvrdost [FU]

Presto
1R.1D 5+10 -2
76,7

0/-

Presto
Valdy
74,0

--/--

Tritikale

Presto

76,2

78,6

515

+/+

520

++/+

500

483

FN [s]

62

0/0

62

0/0

63

70

NL [%]

15,3

+/+

15,5

++/+

13,8

15,0

Obsah lepku [%]

14,5

++/-

11,0

++/-

5,2

16,6

GI [%]

81

++/++

77

++/++

47

15

SEDI [ml]

25

++/+

27

++/++

18

23

Vysvětlivky: --/-- průkazně zhoršeno oproti oběma kontrolním skupinám; 0/- beze změny ve srovnání s tritikale
bez translokace a neprůkazně zhoršeno ve srovnání s odrůdou Presto; 0/0 beze změny ve srovnání s oběma
kontrolními skupinami tritikale; +/+ neprůkazně zlepšeno ve srovnání s oběma kontrolními skupinami tritikale;
++/- průkazně zlepšeno ve srovnání s tritikale bez translokace a neprůkazně zhoršeno ve srovnání odrůdou
Presto; ++/+ průkazně zlepšeno ve srovnání s tritikale bez translokace a neprůkazně zlepšeno ve srovnání
s odrůdou Presto; ++/++ průkazně zlepšeno ve srovnání s oběma kontrolními skupinami

Obsah lepku byl prokazatelně zvýšen u obou translokovaných forem, ale pouze ve srovnání
s kontrolní skupinou tritikale bez translokace (tabulka č. 1). Přítomnost bílkovin
syntetizovaných vnesenými pšeničnými lokusy významně zvýšila kvalitu lepku. Nižší
hodnoty gluten indexu (GI) vzorků formy Presto Valdy v porovnání s formou Presto
1R.1D 5+10 -2 (tabulka č. 1) jsou dány přítomností LMW podjednotky gluteninů nebo gliadinů,
které jsou v těsné genetické vazbě (Ikeda et al., 2003). Největší objem sedimentu (SEDI)
vytvářely vzorky zrna formy Presto Valdy (tabulka č. 1), čímž se prokázalo, že přítomnost
HMW a LMW podjednotek gluteninů má větší vliv na pekárenskou kvalitu zrna, než
přítomnost pouze jednoho páru HMW podjednotek (Lukaszewski, 2006).
Kvalita těsta
Jak vyplývá z tabulky č. 2, reologické vlastnosti tritikalového zrna jsou zhoršovány
rozpustnými pentosany, žitnými sekaliny a dalšími látkami přítomných v mouce
(Prugar et al., 2008). Snížení lepivosti těsta obou translokovaných forem tritikale je jedním
z významných ukazatelů zlepšení pekárenských vlastností zrna. Největší zlepšení bylo
zaznamenáno u vzorků těsta tritikale formy Presto Valdy.
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Tab. 2: Kvalita těsta – mediány sledovaných parametrů
Parametr

Presto 1R.1D 5+10 -2

Presto Valdy

Tritikale

Presto

Vaznost [%]

54,2

+/0

55,6

++/+

53,0

54,2

Vývin [min]

1,7

+/-

2,0

++/+

1,3

1,9

Stabilita [min]

3,3

+/+

2,0

0/-

2,0

2,3

Pokles [FU]

120

++/+

120

++/+

210

145

Vysvětlivky: 0/0 beze změny ve srovnání s oběma kontrolními skupinami; 0/+ beze změny ve srovnání s tritikale
bez translokace a neprůkazně zlepšeno ve srovnání s odrůdou Presto; 0/- beze změny ve srovnání s tritikale bez
translokace a neprůkazně zhoršeno ve srovnání s odrůdou Presto; +/0 neprůkazně zlepšeno ve srovnání
s tritikale bez translokace a beze změny ve srovnání s odrůdou Presto; +/+ neprůkazně zlepšeno ve srovnání
s oběma kontrolními skupinami tritikale bez translokace; +/- neprůkazně zlepšeno ve srovnání s tritikale bez
translokace
a neprůkazně zhoršeno ve srovnání odrůdou Presto; ++/+ průkazně zlepšeno ve srovnání
s tritikale bez translokace a neprůkazně zlepšeno ve srovnání s odrůdou Presto

Pekařský pokus
Výsledky pekařského pokusu (tabulka č. 3) prokázaly, že pšeničné HMW a LMW
podjednotky gluteninů a gliadiny, částečně zlepšily kvalitu pečiva. Zlepšení bylo průkazné jen
oproti kontrolní skupině tritikale bez translokace a jak vyplývá z tabulky č. 3, v některých
parametrech bylo pečivo tritikale Presto 1R.1D 5+10 -2 a Presto Valdy dokonce horší než pečivo
Presto bez translokace. Kvalita pečiva upečeného z translokovaných forem tritikale byla
významně ovlivněna rozpustnými pentosany, které při tvorbě těsta vázaly velké množství
vody, vytvářely spolu s dalšími složkami těsta slizovité látky (Příhoda a Hrušková, 2007),
snižovaly schopnost těsta zadržovat plyn vznikající při kynutí a pečení (Marquardt,
nedatováno) a snižovaly objem a tvar bochníku. Přítomnost enzymu α-amylasy a snadnější
hydrolýza škrobů způsobovala tvorbu nadbytku dextrinů a cukrů. Výsledkem byla měkká,
nepružná, lepivá a jakoby nedopečená střída pečiva.
Tab. 3: Kvalita pečiva – mediány sledovaných parametrů
Parametr

Presto
1R.1D 5+10 -2

Šířka/Výška [-]
Objem pečiva

prům

2,19
[ml]

367

++/++/-

Presto Valdy
1,99
357

++/+
++/-

Tritikale
3,77
287

Presto
2,12
377

-1

Výtěžnost pečiva [ml·g ]
1,22 ++/1,19 ++/0,96
1,26
Vysvětlivky: 0/0 beze změny ve srovnání s oběma kontrolními skupinami; +/+ neprůkazně zlepšeno ve
srovnání s oběma kontrolními skupinami tritikale; ++/+ průkazně zlepšeno ve srovnání s tritikale bez
translokace a neprůkazně zlepšeno ve srovnání s odrůdou Presto; ++/- průkazně zlepšeno ve srovnání
s tritikale bez translokace a neprůkazně zhoršeno ve srovnání s odrůdou Presto
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ZÁVĚR
Vědecká hypotéza o významném zlepšení pekárenských vlastností tritikalového zrna
s translokovaným chromosomem 1R byla experimentálně potvrzena. Významnějšího zlepšení
fyzikálních a chemických vlastností zrna a kvality těsta bylo dosaženo u zrna tritikale formy
Presto Valdy. Přítomnost HMW a LMW podjednotek gluteninů a přítomnost gliadinů
zvyšovala, ve srovnání s kontrolní odrůdou tritikale bez translokace, většinu sledovaných
parametrů. Ve srovnání s odrůdou Presto však byl u formy Presto Valdy statisticky průkazně
zlepšen jen gluten index a sedimentace.
Přítomnost pšeničného páru HMW podjednotek gluteninů Dx5+Dy10v genomu tritikale
Presto 1R.1D 5+10 -2 zlepšila obsah a kvalitu lepku a sedimentaci. Zlepšení však bylo
prokazatelné pouze ve srovnání s kontrolní skupinou tritikale bez translokace.
Kromě uvedeného zlepšení parametrů se u zrna tritikale obou translokovaných forem
projevilo snížení objemové hmotnosti, významné zejména u Presto Valdy.
Kvalita pečiva připraveného z translokovaných forem tritikale byla průkazně zlepšena jen
oproti kontrolní skupině tritikale bez translokace. V některých parametrech bylo pečivo
tritikale forem Presto 1R.1D 5+10 -2 a Presto Valdy dokonce horší než pečivo odrůdy Presto.
Kvalita pečiva Presto 1R.1D 5+10 -2 ukázala, že přítomnost pouze HMW podjednotek gluteninů
není tak významná, aby převážila nad negativní vlivem pentosanů, sekalinových bílkovin
a vlastnostmi tritikalového sacharido-amylasového komplexu.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla provedena za finanční podpory Grantové agentury ČR - Projekt GA521/03/0113
Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu
k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna (2003-2005, GA0/GA).
SOUHRN
Zrno běžně pěstovaného tritikale není vhodnou surovinou pro pekárenský průmysl. Důvodem
je nedostatek lepkových bílkovin, které jsou nositelem dobrých pekárenských vlastností
pšenice. Pekárenskou kvalitu tritikalového zrna je teoreticky možné zvýšit, pokud jsou do
jeho genomu vneseny vybrané segmenty pšeničného chromosomu 1D, které korelují s dobrou
pekárenskou kvalitou. Podařilo se prokázat, že vnesení alely Glu-D1d, která řídí syntézu páru
vysokomolekulárních podjednotek gluteninů Dx5+Dy10, částečně zlepšilo pekárenské
vlastnosti tritikalového zrna. Významnějšího zlepšení pekárenské kvality však bylo dosaženo,
pokud byly do genomu tritikale současně vneseny lokusy Glu-D1 (alela d), Glu-D3 a Gli-D1,
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které řídí syntézu vysokomolekulárních a nízkomolekulárních podjednotek gluteninů
a syntézu gliadinů. Jejich přítomnost v zrnu tritikale průkazně zvýšila sedimentační hodnotu a
sedimentační index, obsah lepku a gluten index a neprůkazně zvýšila tvrdost zrna, obsah
dusíkatých látek v sušině, reologické vlastnosti těsta a tvar pečiva. Bylo zaznamenáno
zhoršení parametru objemová hmotnost zrna. Některé parametry nebyly přítomností
pšeničných gluteninových a gliadinových bílkovin ovlivněny vůbec, např. číslo poklesu.
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ČASOVÝ PROFIL SLADKÉ CHUTI SUKRALOSY
Kateřina Čmejlová – Zdeňka Panovská – Alena Váchová – Dobromila Lukešová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie a analýzy potravin, Technická 5,
Praha 6, 166 28
Abstract
Sucralose is an intensive, low-calorie sweetener, approximately 600 times sweeter than
saccharose. Sucralose is used for example in production of beverages or sweets and as a table
sweetener in these days. For sweeteners it is evaluated intensity and pleasantness of sweet and
bitter taste, present of off-flavors. In this work we studied time-intensity profile of sweet taste
of sucralose. Following characteristics were identified from the profile: maximum of intensity
of sweet taste and time necessary to get to this maximum, duration of sweet taste and the area
under the curve. Students of Institute of Chemical Technology evaluated the time-intensity
profile of sweet taste of sucralose in the laboratory of sensory analysis. 143 assessors (74 %
female and 26 % of male in the age of 19-21) were present for evaluation. Each assessor get
20 ml of water solution of sucralose (concentration 0.2 g.l-1) in the beaker with four-digit
number code. The intensity of sweet taste was measured before and after swallowing and then
it was measured at intervals of 5 second for 70 seconds. It can be seen from the curve of timeintensity that sucralose has duration of sweet taste similar to aspartame, longer than
saccharose.
Keywords: sucralose, time-intensity study
ÚVOD
V současné době se výrobci potravin snaží vyrábět potraviny s nižším obsahem energie.
Využívají k tomu např. nízkoenergetických sladidel, protože nízkoenergetická sladidla
nahrazují sladkou chuť sacharosy s tou výhodou, že obsahují minimální nebo nulové množství
energie. Navíc přinášejí i mnoho psychologických a fyziologických výhod. Odborníci
i konzumenti věří, že nízkoenergetická sladidla přinášejí výhody při udržování a snižování
váhy a snížení rizika obezity, při léčbě diabetu a některá při redukci výskytu zubních kazů.
Sladidla, jako jsou aspartam a sacharosa, která vyvolávají pouze mírnou hořkost, jsou
kvalifikována jako „čistě sladká“ na rozdíl od cyklamátu, jehož chuť je „uměle sladká“. Jiný
než sladký flavor sladidel (hořký, kovový a vyvolávající pocit suchosti v ústech) je často
spojován se sacharinem nebo acesulfamem-K, ale byl zaznamenán i pro cyklamát. Roztoky
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neohesperidinu jsou charakterizovány především lékořici podobným a chladivým či
mentholovým flavorem. S přírodními sladidly je spojována karamelová příchuť, zatímco
aroma připáleného cukru je spojeno se syntetickými sladidly, s výjimkou cyklamátu, který
vykazuje obě příchutě (Portman, Kilcast, 1996). Vzhledem k přítomnosti nežádoucích pachutí
u většiny dosud známých sladidel se pozornost potravinářských podniků obrací k použití
jiných

nízkoenergetických

sladidel,

která

budou

zároveň

dosahovat

senzorických

charakteristik přírodního cukru. Jedním z těchto sladidel se zdá být sukralosa. Sladká chuť
sukralosy je popisována jako kvalitní, bez nepříjemných pachutí (Schiffmann, Gatlin, 1993).
Mezi senzorické vlastnosti, které se hodnotí u sladidel, patří intenzita sladké chuti, intenzita
hořké či kovové chuti, přetrvávání sladké nebo hořké chuti, závislost intenzity sladké chuti na
čase (tzv. time-intensity studies), přítomnost pachutí a další.
V této práci byla zvolena metoda časového profilu chuti (TI-study) pro sledování změny
intenzity sladké chuti sukralosy v závislosti na čase. Ve vodných roztocích srovnatelné
sladivosti je čas dosažení maximální intenzity chuti sukralosy srovnatelný se sacharosou
a ostatními sladidly (O’Brien Nabors, Gelardi, 1991). Intenzita sladké chuti v čase ukazuje, že
sukralosa má pomalejší doznívání sladké chuti než sacharosa. Nástup a přetrvávání sladké
chuti sukralosy jsou podobné vlastnostem aspartamu (Schiffmann, Gatlin, 1993).
MATERIÁL A METODY
Pro hodnocení byly použity roztoky sukralosy v pitné vodě. Sukralosa byla poskytnuta firmou
Tate&Lyle Sucralose, Inc. (SPLENDA® Sukralosa (DFF-1), Tate&Lyle Sucralose, Inc. 2006,
USA). Koncentrace sukralosy v roztoku byla 0,2 g.l-1. Vzorky pro hodnocení byly
předkládány ve stejných nádobkách (kádinkách) o objemu 25 ml, objem vzorku byl vždy
20 ml. Teplota všech podávaných vzorků byla přibližně 20 °C.
Při vlastním senzorickém hodnocení byly voleny takové podmínky, aby se co nejvíce
odstranily rušivé vlivy a zlepšila se tak přesnost stanovení, a aby se dosáhlo objektivních,
vzájemně srovnatelných výsledků. Podmínky jsou stanoveny mezinárodními normami,
kterými je mimo jiné definován způsob přípravy a předkládání vzorků (ČSN 560032).
Teplota ve zkušební místnosti se pohybovala mezi 20 a 23 °C a k osvětlení byl použit umělý
světelný zdroj (zářivka se spektrem odpovídajícím tělesu o teplotě 6500 K).
Jako hodnotitelé byli vybráni studenti Vysoké školy chemicko-technologické, hodnocení se
zúčastnilo 143 hodnotitelů, 74 % žen a 26 % mužů ve věku 19-21 let. Výsledky byly
zpracovány použitím programu Microsoft Excel 2007.
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VÝSLEDKY
Získané výsledky jsou zpracovány v následující tabulce (Tab. 1.) a grafu (Obr. 1).

Tab. 1: Časový profil intenzity sladké chuti sukralosy

t
(s)

(mm)

(mm)

t
(s)

(mm)

(mm)

5
10

61
61

21
22

45
50

27
23

22
21

15

56

21

55

20

20

20
25
30

50
44
38

20
21
22

60
65
70

17
15
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18

35

34

23

75

11

17

40

30

23

80

10

17

t (s) – čas, (mm) – průměrná intenzita sladké chuti,
0 = neznatelná, 100 = velmi silná

70

(mm) – směrodatná odchylka měření
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Obr. 1: Časový profil intenzity sladké chuti sukralosy
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Z tabulky a grafu byly odečteny následující hodnoty:
o maximum intenzity sladké chuti
o čas k dosažení maxima intenzity sladké chuti
o délka přetrvání sladké chuti
Maximum intenzity sladké chuti pro koncentraci 0,2 g.l-1 je 61 %, dosažené za 5 s.
Pro zjištění délky přetrvání sladké chuti byla křivkou doznívání vedena logaritmická spojnice
trendu s rovnicí:
Přibližná délka přetrvání sladké chuti odečtená z rovnice je 148 s. Pro potvrzení délky
doznívání by musela být provedena další měření.
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Obr. 2: Časový profil intenzity sladké chuti sukralosy – délka přetrvání sladké chuti

ZÁVĚR
Sladká chuť sukralosy rychle dosáhne maxima, při koncentraci 0,2 g.l-1 je intenzita sladké
chuti nejvyšší za 5 s, 61 %. Zároveň má při použitých podmínkách i dlouho přetrvávající
doznívání (odhadnuto na 148 s).
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 6046137305.
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SOUHRN
Sukralosa je intenzivní, nízkoenergetické sladidlo, přibližně 600krát sladší než sacharosa.
V současnosti se sukralosa používá např. při výrobě nápojů či cukrovinek a jako stolní
sladidlo. U sladidel se hodnotí např. intenzita a příjemnost sladké či hořké chuti, přítomnost
pachutí. Cílem práce bylo sledovat časový profil (TI-study) sladké chuti sukralosy.
Z časového profilu byly zjišťovány následující parametry: maximum a čas k dosažení maxima
intenzity sladké chuti, délka přetrvání sladké chuti a plocha pod křivkou doznívání.
V laboratoři senzorické analýzy studenti Vysoké školy chemicko-technologické hodnotili
časový profil sladké chuti sukralosy. Hodnocení se zúčastnilo 143 hodnotitelů, 74 % žen
a 26 % mužů ve věku 19-21 let. Bylo předloženo 20 ml vodného roztoku sukralosy
o koncentraci 0,2 g.l-1 v nádobě zakódované čtyřmístným kódem. Zjišťovala se intenzita
sladké chuti před a po spolknutí roztoku a následně po 5 s v intervalu 5-70 s po spolknutí.
Z křivky časového profilu sladké chuti je patrné, že sukralosa má doznívání sladké chuti
podobné aspartamu, delší než sacharosa.
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SLOŽENÍ MASTNÝCH KYSLIN TUKU ČOKOLÁDOVÝCH
VÝROBKŮ, POLEV NA DORTY A CUKROVÍ A POLEV
NA MÜSLI TYČINKÁCH
Jana Dostálová – Dobromila Lukešová – Barbora Malzerová – Anna Šípková
Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

Abstract
Chocolate sweets and icings (with vegetable fats different from cocoa butter) from the Czech
retail in the years 2005-2008 were analyzed for fatty acids composition. From the nutrition
point of view, namely cardiovascular diseases development, the composition of fatty acids of
most products fat was not favourable (high contents of saturated and trans unsaturated fatty
acids and the low content of polyunsaturated fatty acids).
Keywords: chocolate products, fatty acids composition, nutritional eveluation
ÚVOD
Od začátku devadesátých let minulého století došlo u nás ve spotřebě tuku a v příjmu
jednotlivých skupin mastných kyselin, tj. významných rizikových faktorů kardiovaskulárních
onemocnění, k řadě pozitivních změn. Kladně lze zejména hodnotit snížení obsahu tuku
a nasycených a trans nenasycených mastných kyselin v roztíratelných jedlých tucích
(margarinech). Stále však existují na našem trhu výrobky, jejichž tuk má vysoký obsah
nasycených a zejména trans nenasycených mastných kyselin, které mají prokazatelně za
následek zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění.
Obsah nasycených mastných kyselin nelze ve většině výrobků snížit z důvodů zachování
jejich funkčních vlastností. Obsah trans mastných kyselin, které jsou považovány za
rizikovější než nasycené mastné kyseliny, však lze snížit bez změny vlastností výrobku téměř
až k nule. Předpokládá to používat tuky ztužené jinými technologiemi než částečnou
hydrogenací (trans kyseliny v tucích vznikají v procesu ztužování vodíkem), které jsou však
ekonomicky méně výhodné.
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Mezi rizikové výrobky patří u nás i čokoládové výrobky, které nesplňují definice
čokoládových výrobků dle zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových
výrobcích – Vyhláška č.43/2005 Sb. v platném znění.
•

Čokoládou

se

rozumí

výrobek,

který

splňuje

požadavky

na

jakost

podle

přílohy č.9 – např. 35% kakaové sušiny (hořká čokoláda) nebo 25% kakaové sušiny
(mléčná čokoláda) – analyzované výrobky, mimo Kaštany ledové, tento a další požadavky
nesplňují, a proto jsou označeny jako pochoutky např. nugátová, kakaová, čokoládová
apod.
•

Pokud se název „čokoláda“ (hořká čokoláda) doplní označením „poleva“, musí výrobek
obsahovat nejméně 35% celkové kakaové sušiny, nejméně 31% kakaového másla
a nejméně 2,5% tukuprosté sušiny. Analyzované polevy tyto podmínky také nesplňují,
a proto jsou označeny např. dortová poleva tmavá.

•

Polevy na müsli tyčinkách také nepatří do skupiny čokoláda-poleva, ale jsou pouze
čokoládové (obsahují kakaový prášek v množství nutném pro označení čokoládová,
ztužený rostlinný tuk místo kakaového másla a jiné složky) nebo jogurtové, které obsahují
ztužený rostlinný tuk, jogurtový prášek, případně další složky.

MATERIÁL A METODY
Všechny analyzované vzorky byly zakoupeny v tržní síti ČR v letech 2005-2008.
Navážená čokoládová hmota (polevy byly z výrobků mechanicky odstraněny) byla v třecí
misce rozetřena s bezvodým síranem sodným. Zhomogenizovaný vzorek (30-50 g) byl
převeden do baňky a přidáno 200 ml hexanu. Vzorek byl třepán 15 min na třepačce a pak
ponechán stát 12 hodin. Vrchní hexanová vrstva byla převedena do baňky a odpařena. Mastné
kyseliny izolovaného tuku byly stanoveny plynovou chromatografií na kapilární koloně
100 m x 0,25 mm s nánosem stacionární fáze SP-2560 0,2 mikrometru od firmy Supelco Inc.,
Bellefonte PA, USA. Analýzy byly prováděny na přístroji HP6890, firmy Hewlett Packard.
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Obr. č. 1. Vývoj obsahu trans nenasycených mastných kyselin v čokoládových pochoutkách
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Tab. 1: Složení mastných kyselin v polevách na müsli tyčinkách, které měly vysoký obsah trans
nenasycených mastných kyselin

Poleva na tyčince

SFA

MUFA

PUFA

TFA

Fit műsli meruňka-jogurt

38,6

19,5

1,0

39,6

Fit műsli kokosová v čokoládě

38,1

20,6

2,4

38,1

Fit műsli pomeranč v čokoládě Frit

29,8

23,0

4,9

41,1

go čokoláda s hořkou polevou

32,9

21,4

1,5

43,2

go jahoda + jogurt

38,9

19,4

0,7

39,5

Monkey meruňková s jogurtovou polevou

32,8

23,2

5,3

37,6

Cerální tyčinka s jogurtovou polevou

34,7

21,1

2,1

41,0

Twiggy műsli tyčinka v jogurtové polevě švestska

44,3

14,8

1,3

38,7

MIXLI čokoládová s jogurtovou polevou

33,9

20,2

2,0

42,9

SFA – nasycené mastné kyseliny; MUFA – monoenové mastné kyseliny; PUFA – polyenové mastné
kyseliny; TFA - trans nenasycené mastné kyseliny

Celkem bylo analyzováno 16 polev na müsli tyčinkách, z kterých pouze 7 mělo nízký obsah.
U ostatních byl obsah TFA velmi vysoký. Vzhledem k tomu, že müsli tyčinky jsou
považovány za „zdravé“ potraviny a podíl polevy na výrobku není zanedbatelný by bylo
žádoucí motivovat výrobce ke snížení obsahu.
Ze 32 analyzovaných sezónních čokoládových výrobků (adventní kalendáře, čokoládové
figurky a další vánoční zboží) měl vysoký obsah TFA Adventní kalendář Fikar (29,3%
z celkových mastných kyselin). 5 výrobků mělo vysoký obsah nasycených mastných kyselin
Eiskonfet (91,1%), Santa Claus Hypernova (95,1%), Sněhulák Tesco (92,3%), Anděl Albert
(96,6%) a Mikuláš (96,5%) s vysokým podílem kyseliny myristové svědčící o použití
kokosového nebo palmojádrového tuku.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že:
•

u čokoládových pochoutek došlo ke zlepšení pouze u výrobku Zora

•

většina tuku polev na cukroví a polev na müsli tyčinkách má obsah TFA kolem 40%

•

ze 32 sezónních čokoládových výrobků pouze jeden měl vysoký obsah TFA
(29,3% z celkových mastných kyselin), ale u 5 výrobků byl v receptuře použit kokosový
tuk (vysoký obsah SFA a kyseliny myristové)
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•

celkově můžeme zhodnotit situaci na našem trhu z pohledu obsahu trans nenasycených
a nasycených mastných kyselin v čokoládových výrobcích, které nesplňují podmínku
zákona, aby mohly být označeny jako čokoláda jako neuspokojivou, i když k určitému
zlepšení, ve srovnání s předchozími léty, došlo.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MŠMT č. 6046137305
SOUHRN
Hořká čokoláda musí podle zákona o potravinách obsahovat minimálně 35 % kakaových
součástí a mléčná čokoláda alespoň 25 % kakaových součástí. Pokud se název „čokoláda“
doplní označením „poleva“, musí výrobek obsahovat nejméně 35 % kakaové sušiny, nejméně
31 % kakaového másla a nejméně 2,5 % tuku prosté sušiny. Řada čokoládových výrobků na
našem trhu tyto podmínky nesplňuje. Drahé kakaové máslo je v nich nahrazeno částečně
ztuženými tuky nebo tukem kokosovým či palmojádrovým. Tyto výrobky mezi které patří
různé čokoládové pochoutky, sezónní čokoládové výrobky (adventní kalendáře, figurky aj.)
čokoládové či kakaové polevy na dorty a cukroví a polevy na müsli tyčinkách většinou mají
vysoký obsah trans nenasycených mastných kyselin (až 48,9% z celkových mastných kyselin)
nebo nasycených mastných kyselin (až 96,6%), které jsou z hlediska zdravotního nevhodné.
V posteru bude prezentováno složení mastných kyselin tuku několika desítek čokoládových
výrobků a polev, které byly zakoupeny v tržní síti ČR v letech 2005-2008.
LITERATURA
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 43/2005 Sb. v platném znění.
BRÁT, J., DOSTÁLOVÁ, J.( 2007): Rozhoduje celkové složení tuku, Medical Tribune 3,
č. 9, A2-14,
MALZEROVÁ, B. (2008): Složení mastných kyselin vybraných potravinářských výrobků,
diplomová práce na Ústavu chemie a analýzy potravin VŠCHT
Adresa
Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká republika, e-mail: jana.dostalova@vscht.cz
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VLIV FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH NA BARVU HOVĚZÍHO MASA
Eliška Dračková – Jan Šubrt – Radek Filipčík
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of this work was evaluation of colour of beef meat (Musculus longissimus lumborum
et thoracis). For the analysis bulls (n = 164) were used. Content of pigments, remission and
pH 48 hours post mortem were determined in meat. The selected factors were evaluated in
dependence on the age at slaughter, the carcass weight and the netto daily weight gain. Highly
important differences (P < 0.01) were found out between the age category, the carcass weight
and the netto daily weight gain in contrast to content of pigments and remission. Signification
differences were not found out in pH 48 of meat, but it was found out in netto daily weight
gain.
Keywords: colour meat, pigments, remission, pH value, age at slaughter, carcass weight, bull
MATERIÁL A METODY
Pro analýzu barvy masa bylo vybráno 164 býků plemene českého strakatého skotu a galloway
a kříženců českého strakatého skotu s masnými plemeny (aberdeen argus, plavý akvitánský,
charolais, limousine, piemontese a masný simentál). V mase byly sledovány obsah svalových
pigmentů metodou dle Hornseye (1956), remise Spekolem 11 při vlnové délce 522 nm
a hodnota pH 48 zjištěná pH–metrem 340 s vpichovou elektrodou. Sledované ukazatele byly
vyhodnocovány v závislosti na věku zvířat v době porážky, na hmotnosti jatečně upraveného
těla

a

na úrovni

netto

přírůstku.

Zvířata

byla

rozdělena

podle

věku

do 4 skupin (1. < 500; 2. 501 – 600; 3. 601 – 650; 4. > 651 dnů), podle hmotnosti JUT
do 3 skupin (1. < 310; 2. 311 – 360; 3. > 361 kg) a u hladiny netto přírůstku také do 3 skupin
(1. < 530; 2. 531 – 600; 3. > 601 g.den-1). Statistické vyhodnocení bylo provedeno
v programu STATISTICA 8.0.. Průkaznost rozdílu byla stanovena na úrovni 95 % a 99 %
a byl použit Tukeyův HSD test.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Mezi věkovými kategoriemi býků byly zjištěny statisticky průkazné diference (P < 0,01)
v obsahu svalových pigmentů (3,40 ± 0,63 mg.g-1 – býci ve věku do 500 dnů – 4,03 ± 0,49
mg.g-1 u třetí skupiny a 4,51 ± 0,67 mg.g-1 u býků poražených ve věkovém rozmezí nad 651
dnů). CHLÁDEK a INGR (2004) uvádí u holštýnských býků poražených ve věku 434 dnů
obsah svalových pigmentů na úrovni 3,91 mg.g-1 a hodnotu remise 6,01 %. Obdobné hodnoty
obsahu svalových pigmentů (3,30 mg.g-1) a remise (7,77 %) publikovali ŠUBRT et al.
(2006a) v mase jalovic poražených ve věku 551 dnů. Nárůst obsahu svalových pigmentů
velmi úzce souvisel s poklesem hodnot remise (r = -0,25). Hodnota pH 48 masa, která je
s barvou v silné korelaci, nebyla věkem zvířat významně ovlivněna. Obsah svalových
pigmentů, hodnota remise a pH 48 v rámci věkových skupin je uvedena v tabulce 1.
Tab. 1: Vliv věku býků v době porážky na obsah svalových pigmentů, remisi a pH 48

Ukazatel

Věk (dny)

1,2,3,4

Počet

Pigmenty

Remise

zvířat

(mg.g-1)

(%)

1

41

3,40 ± 0,633,4

7,16 ± 3,422,3,4

5,63 ± 0,263,4

2

51

3,58 ± 0,703,4

5,69 ± 1,631

5,60 ± 0,253

3

35

4,03 ± 0,491,2,4

4,73 ± 1,421

5,47 ±0,061,2

4

37

4,51 ± 0,671,2,3

4,70 ± 1,321

5,51 ±0,081

Skupiny

pH 48

= P < 0,01 ; 1,2,3,4 = P < 0,05

Statisticky významné diference (P < 0,01) vykazovaly hodnoty obsahu svalových pigmentů
(3,63 ± 0,71 mg.g-1) hovězího masa z jatečně upraveného těla býků nedosahujících hmotnosti
310 kg a hodnoty obsahu svalových pigmentů (4,05 ± 0,74 mg.g-1) JUT vážících více
jak 361 kg. Na zvyšování obsahu svalových pigmentů vlivem vyšší porážkové hmotnosti
upozornil ŽUPKA (1970). K podobným závěrům dospěli ŠUBRT et al. (2006b) u býků, kdy
s rostoucí porážkovou hmotností hodnota svalových pigmentů stoupala (2,56 mg.g-1 u zvířat
s porážkovou hmotností do 580 kg až 3,47 mg.g-1při porážkové hmotnosti nad 641 kg).
Obdobně i v hodnotách remise byly prokázány vysoce průkazné (P < 0,01) diference
jatečných těl o hmotnosti do 310 kg (7,00 ± 3,32 %) a hodnotami remise vzorků svaloviny
získaných ze zvířat, jejichž JUT dosahovalo hmotnostního rozpětí 311 – 360 kg
(5,05 ± 1,47 %), případně přesahovalo hmotnost nad 361 kg (5,03 ± 1,34 %). Vliv hmotnosti
jatečně upraveného těla na hodnotu pH 48 nebyl prokázán (Tab. 2).
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Tab. 2: Vliv hmotnosti JUT na obsah svalových pigmentů, remisi a pH 48

Ukazatel
Hmotnost
JUT (kg)
1,2,3,4

Počet

Pigmenty

Remise

zvířat

(mg.g-1)

(%)

1

49

3,63 ± 0,713

7,00 ± 3,322,3

5,57 ±0,15

2

71

3,86 ± 0,78

5,05 ± 1,471

5,57 ± 0,26

3

44

4,05 ± 0,741

5,03 ± 1,341

5,54 ± 0,15

Skupiny

pH 48

= P < 0,01 ; 1,2,3,4 = P < 0,05

Statisticky významné diference (P < 0,01) byly stanoveny mezi jednotlivými úrovněmi netto
přírůstku v obsahu svalových pigmentů: 4,21 ± 0,70 mg.g-1 (u býků s netto přírůstkem do 530
g.den-1) a obsahu svalového barviva při ostatních hladinách netto přírůstku (3,68 ± 0,70
- netto přírůstek 531 – 600 g.den-1; 3,70 ± 0,75 mg.g-1- netto přírůstek nad 601 g.den-1).
Hodnoty remise masa byly průkazné (P < 0,01) mezi býky s netto přírůstkem do 530 g.den-1
a býky s netto přírůstkem 531 - 600 g.den-1 a dále ještě mezi skupinou býků s netto přírůstkem
531 - 600 g.den-1 a býky s netto přírůstkem nad 601 g.den-1 (Tab. 3). Intenzita výživy,
respektive výše netto přírůstku do 530 g.den-1 a nad 601 g.den-1 vykazovala vysoce průkazný
(P < 0,01) vliv na hodnotu pH 48 hovězího masa. Vlivem netto přírůstku na obsah svalových
pigmentů, hodnotu remise a pH 48 u býků se při obdobných závěrech zabýval ŠUBRT et al.
(2005).
Tab. 3: Vliv netto přírůstku na obsah svalových pigmentů, remisi a pH 48

Počet

Pigmenty

Remise

zvířat

(mg.g-1)

(%)

1

46

4,21 ± 0,702,3

5,34 ± 2,452

5,50 ± 0,093

přírůstek

2

42

3,68 ± 0,711

6,39 ± 2,821,3

5,51 ±0,113

(g.den-1)

3

76

3,71 ± 0,751

5,37 ± 1,862

5,62 ± 0,271,2

Ukazatel

Skupiny

Netto

1,2,3,4

pH 48

= P < 0,01 ; 1,2,3,4 = P < 0,05

ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že obsah svalových pigmentů v mase byl
průkazně ovlivněn porážkovým věkem zvířat. Se zvyšujícím se věkem, respektive s hmotností
jatečně upraveného těla docházelo k nárůstu zastoupení svalových pigmentů. Faktor
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„intenzita výživy“ negativně ovlivňoval obsah pigmentu. Se vzrůstajícím netto přírůstkem
klesalo zastoupení pigmentu v mase býků.
Vliv porážkového věku a vliv hmotnosti JUT na hodnotu remise byl prokázán mezi masem
zvířat poražených do věku 500 dnů a zvířaty poraženými ve vyšším věku a mezi hmotností
jatečně upraveného těla do 310 kg a nad 310 kg. Nejsvětlejší maso, resp. nejvyšší hodnota
remise, byla zjištěna u zvířat s úrovní netto přírůstku v rozmezí 531 – 600 g.den-1.
Hodnota pH 48 masa byla ovlivněna porážkovým věkem zvířat, kdy s narůstajícím věkem
nelineárně klesala hodnota pH 48 a úrovní výživy, kde se zvyšující se hladinou netto přírůstku
narůstalo pH 48 masa. Vliv hmotnosti jatečně upraveného těla na pH 48 nebyl prokázán.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou grantu MŠMT 2B06107.
SOUHRN
Cílem práce bylo zhodnocení barvy hovězího masa (Musculus longissimus lumborum et
thoracis) býků (n = 164). V mase byl stanoven obsah svalových pigmentů, hodnota remise
a pH 48 . Sledované ukazatele byly vyhodnocovány v závislosti na věku zvířat v době porážky,
na hmotnosti jatečně upraveného těla a na úrovni netto přírůstku.
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že obsah svalových pigmentů v mase byl
průkazně ovlivněn porážkovým věkem zvířat. Se zvyšujícím se věkem, respektive s hmotností
jatečně upraveného těla docházelo k nárůstu zastoupení svalových pigmentů. Faktor
„intenzita výživy“ negativně ovlivňoval obsah pigmentu. Se vzrůstajícím netto přírůstkem
klesalo zastoupení pigmentu v mase býků.
Vliv porážkového věku a vliv hmotnosti JUT na hodnotu remise byl prokázán mezi masem
zvířat poražených do věku 500 dnů a zvířaty poraženými ve vyšším věku, respektive mezi
hmotností jatečně upraveného těla do 310 kg a nad 310 kg. Nejsvětlejší maso, tj. maso
s nejvyšší hodnotou remise, bylo zjištěno u zvířat s úrovní netto přírůstku v rozmezí
531 – 600 g.den-1.
Hodnota pH 48 masa byla ovlivněna porážkovým věkem zvířat, kdy s narůstajícím věkem
nelineárně klesala hodnota pH 48 a úrovní výživy, kde se zvyšující se hladinou netto přírůstku
narůstalo pH 48 masa. Vliv hmotnosti jatečně upraveného těla na pH 48 prokázán nebyl.
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ZHODNOCENÍ SENZORICKÝCH VLASTNOSTÍ SÝRŮ POMOCÍ
BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ REFLEKTANČNÍ SPEKTROMETRIE
Michaela Dračková1 – Lenka Hudcová1 – Alena Saláková2 – Hana Přidalová1
– Bohumíra Janštová1 – Pavlína Navrátilová1 – Lenka Vorlová1
1

Ústav hygieny a technologie mléka
Ústav hygieny a technologie masa
FVHE VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno
2

Abstract
The present work evaluated the ability of near infrared (NIR) spectroscopy in predicting some
sensory attributes of Edam (n = 59) and smoked Edam cheese (n = 50). Colour values (L*, a*
a b*) were measured using a Minolta CM – 2600d spectrometer to determine L* (brightness),
a* (green-red component) and b* (blue-yellow component). A texture analyzer INSTRON
5544 was used to determination of firmness, cohesiveness and adhesivity. Spectral data were
collected over the range 10000 to 4000 cm-1 using a Fourier transform near infrared (FT-NIR)
spectrometer. Calibration equations were developed by partial least-squares (PLS) regression.
FT-NIR is possible to recommend as a method for assessment of sensory and texture
parameters in cheese.
Keywords: sensory properties, near-infrared spectroscopy, cheese
MATERIÁL A METODY
Vzorky sýrů (n = 59 - eidam; n = 50 - uzený eidam) pocházely z tržní sítě České republiky,
lišily se zemí původu a obsahem tuku v sušině (30 – 45 %).
Barva byla měřena spektrofotometrem Minolta CM - 2600d (Konica Minolta, Japonsko),
řízeno programem Spectra Magic 3.61. Nastavení přístroje: zdroj světla D65 a standardní úhel
pozorovatele 10°. Kalibrace provedena na bílou standardní destičku, měřící štěrbina 8 mm.
Hodnoty jsou průměrem z pěti měření. Naměřené vzorky vyhodnoceny v systému
CIEL*a*b*. Objektivní měření textury (tvrdost, soudržnost a lepivost) se provádělo na
přístroji INSTRON 5544 (Instron Corporation, Anglie), software Merlin. Byla provedena
analýza texturního profilu (TPA), kdy byly cylindrické vzorky sýrů o průměru 25 mm a výšce
20 mm stlačovány ve 2 cyklech na 50 % mezi stlačovacími deskami přístroje. Rychlost
příčníku byla 60 mm.min-1. Vzorky sýrů byly měřeny při teplotě 21 ± 2 °C.
Po homogenizaci vzorků nastrouháním proběhlo měření spekter vzorků na spektrometru
Nicolet Antaris Near-IR Analyzer ve spektrálním rozsahu 10000 – 4000 cm-1 se 100 scany.
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Čas snímání jednoho spektra se pohyboval okolo 1,5 minuty. Spektra byla měřena
na integrační sféře v režimu reflektance s kompresní kyvetou. Naměřená data byla zpracována
pomocí programu TQ Analyst verze 6.2.1.509 metodou PLS (částečných nejmenších čtverců).
Odlehlé standardy byly odstraněny pomocí programu Spectrum Outlier a Leveraga. Stejné
vzorky byly použity pro křížovou validaci. Ke statistickému vyhodnocení dat byl použit
párový T test STAT Plus (Matoušková et al., 1992).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Rozpětí referenčních hodnot jsou uvedena v tabulce č. 1.
Tab. 1: Referenční hodnoty

Parametr

n

x

min

max

s

eidam
L*

59

79,47

69,76

88,72

4,08

a*

59

0,72

-1,41

11,76

2,08

b*

59

22,06

18,17

36,98

4,03

tvrdost [N]

39

42,47

8,1

121,71

26,95

soudržnost [-]

39

1,35

1,24

1,4

0,03

lepivost [N]

39

0,10

0,04

0,31

0,06

uzený eidam
L*

50

80,04

74,32

87,36

2,73

a*

50

1,68

-1,52

6,69

2,20

b*

50

23,79

18,48

36,34

3,77

tvrdost [N]

50

37,43

11,54

86,82

18,67

soudržnost [-]

50

1,36

1,26

1,44

0,03

lepivost [N]

50

0,09

0,03

0,29

0,06

n – počet vzorků, x - průměr, min a max – minimální a maximální hodnota, s - směrodatná odchylka

Spektra vzorků byla snímána v rozsahu vlnočtů 10000 – 4000 cm-1. U každého modelu byl
vybrán vždy takový rozsah vlnočtů, aby bylo dosaženo co nejlepších kalibračních
a validačních výsledků. Typická NIR spektra jsou charakterizována lineárním rostoucím
trendem od kratších k delším vlnovým délkám. Lineární trend lze odstranit 1. derivací
spektra, používají se i derivace vyšší (Čurda aj., 2002). Použité derivace jsou uvedeny
v tabulce č. 2.
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Tab. 2: Kalibrační a validační výsledky

Parametr

PLS
faktory

kalibrace
derivace

R

SEC

validace
CCV
(%)

R

RMSECV

PCV
(%)

eidam
L*

1

1

0,74

2,45

3,12

0,70

2,58

3,28

a*

1

1

0,61

0,73

407,26

0,54

0,78

433,52

b*

3

2

0,46

1,20

5,83

0,32

1,29

6,27

tvrdost [N]

3

1

0,85

14,10

32,01

0,80

15,8

35,87

soudržnost

2

1

0,97

0,0072

0,53

0,91

0,011

0,84

lepivost [N]

2

1

0,94

0,021

17,24

0,92

0,025

20,55

uzený eidam
L*

5

0

0,79

1,21

1,51

0,71

1,41

1,76

a*

3

0

0,80

1,24

71,25

0,76

1,35

77,57

b*

4

0

0,91

1,06

4,65

0,87

1,28

5,61

tvrdost [N]

1

2

0,77

9,81

30,44

0,73

10,5

32,58

soudržnost

1

2

0,90

0,016

1,13

0,83

0,020

1,46

lepivost [N]

1

2

0,96

0,013

13,83

0,94

0,016

17,64

R – korelační koeficient, SEC – směrodatná odchylka kalibrace, CCV – kalibrační variační koeficient,
RMSECV – směrodatná odchylka validace, PCV – predikční variační koeficient

Hodnoty PLS faktorů pro jednotlivé kalibrační modely jsou uvedeny v tabulce č.2. Největší
počet PLS faktorů byl nalezen u eidamských sýrů pro ukazatel barvy b* a textury (tvrdost),
u uzených eidamských sýrů pro ukazatel barvy L*. Jedná se o složitější závislosti. I když je
koncentrační rozpětí hodnot poměrně vysoké, není pokryto hodnotami rovnoměrně a vznikají
tak ,,prázdná‘‘ místa v kalibračním souboru hodnot. Pro zlepšení regresní závislosti by bylo
vhodné doplnit model o další vzorky a tím by se snížil i počet PLS faktorů
(Šustová a Kuchtík, 2007).
Korelační koeficienty byly pro jednotlivé parametry získány u eidamského sýru v rozmezí od
0,97 pro soudržnost do 0,46 pro b* se směrodatnými odchylkami kalibrace 0,0072 a 1,20,
u uzeného eidamského sýru v rozmezí od 0,96 pro lepivost do 0,77 pro tvrdost se
směrodatnými odchylkami kalibrace 0,013 a 9,81. Spolehlivost modelů byla ověřena křížovou
validací. Bylo dosaženo korelačních koeficientů validace u eidamských sýrů v rozmezí
od 0,92 pro lepivost do 0,32 pro b* se směrodatnými odchylkami validace 0,025 a 1,29,
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u uzených eidamských sýrů v rozmezí od 0,94 pro lepivost do 0,71 pro L* se směrodatnými
odchylkami validace 0,016 a 1,41. Na základě posouzení rozdílů mezi korelačními
koeficienty a směrodatnými odchylkami kalibrace a validace, byly nejlepší modely získány u
eidamských sýrů pro soudržnost, u uzených eidamských sýrů pro lepivost. Největší rozdíly
byly zjištěny u eidamských sýrů pro b* a a*, u uzených eidamských sýrů pro L* a tvrdost
(tabulka č. 2). U některých parametrů byly nalezeny nižší korelační koeficienty, aby byla
zajištěna co nejvyšší robustnost kalibračních modelů.
Na základě posouzení hodnot parametrů kalibračních variačních koeficientů (CCV)
a predikčních variačních koeficientů (PCV) byla posouzena spolehlivost kalibračních modelů
(Jankovská a Šustová, 2003). V mezích velmi spolehlivé kalibrace jsou hodnoty CCV i PCV
pro sledované parametry L* a soudržnost u eidamských sýrů a L*, b* a soudržnost u uzených
eidamských sýrů. Párovým T-testem nebyly mezi referenčními hodnotami a vypočtenými
hodnotami pomocí NIR nalezeny statisticky významné rozdíly (p = 0,05).
Stanovením senzorických parametrů u sýrů pomocí NIR spektrometrie se zabývala řada
autorů např. Pillonel et al. (2007) a Karoui et al. (2006).
ZÁVĚR
Byly vytvořeny kalibrační modely pro barvu a textu sýrů. Výsledky byly posouzeny
na základě korelace mezi referenčními a vypočtenými hodnotami z kalibračních rovnic a
na základě směrodatných odchylek kalibrace a validace (SEC a RMSECV). Korelační
koeficient se nejvíce přibližoval hodnotě 1 u eidamských sýrů pro texturní parametr
soudržnost a u uzených eidamských sýrů pro texturní parametr lepivost, což je
pro použitelnost nejvhodnější. Na základě zhodnocení variačních koeficientů byly nalezeny
velmi spolehlivé kalibrace pro parametry L* a soudržnost u eidamských sýrů a L*, b* a
soudržnost u uzených eidamských sýrů. FT-NIR spektrometrie lze použít jako metodu
pro měření senzorických parametrů sýrů v mlékárenském průmyslu.
PODĚKOVÁNÍ

Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.

5.3.2009

58

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

SOUHRN
Cílem práce bylo zhodnocení využití blízké infračervené reflektanční spektrometrie (NIR)
pro posouzení některých senzorických vlastností sýrů (barva – L*, a*, b*, textura – tvrdost,
lepivost a soudržnost). Vzorky eidamských sýrů (n = 59) a uzených eidamských sýrů (n = 50)
byly zakoupeny v tržní síti České republiky. Barva sýrů byla měřena spektrofotometrem
Minolta CM – 2600d a objektivní měření textury bylo provedeno na přístroji INSTRON 5544.
Spektra byla naměřena na integrační sféře v režimu reflektance s kompresní kyvetou ve
spektrálním rozsahu 10000 – 4000 cm-1 se 100 scany. Kalibrační modely byly vytvořeny
pomocí metody částečných nejmenších čtverců (PLS) a následně byly ověřeny pomocí crossvalidace. Statistické zhodnocení bylo provedeno na základě korelačních koeficientů (R)
a směrodatných odchylek kalibrace (SEC) a validace (RMSECV). Tato práce ukazuje na
možnost využití NIR pro určení senzorických vlastností sýrů.
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DÔLEŽITOSŤ ČISTIACICH A DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV
V PRVOVÝROBE MLIEKA
Vladimír Foltys – Katarína Kirchnerová
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SR

Abstract
We know that primary production today has a broad scale of cleansing and disinfecting agents
at disposal. Their assortment is rich and firms that offer these products convince users of
advantages of their products. With milk is important its amount and quality as well.
Qualitative properties and parameters in milk can be divided, from a broad point of view,
according to the succession of importance as follows:
hygienic parameters,
component parameters,
technological parameters.
The term “milk quality” is often understood in a strict sense only in connection with hygienic
parameters. Even if not all parameters are strictly clear-cut and they are of universal validity.
And right here is the importance of cleansing and disinfecting. Cleansing and disinfecting is
directly, sometimes indirectly related with the quality of hygiene parameters, namely with
microbiological quality, somatic cell counts and inhibitory substances.
We expect from cleansing and disinfecting agents quick effect, solubility in water, good
removal of organic and anorganic impurities, effective against microorganisms, operating in
all types of water hardness, without corrodibility, which are quickly and well washed down
from surfaces, and ecologically friendly.
Keywords: milk, cleansing and disinfecting agents,
ÚVOD, MATERIÁL A METÓDY
Určite každý zootechnik nám dá za pravdu, že vyrobiť kvalitné mlieko bez čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov nie je možné. Stará zásada, že čo je mokré, je čisté, už dávno
neplatí. K tomu, čo musí byť čisté, je dnes potrebné, aby bola dodržaná zákonitosť, že to musí
byť aj dezinfikované. Vieme, že dnes disponuje širokou škálou čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov, ich sortiment je široký a firmy núkajúce tento tovar presviedčajú užívateľov
o výhodách ich prostriedkov. Preto tento príspevok by mal ukázať cestu, pravidlá a možno aj
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návod o možnostiach využívania čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v prvovýrobe
mlieka.
Popri množstve mlieka je dôležitá jeho kvalita. Kvalitatívne vlastnosti a ukazovatele mlieka
môžeme z najširšieho zorného uhla rozdeliť podľa poradia dôležitosti na:
1. hygienické ukazovatele,
2. zložkové ukazovatele,
3. technologické ukazovatele.
Často je pojem „kvality mlieka“ v užšom slova zmysle chápaný len vo vzťahu na hygienické
ukazovatele. I keď určite všetky ukazovatele nie sú presne vyhranené a sú intermediálne. A tu
je práve tá dôležitosť problematiky čistenia a dezinfekcie. Čistenie a dezinfekcia má priamy,
niekedy nepriamy vzťah a dôležitosť pri zabezpečovaní kvality hygienických ukazovateľov,
teda konkrétne na mikrobiologickú kvalitu, na počet somatických buniek a na inhibičné látky.
Určite nebudeme hodnotiť konkrétne prípravky, v rámci objektivity ukážeme na to, čo musia
jednotlivé čistiace a dezinfekčné prostriedky mať, a čo musia zabezpečovať pri výrobe
mlieka.
Obecne od čistiacich a dezinfekčných prostriedkov očakávame rýchly účinok, rozpustnosť vo
vode, dobre odstraňujúce organické a anorganické nečistoty, účinnú pôsobnosť proti
mikroorganizmom, pracujúcich pri všetkých tvrdostiach vody, bez korozívnosti, aby sa rýchlo
a dobre odplavovali z povrchov a boli znášanlivé so životným prostredím.
Kvalita potravín je určovaná kvalitou potravinárskych surovín. Ale až teraz dostáva plnú
podporu v podobe trendu realizácie „Národných programov akosti“. Je tak všeobecne
vytvorená filozofia súčasného potravinárstva o ochrane zdravia konzumentov kontrolou
a riadením kvality potravinárskych surovín a využitie systému filozofie HACCP v prvovýrobe
mlieka.
V našich podmienkach, kde je prevaha väčších stád dojníc a vyššej koncentrácie zvierat,
platia náročnejšie podmienky na využívanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
V nasledujúcom texte objasníme problematiku hygienických ukazovateľov kvality mlieka.
Popíšeme miesta, úskalia a čas, kde venovať pozornosť pri využívaní čistenia a dezinfekcie
v prvovýrobe mlieka.
Mikrobiologická kvalita – celková mikroflóra mlieka je tvorená celkovým počtom
mezofilných mikroorganizmov (CPM) a psychrofilnými mikroorganizmami, ktoré rastú pri
nízkych teplotách, a z biologického hľadiska sú predstavované hlavne druhmi rodu
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Pseudomonas. Hodnota CPM charakterizuje celkovú hygienicko-sanitačnú úroveň získavania
mlieka. Preto je CPM jedným z hlavných ukazovateľov hygieny. Zdrojom CPM sú hlavne
mikrobiologicky kontaminované povrchy, ktoré v priebehu dojenia prídu do styku s mliekom.
Ďalším zdrojom kontaminácie je povrch vemena a infikovaná mliečna žľaza. Hodnota CPM
však nijako nenaznačuje na možný zdroj mikrobiologickej kontaminácie. Základy prevencie
spočívajú v dôslednom dodržiavaní hygienických návykov pri celej technológii dojenia
a v dôslednom vykonávaní sanitácie a čistenia dojacích zariadení. Moderné technológie
a účinné dezinfekčné prostriedky však prinášajú aj negatíva – vedú k obmedzeniu
kontaminácie mlieka acidogénnou mikroflórou (baktérie mliečneho kysnutia). Tá potom
nemôže pôsobiť antagonisticky proti lipolytickým a proteolytickým baktériám. Dosahuje sa
pomer kyslomliečnych a nekyslomliečnych baktérií 1:7 až 1:12, namiesto 1:0,5 až 1:4.
Koliformné baktérie charakterizujú, tak ako CPM, celkovú hygienicko-sanitačnú úroveň.
Názor, že ide výhradne o fekálne znečistenie mlieka patrí minulosti. Sú poznatky, že sú
schopné prežívať v nekvalitne vydezinfikovanom potrubí dojacích zariadení. Počet
psychrotrofných mikroorganizmov taktiež slúži ako hygienický ukazovateľ a mliekari ho
považujú za dôležitejší ako CPM. Tieto mikroorganizmy disponujú termostabilnými
enzýmami, ktoré sú schopné prežiť pasterizáciu v aktívnej forme. Prevencia proti vysokej
hladine týchto mikroorganizmov má rovnaké zásady ako proti CPM. Termorezistentné
a spórotvorné baktérie sú najhoršou zložkou CPM, tiež prežívajú pasterizáciu. Ich vegetatívne
formy degradujú tukovú a bielkovinovú zložku mlieka. Ako zdroj kontaminácie označujeme
krmivá, hlavne nekvalitné siláže a senáže, lebo často ide o baktérie maslového typu. Spóry
prechádzajú zažívacím traktom dojníc a prostredníctvom výkalov prechádzajú do podstielky
a na vemeno. Tu je dôležitá čistota a dezinfekcia ustajňovacích priestorov a toaleta vemena
pred a po dojení.
Zdravotný stav vemena – počet somatických buniek (PSB) – je jednak hygienický
ukazovateľ, ale hlavne ukazovateľ zdravotného stavu mliečnej žľazy. PSB sa zvyšuje
s výskytom a nárastom intenzity infekčného procesu. Prevencia zvýšeného PSB je hlavne
v dôslednom dodržiavaní hygienických pravidiel a režimov pri dojení a v rešpektovaní
pravidiel kontrolného mastitídneho programu. Cieľom každého výrobcu mlieka je zníženie
klinických mastitíd na úroveň 5 % dojených kráv. Dosiahnutie tejto hodnoty v súvislosti
s výskytom environmentálnych mastitíd (ktorých výskyt má dlhodobo narastajúci trend) je
možné len s dlhodobým zabezpečením čistého vonkajšieho prostredia. Akýkoľvek krok, ktorý
zníži bakteriálny tlak na koniec ceckového kanálika, je účinný. Preto robenie predippingu
a postdippingu patrí k veľmi účinným nástrojom zníženia bakteriálnej kontaminácie.
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Predipping, dezinfekčné ošetrenie vemena pred dojením, je schopný znížiť výskyt zápalov
spôsobených patogénmi z vonkajšieho prostredia až o 60 %. Dôležitá je aplikácia
dezinfekčných prostriedkov na cecky po dojení, postdipping. V súvislosti s nárastom
environmentálych mastitíd je nutné sa orientovať na bariérové prostriedky.
Inhibičné látky – sú to cudzorodé substancie, od antibiotík, rezíduí dezinfekčných
a sanitačných prostriedkov, po iné chemické látky, ktoré ohrozujú spracovateľské technológie
a zvyšujú riziko pre zdravie konzumentov.
Je všeobecne známe, že najväčšie riziko spôsobujú reziduá antbiotík. V praxi pri sanitácii
dojacieho zariadenia bežne používanými dezinfekčnými prostriedkami, tieto nemôžu byť pri
doporučených koncentráciách zachytené ako reziduá inhibičných látok. Dôvodom je slabá
citlivosť mikrobiologických testov na tieto látky.
ZÁVER
Na záver teda zosumarizujeme využitie prostriedkov k čisteniu a dezinfekcii v prvovýrobe
mlieka.
Ako možno podľa použitia určiť, kde je možné využitie čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov:
1. Prostriedky pre hygienu mliečnej žľazy. Tu sú hlavne prostriedky na ošetrenie vemena
pred dojením, kde takáto toaleta vemena výrazne znižuje mikrobiálnu kontamináciu
kože ceckov. Aplikácia dezinfekčných prostriedkov po dojení. Tu sa treba orientovať
na skutočne bariérové prípravky v súvislosti s nárastom mastitíd spôsobených
environmentálnymi patogénmi.
2. Prostriedky na hygienu dojacích zariadení a zariadení na úschovu mlieka. Pri
štandardných sanitačných režimoch je osvedčený systém 1:1, t.j. striedanie kyslých
a zásaditých prostriedkov, najlepšie od jedného výrobcu, pracujúcich pri rovnakých
teplotách a rovnakých koncentráciách.
3. Prostriedky na hygienu maštalí, ustajňovacích priestorov, technologických zariadení.
Tie musia mať širokospektrálny účinok, výhodné je použitie za studena a mať
účinnosť aj proti plesniam, kvasinkám a vírusom.
4. Prostriedky na hygienu paznechtov. Výhodný je prípravok na skupinovú aj
individuálnu aplikáciu. Musí čistiť a ošetrovať paznechty a musí mať baktericídne
a fungicídne účinky.
5. Prostriedky na hygienu rúk dojičov – musia mať baktericídne a fungicídne a virucídne
účinky a mať dlhodobý účinok počas celého dojenia.
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Sme si vedomí toho, že tento príspevok nemôže obsahovať všetky informácie o danej
problematike, dokumentuje len základné požiadavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky.
Odporúčame chovateľom využívať poradenský servis výskumných inštitúcií pre možnosti
využitia a používania daných prostriedkov v jednotlivých chovoch, s cieľom vyrobiť surové
kravské mlieko hygienicky a zdravotne nezávadné.
SÚHRN
Vieme, že prvovýroba dnes disponuje širokou škálou čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
ich sortiment je široký a firmy núkajúce tento tovar, presviedčajú úžívateľov o výhodách ich
prostriedkov.
Popri množstve mlieka je dôležitá jeho kvalita. Kvalitatívne vlastnosti a ukazovatele mlieka
môžeme z najširšieho zorného uhla rozdeliť podľa poradia dôležitosti na:
•

hygienické ukazovatele,

•

zložkové ukazovatele,

•

technologické ukazovatele.

Často je pojem „kvality mlieka“ v užšom slova zmysle chápaný len vo vzťahu na hygienické
ukazovatele. I keď určite všetky ukazovatele nie sú presne vyhranené a sú intermediálne. A tu
je práve tá dôležitosť problematiky čistenia a dezinfekcie. Čistenie a dezinfekcia má priamy,
niekedy nepriamy vzťah a dôležitosť pri zabezpečovaní kvality hygienických ukazovateľov,
teda konkrétne na mikrobiologickú kvalitu, na počet somatických buniek a na inhibičné látky.
Obecne od čistiacich a dezinfekčných prostriedkov očakávame rýchly účinok, rozpustnosť vo
vode, dobre odstraňujúce organické a anorganické nečistoty, účinnú pôsobnosť proti
mikroorganizmom, pracujúcich pri všetkých tvrdostiach vody, bez korozívnosti, aby sa rýchlo
a dobre odplavovali z povrchov a boli znášanlivé so životným prostredím.
Adresa
Ing. Vladimír Foltys, PhD., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky,
Slovenská republika, e-mail: foltys@scpv.sk
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MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRY DRŮBEŽÍHO MASA
SKLADOVANÉHO V MODIFIKOVANÉ ATMOSFÉŘE
Leo Gallas – Alena Saláková
Ústav hygieny a technologie masa,VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno

Abstract
This study focused on the effects of modified atmosphere on the microbiological quality of
chicken meat. The chickens were divided into 2 groups of modified O 2 atmospheres. The first
group was exposed to an atmosphere consisting of 75 % O 2 and 25 % CO 2 (atmosphere A).
The second group was exposed to an atmosphere of 75 % N 2 and 25 % CO 2 (atmosphere B).
The packaged meat was stored at 2 - 4 °C for 14 days. Microbiological analysis was carried
out on days 0, 3, 9 and 14.
We didn’t determine significant difference between used modified atmospheres in
psychotropic microorganisms count. We determine significant correlation between storage
time and O 2 concentration and between storage time and psychotropic microorganisms count.
Keywords: microbiology, modified atmosphere packaging, shelf-life
ÚVOD
Drůbeží maso zaujímá významné místo v jídelníčku moderního člověka. Drůbeží maso
a výrobky jsou spotřebiteli oblíbené pro svou vysokou nutriční hodnotu, snadnou dostupnost
a nízkou cenu (Barbut, 2002).
Oxid uhličitý je nejvýznamnějším antimikrobiálním faktorem modifikované atmosféry. Jeho
inhibiční účinek spočívá v prodloužení doby růstu mikroorganismů (Reddy et al., 1992).
Proto, aby se dostavil inhibiční účinek, je nezbytná minimální koncentrace CO 2 ve výši
20 – 30 %. Jeho nevýhodou je pokles koncentrace v průběhu skladování v důsledku jeho
rozpouštění ve vodě a tuku baleného masa (Stiles, 1991). Kyslík má ve vysokých
koncentracích inhibiční účinek na přítomnou mikroflóru. A samozřejmě, jako takový inhibuje
růst anaerobní mikroflóry (Phillips, 1996). Dusík se jako inertní plyn v modifikované
atmosféře používá jako plnidlo, které má zabraňovat zhroucení obalu, protože oproti CO 2 má
nízkou rozpustnost ve vodě a tuku. Dusík se v modifikovaných atmosférách také používá jako
náhrada za kyslík tam, kde chceme zamezit růstu aerobní mikroflóry a chceme zabránit
žluknutí lipidů vlivem kyslíku (Farber, 1991).
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Mikroflóru kuřecího masa bezprostředně po jatečním opracování tvoří převážně mesofilní
mikroflóra. V průběhu chladírenského skladování se dominantní složkou mikroflóry stává
psychrotrofní mikroflóra. U aerobně baleného drůbežího masa je z 50 – 90 % tvořena zástupci
rodu Pseudomonas. Jeho nejčastějšími zástupci jsou P. fragi, P. fluorescens a P. putrefaciens
(Arnaut-Rollier et al., 1999; Charles et al., 2006).
Převážný podíl specifické mikroflóry masa baleného v MA bez obsahu kyslíku tvoří
psychrotrofní bakterie mléčného kvašení. Tyto bakterie mohou způsobovat poměrně rychlé
kažení MA baleného masa v průběhu skladování (Björkroth et al., 2000; Borch et al., 1996).
Jimi způsobené rozkladné procesy se projevují změnami barvy, zápachem, změnami chuti
nebo tvorbou plynu či slizu (Björkroth et al., 2000; Borch et al., 1996). Konkrétně zhoršení
kvality masa baleného v MA způsobují zejména příslušníci rodů Carnobacterium,

Lactobacillus a Leuconostoc (Borch et al., 1996).
Tato práce se zabývá rozvojem psychrotrofní mikroflóry u jednotlivých částí děleného
kuřecího masa chladírensky skladovaného ve dvou druzích modifikované atmosféry.
MATERIÁL A METODY
Použitým materiálem byla kuřata opracovaná běžným způsobem ve výrobním podniku. Po
vychlazení byla kuřata rozpůlena a jednotlivé půlky byly zabaleny do dvou typů
modifikované atmosféry. První použitá atmosféra obsahovala 75 % O 2 a 25 % CO 2
(atmosféra A), druhá použitá atmosféra obsahovala 75 % N 2 a 25 % CO 2 (atmosféra B).
Takto zabalené maso bylo chladírensky skladováno při teplotě 2 - 4 °C po dobu čtrnácti dnů.
Do každé atmosféry bylo zabaleno deset sérií vzorků, přičemž každá série obsahovala čtyři
kuřecí půlky pocházející ze dvou stejných kuřat. K mikrobiologické analýze byly jednotlivé
vzorky odebírány nultý, třetí, devátý a čtrnáctý den skladování.
Teplota skladování byla zaznamenávána v třicetiminutových intervalech digitálním
termometrem LOGGER S3120 (COMET SYSTEM, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, ČR).
U jednotlivých balení se měřila koncentrace O 2 pomocí analyzátoru OxiMETR (VEIT
Electronics, Brno, ČR).
Stanovení psychrotrofních mikroorganismů se provádělo podle ČSN ISO 17410 (560119)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních
mikroorganismů na PCA mediu (HiMedia Laboratories Ltd., Mumbai, India), po dobu 10 dnů
při 6,5 °C.
Získaná data byla statisticky vyhodnocena.
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VÝSLEDKY
MAP kuřecí maso bylo skladováno v chladírně při teplotě 2 – 4 °C. Průměrná teplota
v průběhu celého skladování byla 3,2 ± 0,7 °C.
Použité MA se od sebe výrazně odlišovaly koncentrací O 2 . MA A obsahovala v okamžiku
balení 74,8 ± 0,3 % O 2 zatím co MA B pouze 0,4 ± 0,2 % O 2 . Koncentrace O 2 u MA B se po
celou dobu skladování pohybovala kolem půl procenta, zatím, co u MA A se koncentrace O 2
snižovala, až na 55,9 ± 6,6 % v poslední den měření.
Tabulka č. 1 ukazuje procentuální obsah kyslíku v příslušné modifikované atmosféře. Tabulka
č. 2 ukazuje počty psychrotrofních mikroorganismů v různých částech baleného kuřecího
masa v průběhu skladování.
Počáteční hodnoty psychrotrofních mikroorganismů činily u kůže 4,6 resp. 4,9 log 10 cfu g-1.
Po třech dnech skladování byly počty u vzorků z atmosféry A i B prakticky beze změny
(4,7 log 10 cfu g-1). Po devíti dnech skladování byl zjištěn výrazný nárůst hodnot u u obou MA
(7,0 resp. 6,8 log 10 cfu g-1). Na konci skladování byly hodnoty psychrotrofních
mikroorganismů u obou typů balení prakticky stejné (7,8 resp. 7,6 log 10 cfu g-1).
Počáteční hodnoty psychrotrofních mikroorganismů se u prsní a stehenní svaloviny v obou
typech MA pohybovaly kolem 3,0 log 10 cfu g-1. Po třech dnech se hodnoty u prsní i stehenní
svaloviny v obou MA mírně snížily. Po devíti dnech skladování byl, stejně jako u kůže,
zjištěn výrazný nárůst hodnot u prsní i stehenní svaloviny skladované v MA A i B. Po čtrnácti
dnech skladování činily hodnoty u prsní svaloviny 6,5 resp. 5,8 log 10 cfu g-1 a u stehenní
svaloviny 6,7 resp. 6,0 log 10 cfu g-1.
Rozvoj psychrotrofních mikroorganismů měl u obou MA stejný průběh, ať už se jednalo
o kůži nebo prsní a stehenní svalovinu. U obou MA jsme v době zabalení, stejně tak i ve
všech odběrových dnech zjistili stat. průkazné rozdíly (p < 0,001) v hodnotách psychrotrofní
mikroflóry mezi kůží a prsní svalovinou a mezi kůží a stehenní svalovinou. Mezi hodnotami
u prsní a stehenní svaloviny jsme na počátku ani v průběhu skladování nezjistili žádné stat.
průk. rozdíly ani u jedné MA. Mezi vzorky kůže, prsní svaloviny a stehenní svaloviny
pocházejícími z MA A a B nebyl zjištěn stat. průk. rozdíl v počtech psychrotrofních
mikroorganismů.
Byly zjištěny stat. průkazné korelace mezi dobou skladování a koncentrací O 2
v modifikované atmosféře. Pro MA A -0,6392 (p < 0,001). Pro MA B 0,3689 (p < 0,05)
Rovněž byly zjištěny (převážně statisticky průkazné) korelace mezi počty psychrotrofních
mikroorganismů a dobou skladování; dále mezi počty psychrotrofních mikroorganismů a
koncentrací O 2 v modifikované atmosféře (Tabulka č. 3).
5.3.2009

67

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

Tab. 1: Změny v koncentraci O 2 [obj. %] v modifikované atmosféře A a B v průběhu skladování
0. den
74.8 ± 0.3
0.4 ± 0.2

A
B

3. den
65.9 ± 9.3
0.6 ± 0.2

9. den
58.2 ± 8.9
0.6 ± 0.4

14. den
55.9 ± 6.6
0.7 ± 0.3

(průměr ± sm. odch.)

Tab. 2: Změny v počtech [log 10 cfu g-1] psychrotrofních mikroorganismů u jednotlivých částí
kuřecího masa baleného v modifikované atmosféře A a B v průběhu skladování
A – kůže
A – prsní svalovina
A – stehenní svalovina

0. den
4.6 ± 0.6
3.1 ± 0.2
2.8 ± 0.3

3. den
4.7 ± 0.7
2.7 ± 0.4
2.5 ± 0.4

9. den
7.0 ± 0.5
4.4 ± 0.5
4.5 ± 0.4

14. den
7.8 ± 0.7
6.5 ± 0.7
6.7 ± 0.7

B – kůže
B – prsní svalovina
B – stehenní svalovina

4.9 ± 0.7
3.1 ± 0.6
2.7 ± 0.7

4.7 ± 0.6
2,8 ± 0.5
2.4 ± 0.6

6.8 ± 0.6
4.8 ± 0.6
4.8 ± 0.3

7.6 ± 0.2
5.8 ± 0.8
6.0 ± 0.7

(průměr ± sm. odch.)

Tabulka č. 3: Korelace mezi dobou skladování, koncentrací O 2 v modifikované atmosféře
a počty psychrotrofních mikroorganismů
A – kůže
A – prsní svalovina
A – stehenní svalovina

doba skladování
0.8584 + + +
0.7751 + + +
0.9204 + + +

konc. O 2
-0.6443 + + +
-0.5351 + + +
-0.5648 + + +

B – kůže
B – prsní svalovina
B – stehenní svalovina

0.8820 + + +
0.7968 + + +
0.9009 + + +

0.3237 +
0.2870
0.2690

+
+++

p < 0,050
p < 0,001

ZÁVĚR
V rámci tohoto konkrétního experimentu jsme zjistili, že psychrotrofní mikroflóra se
u daného materiálu z kvantitativního hlediska rozvíjela prakticky stejně bez ohledu na typ
použité modifikované atmosféry. Toto stanovení je tedy nutno kombinovat s rozšiřujícími
mikrobiologickými analýzami a analýzami na stanovení senzorické přijatelnosti.
PODĚKOVÁNÍ

Tato práce vznikla za podpory Výzkumného záměru MŠMT ČR 6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
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Microbiological quality of poultry meat stored in modified atmosphere
SOUHRN
Náš experiment se zabývá účinkem modifikované atmosféry o různém složení na
mikrobiologické, chemické a senzorické parametry kuřecího masa. Byly použity dvě
modifikované atmosféry. První obsahovala 75 % O 2 a 25 % CO 2 (mod. atm. A – MA A).
Druhá obsahovala 75 % N 2 a 25 % CO 2 (mod. atm. B – MA B). Teplota skladování se
pohybovala v rozmezí 2 – 4 °C. Celková délka skladování činila 14 dní. Mikrobiologická
analýza byla prováděna v den zabalení a dále potom po třech, devíti a čtrnácti dnech
skladování. Konkrétně se stanovovaly počty psychrotrofní, koliformní a laktacidogenní
mikroflóry dle příslušných ISO norem. Společně s mikrobiologickým rozborem se měřila
koncentrace O 2 v modifikované atmosféře.
Po vyhodnocení získaných dat jsme zjistili statisticky průkazné korelace mezi počty
mikroorganismů a délkou skladování; dále pak mezi počty mikroorganismů a koncentrací
kyslíku v modifikované atmosféře. Počty sledovaných mikroorganismů se v závislosti na
použité atmosféře statisticky průkazně lišily. Pro celkové vyhodnocení vhodnosti dané MA, je
třeba posoudit všechny sledované parametry komplexně.
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FORTIFIKACE PŠENIČNÉ MOUKY SVĚTLÉ PŘÍDAVKY
NETRADIČNÍCH PLODIN
Marie Hrušková – Michala Kubalová – Markéta Bachanová – Ivan Švec
Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 6, 160 88 Praha 6

Abstract
Wheat flour as a basic material for wheat bread can be fortificated by non-traditional cereals
with the aims to obtain comparable cereal product quality and use standard technological
processing. Additions of 10 and 20% of corn, millet, buckwheat, soya, lupin and amaranth
flour to bright wheat ones were evaluated by means of the rheological equipments
(farinograph, alveograph, amylograph, fermentograph, maturograph and oven spring). Baking
test was performed according to the internal method. The wheat dough features confirmed its
dependence on the sort and amount of supplements. In comparison to the standard, the
positive effect was brought by 10% of tested samples, mostly on water absorption and bread
volume. Higher addition was connected with negative influence on dough stickiness and
bread sensory features.
Keywords: wheat flour, non-traditional cereals, dough and bread evaluation
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka světlá jako základní surovina pro výrobu pšeničného pečiva může být pro
zachování srovnatelných znaků výrobků obohacena o mouky z jiných zdrojů v množství do
30 % při užití obvyklých technologických postupů. Vlivem přídavků kukuřice, prosa,
pohanky, sóji, lupiny a amarantu na vlastnosti pšeničné mouky, těsta a cereálních výrobků se
zabývají např. práce Manful et al. (1993), Bok-Ram-Kim et al. (2000), Doxastakis et al.
(2002), Martinez-Villaluenga et al. (2006) a Grobelnik Mlakar et al. (2007).
Pro sledování vlivu netradičních plodin byly testovány hladké mouky vyrobené desintegrací
vzorků prosa (P1), kukuřice (P2), pohanky (P3), sóji (P4), lupiny (P5) a amarantu (P6).
Přídavek činil pro všechny zkoušky 10 a 20 % na mouku (P0) – komerční vzorek pšeničné
mouky hladké světlé, sklizeň 2007. Vlastnosti hladké mouky jsou popsány základními
jakostními znaky, mouky z netradičních plodin odlišuje obsah bílkovin stanovený podle
Kjeldhala. Reologické znaky základní i fortifikované mouky hodnotí vybrané ukazatele
získané měřením na farinografu, alveografu a amylografu podle příslušných ČSN ISO norem.
Dále byly sledovány technologické znaky pro tři fáze fermentace těsta (fermentograf,
maturograf, OTG přístroj) a proveden pekařský pokus podle interní metodiky VŠCHT Praha.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Pekařská mouka světlá (standard – P0) odpovídá průměrné pekařské kvalitě podle
analytických znaků, které jsou ve sledovaných hodnotách v souladu s normovanými pro tento
druh (Tab. 1). Hladké mouky z kukuřice, prosa a pohanky se vyznačují řádově srovnatelným
obsahem bílkovin. Vzorek amarantu má o cca 50 % více bílkovin než pšeničná mouka. Pro
sóju a lupinu bylo podle očekávání zjištěno jejich více než trojnásobné množství (34,8 % a
37,1 %). Z ostatních faktorů je přínosný žlutý odstín mouky ze sledovaných plodin
s výjimkou mleté neloupané pohanky, kde má vzorek spíše patrný nádech blížící se barvě
žitné mouky.
Přídavkem plodin P1 –
P6 došlo k významnému
zvýšení

vaznosti

pšeničné

mouky

a

prodloužení doby vývinu
těsta.

Farinografické

Tab. 1 Základní jakostní znaky
Znaky
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
(%) 13,9 11,5 11,1 12,4 7,7 7,0 9,3
Vlhkost
(%) 0,58
–
–
–
–
–
–
Popel
–
–
–
–
–
–
Mokrý lepek (%) 35,4
(%) 11,5 11,5 10,1 13,8 34,8 37,1 17,8
Bílkoviny
(ml) 49
–
–
–
–
–
–
Zeleny test
–
–
–
–
–
–
Číslo poklesu (s) 363

znaky byly nejvíce ovlivněny moukou z pohanky, sóji, lupiny a amarantu. Přídavek sóji a
lupiny zvýšil farinografickou vaznost o 17 %, resp. 32 % a prodloužil dobu vývinu cca o
130 %. Negativní vliv plodin P1 – P6 se projevil zvýšením hodnoty stupně změknutí, lupina a
amarant dále snížily stabilitu těsta. Všechny testované plodiny významně ovlivnily
viskoelastické vlastnosti základního pšeničného těsta; nárůst alveografické pevnosti a snížení
tažnosti se projevily zvýšením poměrového čísla. Silně negativní účinek na viskoelastické
chování těsta měla sója a amarant, jejichž přídavkem k pšeničné mouce došlo ke zvýšení
poměrového čísla na pětinásobek původní hodnoty. Přídavek lupiny zvýšil poměr pevnosti a
tažnosti
Přídavek 10 %
400

pšeničného těsta

350

Byly

zjištěny i změny
alveografické
energie

–

s výjimkou
přídavku lupiny
dochází
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Přídav ek 20 %

300
250

nelze čís elně v yhodnotit

osmkrát.

Alveografická energie (10-4 J)

základního

200
150
100
50
0
P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Vzorek

Obr. 1 Změny alveografické energie vlivem přídavků
netradičních plodin P1 – P6
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k poklesu, tedy zeslabení struktury (Obr. 1). Vliv testovaných plodin na vlastnosti moučné
suspenze při zahřívání byl
individuální;
prosa

došlo

amylografického

Tab. 2 Hodnocení vlivu přídavku netradičních plodin na vybrané

přídavkem technologické znaky těsta
k nárůstu
maxima

nad měřitelnou mez, sója a
lupina způsobily naopak
pokles o více než 50 %.

Vzorek
P0
P1

Ve fázi zrání těsta měly

P2

podle

P3

hodnocení

na

fermentografu největší vliv
pohanka, sója a lupina
v množství 20 %. Naopak
nejmenší změny objemu

P4
P5
P6

Množství
přídavku
(% na mouku)

10 %
20 %
10 %
20 %
10 %
20 %
10 %
20 %
10 %
20 %
10 %
20 %

Objem
kvasných
plynů
(FeJ)
120
110
131
124
130
132
133
114
129
121
127
125
139

Objem těsta
před
zapékáním
(OJ)
385
390
410
390
400
430
395
405
440
370
330
420
410

Stabilita
kynutí
(min)
12
2
4
6
4
8
10
6
2
8
8
6
6

kvasných plynů byly způsobeny přídavky kukuřice, lupiny a amarantu v množství 10 % na
mouku. Kynutí těsta nejvíce ovlivnilo 20 % lupiny, které se projevilo změnou všech znaků
maturografické zkoušky. Minimální technologický efekt byl prokázán při fortifikaci vzorkem
kukuřice v koncentraci 10 %. Sója a lupina v množství 20 % na mouku měly průkazný vliv na
změny objemu těsta ve fázi zapékání. Objem dokynutí při pečení byl významně ovlivněn
všemi netradičními plodinami, ale sója způsobila největší pokles. Vybrané charakteristiky
z fermentografické,
maturografické
zkoušky

a

těsta

OTG
uvádí

Tab. 2.
Z

výsledků

pokusného

pečení vyplývá, že 10%

Obr. 2 Pečivo s přídavkem 10 a 20 % sóji

přídavek

testovaných

plodin k pšeničné mouce
a 20 % prosa a kukuřice
významně

neovlivnily

tvar ani vzhled výrobků.
Obr. 3 Pečivo s přídavkem 10 a 20 % lupiny
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zvýšení měrného objemu o cca 5 – 15 %. Změny tohoto znaku pečiva souvisí s přidávaným
množstvím. Rozdíly jsou patrné porovnáním výrobků s různým přídavkem sóji a lupiny
(Obr. 2, 3). 20 % pohanky, sóji, lupiny a amarantu způsobilo pokles spotřebitelské kvality
pečiva, zejména snížením pružnosti a vyšší tuhostí střídy.
ZÁVĚR
Přídavky netradičních cereálií a pseudocerálií se projevují změnou technologických znaků
pšeničného těsta, které ovlivňují provozní zpracovatelnost. Finální výrobky mají podle druhu
a výše přidaného množství vyšší měrný objem, méně klenutý tvar a odlišné spotřebitelské
vlastnosti střídky. Nutriční přínos při přídavcích do 20% nelze přeceňovat, pokud by nešlo o
užití pro obohacení pšeničné mouky pro cereální výrobky typu běžného pečiva s obvyklou
denní spotřebou.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MŠMT 60 46 13.
SOUHRN
Pšeničná mouka jako základní surovina pro výrobu pšeničného pečiva může být obohacena o
přídavky netradičních plodin. Z hlediska praktického uplatnění v pekárenském oboru byl
sledován vliv 10 a 20% kukuřice, prosa, pohanky, sóji, lupiny a amarantu na chování pšeničné
mouky hladké světlé. Vlastnosti fortifikovaných směsí byly hodnoceny reologickými
zkouškami pomocí farinografu, alveografu a amylografu. Technologické znaky byly
sledovány pro tři fáze fermentace těsta pomocí fermentografu, maturografu a na OTG
přístroji. Pekařský pokus byl proveden podle interní metodiky VŠCHT. Ve srovnání
s chováním pšeničné mouky lze změny vlivem testovaných přídavků hodnotit pozitivně
z hlediska zvýšení vaznosti vody a zlepšení amylografických znaků. Hladká mouka ze sóji a
lupiny v množství 20 % působily pozitivně ve fázi zrání těsta. Naopak neprůkazné změny
byly zjištěny vlivem přidané kukuřice, lupiny a amarantu. Vlivem pohanky, sóji, lupiny a
amarantu došlo při nárůstu vaznosti vody ke zhoršení zpracovatelnosti těsta (zvýšení
lepivosti). 10% přídavek všech netradičních plodin a 20 % prosa a kukuřice významně
neovlivnily tvar ani vzhled výrobku. Měrný objem pečiva s přídavkem těchto plodin se ve
srovnání s pšeničným průkazně zvýšil. Vyšší přidané množství sóji, lupiny a amarantu
působilo spíše nepříznivě na znaky spotřebitelské kvality pečiva.
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LEPŠÍ CHLÉB Z VITÁLNÍHO ZRNA?
Vítězslav Dostál – Tomáš Středa – Oldřich Chloupek
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
We studied the effects of wheat seed vigour on bread quality. Relationships between the grain
vigour, nutrients and anti-nutrients, contents and bread volume were evaluated using the
samples acquired form official variety trials. In the trials, the grain vigour was perceived as
the grain ability to germinate in stress conditions, i.e. at 10°C in a solution of polyethylene
glycol (PEG 6000 at osmotic pressure -2 bars, i.e. at permanent wilting point). The higher
grain vigour was significantly related to a higher falling number during two of the three
experimental years. The vigour was negatively related to lipase activity. Grain samples with
80-90% vigour produced the greatest bread volume. High-quality varieties had higher
contents of total polyphenols than the varieties of lower quality, and the polyphenol content
was correlated with the vigour (r2=0.19**). The bread volume could be improved by grain
breeding using grain vigour as selection criterion.
Keywords: Wheat, grain vigour, bread quality, polyphenols
MATERIÁL A METODY
V roce 2005 a 2006 jsme hodnotili 10 vzorků pěti odrůd pšenice ozimé sklizených na dvou
lokalitách a byl stanoven obsah mokrého lepku, obsah dusíkatých látek, pádové číslo a
vybrané laboratorní charakteristiky na VŠCHT v Praze. Další sledování bylo zaměřeno na
obsah celkových polyfenolů. U polyfenolů se hodnotila mouka devíti odrůd pšenice ozimé
sklizené v roce 2005 a 2006. Zrno se semlelo na laboratorním mlýnu Chopin na velikost
částic 160 µm. Celkové množství polyfenolů bylo stanoveno z mouky modifikovanou
metodou s Folinovým-Ciocalteauovým činidlem, poté byla změřena absorbance na
spektrofotometru při vlnové délce 765 nm proti slepému vzorku. Výsledky se vyjádřily jako
ekvivalenty gallové kyseliny. Vitalita zrna byla vyhodnocena jak procento zrna klíčícího po
dobu 14 dní při 10°C v roztoku polyetylenglykolu 6000 a při osmotickém tlaku -2 bary,
považovaném za bod trvalého vadnutí. Období mezi sklizní a vyhodnocením vitality bylo
dostatečné dlouhé, tak aby se překonala dormance zrna.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Polyfenoly tvoří rozsáhlou skupinu sekundárních metabolitů, které se tvoří u obilnin a hrají
důležitou roli ve výživě člověka a v obranném mechanismu. Množství těchto metabolitů je
ovlivněn mnoha biotickými a biotickými faktory (Lachman, 1997). Kvalita sklizeného zrna je
ovlivněna faktory, které můžeme do určité míry ovlivnit, jako je volba odrůdy, lokality a
úroveň agrotechniky. Faktor, který nejsme schopni ovlivnit je průběh povětrnostních
podmínek během vegetace a hlavně v době dozrávání zrna. Sledovali jsme vliv některých
faktorů na pekařské parametry. Korelace prokázaly, že u všech 45 vzorků sklizených v roce
2005 bylo vitálnější zrno ve významném vztahu s obsahem mokrého lepku (r2= 0,79**),
dusíkatými látkami (r2= 0,46*) a pádovým číslem (r2= 0,41*). Vitalita u vzorků sklizených
v roce 2006 byla také korelována s pádovým číslem, vyšším obsahem lepku a měla tendenci
k vyššímu obsahu dusíkatých látek. Klíčivost nebyla ve významném vztahu s žádnými
pekařskými vlastnostmi, pouze bylo v negativní korelaci s obsahem dusíkatých látek. Proto se
zdá, že vitalita je více důležitým parametrem pro lepší pekařskou kvalitu, než klíčivost, což je
oficiální parametr osiva (Chloupek at al., 2008).
Analýza variance prokázala, že ročník byl významným faktorem ovlivňující obsah polyfenolů
(70 %) a vitalitu (60 %). Dalším významným faktorem byla lokalita kde byla pšenice
pěstována, která se podílela 12 % na obsahu polyfenolů a 20 % na vitalitě (graf 1.). Odrůda se
podílela na obsahu polyfenolů 8 % a 11 % u vitality. Zjištěný obsah polyfenolů byl v rozsahu
1069 - 1995 mg.kg-1, vitalita byla od 55 do 97 %.
80

polyfenoly

vitalita zrna
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vyjádření v %
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Graf 1: Procentický podíl faktorů ovlivňujících vitalitu zrna a obsah celkových polyfenolů
u devíti odrůd pšenice ozimé sklizených na třech lokalitách v roce 2005 a 2006.
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U odrůd pekařské kvality E a A (elitní a kvalitní) bylo zjištěno v šesti prostředích (dva ročníky
a tři lokality), že byla nevýrazně lepší než odrůdy pekařské kvality B (chlebové). Čtyři odrůdy
pekařské kvality E a A totiž obsahovaly celkových polyfenolů 1678 mg a u pěti odrůd
pekařské kvality B byl zjištěn obsah polyfenolů 1641 mg na 1 kg mouky.
Tab. 1: Průměrné hodnoty obsahu celkových polyfenolů a vitalita u devíti odrůd pšenice ozimé
v roce 2005 a 2006.
-1

Čáslav
Hradec nad Svitavou
Źabčice

Obsah polyfenolů mg.kg
2005
2006
1478
1743
1486
1846
1553
1839

Vitalita zrna v %
2005
2006
80,3
91,3
76,3
76,3
85,6
94,3

ZÁVĚR
Získané výsledky mohou přispět ke zvýšení kvality pekařských výrobků (výroba chleba,
housek atp.). Zjistili jsme, že odrůdy elitních a kvalitních pšenic vyznačující se vyšší vitalitou
zrna 89 – 94 % dosahovaly vyššího obsahu celkových polyfenolů 1611 – 1876 mg.kg-1.
Vitalita zrna je bohužel značně ovlivňována neovlivnitelným faktorem - sklizňovým
ročníkem, tj. různým průběhem počasí během vegetace. Přesto se může vitalita zrna stát
novým kritériem volby odrůd pro potravinářský průmysl, tedy pro mlynáře a pekaře. Kvalitní
odrůda je totiž lepší v každém prostředí, než odrůda méně kvalitní.
PODĚKOVÁNÍ

Publikované výsledky byly podpořeny MŠMT České republiky - výzkumným záměrem MSM
6215648905.
SOUHRN
Polyfenolické sloučeniny se vyskytují zejména v obalových vrstvách obilek. Představují
mnoho typů sloučenin, které působí jako antioxidanty, např. flavonoidy, enolkarboxylové
kyseliny a s nimi úzce spojené kumariny a další látky (Richard-Forgetet at al., 1995). Obsah
volných polyfenolických kyselin závisí na mnoha vlivech – na odrůdě, lokalitě, agrotechnice,
ročníku, ale také na skladování zrna a s tím souvisí i deterioraci - stárnutí zrna (Bewley a
Black, 1985). V našich pokusech jsme sledovali vztah vitality, ročníku a odrůdy na obsah
celkových polyfenolů. Ročník a lokalita se podílely na obsahu polyfenolů 70 a 12 %,
v případě vitality 60 a 20 %. Vliv odrůdy na obsah polyfenolů byl 8 %.
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VLIV LISTOVÉ VÝŽIVY BRAMBOR NA VÝNOS A KVALITU HLÍZ
Miroslav Jůzl1 – Petr Elzner1– Jaroslav Hlušek2– Tomáš Lošák2 – Pavel Ježek2
1
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Abstract
The influence of foliar fertilizing on yield and quality of potato tubers was observed in smallplot field trials in the year 2008. There were six variants of fertilizing: control; 600g Se.ha-1;
800g Se.ha-1; foliar fertilizer (NMgS), foliar fertilizer (NMgS) enhanced with selenium (600g
Se.ha-1) and foliar fertilizer (NMgS) enhanced with selenium (800g Se.ha-1). Hectare yield
was influenced by variety and by variant of fertilizing. The highest yield was in variant
NMgS, this variant reached significantly higher yield than variants, where only selenium was
applied (600g and 800g). Hectare yield was decreasing with increasing dose of applied
selenium. Ratio of market tubers varied from 89% to 94%. Concentration of selenium in
tubers was significantly influenced by variety and by variant of fertilizing. Significantly lower
concentration of Se reached variants without application of selenium (control, NMgS) in
comparison with all remaining variants. Concentration of selenium increased with its applied
dose.
Keywords: potato, yield, quality, selenium content
MATERIÁL A METODY
V maloparcelních polních pokusech na lokalitě v Žabčicích byl v roce 2008 sledován vliv
doplňkové listové aplikace vybraných živin na výnosotvorné prvky a kvalitu hlíz u brambor.
Sledováno bylo šest variant hnojení: kontrola; 600g Se.ha-1; 800g Se.ha-1; hnojivo k foliární
aplikaci(NMgS); hnojivo k foliární aplikaci(NMgS) obohacené o selen (600g Se.ha-1) a
hnojivo k foliární aplikaci(NMgS) obohacené o selen (800g Se.ha-1). Pokus byl založen ve
čtyřech opakováních a se dvěmi odrůda s rozdílnou délkou vegetační doby (raná odrůda Karin
a poloraná odrůda Judita). Listová aplikace jednotlivých roztoků živin byla provedena
v období butonizace, tedy v období počátku tuberizace. Na počátku fyziologické zralosti tj.
v období maximální sklizně sledovaných odrůd pro český trh bylo provedeno hodnocení
výnosu hlíz a výtěžnosti tržních hlíz. Dále byly odebrány vzorky hlíz, u kterých byl stanoven
obsah selenu. Hlizy byly homogenizovány, navážka 0,5 g homogenního vzorku byla
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rozložena v mikrovlnném systému Ethos1 (Milestone) v 7 ml HNO 3 + 1 ml H 2 O 2 . Selen byl
následně stanoven metodou AAS na spektrometru ContrAA 700 (Analytik Jena) na vlnové
délce 196,026 nm.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Na základě provedených rozborů výnosotvorných prvků jsme zjistili, že na hektarový výnos
hlíz měla vliv především odrůda. Vyšší výnos byl u polorané odrůdy Judita (23,95 t.ha-1),
výnos hlíz u odrůdy Karin byl přibližně o 5 t.ha-1 nižší (18,89 t.ha-1). Statisticky průkazný vliv
na výnos hlíz byl zjištěn i v případě hnojení (graf 1), kdy varianta NMgS dosáhla průkazně
vyššího výnosu, než obě varianty u kterých byl aplikován pouze selen (600g a 800g Se). Mezi
ostatními variantami statisticky průkazný rozdíl nebyl zjištěn.
30,00

20,00

-1

Výnos hlíz (t.ha )

25,00

15,00

10,00

5,00

0,00
Kontrola

600 g Se

800 g Se

NMgS

NMgS+600g Se NMgS+800g Se

Varianta hnojení

Graf 1: Výnos hlíz – porovnání variant hnojení

Dospěli jsem tedy k odlišným výsledkům než TURAKAINEN et al. (2005). Tito autoři
uvádějí, že výnos brambor ošetřených selenem bývá vyšší a skládá se z relativně menšího
počtu hlíz. Tento rozdíl byl pravděpodobně způsoben tím, že jsme v našich pokusech
aplikovali mnohonásobně vyšší dávky selenu, než zmínění autoři. Zároveň to potvrzuje naše
dřívější výsledky (JŮZL, 2008; JŮZL et al., 2008; ELZNER, 2008). U variant hnojených
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doplňkovým listovým hnojivem se na vyšším výnosu v porovnání s odpovídajícími
variantami bez doplňkového hnojení podílel především dusík. Výnos brambor, resp. výnos
sušiny hlíz, při konečné sklizni zvyšují vyšší dávky dusíku (do určité dávky), a to nezávisle na
odrůdě a ročníku (DELDEN, 2001; JŮZL, 1991). Na zvýšení výnosu se zřejmě podílel i
hořčík, na jehož nedostatek jsou brambory citlivé (VOKÁL a kol., 2004).
Výtěžnost tržních hlíz (nad 30mm) se u jednotlivých variant hnojení pohybovala v rozmezí od
89% (NMgS+800g Se) do 94% (kontrola), přičemž rozdíl mezi variantami nebyl statisticky
průkazný.
Obsah selenu v hlízách brambor byl statisticky průkazně ovlivněn odrůdou i variantou hnojení
selenem. Více selenu se ukládalo v hlízách odrůdy Karin (0,97 mg.kg-1 sušiny), u odrůdy
Judita se ukládalo o 22,5 % selenu méně (0,75 mg.kg-1 sušiny). Při porovnání variant hnojení
selenem jsme zjistili, že u variant bez aplikace Se (kontrola, NMgS) byl statisticky průkazně
nižší obsah selenu v hlízách v porovnání se všemi zbývajícími variantami (graf 2).
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Graf 2: Obsah selenu v hlízách – porovnání variant hnojení

Mezi variantami, u kterých byl aplikován selen statisticky průkazný rozdíl nebyl. U variant, u
kterých byl selen aplikován v kombinaci s doplňkovou výživou NMgS byla koncentrace
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selenu v hlízách o něco nižší, než u srovnatelných variant bez aplikace doplňkového hnojiva.
Je to zřejmě způsobené tím, že selen má podobné chemické vlastnosti jako síra, zabudovává
se do aminokyselin místo ní, takže v případě společné aplikace těchto prvků si navzájem
konkurují (BROWN, SHRIFT, 1982).
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že výnos hlíz se snižoval se zvyšující se
aplikovanou dávkou selenu. Pokud je ale selen aplikován společně s listovým hnojivem
obsahujícím NMgS, tak se výnos snižoval pouze minimálně (o 5-8%). Obsah selenu v hlízách
naopak se zvyšující se aplikovanou dávkou Se vzrůstal. Pro praktické využití se jeví jako
nejperspektivnější hnojení selenem na list v kombinaci listovým hnojivem. U těchto aplikací
dochází k optimálnímu navýšení koncentrace selenu v hlízách, přičemž pokles selenu je
minimální. Vzhledem k tomu, že v této práci jsou prezentovány pouze výsledky z jednoho
pokusného ročníku, bude třeba tyto závěry ověřit i v dalších letech.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného záměru č. MSM6215648905 „Biologické a
technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“
uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
SOUHRN
V maloparcelních polních pokusech byl v roce 2008 sledován vliv doplňkové listové aplikace
vybraných živin na výnosotvorné prvky a kvalitu hlíz u brambor. Sledováno bylo šest variant
hnojení: kontrola; 600g Se.ha-1; 800g Se.ha-1; hnojivo k foliární aplikaci(NMgS); hnojivo k
foliární aplikaci(NMgS) obohacené o selen (600g Se.ha-1) a hnojivo k foliární
aplikaci(NMgS) obohacené o selen (800g Se.ha-1). Na hektarový výnos hlíz měla vliv odrůda
i varianta hnojení. Nejvyšší výnos byl u varianty NMgS, která dosáhla průkazně vyššího
výnosu, než obě varianty u kterých byl aplikován pouze selen (600g a 800g Se). Výnos hlíz se
snižoval se zvyšující se aplikovanou dávkou selenu. Výtěžnost tržních hlíz se u jednotlivých
variant hnojení pohybovala v rozmezí od 89% do 94%. Obsah selenu v hlízách brambor byl
statisticky průkazně ovlivněn odrůdou i variantou hnojení selenem. Statisticky průkazně nižší
obsah selenu v hlízách v porovnání se všemi zbývajícími variantami byl u variant bez
aplikace Se (kontrola, NMgS). Obsah selenu v hlízách vzrůstal se zvyšující se aplikovanou
dávkou Se.
5.3.2009

83

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

LITERATURA
BROWN, T.A., SHRIFT, A. (1982): Selenium: toxicity and tolerance in higher plants. Biol.
Rev. , č. 52, s. 59-84.
DELDEN, A. (2001): Croping systems – Yield and growth components of potato and wheat
under organic nitrogen manegement. Agron. J., č. 93, s. 1370-1385.
ELZNER, P., JŮZL, M., HLUŠEK, J., LOŠÁK, T. (2008): Vliv aplikace selenu na růst,
kvalitu a výnos brambor. Agrochémia, č. 48, s. 7-9.
JŮZL, M. (1991): Vliv dusíkatého hnojení na produkci velmi raných odrůd brambor,
Rostl.výr., č. 2, 127-136.
JŮZL,M. (2008): Zhodnocení působení rozdílných hladin selenu na listovou pokryvnost
(LAI), výnos a obsah selenu v hlízách brambor. Acta univ. Agric. et silvic. Mendel. Brun.,
č. 4, s. 77- 83.
JŮZL,M., ZRŮST,J., HLUŠEK,J. (2008): Rizikové látky v bramboru (Solanum tuberosum
L.)a ve výrobcích z hlíz, Brno: Folia 2008, č. 2, 139 s.
TURAKAINEN, M., HARTIKAINEN, H., SEPPANEN, M. (2005): Selenium in plant
nutrition. In: EUROLA, M. (ed) Proceedings : twenty years of selenium fertilization,

September 8-9, 2005, Helsinki, Finland. Agrifood Research Reports, 2005, č. 69, s. 54-59.
VOKÁL B. a kol. (2004): Pěstování brambor,Praha: Agrospoj, 285s.
Adresa
Doc. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail: juzl@mendelu.cz

5.3.2009

84

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

VÝZNAMNÉ SKUPINY MIKROORGANISMŮ STANOVENÉ
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Abstract
Goat’s milk is similar to cow’s milk in its basic composition. On average, goat’s milk
contains about 12,6 % dry matter (3,4 % protein, 3,8 % fat, 4, 3 % laktose and 0,8 % mineral
matter) (HERIAN, 2008). Goat’s milk is used for straight consumption and production
of dairy products. The important qualitave factor of goat’s milk is microbial contamination.
Total counts of microoraganisms, lactic acid bacteria, coliform bacteria, psychtotrophic
bacteria and enterococci have been checked in samples of milk. Microbial analysis have been
carried out by pour plate cultivation. On average, these counts of microorganisms have been
checked - total counts of microoraganisms 1,8 x 105 CFU/ml, lactic acid bacteria 1,0 x 103
CFU/ml, coliform bacteria 2,3 x 103 CFU/ml, psychtotrophic bacteria 1,5 x 104 CFU/ml and
enterococci 3,1 x 103 CFU/ml.

Keywords: goat´s milk, microorganisms

ÚVOD
Chov koz je rozšířen nejen v chudých oblastech světa, kde sehrává existenční úlohu,
ale i v oblastech rozvinutých. Podle HERIANA (2008) se nedá měřit jen ekonomickými
kritérii, ale má kromě vlivu na výživu lidí také velký dopad na ekologii prostředí, sociální
strukturu venkova, tvorbu krajiny a agroturistiku. Pastevního chovu koz lze mimo jiné využít
jako alternativy pro šetrné hospodaření v krajině s ohledem na měnící se klima.
Kozí mléko se v základním složení podobá mléku kravskému, v průměru obsahuje okolo
12,6 % sušiny, 3,4 % bílkovin, 3,8 % tuku, 4,3 % laktosy a 0,8 % minerálních látek
(HERIAN, 2008). Kozí mléko se využívá k přímému konzumu nebo se z něj vyrábí mléčné
výrobky. Důležitým kvalitativním faktorem kozího mléka, se kterým je při jeho využití nutno
počítat, je i mikrobiální kontaminace.
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Mezi významné skupiny mikroorganismů mající vliv na kvalitu mléka patří celkový počet
mikroorganismů (CPM), psychrotrofní mikroorganismy, koliformní bakterie, bakterie
mléčného kysání, enterokoky, sporotvorné anaerobní bakterie a řada dalších. Celkový počet
mikroorganismů překračující hodnoty dané legislativou nás informuje o nedostatečné hygieně
při získávání mléka, nedostatečném vychlazení, chybách při skladování mléka, možné
sekundární kontaminaci. Jako psychrotrofní mikroorganismy jsou, jak uvádí ČERNÝ et al.
(2008) označovány mikroorganismy (bakterie, kvasinky a plísně), jejichž tepelné optimum
růstu je mezi 0 °C a 15 °C a jejichž tepelné maximum je pod 20 °C. Nejčastěji izolovaným
rodem z mléka je r. Pseudomonas, potom r. Flavobacterium a r. Alcaligenes (BURDOVÁ,
1998). Samotný růst psychrotrofních mikroorganismů v mléce nezpůsobuje podle BURDOVÉ
(1998) vážné problémy, protože jsou většinou (výjimkou je Alcaligenes tolerans)
devitalizovány pasterací. Mnohé psychrotrofní bakterie izolované ze syrového mléka však
produkují extracelulární enzymy, které degradují bílkoviny a lipidy mléka. Například více než
70 % izolovaných a identifikovaných Pseudomonas fluorescens vykazuje proteolytickou
a

lipolytickou

aktivitu

(JAMRICHOVÁ,

2000).

Kažení

mléka

psychrotrofními

mikroorganismy je třeba chápat jako komplexní proces související s jejich rozsáhlou
metabolickou aktivitou ČANIGOVÁ (2000). Podle BURDOVÉ (1998) patří psychrotrofní
mikroorganismy k ubikvitárně rozšířeným, zdrojem kontaminace mléka může být tedy voda,
půda, vzduch, rostliny, zvířata a člověk. Jako koliformní označujeme bakterie rodů

Escherichia, Enterobacter, Citrobacter a Klebsiella. GÖRNER et VALÍK (2004) uvádí že,
původním stanovištěm koliformních bakterií je zažívací trakt lidí a zvířat. Navzdory tomu
jejich přítomnost v mléce nemůžeme podle nich dávat do bezprostřední souvislosti
s fekáliemi, ale že se prostřednictvím fekáliemi kontaminovaného mléka dostávají na plochy,
které se s mlékem stýkají a kde si při nedostatečné sanitaci koliformní bakterie ve zbytcích
mléka vytvoří sekundární stanoviště. V mléce jsou proto koliformní bakterie spolehlivým
indikátorem primární a sekundární kontaminace. Významnou skupinou mikroorganismů
v syrovém mléce jsou bakterie mléčného kysání (BMK). Tato skupina je podle JAY et al.
(2005) tvořena 13 rody gram-pozitivních bakterií z nichž nejvýznamnějšími jsou rody

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus, Pediococcus a Enterococcus.
Do mléka se podle GÖRNERA et VALÍKA (2004) dostávají primárně z trav na pastvě a
sekundárně z prostředí, kde se manipuluje s mlékem. BMK mají nesporný význam při výrobě
kysaných mléčných výrobků a sýrů, jejich činnosti je však nutno zabránit dodržováním
hygieny a rychlým a důkladným zchlazením mléka při jeho uchovávání po nadojení. Zvláštní
pozornost je potřeba věnovat enterokokům. Enterokoky podle GREIFOFÉ et al. (2003)
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představují velkou část autochtonních bakterií spojených se savčím gastrointestinálním
traktem, často se ale vyskytují také v půdě, vodě a na rostlinách. Přítomnost enterokoků
v mléčných výrobcích je označována jako indikace nedostatečných sanitačních podmínek
v průběhu získávání a zpracování mléka. Rozhodující kontaminace mléka enterokoky pochází
z dojícího zařízení a rostlinného krmiva (GREIFOFÁ et al., 2003).
Kvalita hygieny mléka má mikrobiologický význam, který se mění, pokud jde o druhy
a počty, podle podnebí, počasí, pastvy, laktace, ustájení, zdravotního stavu, vedení stáda atd.
Pokud je obsah bakterií příliš nízký, nejen že se poruší patogenní mikroflóra, ale i přirozená
nepatogenní, která má výrazný vliv na vlastnosti mléčných výrobků, vyrobených ze syrového
mléka (KALANTZOPOULOS, 2003). Kritéria hygienické kvality kozího mléka jsou uvedena
v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. Provozovatelé potravinářských
podniků musí zavést postupy, aby obsah mikroorganismů při 30 °C (na ml) byl v syrovém
mléce ≤ 1500000. Pokud je však mléko určeno pro výrobu mléčných výrobků ze syrového
mléka postupem, který nezahrnuje tepelnou úpravu musí mléko obsahovat ≤ 500000
mikroorganismů na ml.
MATERIÁL A METODY
Ve vzorcích kozího mléka odebíraného v průběhu 24 h (ranní dojení - a, odpolední - b
a ranní následující den - c) byly standardními metodami stanovovány tyto skupiny
mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů (CPM) na PCA whit skimmed milk (Biokar
Diagnostics, France) při 30 °C za 72 h. Bakterie mléčného kysání (BMK) na MRS agaru
(Biokar Diagnostics, France) při 37 °C za 72 h. Koliformní bakterie (Koli) na VRBL (Biokar
Diagnostics, France) při 37 °C za 24 h. Psychrotrofní mikroorganismy na PCA whit skimmed
milk (Biokar Diagnostics, France) při 6 °C za 10 dní. Enterokoky na COMPASS

ENTEROCOCCUS AGAR (Biokar Diagnostics, France) při 44 °C za 24 h. Po ukončení
kultivace byly na jednotlivých Petriho miskách odečteny narostlé kolonie a výsledek vyjádřen
v KTJ na ml.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V průběhu pěti měsíců byly ve vzorcích kozího mléka stanovovány celkový počet
mikroorganismů, počty bakterií mléčného kysání, koliformních bakterií, psychrotrofních
mikroorganismů a enterokoků. Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce č. 1. Z výsledků
je patrné, že celkový počet mikroorganismů se po celé sledované období pohyboval v rozmezí
řádově 104 – 105 v 1 ml, průměr za celé období pak činil 1,9 x 105. Nařízení ES č. 853/2004
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udává pro syrové kozí mléko limit ≤ 1500000 resp. ≤ 500000 mikroorganismů na ml. Počty
CPM v námi analyzovaných vzorcích tedy tyto limity splňují.

Tab. 1: Počty mikroorganismů ve vzorcích kozího mléka v KTJ/ml
datum
18.7.
průměr
8.8.

průměr
19.9.

průměr
17.10.

průměr
7.11.

vzorek
a
b
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

CPM

BMK
5

5.58 x 10
2.88 x 105
4.23 x 105
2.57 x 105
3.09 x 105
2.62 x 105
2.76 x 105
1.56 x 105
1.00 x 105
1.47 x 105
1.34 x 105
5.00 x 104
4.09 x 104
5.00 x 104
4.70 x 104
1.33 x 105
1.13 x 105
1.23.105

Koli
3

Psychrotrofní m.
3

4.85 x 10
1.30 x 103
3.08 x 103
1.18 x 103
1.82 x 102
5.00 x 102
6.21 x 102
1.06 x 103
1.53 x 103
1.65 x 103
1.41 x 103
3.64 x 102
1.00 x 102
6.36 x 102
3.67 x 102
5.55 x 102
4.68 x 102
2.59 x 102

8.60 x 10
1.61 x 103
5.11 x 103
7.44 x 103
35
1.14 x 102
2.53 x 103
5.17 x 103
2.80 x 103
2.23 x 103
3.40 x 103
6.41 x 102
4.41 x 102
6.86 x 102
5.89 x 102
5.55 x 102
1.03 x 103
1.01 x 103

3

4.86 x 10
2.07 x 104
1.46 x 104
1.82 x 102
4.55 x 102
7.27 x 102
4.55 x 102
2.27 x 103
2.25 x 103
1.50 x 102
1.56 x 103
1.00 x 102
3.55 x 103
1.46 x 103
1.70 x 103
6.11 x 104
9.52 x 104
1.15 x 104

Enterokoky
ns
ns
40
10
ND
17
40
5
ND
15
2.51 x 103
2.10 x 103
2.65 x 103
2.42 x 103
6.52 x 103
1.32 x 104
9.72 x 103

průměr
1.23 x 105
4.27 x 102
8.65 x 102
5.59 x 104
9.80 x 103
ND – nedetekováno, ns – nestanovováno, a- ranní dojení, b – odpolední dojení, c- ranní dojení následující den

Počty bakterií mléčného kysání byly relativně nízké a pohybovaly se v rozmezí řádově
102-103 (průměr 1,1 x 103). Počty koliformních bakterií se pohybovaly v rozmezí desítek
až několika tisíc v 1 ml (průměrně 2,3 x 103). GÖRNER et VALÍK (2004) uvádí jako
doplňkový údaj pro kravské mléko hodnoty nižší jak 1000 KTJ na ml, vezmeme-li tedy
v úvahu volnější limity dané nařízením ES pro kozí mléko nejsou námi zjištěné hodnoty
nikterak vysoké, přesto by měla být této skupině bakterií věnována zvýšená pozornost. Počty
psychrotrofních mikroorganismů se pohybovaly v rozmezí 102 – 104 v na 1 ml
(průměr 1,5 x 104). GÖRNER et VALÍK (2004) uvádí, že by počty těchto bakterií v mléce
neměly přesáhnout 50000 na ml, námi zjištěné počty tomuto doporučení odpovídají. Množství
enterokoků se pohybovalo v rozmezí několika desítek až několika desítek tisíc na ml, přičemž
průměr za celé období činil 3,1 x 103 na ml. Za pozornost stojí, že na rozdíl od ostatních
skupin bakterií, jejichž počty byly po celé sledované období víceméně stejné, počty
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enterokoků vykazovaly ve druhé polovině období vzrůstající tendenci, to může znamenat
sílící kontaminaci prostředí.
ZÁVĚR
Z výsledků analýz je patrné, že počty mikroorganismů ve vzorcích kozího mléka nepřesahují
limity dané legislativou (CPM) nebo doporučeními (psychrotrofní mikroorganismy). Zvýšená
pozornost by měla být věnována nežádoucím koliformním bakteriím a enterokokům.
PODĚKOVÁNÍ

Projekt vznikl s podporou projektu MŠMT 2B08069 Národní program výzkumu - NPV II,
program 2B - ZDRAVÝ A KVALITNÍ ŽIVOT - Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující
mikroflóry a tvorbou biogenních aminů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení
zdravotní

nezávadnosti

sýrů

na

spotřebitelském

trhu

a

Výzkumného

záměru č. MSM6215648905 „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených
ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“
SOUHRN
Chov koz je rozšířen nejen v chudých oblastech světa, kde sehrává existenční úlohu,
ale i v oblastech rozvinutých. Podle HERIANA (2008) se nedá měřit jen ekonomickými
kritérii, ale má kromě vlivu na výživu lidí také velký dopad na ekologii prostředí, sociální
strukturu venkova, tvorbu krajiny a agroturistiku. Pastevního chovu koz lze mimo jiné využít
jako alternativy pro šetrné hospodaření v krajině s ohledem na měnící se klima.
Kozí mléko se v základním složení podobá mléku kravskému, v průměru obsahuje okolo
12,6 % sušiny, 3,4 % bílkovin, 3,8 % tuku, 4,3 % laktosy a 0,8 % minerálních látek
(HERIAN, 2008). Kozí mléko se využívá k přímému konzumu nebo se z něj vyrábí mléčné
výrobky. Důležitým kvalitativním faktorem kozího mléka, se kterým je při jeho využití nutno
počítat, je i mikrobiální kontaminace. Ve vzorcích mléka byly standardními metodami
zjišťovány následující skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů, bakterie
mléčného kvašení, koliformní bakterie, psychrotrofní bakterie a enterokoky. V průměru byly
u těchto skupin zjištěny následující počty, celkový počet mikroorganismů 1,9 x 105 CFU/ml,
bakterie mléčného kvašení 1,1 x 103 CFU/ml, koliformní bakterie 2,3 x 103 CFU/ml,
psychrotrofní mikroorganismy 1,5 x 104 CFU/ml a enterokoky 3,1 x 103 CFU/ml.
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SOUČASNÝ STAV A VÝHLED PRODUKCE GENETICKY MODIFIKOVANÝCH
(GM) POTRAVINÁŘSKÝCH SUROVIN A POTRAVIN
Jan Káš – Jan Lipov
Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT v Praze
Technická 3, 166 28 Praha 6
Úvod
Současně pěstované geneticky modifikované (transgenní) plodiny (především tolerantní vůči
herbicidům, rezistentní vůči hmyzu či jejich kombinace) přinášejí výhody především
farmářům. Tyto výhody zahrnují např. zjednodušení agronomických operací, možnost
přechodu od orby k bezorebnímu systému hospodaření a tím snížení provozních nákladů,
vyšší a kvalitnější úrodu a nižší spotřeba insekticidů, která chrání jak zdraví farmářů, tak
životní prostředí. Druhý typ geneticky modifikovaných potravinářských surovin, které by
přinášely přímý profit pro spotřebitele (např. vyšší obsah nutričně významných nebo zdraví
protektivních látek) nebo pro výrobce či prodejce potravin (delší skladovatelnost, vyšší obsah
technologicky zajímavých látek a pod.) se zatím pěstují jen v malém rozsahu. Někdy se tyto
typy transgenních potravinářských surovin nazývají „druhou generací“. V této oblasti je však
rozsáhlý výzkum, který zde však nemůžeme podrobně popsat. Předpokladem pro širší
uplatnění těchto transgenních plodin je však vyšší zájem veřejnosti.
Klíčová slova: transgenní; suroviny; GM potraviny
SITUACE VE SVĚTĚ
a) potravinářské suroviny
V celosvětové produkci geneticky modifikovaných potravinářských surovin stále kralují čtyři
významné komodity, a to sójové boby, kukuřice, bavlník (semeno je používáno pro
potravinářské účely) a řepka. Celková kultivační plocha geneticky modifikovaných plodin
přesáhla již v r. 2007 114 milionu hektarů, což představuje zhruba území Francie a Německa.
Země s největší pěstební plochou GM plodin jsou USA, Argentina, Brazilie a Kanada. Velký
nárůst GM plodin (zejména bavlníku) zaznamenává jihovýchodní Asie, především Čína a
Indie. Na obrázku je znázorněn podíl čtyř uvedených geneticky modifikovaných
zemědělských komodit na celosvětové produkci. Podrobnosti podle jednotlivých států lze
nalézt na webové stránce http://www.gmo-compass.org.
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b) potraviny
V USA a dalších zemích, kde jsou geneticky modifikované potravinářské suroviny a z nich
připravené potraviny běžně přijímány se setkáváme s řadou výrobků, k jejichž přípravě se
používá sojová či kukuřičná mouka (různé pekárenské výrobky, pečivo, sušenky apod.), různé
glukosové a fruktosové sirupy vyrobené z kukřičného škrobu, sója, kukuřice i bavlník jsou
zdrojem jedlých olejů, běžná je sacharosa (řepný cukr) z geneticky modifikované cukrové
řepy a je zde mnoho dalších možností jako např. modifikované kukuřičné škroby používané
jako zahušťovadla, náhrada tuku atd.
Nesmíme zapomínat ani na čerstvé ovoce a zeleninu, resp. výrobky z nich. Výzkum v této
oblasti je velmi rozsáhlý a týká se široké oblasti problémů. Jednak je snaha o zvýšení
rezistence ovocných stromů či keřů a zeleniny k chorobám, hmyzu, pesticidům, suchu,
vodnímu stresu atd. Dalšími záměry genového inženýrství je zlepšení organoleptických
vlastností, zpomalení zrání a měknutí ( a tím prodloužení skladovací doby), zvýšení nutriční
hodnoty, zvýšení obsahu minerálních látek, antioxidantů a vitaminů. Výrazným úspěchem je
bezesporu virus-rezistentní papaja. Papajovníkové plantáže na Havaji byly zdecimovány
virovou infekcí („ringspot virus“) a produkce klesla na polovinu. Po úspěšných skleníkových
pokusech byly v r. 1992 zahájeny polní pokusy, které byly rovněž úspěšné. Dnes je 80%
havajské produkce papaji z geneticky modifikovaných stromů a krásné plody se prodávají
v celých USA. V současnosti se testuje pěstování geneticky modifikovaných papajovníků
v Thajsku, Filipínách, Vietnamu, Malajsii, na Taiwanu a pravděpodobně i jinde. Geneticky
modifikovanou papaju se chystá pěstovat i Mexiko, protože většinu produkce vyváží do USA,
kde je prodej geneticky modifikovaného ovoce povolen. Do Evropy a Japonska se geneticky
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modifikované ovoce nedováží, takže např. Brazilie se vzhledem ke svému vývozu do těchto
zemí brání pěstování geneticky modifikované papaji i dalších plodů.
Řada projektů čeká na realizaci. Mezi ně patří např. nerealizované pěstování rýže bohaté na
obsah β-karotenu (nemodifikovaná rýže neobsahuje žádný), kávy bez kofeinu, olejniny
s esenciálními mastnými kyselinami).
Situace v EU :
a) potravinářské suroviny
V současné době se v EU pěstuje jediná geneticky modifikovaná plodina, a to kukuřice. Jedná
se o geneticky modifikovanou kukuřici, která je rezistentní vůči zaviječi kukuřičnému
(European corn borer), tzv. Bt-kukuřice MON810, která byla pro pěstování v EU
autorizována v r.1997/98 ještě se dvěma dalšími liniemi (Bt176 a T25). Ty se však běžně
nepěstují. Osevní plochy Bt-kukuřice v EU se zvětšují (viz Tab. 1) a již v r. 2007 celková
plocha přesáhla 110 000 ha, což však představuje pouze asi 1% osevní plochy kukuřice.
V r. 2008 pěstovalo v ČR geneticky modifikovanou kukuřici již 171 pěstitelů. Jejich
zkušenosti jsou zhodnoceny ve zprávě na webu Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz,
rubrika zemědělská výroba). Vypěstovaná geneticky modifikovaná kukuřice je určena
výhradně pro krmení a na průmyslové zpracování, nepoužívá se jako potravina.
V polních pokusech evropských států jsou další potravinářské suroviny. Na povolení, které je
nyní platné pro všechny státy EU, snad mají největší šanci brambory rezistentní vůči plísni
bramborové, brambory se změněným cukerným metabolismem (odolné vůči nízkým
teplotám) či brambory se změněným obsahem amylopektinu, které jsou však určeny výhradně
pro průmyslové zpracování a nemůžeme je tedy považovat za potravinářskou surovinu.
V minimálním rozsahu se pokusně pěstují v režimu uvádění do životního prostředí také
transgenní linie lnu a slivoň Stanley rezistentní k virovému onemocnění.
b) potraviny
V evropských obchodech nejsou prodávány žádné geneticky modifikované potraviny, včetně
ovoce a zeleniny. Můžeme se však setkat s výrobky, k jejichž přípravě byly použity
komponenty vyrobené z geneticky modifikovaných surovin nebo k jejichž přípravě byly
použity geneticky modifikované miroorganismy (většinou různá aditiva), resp. zvířata byla
krmena geneticky modifikovanou kukuřicí, šrotem z GM sóji a podobně. Příklady uvádíme
v tabulce 2:
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Tab. 1: Osevní plochy GM kukuřice (ha) v EU v jednotlivých létech

Stát

2005

2006

2007

2008

Španělsko
53 200 54 000 75 150 79 270
Francie
500 5 000 21 200
0
ČR
270 1 290
5 000
8 300
Portugalsko
780 1 250
4 260
4 850
Německo
340
950
2 640
3 170
Slovensko
0
30
900
1 900
Rumunsko
0
0
290
7 150
Polsko
0
0
100
3 000
EU celkem 55 090 62 520 110 390 107 720

Pěstuje se od
roku
1988
1999
2005
2005
1998
2006
2007
2007

Tab. 2: Složky potravinářských výrobků, které se v nějakém smyslu mohly
setkat s aplikací genového inženýrství

Potravinářský výrobek

Komponenta
Mouka
Rostl. Olej
Vitamin C
Chléb, pečivo, sušenky, atd.
Glutamát
Enzymy a
aditiva
Lecithin
Glukosa nebo
Čokoláda, cukrovinky,
Sirup
zmrzliny apod.
Sacharosa
Sladidla
Kys. citronová
Mléko
Sýry
Chymosin
Maso
Vitamin C
Glutamát
Masné výrobky

Vyrobeno z (pomocí*)
GM sója
GM sója a GM řepka
*GM mikroorganismus
*GM mikroorganismus
*GM mikroorganismus

Vitaminy
Enzymy
při zpracování

*GM mikroorganismus
*GM mikroorganismus

Nápoje

GM sója
GM sója
GM cukrová řepa
*GM mikroorganismus
*GM mikroorganismus
Zvířata krmena GM krmivem
*GM mikroorganismus
Zvířata krmena GM krmivem
*GM mikroorganismus
*GM mikroorganismus

Značení
ANO
ANO
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE

Veškeré potravinářské suroviny i výrobky jsou kontrolovány podle přísných podmínek
stanovených zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů a specifikovaných v prováděcí vyhlášce
(viz webové stránky Ministerstva životního prostředí: www.mzp.cz, resp. www.env.cz).
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PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu UNEP/GEF “Support for the Implementation of
the National Biosafety Framework for the Czech Republic”.
SOUHRN
Současný stav produkce geneticky modifikovaných potravinářských surovin a potravin
odpovídá v zásadě přístupu jednotlivých států k novým šlechtitelským postupům a uplatnění
jejich výsledků v praktické zemědělská aplikaci, která se často nazývá “biotechnologické
zemědělství”. Tento přístup je ovšem ovlivněn postoji veřejnosti, které jsou formovány
mediální

politikou.

Hlavními

protagonisty

produkce

geneticky

modifikovaných

potravinářských surovin a potravin zůstávají země severní a jižní Ameriky, ke kterým se
postupně přidávají země jihovýchodní Asie, zejména Čína, Filipíny a Indonesie. Tyto nové
technologie získávají příznivce i v dalších zemích jako jsou např. Jihoafrická republika či
Austrálie. Zmíněné země se tedy podílejí hlavním dílem na světové produkci geneticky
modifikovaných potravinářských surovin a potravin, které se v r. 2007 pěstovaly již na 114
milionech hektarů. Aktuální informace o geneticky modifikovaných plodinách (genetické
modifikace v oblasti živočišné výroby nejsou zatím nikde realizovány) lze najít na webových
stránkách www.isaaa.org. Hlavními genetickými modifikacemi čtyř nejvíce pěstovaných
komodit (sója, kukuřice, řepka a bavlník) zůstávají tolerance vůči herbicidům a rezistence
vůči hmyzu. V Evropě je v současnosti pěstována jen kukuřice rezistentní vůči zavíječi
kukuřičnému (Bt-kukuřice), a to pouze v 8 zemích EU. Celková plocha pěstované Btkukuřice v EU představuje jen zhruba 1% osevních ploch kukuřice. V ČR byla v r. 2008
pěstována Bt-kukuřice na 8 380 ha 171 pěstiteli, a to vesměs s velmi dobrými výsledky. Do
budoucna lze předpokládat rozšíření pěstebních ploch geneticky modifikovaných plodin
i v jiných zemích Evropy, neboť počet obyvatel majících obavy z GMO potravin se dle
posledních průzkumů snížil na 20 %. V současnosti je u nás i v EU prosazována koexistence
3 zemědelských přístupů (konvenčního, ekologického a biotechnologického), která snad
umožní regulerní kompetici zemědělských produktů vypěstovaných různými postupy.
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NOVÉ METODY HODNOCENÍ ANTIOXIDAČNÍCH VLASTNOSTÍ
POTRAVINÁŘSKY VÝZNAMNÝCH LÁTEK
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Abstract
There are growing concerns about health benefits of natural electroactive chemicals like
vitamins, antioxidants in food in the recent decades. A general method for the evaluation of
antioxidants in foods was developed combining chromatography and electrochemistry. The
electroactive substances were separated by reverse-phase HPLC and detected by coulometric
electrode-array detection system with eight electrodes arranged in series.
Coulochemic multielectrode detection is high sensitive and selective determination in
comparison to spectrofotometrics methods. This method does not require special sample
preparation before analysis. Identification electroactive compounds is possible by retention
time and also by electrochemical characteristics.
Antioxidant activity in Moravian wines was determined by using this method. There was seen
a significant difference between red, white and roses samples. Antioxidants content obtained
by electrochemistry in red wines in comparison to white wines was more then six times
higher.

Keywords: wine, natural antioxidants, electrochemical detection.
ÚVOD
Přírodní antioxidanty obsažené v potravinách a jiných biologických materiálech vyvolaly
značný zájem díky svým potenciálním nutričním a terapeutickým účinkům. Antioxidanty
mohou zachycovat volné radikály ještě dříve, než vyvolají nežádoucí reakce v organismu.
Bylo zjištěno, že antioxidanty mohou zpomalovat, blokovat, či kompletně zabraňovat
oxidačním změnám v buňkách a tkáních způsobených volnými radikály. Zásadní kriterium
hodnocení potravin je jejich vliv na lidské zdraví. Obsah antioxidantů v potravinách ve
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značné míře prodlužuje jejich trvanlivost, a má také zásadní vliv na lidské zdraví, např.
zpomaluje aterosklerotické procesy, inhibuje akumulaci cholesterolu v krevním séru a zvyšuje
rezistenci cévních stěn proti jejich lámavosti (Lachmann J. et al., 2005).
K přírodním látkám s antioxidačními účinky, které jsou přijímány potravou, se na prvním
místě řadí karotenoidy (karoteny – prekurzory vitaminu A a xantofyly), dále tokoferoly
(vitamin E) a kyselina L-askorbová (vitamin C).
V poslední době je stále větší význam přikládán komplexní skupině polyfenolických látek.
Základním, charakteristickým rysem všech polyfenolických látek je přítomnost jednoho a
více hydroxylovaných benzenových jader. Polyfenolické sloučeniny lze rozdělit na dvě široké
základní skupiny – fenolické kyseliny a flavonoidy. Fenolické kyseliny mohou být dále
klasifikovány na dvě další skupiny: kyselinu benzoovou a její deriváty a kyselinu skořicovou
a její deriváty. Mezi nejdůležitější skupiny flavonoidů patří flavanoly (katechiny a příbuzné
sloučeniny), flavonoly (quercetin a od něho odvozené sloučeniny), flavony, flavanony a
isoflavony. V současné době je popsáno více než 5000 flavonoidních látek, u kterých je
známá chemická struktura. Jejich kompletní identifikace není možná, jelikož pro mnoho látek
nejsou komerčně dostupné standardy (Blasco A. J. et al., 2005).
Účinek jednotlivých antioxidantů však není izolovaný, ale působí synergisticky, což znamená,
že celkový efekt všech antioxidantů je zpravidla mnohem vyšší než součet účinků
jednotlivých látek. A právě proto je mnohdy daleko důležitější stanovit antioxidační aktivitu
(např. v rostlinných extraktech) ne individuálně u jednotlivě izolovaných látek, ale u extraktu
jako celku.
METODY STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY
Metod používaných k hodnocení antioxidační aktivity je v literatuře popsáno velmi mnoho
a jsou založeny na různých principech. Vyplývá to ze skutečnosti, že nízkomolekulární
antioxidanty mohou působit různými mechanismy. Přesnější chemické vymezení mechanismu
jejich účinku je však často velmi problematické. Obecně lze postupy hodnotící míru
antioxidační aktivity rozdělit do dvou skupin. Jsou to metody hodnotící schopnost eliminovat
volné radikály a metody založené na redoxních vlastnostech látek.
Mezi metody hodnotící schopnost eliminovat volné radikály, patří například metoda ORAC
(Oxygen Radical Absorbance), která patří k důležitým parametrům charakterizujícím
antioxidanty.
Princip metody spočívá v generování kyslíkových radikálů a následné hodnocení schopnosti
testované látky zpomalit nebo zastavit radikálovou reakci. Detekce je založena na snižování
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fluorescence ß-fykoerytrinu následkem ataku volnými radikály. Nevýhodou této metody
ORAC PE je omezená fotostabilita. Zavedením jiného fluorescenčního činidla fluoresceinu se
modifikovaná metoda ORAC FL poněkud zpřesňuje (Bochořáková H. et al.).
Mezi metody stanovení antioxidační aktivity založené na redoxních vlastnostech látek, patří
metody chemické a elektrochemické. Tradiční chemické metody jsou založeny na měření
absorbancí, jako například metoda dle Folin-Ciocalteu. Robards, K. et al., zavedl pojem
tzv. Spektrofotometrického indexu, což je celkový signál všech polyfenolických látek získaný
pomocí této metody. Spektrofotometrické metody mají obecně také své nevýhody. Jednou
z nich je například omezení pouze na viditelnou oblast spektra. Podle Folinovy metody navíc
ještě dochází k nadhodnocení obsahu polyfenolických látek, jelikož s Folinovým činidlem
mohou poskytovat barevnou reakci i další látky jako oxid siřičitý nebo redukující cukry

(Blasco A. J. et al., 2005).
V současnosti se přikládá velká váha elektrochemickým metodám. Velký potenciál mají
hlavně metody využívající spojení elektrochemie a chromatografie. Jedná se o heterogenní
reakční systém, kde redoxní reakce probíhá na rozhraní dvou nemísitelných fází – pevné
(elektroda) a kapalné (mobilní fáze pouze se vzorkem, nevnáší se žádné činidlo).
Elektroaktivní látky je možné detekovat velmi přesně a citlivě při použití amperometrických
nebo coulochemických detektorů. Pro svou vysokou selektivitu přináší elektrochemie nové
možnosti do oblastí stanovení antioxidantů. Velkou výhodou těchto metod na rozdíl od všech
předchozích je, že pro dosažení potřebných výsledků nejsou nutné speciální chemikálie, či
potřeba vytvářet barevné reakce. V této souvislosti byl navržen tzv. Elektrochemický Index
(EI), metoda pro stanovení „všech přírodních antioxidantů“ v extraktu. Jedná se o
screeningový protokol, založený na elektrochemické reakci a je definován jako obsah všech
polyfenolických látek obsažených ve vzorku, jejichž elektrochemický signál byl získán
oxidací těchto látek při neutrálním pH (7,5) a potenciálu 0,8 V(Blasco, A. J. et al., 2005).
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Obr.1: Korelace mezi hodnotami ORAC a celkovou plochou chromatografických píků odezvy
coulometrického pole elektrochemických senzorů (Prior et al., 1997). Laskavě poskytl Bruce
Bailey, PhD, Esa Biosciences,Inc., Chelmsford, USA

COULOCHEMICKÝ MULTIELEKTRODOVÝ DETEKČNÍ SYSTÉM
V posledních letech roste velký zájem o multielektrodovou detekci s coulometrickou
účinností.

V praxi se k tomuto účelu používají coulochemické detektory Coulochem a

CoulArray (ESA Inc., Chelmsford, USA).
Ke Coulochemu lze zapojit jedno/dvoukanálovou (amperometrickou či coulometrickou)
elektrochemickou celu. Součástí CoulArray detektoru mohou být až čtyři sériově zapojené
elektrochemické cely (obr. 2).
Protože jsou pracovní elektrody vyrobeny z porézního grafitu, je dosaženo velkého povrchu
(viz obr. 3) a difuze není určujícím krokem rychlosti redoxní reakce. Velkou výhodou tohoto
detektoru jsou právě tyto elektrody, na které může být současně vloženo až 16 různých
potenciálových hladin. Potenciál na každé elektrodě může být zvolen zcela nezávisle
v rozmezí hodnot od – 1000 mV do + 2000 mV. Signály ze všech elektrod jsou snímány
současně. Lze tak dosáhnout maximální citlivosti stanovení každé látky volbou vložení
vhodného potenciálu, při kterém bude mít stanovovaná látka nejvyšší proudovou odezvu (tzv.
dominantní pík). Například látky podléhající redoxním dějům při nižším potenciálu budou
100% oxidovány a nebudou už poskytovat signál při nastaveném vyšším potenciálu. To je
zásadní rozdíl od amperometrického uspořádání, kde je rychlost reakce limitována difuzí
k povrchu elektrody. Díky coulochemickému systému lze stanovovat ng – fg množství látek i
ve složitých matricích.
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Obr.2: 4-kanálová elektrochemická cela pro CoulArray

Obr. 3:Porézní grafitová elektroda o velikosti pórů 0,22μm
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
V práci byl použit systém HPLC s coulometrickým osmielektrodovým detektorem CoulArray

(ESA Inc., Chelmsford, USA), skládající se z následujících komponent:
-

elektrochemický detektor (kontrolní modul a elektrochemické cely)

-

termostat, kde je umístěna kolona, cely, tlumič pulsů a ventil dávkovacího zařízení

-

osobní počítač se softwarem pro řízení detektoru, zpracování a prezentaci dat

-

vysokotlaká gradientová pumpa, model 582

Jednotlivé vzorky vín, které byly použity pro analýzu polyfenolických látek, byly dodány
z jihomoravských vinařských oblastí.
Pro chromatografickou analýzu vzorků vín byla použita gradientová eluce. Jako mobilní fáze
(MF) A byl zvolen roztok 5 mM octanu amonného ve 2 % roztoku ACN, pH 3,4 a MF B
roztok 5 mM octanu amonného v 50 % ACN, pH 3,4. Průtok MF byl zvolen 0,4 ml/min.
Byla použita chromatografická kolona Purospher, STAR-RP-18e, 125 × 2 mm, částice 5 μm
(Merck, Darmstadt, SRN), která byla termostatována na 35°C.
Jednotlivé vzorky vín byly rozpuštěny v MF A v poměru 1:4, přefiltrovány přes syringe filtr
z regenerované celulózy s porozitou 0,2 µm, ultrazvukovány a dávkovány do systému
v množství 20 μl. Na pracovních elektrodách byly zvoleny potenciály:
250 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 - 800 - 900 mV.
Kalibrace byla provedena na základě použití následujících standardů: kyselina chlorogenová,
katechin, epikatechin, kyselina ferulová, sinapová, gallová, syringová, kávová, vanilová, phydroxybenzoová, rutin, 4-hydroxyfenyloctová, vanilin, kyselina kumarová, protokatechuová
a resveratrol.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Na obrázku 4 a 5 jsou ukázky chromatografických záznamů bílého a červeného vína
Porovnáním obou chromatogramů je zcela zřejmé, že v červeném víně je antioxidantů
mnohem více než u bílých vín.
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Obr. 4: Chromatografický záznam vzorku červeného vína

Obr. 5: Chromatografický záznam vzorku bílého vína

Na obrázku 6 je uvedené celkové množství stanovených látek v jednotlivých vzorcích vín.
Poměr antioxidační kapacity bílých, růžových a červených vín je v souladu s publikovanými
výsledky španělských autorů Blasco, A. J. et al., 2005, kteří stanovovali celkovou
antioxidační aktivitu španělských vín („Rivera De Los Molinos“). Metodou průtokové
analýzy (FIA) při zvoleném potenciálu 0,8 V stanovili obsah antioxidantů u červených vín na
1058 mg/l, růžových 266 mg/l a bílých 245 mg/l (Blasco A. J. et al., 2005).
Víno tedy obsahuje velké množství fenolických látek, jejich složení a obsah ovlivňuje
především technologie zpracování, odrůda, ale také zeměpisná poloha vinařské oblasti.
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Obr. 6: Součet koncentrací v [mg/l ] všech stanovených látek ve vínech

ZÁVĚR
Na základě našich výsledků lze konstatovat, že stanovování polyfenolických látek ve vzorcích
vín s využitím elektrochemické detekce na porézním grafitu může být vhodnější alternativou
oproti jiným stávajícím metodám.
Porézních grafitových elektrod lze použít v uspořádání průtokové analýzy (FIA) nebo
s využitím chromatografické kolony (HPLC), která je sice časově náročnější, ale přináší
podrobnější informaci o látkách, které vytvářejí celkovou antioxidační kapacitu vzorku.
Další výhodou je získání chromatografického záznamu látek podléhajícím redox reakcím při
několika potenciálech současně, identifikace a kvantifikace látek na základě získaného signálu
až na úrovni fg.
PODĚKOVÁNÍ

Práce byla podpořena z projektu KAN208130801 a projektu Vitaminy 2000.
SOUHRN
Příspěvek ukazuje na nové možnosti hodnocení antioxidačních vlastností látek obsažených
v potravinách s využitím porézního grafitu jako sériově řazeného pole senzorů. Sledování
obsahu antioxidantů v potravinách má v posledních letech stále větší význam, neboť
současným moderním základním nárokem kladeným na potravinu je, aby byla zdrojem zdraví
prospěšných látek.
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Práce se zabývá návrhem a vypracováním chromatografické metody (HPLC) za použití
elektrochemického detektoru CoulArray, za současného snímání proudové odezvy na osmi
sériově řazených elektrodách. Coulochemická multielektrodová detekce poskytuje vyšší
citlivost a selektivitu stanovení než metody spektrofotometrické. Nevyžaduje ani zvláštní
úpravy vzorku před analýzou. Látky je možné identifikovat nejen podle retenčních časů
jednotlivých komponent, ale také podle jejich elektrochemické charakteristiky.
Metoda byla využita k analýze vzorků moravských vín. Byly zjištěny významné rozdíly ve
složení a obsahu látek s antioxidačními vlastnostmi mezi víny bílými, růžovými a červenými.
Červená moravská vína oproti bílým obsahovala až 6krát více antioxidantů.
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SLEDOVÁNÍ OBSAHU JÓDU V MLÉCE Z TRŽNÍ SÍTĚ V ČESKÉ
REPUBLICE
Radek Kavřík – Irena Řehůřková – Jiří Ruprich
Státní zdravotní ústav, Palackého 3a, 612 42 Brno

Abstrakt
Jód je esenciální prvek, důležitý pro správnou funkci štítné žlázy. V naší zeměpisné oblasti
byla v minulosti řešena otázka jódového deficitu a s ní spojené opatření, zejména fortifikace
kuchyňské soli a také krmiv hospodářských zvířat. V této souvislosti byl jód v roce 1998
zařazen do programu „Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k životnímu prostředí“ v projektu „Dietární expozice populace ČR vybraným chemickým
látkám“.
Sledování jódu probíhá v tzv. spotřebním koši, který odpovídá průměrné spotřebě
jednotlivých potravin pro průměrnou populací ČR. Nejvýznamnějším expozičním zdrojem
jódu je mléko. Mléko a mléčné výrobky tvoří významnou složku jídelníčku pro nejmladší
věkové skupiny. Pomocí pravděpodobnostního hodnocení obvyklého přívodu jódu bylo
zjištěno, že u 1-5 % 4-6tiletých dětí hrozí riziko nadměrného přívodu jódu. Tento problém byl
rozpoznán i na úrovni EU. Evropská komise proto vydala nařízení 1459/2005, které snižuje
obsah jódu v krmivech dojnic a nosnic, s očekáváním poklesu jeho obsahu v mléce.
Z těchto důvodů věnuje naše pracoviště od roku 2007 zvýšenou pozornost stanovení jódu
v mléce. Dvakrát v roce je odebráno v tržní síti ČR 12 vzorků polotučného a 12 nízkotučného
mléka, které jsou měřeny individuálně. Výsledky potvrzují očekávání, průměrný obsah jódu
klesá, zároveň se zmenšují rozdíly mezi jednotlivými vzorky. Monitoring obsahu jódu
v individuálních vzorcích v současné době probíhá.

Klíčová slova: jód; výživa; mléko

ÚVOD
Jód je esenciální prvek důležitý zejména pro funkci štítné žlázy. Základním dietárním
zdrojem jódu jsou mořské ryby. Stravovací návyky české populace nejsou vzhledem k nízké
spotřebě mořských ryb z tohoto pohledu příznivé. U české populace byl v minulosti
rozpoznán jódový deficit a v zájmu jeho řešení byla postupně přijata opatření, která spočívala
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především ve fortifikaci kuchyňské soli, ale také krmiv hospodářských zvířat. Aby byly
k dispozici systematické údaje o dietární expozici jódu populace ČR, byl jód v roce 1998
zařazen do programu „Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k životnímu prostředí“ v projektu „Dietární expozice populace ČR vybraným chemickým
látkám“1.
Z naměřených dat lze pozorovat od roku 2000 do roku 2003 nárůst přívodu jódu z potravin.
Přívod v roce 2003 byl 3,59 µg/kg t.hm./den (230 µg/os./den)2, což odpovídá 153 % denní
doporučené dávky dle vyhlášky č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky
stravy a na obohacování potravin potravními doplňky. Od roku 2003 lze pozorovat ustálení na
vyšších hodnotách než před rokem 20003.
Mezi potraviny s nejvyšším obsahem jódu na českém trhu patří mořské ryby, masné výrobky,
instantní polévky, mléko a mléčné výrobky. Vysoký obsah jódu především v masných
a pekárenských výrobcích souvisí s rozšířením používání jodované soli ve výrobním procesu.
Na základě údajů o spotřebě jednotlivých potravin4 a obsahu jódu byly jako nejvýznamnější
expoziční zdroje identifikovány mléko a mléčné výrobky, pečivo, masné výrobky a vejce.
V současné době lze využít pro hodnocení dietární expozice pravděpodobnostního
modelování. Tento postup umožňuje vyhodnotit denní přívod jódu z jednotlivých potravin na
individuální úrovni. Z výsledků modelování vyplývá zřejmé riziko příliš vysokého přívodu
jódu zejména u dětí do 10-ti let. Nejvýznamnějším zdrojem jódu je mléko vzhledem k tomu,
že mléko a mléčné výrobky jsou hlavní součástí jídelníčku4 těchto dětí. Je třeba si také
uvědomit, že model nepočítá s používáním soli v procesu přípravy a vaření pokrmů
v domácnosti, riziko může být ve skutečnosti ještě vyšší.
Problematikou expozice české populace jódem se zabývalo mnoho studií. Jejich ucelený
seznam včetně závěrů lze nalézt v souhrnné zprávě Vědeckého výboru pro potraviny z roku
20075.
MATERIÁL A METODY
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto věnovat detailní pozornost mléku.
S ohledem na koncepci monitoringu dietární expozice vybraným chemickým látkám1 jsou
vzorky mléka pro stanovení jódu odebírány 2x ročně. Vždy v květnu a listopadu je v tržní síti
12-ti měst na území celé ČR zakoupeno 12 vzorků polotučného a 12 vzorků odtučněného
mléka. Do roku 2007 bylo vždy těchto 24 vzorků smícháno a byl vytvořen tzv. kompozitní
vzorek. Během roku byly tedy získány vždy dvě hodnoty zastupující celou republiku. Od roku
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2007 za účelem detailního sledování situace jsou tyto vzorky měřeny individuálně, což
představuje 48 nezávislých hodnot ročně.
Pro účely sledování obsahu jódu v potravinách byla v laboratořích SZÚ vyvinuta univerzální
metoda stanovení. Princip metody dle Sandella-Kolthoffa spočívá v katalytickém působení
jódu na oxidačně-redukční reakci Ce4+ a As3+. Navážka vzorku s přídavkem roztoku
hydroxidu sodného a síranu zinečnatého je vysušena a spálena při 600 ºC. K popelu je přidána
voda a vzorek je odstředěn. Po odebrání alikvotu supernatantu jsou přidána činidla (Ce, As,
brucin) a vzniklé zbarvení je měřeno spektrofotometricky při vlnové délce 430 nm.
Mez stanovitelnosti metody je 15 µg/kg. Metoda je validována a akreditována podle normy
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrný obsah jódu v mléce v letech 1998 až 2008 je 268 µg/kg. Nejvyšší hodnota byla
zaznamenána v roce 2003. Od tohoto roku se obsah jódu drží na vyšší úrovni dosahující téměř
hodnoty 300 µg/kg. Vývoj v celém období monitoringu jódu ukazuje obrázek č. 1.
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Obr. 1: Průměrný obsah jódu v mléce (1998 – 2008)

Na základě zjištění významného podílu mléka na celkové expozici jódu zejména u dětí se
v roce 2007 přistoupilo ke stanovení obsahu jódu ve všech 24 vzorcích mléka z tržní sítě
v každém termínu odběru (2x ročně). Obsah jódu ve vzorcích polotučného mléka
z jednotlivých odběrových míst v letech 2007 a 2008 ukazuje obrázek č. 2a a ve vzorcích
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odtučněného mléka obrázek č. 2b. Polotučné mléko z odběrového místa 7 v květnu 2007
nebylo stanoveno (došlo ke znehodnocení vzorku). Tento obrázek ukazuje také významné
rozdíly obsahu mezi jednotlivými vzorky mléka. Nejvyšší zjištěná hodnota je 509 µg/kg
(odtučněné mléko, 11/07, místo 2) a naopak nejnižší hodnota 135 µg/kg (polotučné mléko,
5/07, místo 6).
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Obrázek 2: Obsah jódu v polotučném (a) a odtučněném (b) mléku z jednotlivých měst
(1- Plzeň, 2 – České Budějovice, 3 – Benešov, 4 – Žďár nad Sázavou, 5 – Ústí nad Labem, 6 –
Hradec Králové, 7 – Jablonec nad Nisou, 8 – Praha, 9 – Brno, 10 – Znojmo, 11 – Šumperk, 12 –
Ostrava)
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Průměrný obsah jódu ve vzorcích polotučného a odtučněného mléka v letech 2007 a 2008
ukazuje obrázek č. 3, je patrný klesající trend. Odtučněné mléko vykazuje v celém období
vyšší obsah jódu.
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Obrázek 3: Obsah jódu v polotučném a odtučněném mléku (2007 – 2008)

ZÁVĚR
Mléko je pro českou populaci nejvýznamnějším zdrojem jódu. Pomocí pravděpodobnostního
modelování bylo zjištěno riziko zvýšeného dietárního přívodu jódu zejména u malých dětí. I
na úrovni EU byly identifikovány mléko a vejce jako expoziční zdroje jódu, kterým je třeba
věnovat zvýšenou pozornost. V této souvislosti vydala Evropská komise Nařízení č.
1459/2005, které snižuje maximální povolený obsah jódu v celkovém krmivu dojnic a nosnic
z původních 10 mg/kg na 5 mg/kg. Z tohoto důvodu bylo od roku 2007 přistoupeno
k detailnímu sledování jódu v mléce s očekáváním snížení jeho obsahu a tedy zmenšení rizika
příliš vysokého přívodu.
Průměrná hodnota obsahu jódu v mléce v celém monitorovacím období je 268 µg/kg.
V období po roce 2003 byla tato hodnota na vyšší úrovni, v jednom roce přesáhla hodnotu
300 µg/kg. V posledních dvou letech, tedy v období platnosti výše zmíněného Nařízení EK
dochází k mírnému, ale stabilnímu poklesu průměrného obsahu jódu až na dnešní úroveň
230 µg/kg polotučného mléka a 267 µg/kg odtučněného mléka (viz. obrázek č. 3). Díky
individuálnímu přístupu ke stanovení byly také zjištěny velké rozdíly v obsahu jednotlivých
vzorků mléka. To může být problém jak pro běžného spotřebitele (nárazová expozice jódu
ovlivňuje funkci štítné žlázy) tak pro výrobce (nelze počítat se standardním obsahem jódu
např. při výrobě kojenecké výživy). Jak je patrné z obrázku č. 3 tyto odchylky se za poslední
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dva roky významně snížily. Optimální hodnota obsahu jódu v mléce z hlediska dietární
expozice se pohybuje okolo 200 µg/kg. Je žádoucí, aby se obsah přiblížil této hodnotě a
minimalizovaly se rozdíly mezi jednotlivými vzorky. Dosavadní výsledky takový vývoj
ukázaly a v současné době lze očekávat jeho pokračování.
Optimální denní přívod jódu je důležitý pro zdraví české populace. Vzhledem k významnému
podílu mléka na celkovém přívodu, zejména u dětí předškolního věku, bude nadále
pokračovat sledování obsahu jódu v mléce v individuálních vzorcích dle uvedeného modelu.
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ŠTATISTICKÁ ANALÝZA NEVYHOVUJÚCEJ TEPLOTY TUHNUTIA
MLIEKA POMOCOU METÓDY HLAVNÝCH KOMPONENTOV
Katarína Kirchnerová – Dana Peškovičová – Vladimír Foltys
Centrum výskumu živočíšnšj výroby Nitra, Hlohovská 2, 951 41 Lužianky, SR

Abstract
In this work we studied bulk samples of milk from 12 agricultural farms, which produce milk
of at least 1st class quality. We assessed content of basic components and their characteristics
- 15 together, in 132 samples. Average value of milk freezing point was -513 ± 7 moC, the
inconvenient values not being in connection with insufficient content of individual basic milk
components (low correlation coefficients).
The main trait of the method of principal components is search for such set of linear
combinations of original variables, which keeps the most pieces of information contained in
the data, and number of new variables will be usually lower than the number of original
variables. We obtained 7 principal components after we applied it; the highest portion of
variability, namely 47 %, is explained by the first 3 components. Correlation coefficients to
milk freezing point for PCR1 R = 0.588 and for PCR3 R = 0.699 are higher than correlation
coefficients of whichever observed milk property separately (for PCR2 R = 0.275). So these
two principal components represent such combinations of parameters, which represent more
complex properties of milk connected with its freezing point. The first principal component
characterizes mainly the combination of mineral matters, so called macro-elements: Ca, P,
Mg, Na, K contained in milk. However, milk acidity expressed as oSH and pH and content of
proteins play an important role at the same time. This component shows that the milk freezing
point depends not only on content of mineral matters as osmotically effective substances but
also on degree of dissociation of their salts and proteins in milk, which is influenced by
acidity of milk plasma. The third principal component is represented mostly by content of
urea, lactose, pH value, and content of magnesium Mg. Combination of these components is a
certain picture of balance between energy value and content and form of crude protein in feed
mixture as well as between pH value, representing milk acidity, and base-forming
magnesium.
Keywords: milk, freezing point, principal components

5.3.2009

112

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

ÚVOD
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 9. júla 2003 č. 312/2003 o zdravotných
požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka
a mliečnych výrobkov predpisuje, že bod tuhnutia konzumného mlieka tepelne ošetreného
(§ 5 písm. i)) i surového (príl.č.6) nesmie byť vyšší ako -0,520°C. Vychádza zo smernice
Európskeho spoločenstva č. 92/46, podľa ktorej musí mať konzumné mlieko pre ľudskú
výživu hodnotu bodu mrznutia taktiež nižšiu, alebo rovnú -0,520°C. I keď tieto predpisy
nahradilo Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004, ktoré teplotu tuhnutia
mlieka nepredpisuje, pretrváva v nákupných zmluvách táto požiadavka zo strany mliekarní.
MATERIÁL A METÓDY
Sledovali sme bazénové vzorky mlieka 12 poľnohospodárskych podnikov, ktoré produkujú
mlieko zodpovedajúce najmenej 1. triede kvality. Prevládajúce chované plemeno v týchto
podnikoch je holsteinské a slovenské strakaté. V 132 vzorkách sme stanovili obsah
základných zložiek a ich vlastnosti – spolu 15 ukazovateľov.
Vo vzorkách sme stanovili obsah základných zložiek a vlastnosti podľa STN 57 0536,
STN 57 0530, STN 57 0532, STN 57 0537 (spolu 15 ukazovateľov). Ďalej sme stanovili
obsah močoviny fotokolorimetricky pri 420 nm s použitím Ehrlichovho činidla a obsah
chloridov argentometrickou titráciou. Teplotu tuhnutia mlieka sme stanovili pomocou
digitálneho termistorového Kryoskopu 4D2 Advanced Instruments podľa STN 57 0538,
vo výsledkoch je vyjadrený v mili°C (m°C). Obsah minerálnych látok Ca, P, Mg, Na, K,
po spopolnení atómovou absorpčnou spektrometriou UNICAM 939 Solar.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Priemerná hodnota teploty tuhnutia vzoriek mlieka bola -513 ± 7m°C., pričom nevyhovujúce
hodnoty nesúviseli s nedostatočným obsahom jednotlivých základných zložiek mlieka
(nízke korelačné koeficienty – tab. 1), a teda nemáme nijaký ukazovateľ, ktorý by mohol
potvrdiť prípadné porušenie mlieka, z ktorého by mohli tieto vzorky byť na základe ich
hodnôt TTM podozrivé. Z hygienického hľadiska môžeme hodnotiť sledovaný súbor ako
výberovej kvality, keď priemerný celkový počet mikroorganizmov bol 31tis./ml mlieka
a počet somatických buniek 175tis./ml mlieka.
Nízke korelačné koeficienty tuku a bielkovín s bodom mrznutia potvrdzujú, že látky
v emulzii, suspenzii alebo vo forme koloidu nemajú vplyv na bod mrznutia roztoku. Vzťah
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obsahu laktózy s hodnotou BM je problematický. Koeficient korelácie medzi obsahom
laktózy a BM vyšiel R = 0.145. Laktóza býva pri zníženom obsahu kompenzovaná chloridmi,
takže osmotický tlak, a tým i hodnota BM sa nemení, iba ak je zníženie obsahu laktózy
zapríčinené zriedením mlieka vodou, hodnota BM stúpa.
Tabuľka 1: Základné štatistické údaje výsledkov sledovaných vzoriek mlieka
n=132
Priemer Min.
Max.
4.08
3.2
5.06
tuk
3.23
2.94
3.63
bielkoviny
4.78
4.22
5.04
laktóza
g/100g
mlieka
12.92
11.72 13.97
sušina
8.84
7.71
9.65
BTS
0.72
0.55
0.88
popol
6.52
6.1
7.3
pH
6.57
5.7
7.5
°SH
-513
-533
-496
BM
m°C
103.46
71.2
128.29
chloridy mg/100g
26.98
7.22
63.07
močovina mlieka
3
31
4
329
CPM
*10 /ml
mlieka
175
44
617
PSB
0.935
0.592 1.364
Ca
0.957
0.451 1.186
P
g/l
0.117
0.068 0.144
Mg
mlieka
0.439
0.206 0.575
Na
1.313
0.385
1.63
K
*
optimálne hodnoty

Sx
Vk %
0.3
7.34
0.13
3.9
0.11
2.22
0.42
3.24
0.31
3.55
0.05
6.71
0.25
3.85
0.33
5.05
7.32
1.43
8.67
8.38
11.56 42.85
46.12 147.04
87.36 49.86
0.093
9.95
0.096 10.03
0.010
8.55
0.060 13.67
0.173 0.132

Limit
Koef. korel.
STN
k TTM
3.3
0.014
2.8
0.0.323
4.6
0.145
11.8
0.166
8.5
0.234
0.7
0.225
6.5-6.8*
0.15
6.2-7.8
0.042
-520
100-110*
0.03
15-30*
0.446
100
0
400
0
1.2
0.055
0.095
0.205
0.143
0

Obsah minerálnych látok v mlieku vyjadrený ako obsah popolovín, pri ktorom sa predpokladá
najväčší vplyv na osmotický tlak mlieka, v skúšaných vzorkách taktiež nevykázal významnú
koreláciu k BM, keď R = 0,225. Minerálne látky sa v mlieku nachádzajú v rozličných
formách viazané na organické molekuly a iba časť z nich je disociovaná v iónovej forme.
V autentickom, vodou neporušenom, mlieku je zrejme tento podiel veľmi stabilný.V zistenom
rozsahu hodnôt kyslosti mlieka sme nepozorovali významný vplyv na teplotu tuhnutia
sledovaných vzoriek. Ďalšou významnou zložkou mlieka poukazujúcou na vyrovnanosť
metabolizmu a homeostázu dojníc je obsah močoviny v mlieku, ktorý sa v nami sledovaných
vzorkách vyskytoval v rozmedzí 7.22–63.07 mg/100g mlieka, v priemere 26.98 mg/100g
mlieka. Tu sa vyskytol i jediný stredne významný korelačný koeficient R = -0.446, a to je
stredne silná negatívna závislosť medzi teplotou tuhnutia a obsahom močoviny v mlieku.
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Vzhľadom k tomu, že obsah močoviny v mlieku je indikátorom využiteľnosti dusíkatých
látok kŕmnej dávky, nie je reálne predpokladať, že jeho ovplyvňovaním by bolo možné
zlepšovať výsledky mlieka na BM. Zdravotný stav mliečnej žľazy odzrkadľuje okrem počtu
somatických buniek v mlieku i obsah chloridových iónov –Cl-. V uvádzanom súbore vzoriek
sa vyskytoval v rozmedzí 71.2–128.3 mg/100mlieka, v priemere 103.46 mg/100gmlieka.
Korelácia s BM sa nezistila, keď R = 0.030. Taktiež obsah jednotlivých makroprvkov (Ca, P,
Mg, Na, K) nejaví žiadnu, alebo len veľmi slabú koreláciu k teplote tuhnutia mlieka.
Predpokladáme, že výsledná hodnota teploty truhnutia mlieka je zapríčinená komplexom
vlastností, ktorých kombináciu sa snažíme odhaliť a štatisticky vysvetliť. Uplatnenie metódy
hlavných komponentov umožňuje zoskupenie sledovaných znakov do novovytváraných
faktorov, nových premenných, ktorých počet je nižší a dochádza k zhusteniu informácie pri
zachovaní čo najväčšej informačnej hodnoty údajov (Lamoš a Potocký, 1989).
Štatistická analýza vytvorila 7 hlavných komponentov, ktorých vlastné číslo korelačnej
matice >0.99, a tieto spolu vysvetľujú 75% premenlivosti v súbore údajov, pričom najvyšší
podiel variability vysvetľujú prvé 3 komponenty, a to 47% (tabuľka 2).
Tabuľka 2: Vlastné čísla korelačnej matice a podiel disperzie vysvetlenej jednotlivými
hlavnými komponentmi
Hlavný komponent
Podiel variability (%) Kumulatívny podiel (%)
1
3.705
0.218
0.218
2
2.517
0.148
0.366
3
1.730
0.102
0.468
4
1.609
0.095
0.563
5
1.156
0.068
0.631
6
1.073
0.063
0.694
7
0.997
0.059
0.753
Štandardizované lineárne regresné koeficienty týchto 3 hlavných komponentov, ktoré slúžia
na ich výpočet z pôvodných premenných a korelačné koeficienty s pôvodnými ukazovateľmi,
ktoré hovoria o tom, ako významne sú zastúpené jednotlivé pôvodné ukazovatele v nových
premenných sú uvedené v tabuľke 3. Uvedené 3 hlavné komponenty sme využili na
porovnanie sledovaných 11 fariem, pri ktorých hľadáme súvis medzi kvalitatívnymi
vlastnosťani mlieka a priemernou hodnotou teploty tuhnutia, čo je uvedené v tabuľke 4.
Predpismi požadovanú hodnotu teploty tuhnutia mlieka -0.520°C dosiahli v priemere za celé
sledované obdobie iba farmy č. 3 a 8, a tieto farmy mali i najvyššie hodnoty
prvých 3 hlavných komponentov. Korelácie priemerných hodnôt prvých 3 hlavných
komponentov a teploty tuhnutia mlieka znázorňuje obr. 1. Vidíme, že korelačné koeficienty
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k teplote tuhnutia mlieka pre PCR1 R = 0.588, a pre PCR3 R = 0.699 sú vyššie ako korelačné
koeficienty ktorejkoľvek sledovanej vlastnosti mlieka samostatne. Tieto 2 hlavné komponenty
teda predstavujú také kombinácie ukazovateľov, ktoré predstavujú komplexnejšie vlastnosti
mlieka súvisiace s jeho teplotou tuhnutia.
Tabuľka 3: Lineárne regresné koeficienty prvých 3 hlavných komponentov a ich
korelačné koeficienty k pôvodným ukazovateľom.
Ukazovateľ
tuk
bielkoviny
laktóza
sušina
BTS
popol
pH
°SH
chloridy
CPM
PSB
močovina
Ca
P
Mg
Na
K

Lineárne regresné koeficienty
PCR1
PCR2
PCR3
0.038
0,347
-0,294
0.249
0,248
-0,025
-0.101
0,093
0,427
0.038
0,575
0,075
0.015
0,435
0,380
0,149
0,182
-0,130
-0,249
-0,246
0,354
0,264
0,032
0,070
0,055
-0,207
0,052
-0,005
0,041
0,086
-0,025
0,191
-0,133
-0,143
0,096
0,455
0,350
0,008
0,006
0,474
-0,060
0,105
0,387
0,023
0,341
0,400
-0,152
-0,134
0,300
-0,278
0,232

Korelačné koeficienty
PCR1
PCR2
0,073
0,550
0,480
0,394
-0,194
0,183
0,074
0,912
0,030
0,690
0,286
0,289
-0,479
-0,391
0,509
0,051
0,105
-0,328
-0,009
0,066
-0,046
0,303
-0,275
0,152
0,674
0,012
0,913
-0,095
0,744
0,036
0,769
-0,242
0,578
-0,442

PCR3
-0,386
-0,032
0,562
0,099
0,499
-0,171
0,465
0,092
0,068
0,113
-0,174
0,598
0,008
0,138
0,448
-0,177
0,306

Tabuľka 4: Poradie fariem podľa priemerných hodnôt prvých troch hlavných
komponentov a priemerné hodnoty teploty tuhnutia mlieka.
Č. farmy
11
6
9
2
1
4
7
12
5
10
8
3

5.3.2009

Hlavný komponent
PCR1
PCR2
PCR3
-1.18
0.095
-0.595
-0.64
-0.081
-0.763
-0.53
-0.212
-0.592
0.0007
0.042
-0.063
0.048
-1.41
-1.046
0.153
-0.0006
-0.369
0.157
-0.56
0.766
0.159
0.261
-0.449
0.189
0.149
0.123
0.42
0.47
0.111
0.582
0.673
1.205
0.649
0.574
1.67

TTM
Poradie podľa hl. komponentov
(°C x 1000)
PCR1
PCR2
PCR3
-511
1
7
3
-503
2
4
2
-513
3
3
4
-517
4
6
7
-515
5
1
1
-508
6
5
6
-512
7
2
10
-511
8
9
5
-512
9
8
9
-513
10
10
8
-522
11
12
11
-522
12
11
12
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Prvý hlavný komponent je na základe tabuľky 3 jednoznačne interpretovateľný.
Charakterizuje hlavne kombináciu minerálnych látok, tzv. makroprvkov: Ca, P, Mg, Na, K,
obsiahnutých v mlieku. Koeficienty korelácie ich koncentrácie v mlieku s 1. hlavným
komponentom sú vysoké (0.91 pre P, 0.74 pre Mg, 0.77 pre Na, 0.58 pre K). Vklad týchto
premenných do 1. hlavného komponentu je vysoký, regresné koeficienty sú v intervale od
0.30 (pre K) do 0.47 (P). Avšak významnú úlohu v ňom zároveň zohrávajú aj kyslosť mlieka
vyjadrená ako °SH a pH a obsah bielkovín (korelačné koeficienty 0.51, -0.48, resp. 0.48 a
regresné koeficienty 0.26, -0.25, resp. 0.25). Tento komponent poukazuje na vlastnosti
zohrávajúce úlohu pri celkovom výsledku teploty tuhnutia mlieka, ktorá teda závisí nielen od
obsahu minerálnych látok ako osmoticky účinných látok, ale i od stupňa disociácie ich solí a
bielkovín v mlieku, ktorý je ovplyvnený kyslosťou mliečnej plazmy.

Obr. 1: Korelácie prvých 3 hlavných komponentov a teploty tuhnutia mlieka –
priemerné hodnoty za farmy
Tretí hlavný komponent je z najväčšej časti naplnený obsahom močoviny (kk = 0.6,
rk = 0.45), laktózy (kk = 0.56, rk = 0.43), beztukovej sušiny, ktorá taktiež zahňuje laktózu
(kk = 0.50, rk = 0.38), hodnotou pH (kk = 0.47, rk = 0.35), a obsahom horčíka Mg (kk = 0.45,
rk = 0.34). Kombinácia týchto zložiek je akýmsi obrazom rovnováhy medzi energetickou
hodnotou a obsahom a formou dusíkatých látok v kŕmnej dávke, a taktiež medzi hodnotou
pH, vyjadrujúcou kyslosť mlieka a zásadotvorným horčíkom.
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ZÁVER
Tieto výsledky potvrdzujú, že teplota tuhnutia mlieka je vlastnosť veľmi zložitého charakteru
a v záujme dodržania predpísaného limitu je potrebná komplexná starostlivosť o výživu
dojníc, zabezpečenie dostatočnej hladiny minerálov, energie a dusíkatých látok v kŕmnej
dávke, v záujme ich dostatočného obsahu v mlieku..
SÚHRN
Sledovali sme bazénové vzorky mlieka 12 poľnohospodárskych podnikov, ktoré produkujú
mlieko zodpovedajúce najmenej 1. triede kvality. V 132 vzorkách sme stanovili obsah
základných zložiek a ich vlastnosti – spolu 15 ukazovateľov. Priemerná hodnota teploty
tuhnutia vzoriek mlieka bola -513 ± 7m°C., pričom nevyhovujúce hodnoty nesúviseli
s nedostatočným obsahom jednotlivých základných zložiek mlieka (nízke korelačné
koeficienty), a teda nemáme nijaký ukazovateľ, ktorý by mohol potvrdiť prípadné porušenie
mlieka, z ktorého by mohli tieto vzorky byť na základe ich hodnôt TTM podozrivé.
Predpokladáme, že výsledná hodnota teploty tuhnutia mlieka je zapríčinená komplexom
vlastností, ktorých korelačnú štruktúru sa snažíme odhaliť a štatisticky vysvetliť. Podstatnou
črtou metódy hlavných komponentov je hľadanie takej množiny lineárnych kombinácií
pôvodných premenných, ktorá zachová čo najviac informácií obsiahnutých v údajoch a počet
nových premenných bude obvykle menší ako počet pôvodných premenných. Jej aplikovaním
sme dostali 7 hlavných komponentov, pričom najvyšší podiel variability vysvetľujú
prvé 3 komponenty, a to 47%.
Korelačné koeficienty k teplote tuhnutia mlieka pre PCR1 R = 0,588 a pre PCR3 R = 0,699 sú
vyššie ako korelačné koeficienty ktorejkoľvek sledovanej vlastnosti mlieka samostatne (pre
PCR2 R = 0,275). Tieto dva hlavné komponenty teda predstavujú také kombinácie
ukazovateľov, ktoré zastupujú komplexnejšie vlastnosti mlieka súvisiace s jeho teplotou
tuhnutia. Prvý hlavný komponent charakterizuje hlavne kombináciu minerálnych látok, tzv.
makroprvkov: Ca, P, Mg, Na, K, obsiahnutých v mlieku. Avšak významnú úlohu v ňom
zároveň zohrávajú aj kyslosť mlieka vyjadrená ako °SH a pH a obsah bielkovín. Tento
komponent ukazuje, že teplota tuhnutia mlieka závisí nielen od obsahu minerálnych látok ako
osmoticky účinných látok, ale i od stupňa disociácie ich solí a bielkovín v mlieku, ktorý je
ovplyvnený kyslosťou mliečnej plazmy. Tretí hlavný komponent je z najväčšej časti naplnený
obsahom močoviny, laktózy, hodnotou pH, a obsahom horčíka Mg. Kombinácia týchto
zložiek je akýmsi obrazom rovnováhy medzi energetickou hodnotou a obsahom a formou
dusíkatých látok v kŕmnej dávke, a taktiež medzi hodnotou pH, vyjadrujúcou kyslosť mlieka a
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zásadotvorným horčíkom. Tieto výsledky potvrdzujú, že teplota tuhnutia mlieka je vlastnosť
veľmi zložitého charakteru a v záujme dodržania predpísaného limitu je potrebná komplexná
starostlivosť

o

výživu

dojníc,

zabezpečenie

dostatočnej

hladiny

minerálov,

energie a dusíkatých látok v kŕmnej dávke, v záujme ich dostatočného obsahu v mlieku.
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VLIV FÁZE LAKTACE NA ZÁKLADNÍ SLOŽKY A VYBRANÉ
TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI ORGANICKÉHO OVČÍHO MLÉKA
U KŘÍŽENEK LACAUNE A VÝCHODOFRÍSKÉ OVCE
Leona Konečná1 – Michaela Pokorná1 –Radek Filipčík1 – Jan Kuchtík1 –
Květoslava Šustová2 – Táňa Lužová2
1

Ústav chovu a šlechtění zvířat
2
Ústav technologie potravin
AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The evaluation of the effect of the stage of lactation (SL) on basic composition and chosen
technological properties of organic sheep milk in crossbreeds (n = 10) of Lacaune and East
Friesian (L75VF25) was carried out on organic farm in Valašská Bystřice in 2008. From this
study above all results that the SL had a significant effect on milk yield and contents of total
solids, fat, protein, casein, lactose and urea. The SL had also significant effect on titratable
acidity, pH and rennet clotting time. On the other hand SL had not a significant effect on
somatic cell counts and rennet curd quality.
Keywords: organic sheep milk, composition, technological properties, Lacaune, East Friesian
MATERIÁL A METODY
Do sledování, jenž bylo realizováno v roce 2008 bylo zařazeno organické mléko 10 bahnic
kříženek plemen lacaune (L) a východofríská ovce (VF) chovaných na ekologické farmě ve
Valašské Bystřici. Konkrétně se jednalo o kříženky L75 VF 25, přičemž všechny bahnice
byly na první laktaci. Bahnění v roce 2008 probíhalo v měsíci únoru a březnu v ovčíně. Do
odstavu jehňat, jenž byl realizován v poslední dekádě měsíce dubna, byly bahnice spolu
s jehňaty chovány v ovčíně. Po odstavu byly bahnice vyhnány na celodenní pastvu na TPP,
kde byly chovány až do konce sledování, a taktéž bylo po odstavu započato s pravidelným
strojním dojením bahnic. V průběhu pastevního období, respektive v průběhu celého
sledování, se denní krmná dávka bahnic skládala z pastvy na TTP (ad libitum), oganického
ovsa (0,05 kg/kus) a organického minerálního lizu (ad libitum). Zjišťování dojivosti a odběry
vzorků mléka byly realizovány v pravidelných intervalech pětkrát v průběhu laktace,
respektive v průběhu pastevního období. Všechny vzorky mléka byly ihned po nadojení
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zchlazeny na teplotu 5–8 °C a v termoboxu převezeny do rozborových laboratoří
(ÚTP a ÚCHŠZ na MZLU v Brně a Laboratoř pro rozbor mléka v Brně–Tuřanech.). Všechny
laboratorní analýzy byly realizovány standardními laboratorními metodami. Syřitelnost (v s)
byla měřena pomocí „Nefelo-turbidimetrického snímače koagulace mléka“. Jako syřidlo byl
aplikován Laktochym. Sýřící roztok byl získán naředěním 10 ml Laktochymu s 50 ml
destilované vody. Následně byl aplikován 1 ml naředěného syřidla do mléka. Jakost sýřeniny
byla stanovena dle následujícího klíče: třída I.: sýřenina je velmi dobrá, pevná, zachovává
tvar, třída II.: sýřenina je dobrá, poněkud méně pevná, méně dobře zachovává tvar, třída III.:
sýřenina je špatná, měkká, částečně nedrží pohromadě, třída IV.: sýřenina je velmi špatná,
vůbec nedrží pohromadě a třída V.: nezřetelné nebo žádné vyvločkování kaseinu. Analýza dat
byla provedena pomocí SAS 9.1.3. prostřednictvím analýzy variance s pevným efektem.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Fáze laktace (FL) měla statisticky vysoce průkazný vliv (tabulka I.) na dojivost a obsahy
sušiny (S), tuku (T), bílkoviny (B), kaseinu (K), laktózy (L) a močoviny (M). Průměrná denní
dojivost bahnic byla 0,61 l, což je hodnota srovnatelná s dojivostí ovcí plemene zušlechtěná
valaška (Oravcová et al., 2005), nicméně je to hodnota nižší, než uvádí Fuertes et al. (1998).
Tab. 1: Vliv fáze laktace na dojivost, základní složky a močovinu organického ovčího mléka.
Ø
Průměrný den laktace
Ukazatel
za
70. (A)
100. (B)
130. (C)
160. (D)
190. (E)
laktaci
Dojivost
0,83CDE
x
(l)
Sušina
16,87DE
x
(%)
Tuk
5,61DE
x
(%)
Bílkoviny
5,63dE
x
(%)
Kasein
4,13cE
x
(%)
Laktóza
4,79dE
x
(%)
Močovina
x 42,46CDE
(mg/100ml)
*acde
P ≤ 0,05, **ABCDE P ≤ 0,01

F test

0,75E

0,59AE

0,58AE

0,31ABCD

0,61

20,36**

17,74E

17,72E

18,60A

19,47ABC

18,08

10,15**

6,74

6,52

7,21A

7,31A

6,68

5,43**

5,52DE

5,75E

6,15aBE

7,00ABCD

6,01

27,83**

3,98CE

4,64aB

4,38E

5,11ABD

4,45

14,39**

4,69E

4,60e

4,49a

4,29ABc

4,57

8,60**

43,74CDE

61,24ABde

68,70ABc

69,01ABc

57,03

57,57**

Obsahy S a T vykazovaly trend postupného zvyšování v průběhu laktace, což je v souladu se
závěry, jež uvádí Kuchtík et al. (2008). Průměrný obsah S za celé sledovaní byl 18,08 %, což
je hodnota nižší než uvádí Fuertes et al. (1998), avšak vyšší než uvádí Ochoa-Cordero et al.
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(2002). Průměrný obsah T za celé sledované období byl 6,68 %, což je hodnota vyšší než
uvádí Ochoa-Cordero et al. (2002), avšak nižší než uvádí Oravcová et al. (2005).
Obsahy B byly na začátku laktace poměrně vyrovnané, poté však došlo k jejich postupnému
zvyšování. Obsah B za laktaci činil 6,01 %, podobnou hodnotu uvádějí i Oravcová et al.
(2005). Průměrné obsahy K byly v rámci laktace značně variabilní, když nejnižší jeho obsah
byl v 2. odběru a nejvyšší v 5.
Obsah L se pozvolně snižoval v průběhu laktace, což je v souladu se závěry jež uvádějí
Fuertes et al. (1998) a Pavič et al. (2002).
Průměrný obsah L za laktaci byl 4,57 %, což je hodnota srovnatelná s údaji jež uvádí OchoaCordero et al. (2002), avšak nižší než hodnota kterou uvádějí Fuertes et al. (1998).
Obsahy M se pozvolna zvyšovaly v průběhu laktace, přičemž její průměrný obsah za laktaci
byl 57,03 mg/100ml. FL měla dále vysoce průkazný vliv (tabulka 2.) na pH, titrační kyselost
(TK) a sýřitelnost (SYŘ). Naproti tomu FL neměla průkazný vliv na počet somatických buněk
(PSB) a jakost sýřeniny (JS). PSB byl v průběhu sledování značně variabilní, avšak jednotlivé
jeho hodnoty nikdy nepřesáhly hranici značící onemocnění mléčné žlázy bahnic.
Průměrný PSB za laktaci byl 77 600/1 ml mléka. PSB se pohybovaly v rozmezí 33 500/1 ml
až 175 800/1 ml, což je srovnatelné rozmezí s údaji jež uvádí Paape et al. (2001), kteří
uvádějí, že v mléce zdravé bahnice se běžně vyskytuje 10-200 × 103 SB v 1 ml.
pH mléka se do 130. dne snižovalo, avšak posléze došlo k jeho postupnému zvyšování, stejně
jako ve studii Kuchtíka et al. (2008). TK byla v průběhu laktace poměrně vyrovnaná, přičemž
její hodnota za celé sledování byla 10,12 °SH, což je hodnota mírně vyšší než uvádí Pavič et
el. (2002). SYŘ mléka a JS byly po celou dobu laktace poměrně velmi vyrovnané, nicméně
v případě SYŘ bylo zjištěno její výrazné zkrácení ve 100. dni laktace.
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Tabulka 2: Vliv fáze laktace na počet somatických buněk, vybrané technologické vlastnosti
sýřeniny
Ø
Průměrný den laktace
Ukazatel
za
laktaci
70. (A)
100. (B)
130. (C)
160. (D)
190. (E)
PSB
79,40
64,90
34,40
175,80
33,50
77,60
x
(tis./1ml)
6,80C
6,60
6,55AE
6,70
6,85C
6,70
pH
x
TK
9,88E
10,09
9,74E
9,94e
10,94Acd
10,12
x
(°SH)
SYŘ
167,90B
172,80B
195,50B
158,98
x 161,20B 97,50ACDE
(s)
JS
1,10
1,00
1,20
1,00
1,10
1,08
x
(I – V)
*cde
**ABCDE
P ≤ 0,05,
P ≤ 0,01,
PSB=počet somatických buněk, TK=titrační kyselost, SYŘ=sýřitelnost, JS=jakost sýřeniny.

a jakost

F test
1,11
5,12**
4,97**
9,49**
0,93

ZÁVĚR
Faktor fáze laktace vysoce průkazně ovlivňoval u kříženek L75VF25 jak dojivost, tak i
obsahy sušiny, tuku, bílkovin, kaseinu, laktózy a močoviny. Fáze laktace měla také vysoce
průkazný vliv na titrační kyselost, pH a syřitelnost mléka. Naproti tomu nebyl zjištěn
průkazný vliv tohoto faktoru na počet somatických buněk a jakost sýřeniny.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou NPV II 2B08069
SOUHRN
Vliv fáze laktace (FL) na dojivost, základní složení a vybrané technologické vlastnosti
organického ovčího mléka byl hodnocen v průběhu 1. laktace u 10 bahnic, kříženek lacaune a
východofríské ovce (L75VF25). Mléko bylo odebíráno pravidelně pětkrát za laktaci, po
odstavu jehňat. Denní krmná dávka v průběhu sledování byla založena na ad libitní pastvě na
TTP a přídavku 50 g organického ovsa. FL vysoce průkazně ovlivňovala dojivost (D), %
obsahy sušiny (S), tuku (T), bílkovin (B), kaseinu (K), laktózy (L), obsah močoviny (M, v
mg/100ml), titrační kyselost (TK v ˚SH), pH a syřitelnost (SYŘ v s). Naproti tomu nebyl
zjištěn průkazný vliv FL na počet somatických buněk (PSB) a jakost sýřeniny (JS). Denní
dojivost se během laktace postupně snižovala. Obsahy S a T měly v průběhu laktace trend
postupného zvyšování. Obsahy B měly vyrovnaný trend do 130. dne laktace, poté postupně se
zvyšující trend. Naproti tomu obsahy K byly v průběhu laktace poměrně velmi variabilní.
Obsah L měl trend postupného snižování. Naproti tomu obsahy M měly opačný trend. TK

5.3.2009

123

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

mléka byla od 70. do 160. dne laktace poměrně velmi vyrovnaná, v závěru laktace však došlo
k jejímu zvýšení. pH se v rozmezí 70. a 130. dne laktace mírně snižovalo, v poslední fázi však
došlo k jeho postupnému zvýšení. SYŘ a JS mléka byly po celou dobu laktace, s výjimkou
100. dne v případě SYŘ, poměrně vysoce vyrovnané.
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AKTIVITA ENZYMŮ ZELENÉ BIOMASY ODRŮD JEČMENE
Jiří Kopáček1, Jaroslava Ehrenbergerová1, Lucie Melišová1, Andrea Kleckerová1,
Karolína Benešová2, Kateřina Vaculová3, Jaroslava Marková1
1

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
2
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Sladařský ústav Brno, Mostecká 7, 614 00 Brno
3
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž

Abstract
On three year research we evaluated activity of enzyme catalase in barley plants. We used
spring barley varieties Sebastian and Malz and the line KM 1910, grown in 2005-2007
in Žabčice and Kroměříž. Barley green matter was taken in defined growth phases (BBCH 29
and BBCH 31). To determine the activity of catalase we used the photometric method based
on measurement of the decrease in absorbance at hydrogen peroxide cleaving.
The spectrophotometric method was used for determination of peroxidase enzyme. Activity
of peroxidase was assessed quantitatively using guaiacol. Peroxidase oxidizes through
hydrogen peroxide various donors of electrons. Guaiacol as a donor is transformed into
a highly absorbing structure and its quantity is a measure of activity of the peroxidase
enzyme.
Keywords: catalase, peroxidase, green barley, Malz, Sebastian, KM 1910
MATERIÁL A METODY
V průběhu let 2005-2007 byly založeny a vedeny polní pokusy s omezenými chemickými
vstupy (bez pesticidů) po jarní pšenici na dvou lokalitách – v Kroměříži a Žabčicích. Pokusy
s náhodným uspořádáním variant (odrůd) byly ve třech opakováních pěstovány tři genotypy
ječmene jarního pro odběr vzorků zelené biomasy ve dvou růstových fázích. Byly použity dvě
v ČR registrované odrůdy sladovnického typu ječmene (Malz, Sebastian) a bezpluchá linie
(KM 1910 – je v roce 2009 registrovaná jako AF Lucius). Popis genotypů:
•

KM 1910 – bezpluchý kandivar potravinářského typu (vyšlechtěný v AF Kroměříž)

•

Malz – odrůda české provenience, preferovaná pro výrobu piva českého typu

•

Sebastian – odrůda sladovnické kvality zahraniční provenience (Angl.)
Analytická stanovení enzymu katalasy se prováděla ve dvou odběrech zelené hmoty

v definovaných růstových fázích podle makrofenologické stupnice (mezinárodní označení

BBCH): BBCH 29 (1.odběr) - konec odnožování, BBCH 31 (2.odběr) - první kolénko hmatné

5.3.2009

125

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

nad povrchem půdy. Pro stanovení aktivity katalasy byla na základě literární rešerše vybrána
spektrofotometrická metoda dle Bergmeyera (1970). Katalasa katalyzuje rozklad peroxidu
vodíku. Princip stanovení aktivity uvedeného enzymu a spočívá v měření poklesu absorbance
při štěpení peroxidu v oblasti 240nm. Změřená diference absorbance za časovou jednotku je
pak

mírou

aktivity

enzymu.

Pro

stanovení

enzymu

peroxidasy

byla

zvolena

spektrofotometrická metoda dle Gótha. Aktivita peroxidasy byla stanovena kvantitativně
použitím guajakolu. Peroxidasa oxiduje peroxidem vodíku různé látky. Guajakol jako donor
přechází na vysoce absorbující strukturu a její množství je mírou aktivity enzymu proxidasy.
Pro vyhodnocení experimentálních výsledků aktivity katalasy a peroxidasy (vyjádřených
v sušině hmoty) byl použit statistický program STATISTICA CZ verze 7.0, design
vícefaktorové analýzy variance a pro testování rozdílů průměrných hodnot Fisherův test
(LSD), P=0,05.

VÝSLEDKY A DISKUZE
V průměrné aktivitě katalasy přes ostatní faktory byl zaznamenán statisticky významný rozdíl
mezi odrůdami, roky a odběry. Tuto skutečnost dokladuje následující tabulka 1. Aktivita
katalasy byla statisticky významně nižší u odrůdy Malz. Významně vyšší byla průměrná
aktivita katalasy ve vzorcích z prvního odběru oproti druhému odběru. Nebyl prokázán
statisticky významný rozdíl v průměrné aktivitě mezi lokalitami.
Tab. 1: Průměrné hodnoty aktivit enzymu katalasy

Z uvedeného je patrné, že pro další využití
biomasy z hlediska aktivity katalasy bylo vhodné
pěstovat linii KM 1910 v Žabčicích a odběr
provádět v první růstové fázi (DC 29).

Průměrné hodnoty označené stejným indexem
se od sebe navzájem významně (P=0,05) neliší.
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Tab.2: Průměrná aktivita enzymu katalasy v zelené hmotě ve třech letech na obou lokalitách

V průměru odrůd a odběrů byla aktivita katalasy statisticky významně vyšší v roce 2006
-1

na lokalitě Žabčice a činila 1227 U.g

sušiny oproti ostatním rokům na obou lokalitách.

Z tabulky 2 je patrné, že interakce roků s lokalitami byla nejvýznamnějším zdrojem
variability.

Byla zjištěna statisticky významně vyšší aktivita katalasy u všech odrůd z prvního odběru
(graf 1). V prvním odběru byla statisticky významně vyšší aktivita katalasy u odrůd Sebastian
(935 U.g-1) a linie KM 1910 (908 U.g-1) oproti odrůdě Malz (676 U.g-1).
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Z grafu 2 je patrné, že z hlediska aktivity enzymu katalasy v zelené hmotě byla nejvhodnější
odrůda Sebastian pěstovaná v Kroměříži a linie KM 1910 pěstovaná v Žabčicích.
Aktivita peroxidasy byla velmi vysoce průkazně ovlivněna těmito faktory: odrůdou, lokalitou,
odběrem a interakcemi odrůda x lokalita. Aktivita peroxidasy byla významně vyšší u linie

KM 1910 než u dalších dvou odrůd. Hladina tohoto enzymu byla prokazatelně vyšší
u biomasy rostlin ječmene pěstovaných v lokalitě Žabčice a také významně vyšší v prvním
odběru oproti druhému odběru na obou lokalitách.

ZÁVĚR
Cílem naší práce bylo stanovit aktivitu enzymu katalasy v zelených částech rostlin mladého
ječmene spektrofotometrickou metodou a porovnat rozdíly v aktivitách mezi odrůdami/linií,
lokalitami, roky a odběry. Sledované odrůdy v průměru ostatních faktorů vykázaly statisticky
významné rozdíly v aktivitě enzymu katalasy. Statisticky významně nižší aktivita katalasy
byla prokázána u odrůdy Malz. Byla zjištěna statisticky významně vyšší aktivita katalasy u
všech odrůd z prvního odběru.
Na základě získaných výsledků aktivity katalasy lze doporučit k pěstování Sebastian
v Kroměříži a KM 1910 v Žabčicích a sklizeň provádět v růstové fázi BBCH 29. Z výsledků
stanovení aktivity peroxidasy vyplývá, že nejvyšší aktivitu dosáhla linie KM 1910 a odrůda
Sebastian v prvních odběrech zelené hmoty ječmene z lokality Žabčice.
PODĚKOVÁNÍ

Autoři děkují za finanční podporu GA ČR 525/05/0781 a projektu MŠMT 1M0570.
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SOUHRN
V průběhu tří let byla stanovována aktivita enzymu katalasy v mladých rostlinách ječmene.
Použili jsme dvě pluchaté sladovnické odrůdy jarního ječmene Malz a Sebastian a bezpluchou
linii KM 1910 pěstované na dvou lokalitách. Analytická stanovení enzymu byla provedena
ve dvou odběrech zelené hmoty odpovídajících dvěma růstovým fázím BBCH 29 a BBCH 31.
Ke stanovení katalasy byla vybrána spektrofotometrická metoda dle Bergmeyera, založená
na měření poklesu absorbance během štěpení peroxidu vodíku. Cílem práce bylo zjistit, zda
odrůda, stáří rostlin, ročník a lokalita pěstování ovlivňují aktivitu katalasy a zda rostlinný
materiál by byl vhodný pro přípravu doplňků stravy. Předkládáme rovněž jednoleté výsledky
stanovení aktivity enzymu peroxidasy. Aktivita peroxidasy byla stanovena fotometricky a to
kvantitativně použitím guajakolu. Byla zjištěna statisticky významně vyšší aktivita katalasy
u všech odrůd z prvního odběru. V prvním odběru byla statisticky významně vyšší aktivita
katalasy u odrůd Sebastian (935 U.g-1) a linie KM 1910 (908 U.g-1) oproti odrůdě Malz.
Nejvyšší aktivitu peroxidasy dosáhla linie KM 1910 (22,66 U.g-1) a odrůda Sebastian
(21,93 U.g-1) rovněž v prvních odběrech zelené hmoty ječmene z lokality Žabčice.
Vzhledem ke zjištěné aktivitě enzymů se dá uvažovat o možnosti využití zelené biomasy pro
přípravu doplňků stravy.
LITERATURA
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KORELACE ZMĚN ORGANOLEPTICKÝCH
A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH ODRŮD
JABLEK BĚHEM SKLADOVÁNÍ
Lenka Kouřimská – Věra Palasová – Alena Kubínová – Veronika Legarová –
Blanka Dvořáková
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6

Abstract
Physiochemical and organoleptic changes of three apple cultivars (Golden Delicious, Idared
and Gloster) were monitored during 14 weeks of their storage at 6 °C and relative humidity
70 %. Sensory quality of apples was assessed by category point scale and sensory profile was
evaluated by graphical unstructured scale. Physiochemical changes were monitored by weight
changes, refractive index, titratable acidity and dry matter content. All examined parameters
changed during the observed period, mainly weight, texture and taste. There were also
differences among tested cultivars. Statistically significant correlations between organoleptic
and physiochemical data were found between texture characteristics and weight changes, and
between sweet taste and refractive index values.
Keywords: apple, sensory analysis, storage, composition
MATERIÁL A METODY
Pokus byl založen s cílem zjištění závislostí mezi výsledky senzorické analýzy a fyzikálněchemickými vlastnostmi třech u nás nejčastěji pěstovaných odrůd během jejich skladování.
Pro experiment byly použity 3 odrůdy jablek: Golden Delicious, Gloster a Idared. Všechny
tyto odrůdy byly pěstovány v roce 2005, 2006 a 2007 v sadu ČZU v Praze - Suchdole. Jablka
byla sklizena vždy ze stejných stromů v polovině října a byla uskladněna v pokusném skladu
za teploty 6 °C a relativní vlhkosti vzduchu 70 %. Pro experiment bylo skladováno 35 jablek
od každé odrůdy, přičemž odběry byly prováděny v 1., 3., 5., 8., 11. a 14. týdnu. Celkem bylo
analyzováno 270 vzorků.
Při každém odběru vzorků bylo vždy 5 kusů jablek od každé odrůdy použito pro senzorickou
analýzu a vlastní chemickou analýzu. Senzorická kvalita jablek byla hodnocena vždy pěti
školenými hodnotiteli a to jednak pomocí kategorové bodové stupnice dle literatury (Kopec
a Horčin, 1997) a zároveň byl senzorický profil hodnocen grafickou nestrukturovanou
orientovanou stupnicí. Hodnocení dle Kopce a Horčina je více zaměřeno na hodnocení
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vnějších znaků a tržní jakost, senzorický profil byl cílen hlavně na intenzitní hodnocení
dílčích deskriptorů. Kromě organoleptických vlastností byly sledovány hmotnost plodů
v gramech, relativní úbytek hmotnosti během skladování (100 % = hmotnost plodů
v 1. týdnu), hodnota refraktometrické sušiny - refraktometrický index v % (Brix refraktometr,
rozsah: 0 – 35 %; rozlišení 0,2 %), sušina sušením (102 ± 2 °C, konstantní hmotnost při
rozdílu menším než 1 mg) a pomocí vah s infrazářičem (Precisa HA 300, Precisa Instruments,
Švýcarsko, 105 °C, konstantní hmotnost při rozdílu menším než 1 mg/60 s) a titrační kyselost
(titrace 0,1M NaOH na indikátor fenolftalein, výsledky vyjádřeny jako gramy kyseliny
jablečné na kilogram vzorku). Korelace mezi získanými hodnotami byly vypočteny pomocí
programu Statistica verze 8 (StatSoft Inc.). Jako statisticky významné byly považovány
korelace na hladině pravděpodobnosti p < 0,05.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V tabulce I jsou uvedeny základní charakteristiky vybraných stanovovaných parametrů. Velké
rozdíly mezi hodnotami hmotnosti jsou způsobeny hodnocením tří velikostně odlišných
odrůd.
Tab. 1: Základní charakteristiky vybraných stanovovaných parametrů

Body celkem dle Kopce a Horčina
Konzistence dužniny při žvýkání
(%)
Celková příjemnost chuti (%)
Celková intenzita chuti (%)
Intenzita sladké chuti (%)
Intenzita kyselé chuti (%)
Intenzita trpké chuti (%)
Intenzita jablečné chuti (%)
Intenzita moučné chuti (%)
Celková intenzita pachutí (%)
Hmotnost (g)
Relativní hmotnost (%)
Refraktometrická sušina (%)
Sušina (%)
Sušina - IČ váhy (%)
Titrační kyselost (g/kg)

Průměr

Minimum

Maximum

72

60

85

Směrodatná
odchylka
6

51

14

76

15

61
57
51
30
6
48
9
4
126,5
96,1
14,1
13,3
15,8
2,8

36
34
24
4
0
19
0
0
75,9
86,6
9,9
10,6
11,8
0,5

84
88
78
57
20
84
28
33
183,7
100,0
17,5
15,7
19,5
5,9

12
12
14
13
6
15
8
6
32,2
3,3
2,0
1,4
2,0
1,5

Orientace grafických stupnic:
Konzistence dužniny při žvýkání: 0 % = tvrdá, 100 % = měkká
Celková příjemnost chuti: 0 % = odporná, 100 % = velmi příjemná
Intenzita chutí: 0 % neznatelná, 100 % = velmi silná
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Během skladování jablek docházelo v závislosti na čase ke statisticky významné změně
konzistence (r = 0,8010), intenzity moučné chuti (r = 0,6519) a snižování relativní hmotnosti
(r = -0,9163) (Obr. 1.).

Obr. 1: Změny relativní hmotnosti jablek během skladování

Z výsledků vážení plodů během skladování je vidět, že jablka odrůdy Idared měla ze
sledovaných odrůd nejmenší úbytek hmotnosti (6,5 %), byla ale na začátku skladování
v průměru nejtěžší (148 g). Jablka odrůdy Golden Delicious měla průměrnou sklizňovou
hmotnost 139 g a největší relativní úbytek hmotnosti (11,0 %). Odrůda Gloster měla sklizené
plody o nejmenší hmotnosti (107 g) a relativní úbytek hmotnosti během skladování byl 8,7 %.
Z obrázku č. 2 je vidět, že použitím bodového hodnocení dle Kopce a Horčina (maximum
90 bodů) byla nejlépe hodnocena jablka odrůdy Idared. Jablka odrůdy Gloster byla na
počátku hodnocena hůře, ale zaznamenala nejmenší zhoršení hodnocených deskriptorů během
skladování. Ke konci experimentu byl u těchto jablek naopak zaznamenán nárůst celkového
počtu bodů a byla hodnocena nejlépe ze všech odrůd.
Celkové bodové hodnocení podle Kopce a Horčina nejvíce korelovalo s hodnotami relativní
hmotnosti (r = 0,6075), což znamená, že bodově a tím i tržně jakostně lépe hodnocena byla
jablka na začátku skladování. Při sledování korelací mezi jednotlivými deskriptory
senzorického profilu byly zjištěny střední statisticky významné závislosti například mezi
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konzistencí dužniny při žvýkání a intenzitou moučné chuti (r = 0,5552). Další korelace byly
zjištěny navzájem mezi celkovou příjemností chuti, celkovou intenzitou chuti, intenzitou
sladké, kyselé, trpké a jablečné chuti (r = 0,7888 až -0,3763). Z naměřených fyzikálněchemických parametrů silně korelovaly hodnoty sušiny a refraktometrické sušiny (r = 0,8649)
(Obr. 3.).

Obr. 2: Změny celkového bodového hodnocení jablek během skladování

Obr. 3: Závislost refraktometrické sušiny na sušině jablek
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Největší pozornost byla věnována sledování vztahů mezi organoleptickými a fyzikálněchemickými vlastnostmi jablek. Experimentálně byla zjištěna korelace mezi intenzitou sladké
chuti a hodnotou sušiny (r = 0,3727). Průměrné tříleté hodnoty sušiny stanovené sušením
(tabulka II) zaznamenaly mírný nárůst u odrůdy Gloster. U odrůd Golden Delicious a Idared
hodnoty sušiny během skladování kolísaly s mírným poklesem. Nárůst hodnot sušiny může
být z důvodu výparu vody, plynných a těkavých látek. Naopak mírný pokles by se dal
vysvětlit převažujícími metabolickými ději během skladování, kdy se složky sušiny přeměňují
na látky kapalné, plynné a těkavé.
Tab. 2: Obsah sušiny v jablkách v % (m/m)

Golden
Gloster
Idared

1
14,12
11,64
14,32

3
13,57
11,34
14,18

Doba skladování
(týdny)
5
8
14,19
13,29
12,29
12,71
14,09
13,63

11
13,64
11,89
13,78

14
13,60
12,72
13,88

Korelace mezi obsahem cukrů a intenzitou sladké chuti dávají dle literatury často uspokojivé
výsledky v rámci jednoho druhu a odrůdy plodiny, kde bývá podobný vzájemný poměr mezi
přítomnými sacharidy a podobný obsah interferujících látek. Často bývá prokázána i korelace
mezi sladkou chutí a refraktometrickou sušinou (Kopec a Horčin 1997). Z námi naměřených
dat byla zjištěna statisticky významná slabá závislost (r = 0,2712) mezi intenzitou sladké chuti
a hodnotou refraktometrické sušiny, která je mírou cukernatosti. Při vývoji plodu je ukládání
sacharidů (fruktosy, glukosy a sacharosy) doprovázeno přechodnou akumulací škrobu, která
skončí před tím, než je jablko zralé (Berüter 1985). V dozrávajícím ovoci se sladká chuť
postupně zvyšuje jednak asimilací cukrů, jednak přeměnou zásobního škrobu na cukry a též
odbouráváním kyselin. Po sběru a po určité době skladování sladká chuť postupně slábne.
Pocit sladkosti se zeslabuje přítomností kyselin, tříslovin nebo terpenoidů (Kopec a Horčin
1997).
Obsah sacharidů se během skladování může snižovat v důsledku respirace plodů. Základními
mono- a disacharidy v jablkách jsou glukosa, fruktosa a sacharosa. Zjištěné hodnoty
refraktometrické sušiny korespondují s literaturou (Kopec 1998), která udává celkovou
průměrnou hodnotu sacharidů v jablkách 144 g . kg-1. Velíšek (2002) uvádí v jablkách 1,8 %
glukosy, 5,0 % fruktosy a 2,4 % sacharosy. V tabulce III jsou uvedeny průměrné hodnoty
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refraktometrického indexu jablek během tří let skladování. Hodnoty refraktometrické sušiny
mírně klesaly u odrůd Golden Delicious a Idared, zatímco mírně rostly u odrůdy Gloster.
Tab. 3: Hodnoty refraktometrického indexu jablek v %

1
15,6
12,3
14,7

Golden
Gloster
Idared

3
14,9
11,9
15,3

Doba skladování (týdny)
5
8
15,3
14,4
12,7
13,6
14,9
14,2

11
14,8
12,70
14,80

14
14,0
13,3
14,2

Ze závislosti mezi intenzitou kyselé chuti a hodnotami relativní hmotnosti (r = 0,3214) lze
usoudit, že jablka byla na začátku skladování kyselejší. Koresponduje s tím i korelace mezi
relativní hmotností a titrační kyselostí (r = 0,3283). Středně silné závislosti mezi relativní
hmotností a intenzitou moučné chuti (r = -0,6339) či celkovou intenzitou pachutí (r = -0,4306)
naznačují to, že největší sklony k moučnatění a vzniku pachutí byly u jablek s největší ztrátou
hmotnosti (déle skladovaných). Arana a kol. (2007) podtrhují význam texturních atributů
ovlivňujících kvalitu jablek, a to zvláště moučnatosti, která se vyznačuje malou šťavnatostí a
písčitou texturou. Pevnost rostlinných tkání souvisí s obsahem nerozpustného pektinu, který
je postupně enzymy (hlavně polygalakturonasami) degradován. Moučnatá jablka ke konci
skladování měla i nejnižší hodnoty titrační kyselosti a nejvyšší hodnoty intenzity pachutí (r =
-0,5481 a -0,3931).
V tabulce IV jsou vyjádřeny průměrné hodnoty titrační kyselosti, vyjádřené v gramech
kyseliny jablečné na kilogram vzorku během skladování jablek. V ovoci a zelenině je kyselost
způsobena především vodíkovými ionty, disociovanými z kyselin a jejich solí. Vyskytují se tu
organické kyseliny, hlavně kyselina jablečná (13 až 20 g . kg-1), citrónová
(75 až 100 mg . kg-1), vinná, mléčná a octová (Velíšek 2002). Organické kyseliny dodávají
ovoci a zelenině typickou chuť a chrání je před některými skupinami mikroorganismů.
Nejvíce kyselin má ovoce před dozráváním. V našem experimentu měla v průměru nižší
titrační kyselost odrůda Golden Delicious; i senzoricky byla tato odrůda hodnocena jako
nejméně kyselá.
Tab. 4: Hodnoty titrační kyselosti jablek v g/kg

Golden
Gloster
Idared

5.3.2009

1
3,00
3,97
3,46

Doba skladování (týdny)
3
5
8
11
2,97
2,43
2,10
2,07
3,54
2,89
3,13
2,61
2,96
3,48
3,08
2,87
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Chuťový pocit kyselosti bývá v zelenině i ovoci často silně zastíraný přítomností cukru
(maskování) (Pokorný a kol. 1998, Kopec a Horčin 1997). Prahová koncentrace kyselin se
v přítomnosti cukrů víc než zdvojnásobí (Kyzlink 1988). Pocit sladkosti může být zeslabován
nejen přítomností kyselin, ale například i tříslovin. Z naměřených hodnot nebyla v našem
případě zjištěna statisticky významná korelace mezi intenzitou kyselé chuti a titrační
kyselostí.
Vztahy mezi organoleptickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi jablek se zabývali
například Arana a kol. (2007), Baldwin a kol. (2007), Harker a kol. (2002a; 2002b), Hoehn a

kol. (2003), López a kol. (2007) nebo Villatoro a kol. (2008). Song a Forney (2008)
vyzdvihují význam kombinace senzorické a instrumentální analýzy pro lepší porozumění
procesů probíhajících v ovoci během dozrávání a konzumentských preferencí, což by mělo
výsledně pomoci optimalizovat produkci, posklizňovou úpravu a skladování jablek.
ZÁVĚR
Během sledovaného období skladování třech dvou odrůd jablek byly zjištěny jak změny
organoleptických, tak i fyzikálně-chemických vlastností. V senzorickém hodnocení došlo jak
ke změně textury a konzistence, tak i ke změně celkové chuti a dílčích chutí. Z fyzikálněchemických vlastností byly zaznamenány změny hlavně v hmotnosti plodů, hodnotách
refraktometrické sušiny a titrační kyselosti. Sledované odrůdy se také navzájem lišily ve
svých vlastnostech. Nejvíce se odlišovala odrůda Gloster, která měla nejmenší sklony
k moučnatění během skladování. Při zjišťování korelací mezi výsledky senzorické a chemické
analýzy byl zjištěn statisticky významný korelační koeficient mezi sladkou chutí a hodnotami
sušiny či refraktometrické sušiny. Ještě významnější středně silné korelace byly zjištěny mezi
texturními charakteristikami (konzistence při žvýkání a moučnatost) a úbytkem hmotnosti
jablek při skladování. Naopak pravděpodobně v důsledku maskování nebyla zjištěna
statisticky významná korelace mezi kyselou chutí a titrační kyselostí.
SOUHRN
Fyzikálně-chemické a organoleptické změny vybraných odrůd jablek (Golden Delicious,

Idared a Gloster) byly monitorovány ve třech po sobě následujících letech po dobu 14 týdnů.
Jablka byla skladována za normální atmosféry při teplotě 6 °C a relativní vlhkosti 70 %.
Senzorická kvalita plodů byla hodnocena kategorovou bodovou stupnicí a metodou profilu.
Z fyzikálně-chemických změn byly monitorovány změny hmotnosti, sušiny, refraktometrické
sušiny a titrační kyselosti. Změny během skladování byly zaznamenány zejména v hmotnosti,
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textuře a některých dílčích chutích. Rozdíly byly zjištěny i mezi jednotlivými odrůdami
jablek. Statisticky významné korelace mezi organoleptickými a fyzikálně-chemickými
vlastnostmi byly zjištěny mezi texturními charakteristikami a změnami hmotnosti či mezi
sladkou chutí a hodnotami refraktometrické sušiny.
Klíčová slova: jablka, senzorická analýza, skladování, složení
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SENZORICKÉ VLASTNOSTI KUŘECÍHO MASA BROJLERŮ
KRMENÝCH SMĚSMI OBSAHUJÍCÍMI BOB OBECNÝ
Šárka Křížová – Pavla Kratochvílová – Anna Vašátková – Michal Večerek –
Ladislav Zeman
Ústav výživy zvířat a pícninářství, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of our study was sensory analysis of chicken meat from broilers fed by mixtures with
two different cultivars of faba bean (Vicia faba) because of its very bitter taste. We chose two
cultivars of faba bean, which are very different in antinutritive factors levels (tannins). The
first cultivar is MISTRAL with low content of tannins (0.06 %) and the second cultivar is
MERKUR with high content of tannins (1.72 %).
The experiment was performed with 300 broilers of Cobb 500 hybrid combination. They were
divided into three groups per 100 pieces. Feed mixtures contained 10 % of two cultivars of
faba bean; control group had only 0.5 % of both cultivars. Feed and water was available ad

libitum. The 100 mm unstructured line scales were used for sensory evaluation. Sensory panel
consisting of eight persons. There were evaluated breast and thigh meat by chosen
descriptors: colour, texture, odour, presence of unpleasant odour, tenderness, juiciness, taste,
presence of unpleasant taste. Sensory analysis was carried out in three sessions.
The odour of breast meat was 1.13 ± 0.19 in control group and it was better than 0.95 ± 0.11
in group with Merkur and Mistral (0.92 ± 0.11). The taste of breast meat of control group
(1.22 ± 0.23) was also better than group with Merkur (0.84 ± 0.20) and Mistral (0.94 ± 0.18).
These differences were not statistically significant.
It can be concluded that feeding of faba bean has slightly negative effect on sensory
characteristics of chicken meat. But we can say that we can safely use faba bean cultivars
Merkur and Mistral in broiler´s diets in levels until 10 %.
Keywords: sensory characteristics, broiler, chicken meat, faba bean
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MATERIÁL A METODY
Do pokusného sledování bylo zařazeno 300 nesexovaných brojlerů hybridní kombinace Cobb
500, kteří byli rozděleni do tří skupin po 100 jedincích. Do krmných směsí BR2 bylo
aplikováno 10 % bobu obecného (Vicia faba) dvou odrůd. Kontrolní skupina obsahovala
0,5 % každé odrůdy bobu. Složení krmných směsí BR1 a BR2 je uvedeno v tabulce 1.
Vybrali jsme dvě různé odrůdy bobu, které se liší obsahem antinutričních látek. První
odrůdou bobu je bíle kvetoucí MISTRAL s nízkým obsahem taninů (0,06 %), druhou odrůdou
je barevně kvetoucí MERKUR s vysokým obsahem (1,72 %) těchto látek (PONÍŽIL et al.,
2004).
K senzorické analýze jsme použili grafické nestrukturované stobodové stupnice. Hodnocení
se zúčastnilo 8 hodnotitelů. U prsní i stehenní svaloviny byly sledovány vybrané deskriptory:
barva, textura, vůně, přítomnost cizího pachu, žvýkatelnost, šťavnatost, chuť a přítomnost cizí
chutě. Zjištěné absolutní hodnoty jednotlivých hodnotitelů byly porovnány s průměrnými
hodnotami hodnocení dané vlastnosti každým hodnotitelem a tyto relativní rozdíly byly
podrobeny statistické analýze metodou analýzy rozptylu (SNEDECOR a COCHRAN, 1971).
Senzorická analýza byla provedena ve třech opakováních.

Tab. 1: Složení krmných směsí BR1 a BR2

Komponenta

%

Kontrola
BR2
%

Kukuřice

15

BR1

Merkur BR2 Mistral BR2
%

%

15

15

15

42,67

44,67

39,17

39,17

Hrách Gotik

0,5

0,5

0,5

0,5

Hrách Zekon

0,5

0,5

0,5

0,5

Bob Merkur

0,5

0,5

10

0,5

Bob Mistral

0,5

0,5

0,5

10

Sójový extr. šrot

32

28,5

24,5

24,5

Řepkový olej

2,5

4

4

4

Minerální premix

5,83

5,83

5,83

5,83

Pšenice ozimá
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VÝSLEDKY A DISKUZE
V grafu 1 jsou uvedeny výsledky senzorické analýzy prsní svaloviny podle průměrného
hodnocení dané vlastnosti hodnotitelem. Čím je hodnota vyšší, tím je daná vlastnost lepší. Při
hodnocení prsní svaloviny jsme kromě žvýkatelnosti zaznamenali vždy lepší výsledek u
kontrolní skupiny, než u skupin, které měly ve své krmné dávce zařazen bob obecný. Výrazně
je vidět rozdíl zejména u chuti a vůně, kde byla kontrolní skupina vždy ohodnocena lépe,
výsledky však nebyly statisticky průkazné.
V grafu 2 je uvedeno vyhodnocení senzorické analýzy stehenní svaloviny. Výsledky jsou
podobné jako u svaloviny prsní, u všech deskriptorů dopadla nejlépe kontrolní skupina.
Šťavnatost stehenní svaloviny u kontroly byla naměřena 1,18±0,18, a tato hodnota byla
průkazně lepší (P<0,05) než u bobu odrůdy Merkur, kde hodnoty dosahovaly 0,81±0,18.
Pro diskusi k této tematice není k dispozici dostatek prací. Můžeme uvést srovnání s prací
SIKORA et al. (2006), kteří ve svém pokuse s prasaty zjišťovali, zda se při zkrmování bobu
odrůdy Merkur a Mistral v hladině 6 a 12 % obou odrůd změní organoleptické vlastnosti
masa. Došli k závěru, že v žádné z posuzovaných skupin nebyla zjištěna výrazná odchylka
organoleptických vlastností od standardu, což jsme dokázali i v našem pokuse. Dále
předpokládají, že použití bobu může mít pozitivní vliv na barvu.
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Graf 1: Senzorické ohodnocení prsní svaloviny podle průměrného hodnocení dané vlastnosti
hodnotitelem
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Graf 2: Senzorické ohodnocení stehenní svaloviny podle průměrného hodnocení dané vlastnosti
hodnotitelem

ZÁVĚR
Na závěr můžeme shrnout, že zkrmování bobu obecného má mírně negativní dopad na
senzorické vlastnosti kuřecího masa. Avšak vzhledem k tomu, že výsledky nebyly statisticky
průkazné, lze konstatovat, že bob obecný může být do krmných dávek brojlerů zařazen
v hladinách až 10 %.
SOUHRN
Cílem našeho pokusu byla senzorická analýza kuřecího masa brojlerů krmených směsmi
obsahujícími bob obecný (Vicia faba), který se vyznačuje velice hořkou chutí. Vybrali jsme
dvě odrůdy bobu obecného, které se liší obsahem antinutričních látek. První byla odrůda
MISTRAL s nízkým obsahem taninů (0,06 %) a druhá odrůda MERKUR s vysokým obsahem
(1,72 %) těchto látek.
Do experimentu jsme zařadili 300 brojlerů Cobb 500, kteří byli rozděleni do tří skupin
po 100 jedincích. Do krmných směsí jsme zařadili 10 % bobu obecného první nebo druhé
odrůdy, kontrolní skupina měla ve směsi aplikováno 0,5 % každé odrůdy. Senzorická analýza
prsní i stehenní svaloviny byla provedena ve třech opakování pomocí

grafických

nestrukturovaných stupnic. Hodnocení se zúčastnilo vždy 8 hodnotitelů.
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Při hodnocení prsní svaloviny jsme kromě žvýkatelnosti zaznamenali vždy lepší výsledek
u kontrolní skupiny, než u skupin, které měly ve své krmné dávce zařazen bob obecný.
Výrazně je vidět rozdíl zejména u chuti a vůně, kde byla kontrolní skupina vždy ohodnocena
lépe, výsledky však nebyly statisticky průkazné. U stehenní svaloviny jsou výsledky podobné
jako u svaloviny prsní, u všech deskriptorů dopadla nejlépe kontrolní skupina.
LITERATURA
PONÍŽIL, A. et al. (2005): Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro
hospodářská zvířata. Roční zpráva projektu GF3070
SIKORA, M., VAVREČKA, J., KRATOCHVÍLOVÁ, P., MAREŠ, P., ZEMAN, L. (2006):
Vliv bobu v KS na užitkové vlastnosti prasat. Krmivářství, 10, č. 5, s. 34 – 36, ISSN 12129992.
SNEDECOR, G W., COCHRAN, W.G. (1967): Statistical Methods, 6th ed., Iowa State
University Press, p. 579.
ZEMAN, L. et al. (1995): Katalog krmiv. VÚVZ Pohořelice, p. 465.
Adresa
Ing. Šárka Křížová, Ústav výživy zvířat a pícninářství, AF, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail: xkrizov8@node.mendelu.cz

5.3.2009

143

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

KVALITA VAJEC HYBRIDŮ MORAVIA BSL A MORAVIA BARRED
Martina Lichovníková – Marie Hajduková – Eliška Dračková
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of the experiment was to compare the egg quality of two hybrids Moravia Barred
(Barred) and Moravia BSL (BSL) from 24 to 56 week of age. Both these hybrids are breed for
extensive production. The egg weight was significantly lower in Barred (P<0.001). The
eggshell quality (thickness, strength) was very high in both hybrids without significant
different between the hybrids. The color of Barred eggs was significantly more intensive
(P<0.001) than in BSL. Barred had also significantly higher proportion of yolk (P<0.001) and
higher incidence of blood and meat spots (P<0.001). The hybrid Moravia Barred is suitable
for niche production, with higher egg production, lower egg weight, intensive brown eggshell
and high proportion of yolk in comparison with Moravia BSL.
Keywords: egg weight, yolk proportion, eggshell strength, eggshell color
MATERIÁL A METODY
V pokusu byla porovnávána kvalita vajec dvou nosných hybridů Moravia BSL a Moravia
Barred šlechtěných v České republice (AVIGEN Žabičce, s.r.o.) pro využití v drobnochovech.
Slepice byly ustájeny v pokusné stáji MZLU v Brně ve čtyřetážové klecové technologii po
dvou kusech v kleci. Do pokusu bylo zařazeno 96 ks slepic od každého hybrida. Všechny
slepice byly krmeny semi ad libitně stejnou komerční krmnou směsí. Ve čtyřtýdenních
intervalech bylo z každé klece analyzováno jedno vejce (48 za skupinu) a to ve věku od 24.
do 56. týdne věku slepic; celkem cca 430 ks vajec za skupinu. U vajec byla sledována kvalita
skořápky (pevnost, tloušťka, hmotnost, její podíl a barva), kvalita bílku (Haughovy jednotky,
hmotnost a jeho podíl) a kvalita žloutku (barva, hmotnost a jeho podíl).
Hmotnost vajec byla měřena spolu s pevností skořápky s přesností 0,01 g (N) na přístroji Egg
Crusher (Veit Electronic, ČR). Délka a šířka vejce byla stanovena posuvným měřítkem. Barva
žloutku byla posuzována subjektivně pomocí stupnice LaRoche (1993) v rozmezí 1-15.
Hmotnost žloutku byla zjišťována po odstranění bílku s přesností na 0,1 g. Skořápka byla
vážena po vyschnutí při laboratorní teplotě včetně podskořápečných membrán s přesností na
0,1 g. Tloušťka skořápky byla stanovena jako průměrná hodnota tloušťky na rovníku a pólech
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včetně podskořápečných membrán. Hmotnost bílku byla stanovena odpočtem hmotnosti
skořápky a žloutku od hmotnosti vejce. Výška tuhého bílku byla stanovena přístrojem TSS
(Anglie) s přesností na 0,1 mm ve vzdálenosti 1 cm od žloutku. Haughovy jednotky (HJ) byly
vypočteny pro každé vejce podle vzorce:
HJ = 100 * log(H-1,7*W 0,37 + 7,6)
H – výška tuhého bílku

W – hmotnost vejce

Barva skořápky byla měřena spektrofotometricky (CM-2600d, Konica Minolta, Osaka)
a vyjádřena pomocí trichromatické soustavy L*, a*, b*; kde L* vyjadřuje světlost (0-100 %)
a souřadnice a*, b* definují barevný odstín. Osa a* reprezentuje červeno-zelené odstíny, osa
b* žluto-modré. Analýza byla prováděna u čerstvých vajec, nejpozději do druhého dne od
sběru.
Pro statistické hodnocení všech sledovaných charakteristik byl použit t-test, pouze pro
hodnocení výskytu krevních a masových skvrn byl použit Mann-Whitneyův U test
(UNISTAT Ltd, ENGLAND).
VÝSLEDKY A DISKUZE
V České republice klesá nejen celková spotřeba vajec; v roce 1990 se pohybovala kolem
340 ks/obyvatel/rok a prognóza pro rok 2008 je 276 ks/obyvatel/rok (Roubalová, 2008), ale
také podíl samozásobení na spotřebě vajec; v roce 1993 byl na úrovni 53 % a odhad pro rok
2008 je 33 % (Roubalová, 2008). Pro drobnochovy a samozásobení jsou určeni především
hybridi šlechtěni v České republice, kromě hybridů použitých v pokusu jsou to také hybridi
s označením Dominant a Horal (Líheň Studenec, s.r.o.). Přestože podíl samozásobení klesá,
nabízí firma AVIGEN Žabičce s.r.o. nového hybrida Moravia Barred (Barred).
Cílem pokusu bylo porovnat kvalitu tohoto nového hybrida s kvalitou vajec tradičního
hybrida této firmy Moravie BSL (BSL). Tito dva hybridi se liší nejen v užitkovosti
(Lichovníková et al., 2008), Barred je lehčí slepice s vyšší intenzitou snášky a s nižší
hmotností vajec, ale také v barvě, slepice BSL je černě zbarvená a slepice Barred je modrobíle
žíhaná.
Kvalita vajec u hybridů BSL a Barred ve věku do 24. do 56. týdne věku je uvedena v tabulce
1. Hmotnost rozborovaných vajec byla statisticky průkazně nižší (P<0,001) u hybrida Barred.
U hybridů určených do drobnochovů, kteří se vyznačují nižší intenzitou snášky, nebývá
problém s kvalitou skořápky, což se potvrdilo také v tomto pokusu. U obou hybridů byla
zaznamenána vysoká pevnost i tloušťka skořápky a mezi hybridy nebyl statisticky průkazný
rozdíl. Hmotnost skořápky byla statisticky průkazně nižší (P<0,001) u hybrida Barred, což
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je dáno nižší hmotnosti vajec. Barva skořápky byla intenzivnější u hybrida Barred, což se
projevilo na statisticky průkazně vyšších hodnotách a*

a b* (P<0,001). Světlost byla

u hybrida Barred statisticky průkazně nižší (P<0,001).
Zajímavé výsledky byly zjištěny u kvality žloutku; přestože byl mezi hybridy průkazný rozdíl
v hmotnosti vajec mezi hmotnostmi žloutku rozdíl nebyl. Což znamená, že na vyšší hmotnosti
vajec u BSL se podílel především bílek a následně byl u hybrida Barred zaznamenán
statisticky průkazně vyšší podíl žloutku (P<0,001). Nebyl zaznamenán vliv hybrida na barvu
žloutku.
U obou hybridů byl zjištěn vysoký výskyt masových a krevních skvrn (BSL 31,1 a Barred
49,9 %). Rozdíl mezi hybridy byl statisticky průkazný (P<0,001). Tento výskyt je vyšší než
uvádí u slepic snášejících hnědá vejce Bell et al. (2002) v průměru 28,1 %. Přestože jsou
uváděné koeficienty dědivosti pro krevní a masové skvrny značně odlišné 0,07 – 0,5, podařilo
se kolektivu Quinn et al. (1948 in Crawford, 1990) selekcí vytvořit za šest generací linie
s výskytem 20 a 80 % těchto skvrn, ovšem nepodařilo se jejich výskyt eliminovat úplně.
Přestože jak podíl samozásobení tak spotřeba vajec klesá a užitkovost hybridů šlechtěných
v ČR je díky slabšímu selekčnímu tlaku nižší v porovnání s užitkovostí hybridů šlechtěných
v zahraničí (Lichovníková et al., 2008), má udržení domácího šlechtění velký význam mimo
jiné i z celosvětového pohledu zachování určité genetické diverzity. Muir et al. (2008) uvádí,
že nejen velice intenzivní šlechtění drůbeže, ale také konsolidace ve šlechtění má největší
vliv na genetickou výbavu komerčně chované drůbeže a v podstatě stojí za ztrátou genetické
diverzity. Tato ztráta představuje dnes cca 50 % v porovnání s původními populacemi.
U některých nosných linií může být až 90%. Většina ze zbytku genetické různorodosti je
právě mezi liniemi různých šlechtitelských firem, které se dosud nezkřížily. Ke většině těchto
linií patří právě linie, které jsou součástí národních šlechtění. Je těžké s určitostí říct, co
podmiňovaly jednotlivé alely o které jsou dnešní komerční linie ochuzeny, ale předpokládá
se, že celá řada z nich měla vztah také k rezistenci vůči chorobám či pohodě zvířat a právě
tyto alely se vědci snaží znovu vrátit do populací bez nežádoucích vlivů.
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Tabulka 1
Kvalita vajec nosných hybridů Moravia BSL a Moravia Barred od 24. do 56. týdne věku

Charakteristika

jednotky

Moravia BSL

Moravia
Barred

P hodnota

hmotnost vejce*

g

60,5a

57,5b

0,001

pevnost skořápky

N

33,0

33,4

0,346

index vejce

-

1,30a

1,29b

0,025

Haughovy jednotky

-

91,6a

88,5b

0,001

hmotnost žloutku

g

16,1

16,2

0,510

barva žloutku

-

5,4

5,5

0,322

hmotnost skořápky

g

5,35a

5,16b

0,001

hmotnost bílku

g

39,0a

36,1b

0,001

tloušťka skořápky

μm

367,5

359,6

0,337

podíl žloutku

%

26,6a

28,1b

0,001

podíl bílku

%

64,6a

62,9b

0,001

podíl skořápky

a

%

8,9

9,0

0,011

31,3

49,9

b

0,001

L*

72,8a

69,2b

0,001

a*

10,8a

12,9b

0,001

b*

22,2a

25,7b

0,001

masové a krevní skvrny

a

b

%

Barva skořápky

*rozborovaná vejce
a,b - rozdíly mezi průměry označené odlišnými písmeny jsou statisticky průkazně odlišné

ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že nový hybrid Moravia Barred se sice
vyznačuje nižší hmotnosti vajec, ale vyniká vysokým podílem žloutku a velice dobrou
kvalitou skořápky s intenzívně hnědým zabarvením a je vhodnou alternativou do
drobnochovů.
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SOUHRN
Přestože v České republice klesá spotřeba vajec i podíl samozásobení má domácí šlechtění
a udržení linií velký význam. Podle posledních průzkumů došlo díky intenzivnímu šlechtění
a konsolidaci šlechtitelských firem k výrazné ztrátě genetické diverzity a to na úrovni
50 u některých nosných linií až 90 %. Řada alel, které takto „vymizely“ mohou mít vztah
k rezistenci vůči chorobám a právě linie, ušetřené vysokého selekčního tlaku a fúze
šlechtitelských společností mohou být jejich zdrojem.
Cílem pokusu bylo porovnat kvalitu vajec nového hybrida Moravia Barred šlechtěného v ČR
s kvalitou vajec hybrida Moravia BSL šlechtěného stejnou společností. Do pokusu bylo
zahrnuto 96 slepic od každého hybrida, byly ustájeny v klecové technologii a v pravidelných
intervalech od 24. do 56. týdne věku byla sledována kvalita vajec, celkem bylo od každého
hybrida rozborováno 430 vajec. U Moravia Barred byla zjištěna nižší hmotnost vajec
(P<0,001), vyšší podíl žloutku (P<0,001), intenzivněji zabarvená skořápka (P<0,001) a vyšší
výskyt krevních a masových skvrn (P<0,001). Kvalita skořápky byla vysoká u obou hybridů.
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REZISTENTNÍ ŠKROB V POTRAVINÁCH
Dobromila Lukešová – Jana Dostálová – Lada Pokorná
Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

Abstract
Resistant starch is the portion of the starch that resist digestion by human enzymes in the
small intestine. Aim of this study was determination of resistant starch in fresh, cooked and
then stored pastes. pastes bought on Czech retail. The content of resistant starch increased
after cooking and the highest content was in samples stored in the refrigerator.
Keywords: resistant starch, pasta, enzyme
MATERIÁL A METODY
Těstoviny vaječné, bezvaječné, semolinové a celozrnné (tabulka I) byly zakoupeny v roce
2008 v tržní síti ČR.
Tabulka I Vzorky těstovin

Druh
těstovin
Vaječné
Bezvaječné

Celozrnné

Označení
vzorku
vzorek 1
vzorek 2
vzorek 3
vzorek 4
vzorek 5
vzorek 6

Špagety Ideál, vaječné
Zátkovy špagety, vaječné
Rosické špagety, vaječné
Špagety Ideál, bezvaječné
Adriana špagety standard, bezvaječné
Rosické špagety bezvaječné

vzorek 7

Biolinie špagety, celozrnné, bezvaječné

vzorek 8

Tesco špagety, celozrnné, bezvaječné

vzorek 9

Špagety Alnatura, celozrnné, bezvaječné

Název

vzorek 10 Adriana špagety Exclusive, semolinové
Semolinové

vzorek 11 Panzani Spaghetti, semolinové
vzorek 12 Garofalo špagety, semolinové

Výrobce (distributor),
země původu
Bratři Zátkové a.s., ČR
Bratři Zátkové a.s., ČR
Penam, a.s., ČR
Bratři Zátkové a.s., ČR
Adriana s.r.o., ČR
Penam, a.s., ČR
Pro-Bio, spol. s.r.o., ČR,
země původu Itálie
Tesco Stores, a.s., ČR
země původu Itálie
Drogerie DM, ČR,
země původu Itálie
Adriana s.r.o., ČR
Emco, spol. s.r.o., ČR,
země původu Francie
Cano CZ, s.r.o, ČR,
země původu Itálie

U zakoupených těstovin byl stanoven obsah rezistentního škrobu pomocí enzymového setu
firmy Megazyme International Ireland, Ltd. Stanovení je založeno na inkubaci vzorku
s pankreatickou α-amylasou a amyloglukosidasou, kdy je rozpustný škrob hydrolyzován na
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glukosu. Glukosa je pak stanovena pomocí glukosooxidasového činidla s peroxidasou
spektrofotometricky při 510 nm.
Obsah rezistentního škrobu (RS) byl stanoven u syrových těstovin, dále u těstovin uvařených
a následně skladovaných po dobu 4 hodin při laboratorní teplotě (simulace situace, kdy
konzument těstoviny uvaří, ale konzumuje je až později - například je použije k přípravě
těstovinového salátu), těstovin uvařených a skladovaných při 65 °C po dobu 4 hodin
(dle vyhlášky č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných mohou být vzorky
skladovány nejdéle 4 hodiny při teplotě minimálně 65 °C) a těstovin uvařených a
skladovaných v chladničce při teplotě 4 °C po dobu 28 hodin (simulace situace, kdy jsou
těstoviny uvařeny a uchovávány v chladničce do druhého dne).
VÝSLEDKY A DISKUZE
U všech vzorků při různých technologických operacích byl stanoven obsah sušiny.
U syrových špaget byl obsah sušiny v rozmezí od 87,66 g/100 g do 90,56 g/100 g vzorku
v závislosti na druhu špaget. Při skladování při laboratorní teplotě (25 °C) po dobu 4 hodin
byl stanoven obsah sušiny v rozmezí od 25,24 g/100 g do 37,65 g/100 g vzorku. Při
skladování při 65 °C po dobu 4 hodin se obsah sušiny pohyboval v rozmezí od 29,08 g/100 g
do 38,17 g/100 g vzorku. Při skladování v chladničce (4 °C) po dobu 28 hodin se sušina
pohybovala v rozmezí od 28,71 g/100 g do 37,25 g/100 g vzorku. Bylo zjištěno, že uvařením
a následným skladováním vzroste obsah vody v těstovinách z 9-13 % na 63-75 % v závislosti
podle druhu špaget.
V následující tabulce II jsou uvedeny průměrné hodnoty stanovení obsahu RS a rozpustného
škrobu (SS) vyjádřené v g/100 g sušiny ve vzorku. Vždy byla prováděna 2 paralelní stanovení
a z nich stanovena průměrná hodnota. Součet RS a SS je vyjádřen jako obsah celkového
škrobu (TS). V tabulce je dále uveden obsah RS vyjádřený v % z TS.
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Tabulka II Obsah rezistentního, rozpustného a celkový obsah škrobu v analyz. vzorcích těstovin
Označení
vzorku
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.3.2009

Syrové
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]
RS [g/100 g sušiny]
SS [g/100 g sušiny]
TS [g/100 g sušiny]
RS [%]

0,3
73,8
74,1
0,4
0,3
71,4
71,7
0,4
0,3
70,7
71,0
0,4
0,4
73,6
74,0
0,5
0,3
74,1
74,4
0,4
0,3
71,7
72,0
0,4
0,3
74,1
74,4
0,4
0,3
67,1
67,4
0,4
0,3
67,4
67,7
0,4
0,3
70,7
71,0
0,4
0,3
71,7
72,0
0,4
0,3
58,7
59,0
0,5

25 °C, 4 h
1,2
58,3
59,5
2,0
1,3
70,4
71,7
1,8
1,9
62,6
64,5
2,9
1,5
60,0
61,5
2,5
2,4
73,9
76,3
3,1
2,2
66,0
68,2
3,2
1,5
52,9
54,4
2,7
1,2
47,9
49,0
2,4
1,1
58,3
59,4
1,9
1,9
67,4
69,3
2,7
1,5
65,2
66,7
2,3
1,9
58,6
60,5
3,2
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65 °C, 4 h
1,2
58,2
59,4
1,9
1,0
67,2
68,2
1,5
2,2
83,6
85,8
2,6
1,5
61,7
63,2
2,0
2,2
72,5
74,7
2,9
2,4
84,2
86,6
2,8
1,6
68,2
69,8
2,3
1,1
49,0
71,3
1,4
1,2
72,0
73,2
1,6
1,8
64,7
66,5
2,8
1,5
72,1
73,6
2,0
1,8
71,2
73,0
2,4

4 °C, 28 h
1,4
60,0
61,4
2,3
1,2
70,2
71,4
2,0
2,1
61,8
63,9
3,3
1,4
59,3
60,7
2,6
2,6
64,6
67,2
3,9
2,3
63,4
65,7
3,5
1,6
49,7
51,3
3,2
1,2
2,4
49,9
2,5
1,3
57,5
58,8
2,1
2,1
58,0
60,1
3,5
1,8
62,2
64,0
2,9
2,0
54,0
56,0
3,5
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Z výsledků vyjádřených v g/100 g sušiny nebo v % z celkového obsahu škrobu je patrné, že
skladováním uvařených těstovin se zvyšuje obsah RS ve vzorku. Při skladování za laboratorní
teploty po dobu 4 hodin dochází k ochlazování vzorku a tím k retrogradaci škrobu, čímž se
zvýší obsah RS ve vzorku. Při uchovávání uvařených těstovin při teplotě 65 °C by měla být
retrogradace škrobu potlačena a tedy i obsah RS by měl být nižší než při laboratorní teplotě,
což se měřením potvrdilo. Při skladování těstovin v chladničce po dobu 28 hodin byl zjištěn
ještě větší nárůst obsahu RS ve vzorcích, zejména předpokládanou rozsáhlejší retrogradací
škrobu při 4 °C. Lze tedy konstatovat, že měřením se potvrdily poznatky o změnách v obsahu
RS důsledkem různých typů skladování dostupné v literatuře.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že po uvaření a následném skladováním
dochází

k několikanásobnému

zvýšení

obsahu

rezistentního

škrobu

v těstovinách.

Nejvýraznější nárůst rezistentního škrobu byl zjištěn u vařených těstovin skladovaných
v chladničce při 4 °C po dobu 28 hodin. Při skladování uvařených těstovin za laboratorní
teploty i za teploty 65 °C byl obsah rezistentního škrobu několikanásobně vyšší než
u syrových těstovin, avšak nepatrně nižší než při skladování v chladničce. Vzhledem k tomu,
že obsah rezistentního škrobu není v těstovinách příliš vysoký, není třeba se v souvislosti
s jejich konzumací obávat trávicích potíží.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou grantu MŠMT ČR MSM 6046137305.
SOUHRN
Rezistentní škrob se řadí mezi nevyužitelné sacharidy tvořící vlákninu. Jedná se o frakce
škrobu, které nejsou tráveny v tenkém střevě člověka, ale přecházejí do tlustého střeva, kde
jsou částečně fermentovány zde přítomnou mikroflórou.
Tato práce byla zaměřena na stanovení obsah rezistentního škrobu ve vaječných,
bezvaječných, semolinových a celozrnných těstovinách zakoupených v obchodní síti. Změny
obsahu rezistentního škrobu byly sledovány po uvaření a následném skladování za různých
podmínek. Stanovení bylo provedeno dle metody AOAC 2002.02, která je založena na
inkubaci zhomogenizovaného vzorku s pankreatickou α-amylasou a amyloglukosidasou,
přičemž stravitelný škrob je hydrolyzován na glukosu, jež je následně stanovena
spektrofotometricky.
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Po uvaření a následném skladování těstovin došlo k několikanásobnému zvýšení obsahu
rezistentního škrobu. Nejvyšší nárůst rezistentního škrobu byl zjištěn při skladování
v chladničce při 4 °C po dobu 28 hodin, kde se obsah rezistentního škrobu pohyboval
v rozmezí od 2,0 do 3,9 %.
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THE CHANGES OF SENSORY QUALITY OF MINCED FISH FLESH
DURING MICROWAVE HEATING FOR HOTEL ESTABLISHMENTS
Mahmoud, E.A. – Dostálová, J. – Lukešová, D. – Pudil, F.
Department of Food Chemistry and Analysis, Institute of Chemical Technology Prague,
Technická 5, Prague 6 – Czech Republic

Abstract
Minced flesh from Common carp fish (Cyprinus carpio) and Atlantic mackerel (Scomber

scombrus) were heated in microwave oven (Electrolux, 2450MHz, 400W) from 8 up to 24
minutes and then subjected to sensory evaluation. The sensory properties of minced fish flesh
were described quantitatively by 12 trained sensory panelists from the Department of Food
Chemistry and Analysis, Faculty of Food and Biochemical Technology. The overall
acceptability, color, flavors, taste, texture, fishy taste intensity, baked taste intensity, rancid
taste intensity and unacceptable taste were evaluated by a straight line 100 mm long, oriented
by the description at the two ends (left end = 0%, increasing intensity to the right end =
100%). Flesh color was regarded as the important factor for the evaluation of each fish flesh
and therefore the color intensities were measured by image analysis. In summary, for both
species of minced fish flesh heated in microwave oven, an increase in heating time meant a
decrease in overall acceptability, texture (tenderness, juiciness) and flavor. The internal
temperature and heating time of the minced flesh had a greater effect on the eating quality,
texture and other sensory properties. The best evaluated were common carp heated 16 min
and mackerel 12 min. The differences between the sensory qualities of carp and mackerel
were observed. 6 panelists founded bitter taste in 20 min and 24 min heated samples for
mackerel. Mackerel had a greater weight loss when microwave heated than common carp fish.
Keywords: microwave heating, sensory evaluation, fish, common carp fish, mackerel fish.
INTRODUCTION
Fish is an exceptionally important component of the human diet and an enormous industry
exists to provide a huge variety of consumer products in which fish is a major component.
Fish is an important source of animal proteins, unsaturated fatty acids, vitamins and minerals.
Public health organizations in various countries recommend that fish should be consumed at
least two times per week to have a positive effect on health (De Deckere et al., 1998;
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Marckmann et al., 1999; Thorsdottir, et al., 2004, Heartyet al., 2007; American Heart
Association, 2009; Food Standards Agency, 2009).
Microwave heating has become more and more popular in daily life, because it is a fast and
convenient technique for food preparation with typical characteristics of color, flavor, texture,
and palatability, and it is highly appreciated by consumers. The production of the food will
take place especially in designed production kitchens related to catering and hotel
establishments.
Consumers may have strong opinions, they usually find it difficult to explain in detail why
they prefer one product to another, and the results may be difficult to interpret. However,
descriptive sensory analysis carried out by trained sensory panels provides accurate and
detailed description
of the sensory properties of the products under study. (Sveinsdóttir et al., 2009).
The aim of this study was to compare and relate sensory quality to panelists acceptability that
occur under the influence of different cooking time during microwave heating of Common
carp fish (Cyprinus carpio) and Atlantic mackerel (Scomber scombrus) for

Hotel

Establishments.
MATERIAL AND METHODS
Fish selected for the experiment were Common carp fish (Cyprinus carpio) and Atlantic
mackerel (Scomber scombrus) obtained from Czech retail (Tesco) at the end of the year 2008.
These fishes represent the high consumption rate in Czech Republic among fish. Fish were
immediately transported to laboratory in the ice box. Head, scales, viscera and backbone were
removed and two fillets were obtained from each resulting fish. The samples were
homogenized, minced in glass blender and freshly packed.
Samples (150.0 g ± 1.0 g) of each treatment were weighed in Pyrex Petri-dishes of 14 cm
diameter and 2 cm high, covered with PVC "l ml thickness" and placed symmetrically in a
microwave oven. The microwave oven (Electrolux, model EMM2005, 2450MHz,
manufactured by PRC) operated at 400 W. The samples were heated in the microwave oven
in the center of the rotating plate 27 cm in diameter for 8, 12, 16, 20 and 24 min, two
independent series of experiments were carried out under the same conditions. After each
heating period, the microwave oven was stopped 30 min in order to be cold before start the
next heat.
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The sensory properties of minced fillet fish flesh were described quantitatively by reference to
(n=12) trained sensory panelists according to international standards and training in the use of
scales from the Department of Food Chemistry and Analysis, Faculty of Food and
Biochemical Technology. The samples were served directly from the oven to the panelists.
Panelists were seated individual and presented with hot baked samples placed on glass plates
assigned three digit codes and served to panelists. Each panelist was instructed to cleanse
their palate between samples tasting using the water provided. Panelists were asked to
evaluate sample overall acceptability, color, texture, flavors, rancid and putrid odor
developments rated on an unstructured scale represented by a straight line 100 mm long,
oriented by the description at the two ends (left end = 0%, increasing intensity to the right end
= 100%) was used with a defined sensory attribute vocabulary. Results were expressed as
mean sensory scores.
RESULTS AND DISCUSSION

Descriptive sensory evaluation of carp fish
The results from sensory evaluation are shown in Figure 1 and 2. The internal temperature
and heating time of the minced flesh had a great effect on the eating quality, texture and other
sensory properties. (Sveinsdóttir et al., 2009). Odor is usually more intense in a warm sample
compared to the same sample being cold (Kähkönen, Tourila, & Hyvönen, 1995).
The best evaluated treatment by 12 panelists was common carp heated for 16min except one
panelist commented that muddy taste for carp fish in 20 min heated sample. There were
relative difference in texture and appearance attributes, such as meaty, tender and soft texture,
dark color and white precipitation. This indicated that the samples were more different with
regard to texture and appearance than odor and flavor. The appearance of the heated carp was
different from the very high degree of white precipitation, the lightest color and the most even
color (dark and colored appearance).
Fig1. The minced carp (left) and mackerel (right) fish flesh heated in microwave oven from 8 up to 24 min
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Fig2. The sensory evaluation profile of minced carp fish flesh heated in microwave oven from 8 up to 24
min
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Descriptive sensory evaluation of mackerel fish
Sensory testing plays an important part in any food quality evaluation programme since the
ultimate criterion for judgement is the human response; also this evaluation is based on
evaluation of appearance, texture, odour and flavour of food (Sveinsdóttir et al., 2009). The
results of sensory evaluation are shown in Figure 1 and 3. The first sensory changes that occur
in fish during heating are concerned with the appearance and texture. The higher scores given
for sample heated for 12 min in microwave oven. 6 panelists founded bitter taste in 20 min
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and 24 min heated samples for mackerel. Mackerel had a greater weight loss when microwave
heated than common carp fish.
Fig3. The sensory evaluation profile of minced mackerel fish flesh heated in microwave oven from 8 up
to 24 min
Sensory evaluation of minced mackerel fish flesh heated
in microwave oven for 12 min
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heated in microwave oven for 24 min
Overall acceptability

80
unacceptable taste intensity

60

Color

24 min

40
20

Rancid taste intensity

Flavor

0

Baked taste intensity

Taste

Fishy taste intensity

Texture

CONCLUSIONS
The results of this study for both species of minced fish flesh heated in microwave oven are as
follows: an increase in heating time above 16 min meant a decrease in overall acceptability,
color, texture (tenderness, juiciness) and flavor. The internal temperature and heating time of
the minced flesh had a greater effect on the eating quality, texture and other sensory
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properties. Differences between the sensory qualities of carp fish and mackerel were
observed. The best evaluations were for common carp heated 16 min and mackerel 12 min. 6
panelists commented bitter taste in 20 min and 24 min heated samples for mackerel. However,
just one panelist commented muddy taste for carp fish heated 20 min. Mackerel had a greater
weight loss when microwave heated than common carp fish. In summary, the conclusion that,
minced fish flesh heated in microwave considered as suitable for household, catering
consumption and Hotel Establishments by high sensory quality..
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ÚROVEŇ ROZLIŠOVANIA NOVÝCH TESTOVACÍCH ZOSTÁV
FARIEB V SENZORICKOM LABORATÓRIU
Pavel Maľa - Mária Baranová
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ústav hygieny a technológie mlieka,
Komenského 73, 04181 Košice

Abstract
In the framework of evaluation of the individual sensory analysis we suggested a new system
of a presentation of the samples for testing of persons. To innovate the color scale we
enlarged the basic test of the colour scale (red, orange, turbidity) by the addition of two new
test kits – two colours levels of the green and the brown colour (light and dark) similar to
vegetable and bakery products. New colour scales are more objective, more effective and
more rational because eliminates the risk of prime mistakes arisen during the testing of
models samples.
Keywords: new colour scales, sensory analysis, sensory laboratory, testing of persons
MATERIÁL A METODY
Porovnávali sme výsledky

hodnotiteľov zo skúšky schopnosti určenia poradia podľa

intenzity farby, ktorá je súčasťou vykonania praktickej skúšky spôsobilosti v zmysle STN 56
0110 ; a to starou- klasickou metódou (KM) metódou predkladania farebných testovacích
roztokov a novou - inovovanou metódou (IM). Súčasťou novej

inovovanej metodiky

predkladania farebných roztokov bolo aj vytvorenie dvoch nových farebných zostáv zelenej
a hnedej farby v dvoch úrovniach (svetlá a tmavá).
Farebné roztoky predkladané hodnotiteľovi klasickou metódou (červená, oranžová, zákal) sa
nachádzali vo vzorkovniciach zo skla so zábrusnou zátkou . Pri hodnotení dochádzalo
k nežiadúcim javom, ako vzniku reflexov, lomu svetla krivkami s rozdielnou hrúbkou skla,
lomu nalepeným (napísaným) kódom. V snahe eliminácie týchto nežiadúcich javov pomocou
inovovanej metódy sme testovacie vzorky predkladali hodnotiteľom v špeciálnych PETP
predliskoch umiestnených v stojanoch. Celý systém inovácie popisuje Václavová, (2008) .
V roku

2007 sa testovania

KM prostredníctvom metodiky pre personálnu certifikáciu

zúčastnilo 30 študentov III. ročníka odboru Hygiena potravín UVL v Košiciach rozdelených
do 3 hodnotiteľských panelov po desať študentov s rozdielnou dobou hodnotenia
(ráno – skupina A, predpoludním – skupina B, popoludní – skupina C).
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V roku 2008 sa na testovaní IM zúčastnilo 28 študentov. Prvú a druhú skupinu reprezentovalo
po 10 študentov, tretiu 8 študentov III. ročníka študijného odboru HP UVL s minimálnymi
znalosťami o systéme a spôsobe hodnotenia potravín s rozdielnou dobou hodnotenia
(ráno – skupina A, predpoludním – skupina B, popoludní – skupina C). Po následnej
inštruktáži a poučení v ŠSL boli študenti klasifikovaní ako informovaní laici a podrobili sa
vlastnému testovaniu v časovom limite do 90 min. Metodika vyhodnocovania bola riadená
vedúcim Certifikačného orgánu v súlade s Príručkou kvality CO (Maľa a kol.2001). Výsledky
získané študentmi zo skúšky schopnosti určenia poradia podľa intenzity farby, boli štatisticky
spracované pomocou parametrických a neparametrických metód - testy normality (ShapiroWilkov test), Wilcoxonov test, t-test.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z výsledkov uvádzaných v tabuľke č. 1

vyplýva, že pri použití inovovanej metódy

predkladania vzoriek farebných testovacích roztokov v roku 2008 študenti dosahovali vyššiu
úspešnosť pri hodnotení červenej farby ako pri klasickej metóde v roku 2007. Podobné
výsledky sme zistili aj pri porovnávaní dosiahnutých výsledkov hodnotenia úspešnosti
oranžovej farby. Opačný výsledok bol zistený pri hodnotení zákalu, kde študenti dosahovali
lepšie výsledky pri klasickej metóde predkladania vzoriek. Jedna z príčin tohto stavu môže
byť tá, že pri klasickej metóde dochádza k inému lomu svetla prechodom cez krivky
a vrchnáky vzorkovníc (efekt lupy a presvetlenia) . Pri inovovanej metóde mohla ovplyvniť
nižšiu úspešnosť „menšia hĺbka“ testovacieho roztoku v predliskoch, čo však na druhej strane
zvyšuje citlivosť hodnotenia.
Tab. 1 Výsledky posudzovania farebných sád klasickou a inovovanou metódou (vyjadrené v %)
Skupina
Farba
Červená

KM

A
ráno
91,10

Červená

IM

95,00

82,00

93,75

Oranžová

KM

86,60

93,70

85,00

Oranžová

IM

91,00

82,00

90,00

Zákal

KM

61,10

42,50

67,50

Zákal

IM

40,00

38,00

32,50
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Výsledky získané pri posudzovaní farebných sád červenej a oranžovej farby spĺňajú
podmienky normálneho rozdelenia (Shapiro-Wilkov test W = 0.9086, p-value = 0.4275)
Následne sme použili

t - test (p = 0,0188), kde pri pravdepodobnosti 99 % môžeme

konštatovať, že je štatisticky preukazný rozdiel medzi posudzovaním vzoriek farebných sád
(červená a oranžová farba) v sklenených a plastových vzorkovniciach.
Pomocou Wilcoxonovho testu (p = 0.0507) môžeme konštatovať, že pri pravdepodobnosti
95% je štatisticky preukazný rozdiel medzi posudzovaním vzoriek farebných sád červenej
a oranžovej farby v sklenených a plastových vzorkovniciach. Testovaný súbor získaných
výsledkov pri hodnotení zákalu spĺňa podmienky normálneho rozdelenia (Shapiro-Wilkov
test W = 0.9614, p-value = 0.6224). Použitím t-test (p = 0,08004) môžeme konštatovať, že pri
pravdepodobnosti 90 % je štatisticky preukazný rozdiel medzi posudzovaním zákalu
v sklenených a plastových vzorkovniciach. Pomocou neparametrického Wilcoxonovho testu,
ktorého hodnota bola 0,15 sme nezistil štatisticky významný rozdiel pri hodnotením vzoriek.
Súčasťou novej inovovanej metodiky predkladania farebných roztokov bolo aj vytvorenie
dvoch nových farebných zostáv zelenej a hnedej farby v dvoch úrovniach (svetlá a tmavá).
Výsledky sme spracovali pomocou neparametrických metód (Kramer, Friedman).
Tab. 2 Výsledky posudzovania zelenej a hnedej farebnej škály študentmi inovovanou metódou
v roku 2008 (vyjadrené v %) n = 28
Skupina

Svetlozelená

A
ráno
76

B
predpoludním
80

C
popoludní
87,5

Svetlohnedá

100

97

100

Tmavozelená

91

96

86,75

Tmavohnedá

87

94

90

Farba

Výsledky uvádzané v tab. 2 nespĺňali podmienky normálneho rozdelenia. Neparametrický
Kramerov test (5-11) nepotvrdil rozdiel medzi hodnotenými vzorkami farebných sád.
Friedmanov test, ktorého hodnota bola 4,6 zistil rozdiel medzi vzorkami. Hnedá škála sa
hodnotí lepšie ako zelená. Objektivizácii senzorických kvalitatívnych znakov sa venovala
a venuje značná pozornosť, napr. aj pomocou testu Stroopovho efektu ( Václavová a kol.
2008).
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Tab. 3 Skúška schopnosti určenia poradia podľa intenzity farby
Farba
Červená
Oranžová
Zákal
Tmavozelená
Tmavohnedá
Svetlozelená
Svetlohnedá
Spolu

Z tabuľky

A
%
95,00
91,00
40,00
91,00
87,00
76,00
100,00
82,85

B
%
82,00
82,00
38,00
96,00
94,00
80,00
97,00
81,28

C
%
93,75
90,00
32,50
86,25
90,00
87,50
100,00
82,85

Spolu
%
90,25
87,66
36,83
91,08
90,33
81,16
99,00

vyplýva, že všetky tri skupiny určili poradie vzoriek podľa intenzity farby

približne rovnako (červená farba vzoriek - 95% A, 82% B, 93,75% C). Pri hodnotení zákalu
bola úspešnosť menšia v rozmedzí 32,5% - 40,0%. Aj pri určovaní nových farebných škál
podľa poradia intenzity farby dosahovali všetky skupiny približne rovnaké výsledky
a najlepšie výsledky dosiahli pri určovaní svetlohnedej farby (skupina A 100%, skupina B
97%, skupina C 100%).
Posúdenie vzťahu senzorického hodnotenia a objektívneho kritéria (fyzikálne, chemické) sa
odporúča na základe určenia vzájomnej závislosti vyjadrenej korelačným koeficientom. Kým
korelačný koeficient 1,0 indikuje funkčnú závislosť, hodnota 0,8 sa všeobecne považuje za
prijateľnú (Kramer, 1969).
Podľa Drdáka (1985) štandardy uľahčujú prácu školenia hodnotiteľov. Charakterizovanie
farby rajčinových pretlakov podľa farebných etalónov odstraňuje mnohé ťažkosti, ale
nezabezpečuje rovnaké posúdenie výrobkov rôznymi komisiami hodnotiteľov, jednotlivými
hodnotiteľmi, a sú rozdiely i medzi posudkami toho istého hodnotiteľa. Za riešenie
problematiky objektivizácie hodnotenia farby považuje meranie farby.
V snahe potvrdiť stabilitu koncentračného radu farieb (zelená a hnedá) sme pristúpili
aj k fotometrickému meraniu na prístroji Spekol 11. Pri vyššej koncentrácii farbiva v roztoku
dochádzalo ku chybe merania v dôsledku nepriepustnosti optického lúča a preto sme upustili
od tejto metódy ako vieryhodnej na určenie stability farebných roztokov (Václavová,2008).
Stabilitu farebných škál sme posudzovali vizuálne (subjektívnym hodnotením) porovnávacou
a poradovou metódou. Porovnávali sme jednotlivé farebné škály (hnedú a zelenú) skladované
v chladničke s farebnými škálami skladovanými pri dennom svetle a izbovej teplote 25 ºC.
Sledovali sme zmeny farby, jej stálosť, sýtosť a sedimentovanie. Počas 5 mesiacov sme
nespozorovali žiadne zmeny farieb, nedošlo k tvorbe usadenín a vločiek, nespozorovali sme
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proces odfarbovania – blednutia farebných škál. Po 5 mesiacoch sme pripravili nové farebné
škály a vizuálne sme ich porovnali so vzorkami pripravenými pred 5 mesiacmi. Farebné škály
umiestnené v chladničke

a pri dennom svetle pri izbovej teplote boli vizuálne totožné

s novými farebnými škálami. Pri posudzovaní sme nespozorovali

žiadne zmeny farby,

odfarbovanie roztokov, tvorbu usadenín a vločiek, sedimentáciu. Na základe nášho
vizuálneho hodnotenia môžeme usudzovať o ich stabilite a stálosti farieb počas 5. mesiacov.
Vizuálne hodnotenie prebiehalo každé 2 týždne v laboratórnych podmienkach a pravidelne sa
na ňom zúčastňovalo 10 osôb, ktorí sú klasifikovaní ako odborní hodnotitelia
ZÁVER
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že pri použití inovovanej metódy predkladania vzoriek
farebných testovacích roztokov hodnotitelia dosahovali vyššiu úspešnosť ako pri klasickej
metóde.
PODĚKOVANIE

Práca bola riešená vrámci projektu Vega 1/438007 a Vega 1/0472/09
SÚHRN
Porovnávali sme výsledky

hodnotiteľov zo skúšky schopnosti určenia poradia podľa

intenzity farby v troch skupinách, ktorá je súčasťou vykonania praktickej skúšky spôsobilosti
v zmysle STN 56 0110 ; a to starou (klasickou) metódou predkladania farebných testovacích
roztokov a

novou (inovovanou) metódou . Súčasťou novej

inovovanej metodiky

predkladania farebných roztokov bolo aj vytvorenie dvoch nových farebných zostáv zelenej
a hnedej farby v dvoch úrovniach (svetlá a tmavá). Farebné roztoky predkladané
hodnotiteľovi klasickou metódou (červená, oranžová, zákal) sa nachádzali vo vzorkovniciach
zo skla so zábrusnou zátkou . Pri hodnotení dochádzalo k nežiadúcim javom, ako vzniku
reflexov, lomu svetla krivkami s rozdielnou hrúbkou skla, lomu nalepeným (napísaným)
kódom. V snahe eliminácie týchto nežiadúcich javov pomocou inovovanej metódy sme
testovacie vzorky predkladali hodnotiteľom v špeciálnych PETP predliskoch umiestnených v
stojanoch.
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MONITORING RIZIKOVÝCH PRVKOV V MÄSE ZVERINY
Jana Maľová1 – Katarína Oberhauserová1 – Pavel Maľa2
1
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UVL v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
2

Abstract
Heavy metals are environmental pollutants that have serious toxic effects on animals and
human health. They circulate within biotic and abiotic compouds of natural environment. In
order to know more about the environmental status of nature in Slovakia, the aim of the work
was to determine concentrations of heavy metals (mercury, cadmium, lead, arsenic,
chromium, nickel, copper) in parenchymatous organs of hare (Lepus europaeus) and to
compare them with normal range of concentrations given by Food Codex data. We used
liver, lungs and muscles (muscles of heart) collected from the hares killed in selected areas of
South Zemplín. The samples were analyzed by the atomic absorption spectrometry. The
highest concentrations were found in lungs (lead - 2,414 mg/kg) and in muscles of heart
(nickel - 1,083 mg/kg).
Keywords: hare, game, heavy metals, analysis

MATERIÁL A METODIKA
V práci sme sa zamerali na sledovanie prítomnosti koncentrácie ortute, kadmia, arzénu, olova,
chrómu niklu a medi kumulované v organizmoch zajaca poľného v odobratých
parenchymatóznych orgánoch- pečeni, pľúcach a vo svalovine srdca po odstrele u voľne
žijúcich zajacov v oblasti južného Zemplína. Orgány zajacov sme získavali z poľovačiek
v sezóne r. 2007, 2008. Vybraté boli orgány bez patologických zmien, ktoré neboli zasiahnuté
brokmi. Obsahy sledovaných prvkov boli analyzované na atómovom absorpčnom
spektrometri na priame stanovenie ortute (AMA), s grafitovou kyvetou na stanovenie kadmia,
olova, arzénu, chrómu, niklu (AASG) a s plameňom na stanovenie medi (AASF), vykonané
v akreditovanom laboratóriu ŠVPÚ v Košiciach.

Atómová absorpčná spektrometria (AAS) je metóda, ktorá sa využíva pre kvantitatívnu
elementárnu analýzu prevažne kovových prvkov. Je vhodná pre vzorky vo forme zriedených
roztokov a umožňuje stanovenie prvkov aj v prítomnosti veľkého množstva sprievodných

5.3.2009

166

MZLU v Brně

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

látok bez mimoriadnych nárokov na úpravu vzorky. Ak stanovujeme obsah ťažkých kovov v
biologických materiáloch, je potrebné previesť vzorky do vodného stavu (roztoku). Táto
úprava sa robí mineralizáciou. Pod mineralizáciou sa rozumie postup, ktorým sa organické
látky prevedú do roztoku anorganických látok, vhodných pre analýzu.
Použitím AAS dochádza k prevedeniu látky z roztoku do formy voľných atómov v plynnej
fáze. Tento proces atomizácie vyžaduje prostredie s vysokou teplotou (2000 - 3000 K), čo je
kľúčovým problémom celej metódy. Stanovovaný prvok sa v atomizovanej forme ožiari
žiarením, ktorého vlnová dĺžka sa pohybuje v rozmedzí 190 - 850 nm. Pri určitých vlnových
dĺžkach, ktoré spĺňajú kvantovú podmienku, dochádza k absorpcii žiarenia. Pri podmienkach
AAS sú najpravdepodobnejšie prechody zo základného stavu na prvú excitovanú hladinu.
Atóm v excitovanom stave je nestabilný. Behom 10-8 až 10-9 s sa deaktivuje a prechádza späť
do základného stavu. Vlnová dĺžka, pri ktorej dochádza k pohlcovaniu vstupujúceho žiarenia
je tzv. rezonančná vlnová dĺžka. Pre jeden prvok je typických niekoľko rezonančných čiar
(dĺžok) a meranie sa robí pri tej vlnovej dĺžke, ktorej rezonančná čiara je najintenzívnejšia.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zistené hodnoty obsahu ťažkých kovov sme porovnali s platnými limitmi, ktoré sú uvedené
v 10. hlave, druhej časti Potravinového kódexu SR – Výnos č.608/3/2004-100 z 15.marca
2004, aktualizované výnosom č. 1907/2004 - 100 z 21. júla 2004, č. 3372/2004-100
z 17. januára 2005. Pri porovnaní zistených výsledkov s platnými limitmi sme zistili
prekročenie v dvoch prípadoch.
Zvýšená hladina olova bola v pľúcach (2,414 mg/kg) u vzorky číslo 28 a niklu v srdci
(1,083 mg/kg) u vzorky číslo 5, v ktorej bol limit mierne prekročený. Stanovené koncentrácie
v ostatných vzorkách sú uvedené v tabuľke 1.
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Tabuľka 1 Prehľad hladín stanovovaných rizikových prvkov u voľne žijúcich zajacov v oblasti
južného Zemplína
Stanovovaný prvok (mg/kg)
Vzorka č./materiál
1
srdce
2
srdce
3
srdce
4
srdce
5
srdce
6
srdce
7
srdce
8
srdce
9
srdce
10
pečeň
11
pečeň
12
pečeň
13
pečeň
14
pečeň
15
pečeň
16
pečeň
17
pečeň
18
pečeň
19
pečeň
20
pečeň
21
pečeň
22
pečeň
23
pečeň
24
pľúca
25
pľúca
26
pľúca
27
pľúca
28
pľúca
29
pľúca
30
pľúca

ortuť
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
0,001
0,001
0,001
<0,002
<0,002
0,002
0,003
<0,002
0,005
0,027
0,030
0,066
0,012
0,060
0,012
0,035
0,003
-

kadmium
0,001
0,001
0,003
0,004
0,002
0,003
0,001
0,001
0,001
0,151
0,089
0,019
0,240
0,033
0,029
0,026
0,032
0,128
0,053
0,230
0,015
0,184
0,018
-

olovo
0,044
0,026
0,044
0,038
0,047
0,046
0,049
0,011
0,017
0,109
0,062
0,088
0,060
0,045
0,065
0,051
0,057
0,088
0,044
0,028
0,087
0,064
0,067
0,043
0,060
0,052
0,119
2,414
0,036
0,056

arzén
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
0,004
<0,002
0,002
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,001
0,008
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
-

chróm
0,120
0,087
0,147
0,143
0,182
0,168
0,048
0,055
0,028
0,109
0,177
0,176
0,105
0,076
0,146
-

nikel
0,059
0,059
0,293
0,062
1,083
0,106
0,091
0,059
0,127
0,340
0,087
0,095
0,034
0,050
0,069
-

meď
2,200
2,086
2,396
2,382
2,460
2,399
1,332
1,223
0,918
2,429
2,069
2,310
1,845
2,378
2,227
1,897
2,283
3,433
1,840
1,553
2,087
1,573
1,398
-

Kým niektoré prvky, ako sú meď, železo, zinok a ďalšie sú nevyhnutné pre život zvierat,
zároveň vo vyšších množstvách môžu byť toxické a škodlivé (Koréneková a kol. 2006).
Podľa Potravinového kódexu SR (Príloha č.1 k tretej hlave druhej časti) sa chemické
prvky dostávajú do potravín z pôdy, vody a z ovzdušia ako kontaminanty, niektoré z nich
môžu byť aj prirodzenou zložkou potravín. Pri posudzovaní nie je dôležitý spôsob akým sa do
potravín dostali a či sa vyskytujú v čistej forme alebo v zlúčeninách. Potenciálne riziko
prítomnosti olova v svalovine lovnej zveri prichádza do úvahy aj po viacnásobnom
výstrelovom zásahu brokovou puškou. Kolektív autorov (Paulsen a kol., 2008) študovali
vplyvy strelného poranenia u malej zveri ako aj dopad na hygienickú kvalitu mäsa (zajac,
bažant).
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Za kontaminanty sa považujú aj endogénne látky alebo sekundárne cudzorodé látky, ktoré
vznikajú v potravinách pôsobením fyzikálnych, chemických, biochemických a biologických
faktorov ako dôsledok výroby vrátane operácií uskutočnených v rámci pestovania a zberu
plodín, chovu dobytka a veterinárneho lekárstva alebo vzájomným pôsobením zložiek
potravín a predmetov prichádzajúcich s nimi do styku počas výroby, spracúvania a uvádzania
do obehu (Druhá časť desiata hlava PK SR).
ZÁVER
Kumulácia ťažkých kovov v životnom prostredí je závažným problémom aspektu samotnej
kvality životného prostredia. Výsledky poukazujú, že koncentrácie rizikových prvkov u voľne
žijúcich zajacov v sledovanej oblasti sa pohybujú v rámci noriem.
POĎAKOVANIE

Práca bola podporená projektom VEGA 07/006/00
SÚHRN
Základným cieľom je získanie prehľadu o hladinách rezíduí cudzorodých látok a prieniku
kontaminantov u vybraných druhov poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb. Nakoľko táto žije
v rôznych biotopoch a predstavuje skupinu tzv. primárnych konzumentov, získané hodnoty
rezíduí možno využiť ako vhodný bioindikátor stavu životného prostredia a zmien následkom
rôznych antropogénnych zásahov do ekologickej rovnováhy. Okrem získaných podkladov sa
získa aj širšia databáza údajov o zložkách živočíšneho pôvodu t.j. divine a rybách.
V práci sme sa zamerali na sledovanie prítomnosti koncentrácie ortute, kadmia, arzénu, olova,
chrómu niklu a medi v odobratých parenchymatóznych orgánoch- pečeni, pľúcach a vo
svalovine srdca po odstrele u voľne žijúcich zajacov v oblasti južného Zemplína.
Obsahy sledovaných prvkov boli analyzované na atómovom absorpčnom spektrometri na
priame stanovenie ortute (AMA), s grafitovou kyvetou na stanovenie kadmia, olova, arzénu,
chrómu,

niklu

(AASG)

a s plameňom

na

stanovenie

medi

(AASF),

vykonané

v akreditovanom laboratóriu ŠVPÚ v Košiciach.
Pri porovnaní zistených výsledkov s platnými limitmi sme zistili prekročenie v dvoch
prípadoch. Zvýšená hladina olova bola v pľúcach (2,414 mg/kg) u vzorky číslo 28 a niklu
v srdci (1,083 mg/kg) u vzorky číslo 5, v ktorej bol limit mierne prekročený.
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ÚČINKY ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK KOŘENÍ NA
METABOLICKOU AKTIVITU MIKROORGANISMŮ
Zuzana Matoušová1 – Blanka Kvasničková1 – Libor Kalhotka1 – Gabriela Růžičková2 –
Jaroslav Záhora1
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Abstract
Spices contain components with antimicrobial activity. The object of this work was to
determine inhibitive effect of spices and effect of this spiceson microorganisms. It was used
ethyl alcohol and aqueous solution of hemp, celandine, redish, mint, marigold, fennel,
oregano, salvia, cumin, Perilla frutescens green and Perilla frutescens red. Test
microorganisms were Bacillus cereus a Pseudomonas fluorescens, Saccharomyces cerevisiae.
It has applied discoid diffusion method. It has probed inhibitive property of marigold
(diameter of inhibitive zone was 26 milimeter).
ÚVOD
Koření je poživatina, pochutina, nedá se ovšem hovořit o potravině. Kořením se nazývají části
rostlin - kořeny oddenky, kůra, listy, nať, květy, plody, semena nebo jejich části v nezbytné
míře technologicky zpracované a používané k ovlivňování chutě a vůně potravin (Valíček,
2002).
Rostliny a koření byly staletí používány pro svou chuť a aroma. Dřívější kultury poznali
antimikrobiální vlastnosti koření a používali jej jako konzervačního prostředku. Egypťané
používali silice a vonné oleje ke konzervaci a balzamaci mrtvých. Ve starém Řecku a Římě
byl používán koriandr při konzervaci masa a máta jako prevence kažení mléka. Koření bylo
také využíváno k léčení infekčních nemocí jako byl tyfus a cholera. Výzkum
antimikrobiálních vlastností koření začal v osmdesátých letech devatenáctého století.
Antimikrobiální vlastnosti byly jako první prokázány u hořčice, hřebíčku a skořice (Hirasa,
Takemasa, 1998).
Bylo zjištěno, že antimikrobiální aktivitu vykazuje koření proti bakteriím, plísním a virům.
Rezistence jednotlivých mikroorganismů je rozdílná. Bakterie jsou odolnější než plísně.
Gram- negativní bakterie jsou více rezistentní než Gram- pozitivní. Gram- negativní bakterie
mají ve své buněčné stěně obsaženo několik tukových složek, které chrání buňku před
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antimikrobiálním účinkem. Avšak Bacillus thermosphacta, Gram- pozitivní bakterie, byla
stejně rezistentní vůči silicím jako Gram- negativní bakterie.
Antimikrobiální látky kmínu jsou karvon, limonen, α- pinen, α- fellandren. Hlavní obsahové
látky šalvějové silice jsou kafr, 1,8- cineol, thujon, α- pinen, β- pinen, bornylacetát, myrcen,
borneol, linalylacetát, ocimen. Máta obsahuje menhtol, menthon, menthyl acetát.
Antimikrobiální složky dobromysli jsou nejspíše karvakrol, thymol, karvakrolmethylether,
linaool, p- cymen, bornylacetát, kafr a α- pinen. Složení fenyklu- anethol, fenchol,
α-fellandren, limonen, estragol, kamfen (VELÍŠEK J., 1999). Antimikrobiálně působí
isoflavonoidy obsažené v konopí (PROKUDINA E. A. a kol, 2008). Isoflavonoidy jsou
rozsáhlou podskupinou polyfenolických biologicky aktivních přírodních produktů flavonoidů
čítajících přibližně 5000 různých struktur. V rostlině se isoflavonoidy vyskytují ve formě
volných aglykonů, méně často ve formě glykosidů jako konjugáty s glukosou, rhamnosou či
apiosou. 7-O-glykosidy jsou nejběžnější zásobní formou isoflavonoidů (REYNAUD et al.,
2005). Extrakt z Chelidonium majus-Vlaštovičníku většího byl již od starověku používán
k léčbě bradavic, hemeroidů a artritidy (WALTEROVÁ a kol. 1995).
MATERIÁL A METODY
Petriho misky byly zality živnou půdou masopeptonový agar (HiMedia Laboratories Pvt.
Ltd.) pro Bacillus cereus a Pseudomonas fluorescens a Sladinkovým agarem (IMUNA) pro
Saccharomyces cerevisiae. Na ztuhlou živnou půdu bylo rozetřeno 0,3 ml 24h bujónové
kultury příslušného mikroorganismu.
K pokusu byla použita disková difúzní metoda. Terčíky namočené ve výluhu konopí,
vlaštovičníku, ředkve, máty, aksamitníku, fenyklu, dobromyslu, šalvěje, kmínu, perily zelené
a perily červené byly umístěny na Petriho misky s naočkovaným mikroorganismem. Petriho
misky s Bacillus cereus a Pseudomonas byly inkubovány 72 hodin, při 30 °C a misky se

Saccharomyces cerevisiae 72 hodin při 25 °C. Po inkubaci byl proměřen průměr vzniklých
inhibičních zón.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Smith-Palmer

a

kol.

(1998)

testovali

šalvěj,

která

inhibovala

gram-pozitivní

L. monocytogenes a S. aureus, její účinek se ale neprokázal u gram-negativních bakterií.
Stejně jako v tomto pokusu s P. fluorescens - zástupcem gram-negativních bakteriií.
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Podle Nedorostové (2005) disponuje nízkou antimikrobiální aktivitou máta, vysokou
antimikrobiální aktivitu vykazuje dobromysl. V naší práci máta prokázala antimikrobiální
účinky proti B. cereus. Dobromysl nepotvrdil žádný účinek.
Deibel a Banwart (1984) testovali antimikrobiální účinky oregana a šalvěje (0.1, 0.5 a 1.0%),
běžně užívané koření při přípravě masa, proti C. jejuni v tekutém mediu. Byla pozorována
redukce C. jejuni při 42° C s 0.5 a 1%.
Tab. 1: Průměr vzniklých inhibičních zón
průměr inhibiční zóny (mm)
35% ethanolový výluh- rostlina
konopí
vlaštovičník
ředkev
máta
aksamitník
fenykl
dobromysl
šalvěj
kmín
vodný výluh- rostlina
vlaštovičník
máta
aksamitník
dobromysl
šalvěj
kmín
P. zelená
P. červená

Bacillus
cereus
17
12
11
16
26
10
11
23
22

Pseudomonas
fluorescens
11
20
11
10
10
11
11
11
11

Saccharomyces
cerevisiae
12
14
11
11
12
13
13
12
13

10
10
25
10
10
11
10
10

Pseudomonas
fluorescens
24
10
11
11
10
10
11
11

Saccharomyces
cerevisiae
11
11
12
13
12
12
11
11

Bacillus
cereus

ZÁVĚR
Z výsledků studie je patrné, že některé rostliny vykazují antimikrobiální aktivitu. Pozornost
by měla být věnována především druhům - šalvěj, vlaštovičník, máta, aksamitník a kmín,
které vykazují nejvyšší antimikrobiální účinek.
PODĚKOVÁNÍ

Projekt
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s podporou

Výzkumného

záměru

č.
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„Biologické

a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu
klimatu“.
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SOUHRN
Předmětem této práce bylo zjištění počtu mikroorganismů ve vodném a ethanolovém výluhu z
vybraných druhů rostlin. Vybrané rostliny, by měly disponovat antimikrobiální aktivitou. Po
stanovení celkového počtu mikroorganismů, ve výluzích z vybraných druhů rostlin, bylo
provedeno testování inhibičních účinků. Ke stanovení inhibičních vlastností byla použita
disková difúzní metoda. Jako testovací mikroorganismy byly vybrány Bacillus cereus a
Pseudomonas fluorescens.
V pokusu byl použit vodný výluh- aksamitníku, fenyklu, kmínu, perily červené, perily zelené,
ředkve, máty, šalvěje, dobromyslu a vlaštovičníku. Z ethanolových - výluhy konopí, fenyklu,
kmínu, ředkve, šalvěje, dobromyslu, aksamitníku, máty a vlaštovičníku. Po inkubaci byly
měřeny průměry vzniklých inhibičních zón.
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NIEKTORÉ SOCIÁLNE ASPEKTY AKCEPTÁCIE KRAVSKÉHO
VÝSEKOVÉHO MÄSA
Jozef Mojto – Kvetoslav Zaujec – Martina Gondeková
Oddelenie kvality živočíšnych produktov, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra,
Hlohovská 2, SK 951 41 Lužianky

Abstract
In our contribution we compare evaluation of beef made by men (n = 138) and women
(n = 200), taking into consideration the level of their education (higher education and
secondary education). Meat samples (m.long.dorsi) were from different commercial slaughter
houses. The meat was grilled in contact grill after 7 days storage in refrigerator (slice of meat
2.5 cm thick) and examined in panel way (3 – 5 panels); the samples were given from
1 to 5 points. The panels did not know they evaluated cow`s meat.
Results showed that if we took notice of the influence of sex (men, women) on meat quality
evaluation, men evaluated more positively the taste and smell of grilled meat; women its
tenderness and juiciness. We got interesting results if we took into consideration the influence
of education of the panels. Men panels with higher education evaluated all sensorial
properties more favourably, whereas women panels with secondary education evaluated all
sensorial properties more favourably.
Research in acceptance of cow`s meat for sale on the market goes on, other social aspects
of questioned persons (age, preference for beef, etc.) being taken into consideration.
Keywords: meat quality, cow meat, acceptance
ÚVOD
Hovädzie mäso je výnimočné tým, že na rozdiel od iných druhov hospodárskych zvierat je
produkované z viacerých jatočných kategórií (býci, kravy, voly, jalovice a teľatá), pričom je
všeobecne známe a platné, že každá kategória má v celom systéme chovu a realizácie inú
úlohu a postavenie.
Zdá sa, že kravské výsekové mäso sa už etablovalo aj v maloobchodnej sieti. Konzumenti
prejavujú oň záujem najmä kvôli nižšej cene, pričom samotnej kvalite nevenujú až takú
pozornosť. Ďalší z vážnych dôvodov prečo venujeme aktuálnu pozornosť výskumu kravského
výsekového mäsa je fakt, že v posledných rokoch v Slovenskej republike významne stúpa
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podiel kráv z celkového počtu zabitého hovädzieho dobytka. Stále platí rozdielnosť názorov
na využitie kravského mäsa. Niektorí ho odporúčajú využiť len vo výrobe, ba sú názory, že
ako výsekové ho treba úplne zakázať (Steinhauser, 2001). Na druhej strane je však
neodškriepiteľný fakt, že priemerný vek kráv pri zabití klesá, čo môže byť jeden zo
základných predpokladov lepšej kvality kravského mäsa, keďže v minulosti to bol práve
vysoký vek kráv pri zabití, ktorý sa spájal s horšou kvalitou kravského mäsa oproti iným
jatočným kategóriám.
Po pokusoch (Mojto a kol., 2008), kde sme porovnávali kvalitu mäsa starších a mladších kráv
pri zabití, pristúpili sme k sérii pokusov s cieľom zistiť, ako akceptujú kvalitu kravského
výsekového mäsa konzumenti, ktorí sú rozdelení podľa niektorých spoločenskoekonomických aspektov. Podnietili nás k tomu aj práce niektorých autorov, ktorí tieto aspekty
využili pri posudzovaní kvality hovädzieho mäsa (Brandscheid a kol., 2006; Farmer a kol.,
2006; Wismer a kol., 2008).
MATERIÁL A METÓDY
Hodnotenie kravského výsekového mäsa zákazníkmi sa robilo na vzorkách kravského mäsa
z musc. longissimus dorsi, z oblasti 9.-10. rebra, ktoré pochádzali z rôznych komerčných
bitúnkov na Slovensku a boli vybrané náhodným výberom. Zo vzorky mäsa, ktorá bola 7 dní
odležaná v chladničke pri teplote +2 až +4°C, sa odrezal plátok mäsa o hrúbke cca 2,5 cm
a následne griloval na kontaktnom grile model PM-1015 (RM Gastro, Česká republika) pri
teplote 200°C v dĺžke 4 minúty. Po ugrilovaní mäso hodnotili náhodne vybraní konzumenti,
ktorým nebolo známe, že hodnotia mäso z kráv. Celkove mäso hodnotilo 138 mužov a 200
žien, pri ktorých sa zároveň zohľadnilo aj ich ukončené vzdelanie (vysokoškolské resp.
stredoškolské).
Panelovým spôsobom (3 – 5 hodnotiteľov) sa 1 – 5 bodovým zaužívaným systémom
posudzovala vôňa, chuť, šťavnatosť a jemnosť mäsa.
Na matematicko-štatistické vyhodnotenie výsledkov bol použitý program Excel 2000.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Hodnotenie senzorickej kvality kravského mäsa podľa pohlavia hodnotiteľov je uvedené
v nasledovnej tabuľke č. 1
Tab.1: Senzorické hodnotenie kravského grilovaného mäsa mužmi a ženami (body)
Ukazovateľ

Muži

t-test

Ženy

x

sx

x

sx

Vôňa

3,73

0,06

3,68

0,05

Chuť

3,70

0,06

3,55

0,05

Šťavnatosť

3,51

0,08

3,62

0,05

Jemnosť

3,05

0,07

3,35

0,07

++

++ P<0,01

Z výsledkov vidieť, že štatisticky významný rozdiel bol zistený len pri senzorickom
ukazovateli jemnosť mäsa, keď ženy v priemere pridelili hodnotenej vzorke 3,35 bodov
a muži 3,05 (P<0,01). Pri ďalších ukazovateľoch neboli zistené rozdiely štatisticky významné.
Ak hlbšie analyzujeme zistené výsledky je zrejmé, že ženy priaznivejšie hodnotili okrem
jemnosti ešte šťavnatosť mäsa, muži chuť a vôňu mäsa. Brandscheid a kol. (2006) nezistili
vplyv pohlavia pri hodnotení hovädzieho mäsa.
V ďalších tabuľkách č. 2 a 3 sú samostatne uvedené hodnotenia mužov a žien pri zohľadnení
ich dosiahnutého vzdelania.
Tab.2: Senzorické hodnotenie (muži) s ohľadom na vzdelanie
Ukazovateľ

Vysokoškolské

t-test

Stredoškolské

x

sx

x

sx

Vôňa

3,79

0,06

3,40

0,16

Chuť

3,72

0,07

3,60

0,16

Šťavnatosť

3,53

0,08

3,35

0,19

Jemnosť

3,07

0,08

3,95

0,18

+

+ P<0,05
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Tab.3: Senzorické hodnotenie (ženy) s ohľadom na vzdelanie
Ukazovateľ

Vysokoškolské

t-test

Stredoškolské

x

sx

x

sx

Vôňa

3,64

0,07

3,72

0,08

Chuť

3,49

0,08

3,61

0,07

Šťavnatosť

3,55

0,08

3,70

0,08

Jemnosť

3,21

0,10

3,50

0,09

+

+ P<0,05

Pri mužoch sme vplyv vzdelania zaznamenali pri posudzovaní vône mäsa, ktorú hodnotitelia
s VŠ vzdelaním oproti mužom so SŠ vzdelaním hodnotili priaznivejšie (3,79 resp. 3,40
bodov). Rozdiel bol štatisticky významný (P<0,05). Aj pri všetkých ďalších senzorických
ukazovateľoch (chuť, jemnosť a šťavnatosť) pridelili hodnotiaci muži s VŠ vzdelaním väčší
počet bodov grilovanému kravskému mäsu ako muži so SŠ vzdelaním.
Rozdielne výsledky ako u mužov sme zistili u žien. Pri všetkých senzorických ukazovateľoch
hodnotili vzorky mäsa lepšie ženy so SŠ vzdelaním, zatiaľ čo muži boli kritickejší. Pri
posudzovaní jemnosti mäsa bol rozdiel aj štatisticky významný (SŠ-3,50; VŠ-3,21 bodov). Už
citovaní Brandscheid a kol. (2006) v pokuse zistili, že hodnotitelia s VŠ vzdelaním lepšie
hodnotili jemnosť a vôňu grilovaného mäsa v jednom regióne, v inom naopak lepšie so SŠ.
Farmer a kol. (2006) z viacerých študovaných faktorov (vek, pohlavie, finančný príjem) zistili
len vplyv veku.
ZÁVER
Muži priaznivejšie hodnotili chuť a vôňu grilovaného kravského mäsa, ženy jeho jemnosť
a šťavnatosť. Pri mužoch všetky senzorické vlastnosti mäsa lepšie hodnotili hodnotitelia s VŠ
vzdelaním, zatiaľ čo pri ženách všetky senzorické vlastnosti priaznivejšie hodnotili
respondentky so SŠ vzdelaním.
SÚHRN
V tomto príspevku porovnávame, ako hodnotili kvalitu kravského mäsa muži (n = 138) a ženy
(n = 200), pričom sa zároveň zohľadňoval aj stupeň ich dosiahnutého vzdelania
(vysokoškolské a stredné). Vzorky mäsa (m. long. dorsi) pochádzali z rôznych komerčných
bitúnkov. Mäso bolo po 7 dňoch skladovania v chladničke ugrilované na kontaktnom grile
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(plátok mäsa hrubý 2,5 cm) a posudzované panelovým spôsobom (3 – 5 hodnotitelia)
od 1 do 5 bodov. Hodnotiteľom nebolo známe, že hodnotia kravské mäso.
Výsledky ukázali, že pokiaľ sme si všímali vplyv pohlavia (muži, ženy) na hodnotenie kvality
mäsa, muži priaznivejšie hodnotili chuť a vôňu grilovaného mäsa, ženy jeho jemnosť
a šťavnatosť. Zaujímavé výsledky sme zistili, ak sme zohľadňovali vplyv vzdelania
hodnotiteľov. Pri mužoch všetky senzorické vlastnosti hodnotili priaznivejšie hodnotitelia
s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ čo pri ženách všetky senzorické vlastnosti priaznivejšie
hodnotili respondentky so stredným vzdelaním.
Vo výskume akceptácie kravského výsekového mäsa na trhu sa pokračuje pri zohľadnení
ďalších sociálnych aspektov respondentov (vek, obľúbenosť konzumu hovädzieho mäsa
a pod.).
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MIKROBIOLOGICKÁ A CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA
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Abstract
The aim of this study was the assessment of bio-dairy products (milk, yoghurt, cheese, whey,
etc.). Samples (n = 194) were purchased from retail market in the Czech Republic. The
foodstuffs were made in the Czech Republic, Germany and Austria. Microbial characteristic
was monitored as folowed: count of Staphylococcus aureus, identification of Listeria

monocytogenes, Salmonella spp., E. coli O157. From the point of the actual EU legislation all
the samples of the bio-dairy products were microbiologicaly corresponding and can be signed
as safe products. Total solids, fat, fat in total solids, pH and chlorides content were analysed
by reference method ČSN ISO. Content of hydrophilic vitamins B 1 , B 2 and B 6 by HPLC
method was determined too.
Keywords: milk, dairy products, bio
MATERIÁL A METODY
Bylo vyšetřeno 194 vzorků bio-mléčných výrobků, které pocházely z tržní sítě České
republiky. Základní zpracování vzorků pro mikrobiologické vyšetření bylo provedeno dle
ČSN ISO 7218 (2008). Byly hodnoceny následující mikrobiologické ukazatele: průkaz

Escherichia coli O157 (ČSN EN ISO 16654, 2002), počet Staphylococcus aureus (ČSN EN
ISO 6888-1, 1999), Listeria monocytogenes (ČSN EN ISO 11290-1, 2005), průkaz

Salmonella spp. (ČSN EN ISO 6579, 2003).
Ve vzorcích mléka a tekutých mléčných výrobků byly stanoveny obsah tuku, sušiny a pH
podle normy ČSN 570530 (1995). Z důvodu převahy ovocných jogurtů nebyly uváděny
hodnoty titrační kyselosti. Ve vzorcích sýrů byly stanoveny obsah tuku, tuk v sušině, sušina,
pH (ČSN 570107, 1965) a obsah NaCl (ČSN 570107-část 12, 1980).
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Obsah vitaminů komplexu B byl stanoven metodou kapalinové chromatografie. Vitaminy
byly izolovány z matrice

kyselou a enzymovou hydrolýzou. Stanovení bylo provedeno

pomocí HPLC s fluorescenční detekcí. Pro separaci vitaminů B 2 a B 6

byla použita

chromatografická kolona Zorbax Eclipse XDB-C8, 4,6 mm x 150 mm, 5μm, za podmínek
Tk= 35 °C s použitím lineární gradientové eluce mobilní fáze A: voda/kyselina
octová/triethylamin/heptasulfonan sodný, pH=3,2, fáze B: acetonitril,

0,7 ml.min-1,

nástřik 20 μl, detekce byla prováděna při λ exc /λ em = 453/521 nm pro riboflavin a 290/400 nm
pro vitamon B 6 .
Thiamin byl po konverzi alkalickým roztokem ferikyanidu na thiochrom stanoven na koloně
Ascentis RP Amide 150 x 4,6 mm při λ exc /λ em = 365/435 nm v izokratickém uspořádání
s mobilní fází o složení fosfátový pufr/acetonitril = 80:20, pH = 7,2 a průtoku l ml.min-1.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výběr sledovaných mikrobiologických kritérií byl zaměřen na hodnocení bezpečnosti bio
potravin. U žádného z vyšetřovaných vzorků nebyla prokázána přítomnost salmonel,

L. monocytogenes a E. coli O157. Počet S. aureus nepřesáhl u žádného z vyšetřovaných
vzorků hodnotu < 5.101 KTJ.g-1.
Fyzikálně chemické složení uvádějí tabulky č. 1 a 2. Koncentrace vitaminu B 1 se pohybovaly
v rozmezí 0,22 mg.kg-1 pro kozí sýr do 1,75 mg.kg-1 pro kysaný mléčný nápoj. Pro vitamin
B 6 byly nalezeny hodnoty v rozmezí 0,25 – 0,55 mg.kg-1.
Tab. 1: Fyzikálně–chemické parametry bio-výrobků (sýry)
počet

původ

tuk
(%)

sušina
(%)

tvs (%)

pH

chloridy
(%)

vit B 2
(mg.kg-1)

kozí máslový sýr

1

D

30,69

78,94

38,88

-

0,37

3,15

sýry (tvrdé, polotvrdé)

7

ČR

14,43 32,20

47,93 58,97

30,10 62,75

-

0,60 1,88

2,97 4,76

sýry (tvrdé, polotvrdé)

10

D

28,48 32,84

57,88 65,22

47,45 52,64

5,94 5,97

0 - 0,69

5,56 7,38

sýry s plísní

6

D

sýrový krém

9

D

29,80 37,80
16,34 31,62

50,13 58,90
34,50 53,13

54,44 70,46
35,68 63,75

6,43 7,08
5,79 6,01

kozí žervé

1

ČR

25,33

42,47

59,65

-

výrobek

0,60 2,48
0 - 0,45
-

4,07 13,93
4,14 10,16
-

tvs – tuk v sušině
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Tab. 2: Fyzikálně – chemické parametry bio-výrobků
počet

původ

tuk (%)

sušina (%)

pH

vit B 2
(mg.kg-1)

puding smetanový

6

D

8,50 9,30

26,64 - 31,02

6,59 - 6,80

2,76 - 5,54

jogurt z kozího mléka

8

ČR

3,23 5,12

11,41 - 18,09

3,80 - 4,61

0,00 - 2,75

jogurt z ovčího mléka

2

D

4,07 4,91

19,61 - 20,71

4,52; 4,61

-

jogurt z ovčího mléka

3

ČR

4,59 5,59

13,75 - 18,49

4,07 - 4,69

0,93

jogurt

25

D

15,10 - 25,34

4,00 - 4,74

0,00 - 5,92

jogurt

26

ČR

12,55 - 21,74

3,57 - 4,64

0,67 - 3,08

tvaroh, tvarohový
krém

11

D

0 - 7,01

14,48 - 24,99

4,39 - 5,21

0 - 5,88

kefír z kozího mléka

3

ČR

2,88 4,02

10,34 - 11,62

4,53 - 5,74

0,65 - 1,44

zmrzlina smetanová

6

D

16,38 24,6

36,96 - 40,01

6,52 - 6,75

2,82 - 4,81

jogurtový nápoj z
kozího mléka

10

ČR

0,52 3,79

11,35 - 18,48

3,99 - 4,27

0,65 - 2,10

jogurtový nápoj

16

D

16,19 - 19,47

4,07 - 4,40

1,45 - 4,23

jogurt drink

12

ČR

11,34 - 19,53

3,83 - 4,12

0,00 - 2,94

kysaná smetana

3

D

16,82 - 17,10

4,30 - 5,78

3,23 - 3,94

kysaný nápoj

7

ČR

2,73 - 3,8

11,60 - 18,86

4,4 - 5,75

0,88 - 2,54

syrovátka z kozího
mléka

1

ČR

-

8,02

-

-

syrovátka

6

D

0,04 0,13

11,16 - 11,59

3,78 - 4,35

0,54 - 2,46

kozí mléko

3

D

3,98

12,30 - 12,35

668 - 6,73

0- 2,15

ovčí mléko

2

ČR

14,60; 15,75

6,56; 6,64

2,62; 5,58

mléko

3

D

10,31 - 10,51

6,71 - 6,78

1,90 - 4,13

mléko

7

ČR

10,40 - 12,59

6,69 - 6,76

1,34 - 2,81

výrobek

2,14 8,75
2,71 4,62

0,04 3,50
0,52 3,79
15,9 18,79

4,37;
6,00
1,19 1,48
1,67 3,79

D – dovoz, ČR – vyrobeno v České republice
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ZÁVĚR
Výsledky této studie umožňují porovnání vybraných fyzikálně-chemických parametrů mezi
českými a zahraničními bio-mléčnými výrobky. U některých potravin se obsah tuku uvedený
na potravinovém štítku neshodoval s výsledky laboratorních stanovení. Z pohledu platné
legislativy (Nařízením komise (ES) č. 1441/2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005
o mikrobiologických kritériích pro potraviny) byly všechny vyšetřované bio výrobky
mikrobiologicky vyhovující a v kontextu s dalšími sledovanými parametry je lze označit za
bezpečné.
PODĚKOVÁNÍ

Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
SOUHRN
Cílem práce bylo zhodnocení mikrobiologické a chemické charakteristiky 194 bio-mléčných
výrobků (mléko, jogurty a kysané mléčné výrobky, sýry, zmrzlina, tvaroh, syrovátka)
nakoupených v tržní síti České republiky. Potraviny byly vyrobeny v ČR, Německu a
Rakousku. U biopotravin bylo provedeno mikrobiologické vyšetření (stanovení počtu S.

aureus, průkaz Salmonella spp., L. monocytogenes a β-D-glukuronidáza negativní E. coli).
Všechny výsledky vyšetření byly v souladu s požadavky Nařízení komise (ES) č. 1441/2007,
kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
U výrobků bylo provedeno fyzikálně-chemické vyšetření dle metod ČSN ISO. Byly
sledovány parametry: obsah tuku, sušiny, tukuprosté sušiny, tuku v sušině, obsah NaCl,
titrační kyselost a pH. Dále byl metodou RP-HPLC stanoven obsah vitaminů skupiny B
(vitamin B 1 , B 2 a B 6 ).
Naměřené hodnoty sledovaných parametrů byly porovnány mezi českými a zahraničními biopotravinami.
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Abstract
The main aims of the project Microbial Risks in Dairy Technologies – Detection and
Preventive Measures are design and optimizing of:
•

methods for detection and enumeration of pathogens and their toxines (according to the
Directive 1441/2007 – Salmonella spp., coagulase pozitive staphylococci and their
enterotoxines, L. monocytogenes, Ent. sakazakii, B. cereus, Enterobacteriaceae, E. coli)

•

methods for detection and enumeration of selected spoilage micro-organisms
(Enterococcus

sp.,

gas-producing

clostridia,

Bacillus

sp.,

B.

cereus,

B.

sporothermodurans)
•

preventive and corrective measures against occurrence and undesirable activities of microorganisms mentioned above.

Results examples: introduction of species-specific PCR for Cl. tyrobutyricum, blown cheese
from distribution network assay, comparsion of ways of gas-producing clostridia inhibition,
comparision of B. cereus cultivation methods, introduction of NALFIA method for
simultaneous detection of L. monocytogenes and Listeria sp.

Keywords: pathogens, spoilage micro-organisms, dairy technologies, milk, cheese,

Clostridium tyrobutyricum, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, PCR, NALFIA,
prevention
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MATERIÁL A METODY
Porovnány byly kultivační metody stanovení B. cereus v mléce. Analyzováno bylo 40 vzorků
syrového kravského mléka, a to podle ČSN ISO 7932 (2005) na MYPA (Mannitol-EggPolymyxine-Agar

–

médium

podle

Mossela

(Mossel

a

kol.,

1967),

Merck,

kat. č. 1.05267.0500, včetně supplementů 1.09875.0001 a 1.03784.0001) po 24 – 48 h
kultivace při 30 °C a za stejných podmínek na PEMBA (Oxoid, kat. č. CM0617, včetně
supplementů SR0099E a SR0047). Inokulováno bylo vždy 0,1 ml vzorku roztěrem po tepelné
inaktivaci 75 °C/20 min nebo 85 °C/10 min (na každou půdu byly očkovány vzorky
inaktivované oběma záhřevy).
Na MYPA B. cereus tvoří sytě růžové kolonie s růžovou precipitační zónou, na PEMBA
modro-bílé až modré kolonie s modro-zelenou precipitační zónou. Kromě B. cereus byly
počítány také všechny kolonie narostlé za podmínek použitých metod a výsledky byly
porovnány s počty termorezistentních mikororganismů (dle ČSN 56 0100 (1994))
stanovených na GTK (inkubace ploten 30 °C/3 dny) po tepelné inaktivaci vzorku
75 °C/20 min nebo 85 °C/10 min.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Rozdíl počtu všech mikroorganismů po inaktivaci 75 °C/20 min zjištěného na půdách MYPA
a PEMBA oproti počtu termorezistentů byl nižší než 30 % z logaritmu počtu termorezistentů
u 72 – 75 % vzorků a po inaktivaci 85 °C/10 min byl nižší než 30 % u 66 – 67 % vzorků. Na
druhou stranu u 10 – 17 % vzorků byl tento rozdíl vyšší než 50 % z logaritmu počtu
termorezistentů. Spočítáním všech kolonií narostlých na půdách pro B. cereus po inaktivaci
vzorku tedy mohou být získány výsledky srovnatelné se stanovením termorezistentů, ale také
nemusejí. Záleží na mikroflóře konkrétních vzorků (zastoupení termorezistenů rezistentních
k polymyxinu a schopných růst na půdách MYPA, PEMBA).
Při porovnání půd MYPA a PEMBA spolu navzájem se výsledky počtu všech
mikroorganismů po inaktivaci lišily o méně než 30 % z logaritmu nižšího výsledku u 61 %
vzorků. Z výše uvedených výsledků však plyne, že je počet zachycených termorezistentů
ovlivněn více inaktivačním záhřevem než rozdíly ve složením MYPA a PEMBA agaru.

B. cereus ve většině případů zachycen nebyl. Pokud ano, jednalo se – s výjimkou dvou vzorků
– o záchyty jedné popř. několika málo kolonií v očkovaném objemu 0,1 ml inaktivovaného
vzorku. To je příliš málo na kvantifikaci, do jaké míry se výsledky obou metod shodují. Proto
byly vybrané kolonie přeočkovány z MYPA na PEMBA agar a obráceně – testovány byly jak
kolonie označené jako B. cereus, tak ty ostatní.
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Tímto způsobem bylo otestováno celkem 86 kmenů. Na obou půdách jich bylo jako B. cereus
označeno 14 a jako jiných než B. cereus 52, tedy 77 % kmenů poskytlo na obou půdách
kvalitativně shodné výsledky. 3 kmeny byly po 24 h při 30 °C na MYPA agaru označeny jako

B. cereus, ale na PEMBA agaru jako jiné než B. cereus. Pokud byly tyto kmeny ponechány
v termostatu 48 h při 30 °C, byly i na PEMBA agaru označeny jako B. cereus (zbarvení se
ještě více přiblížilo typickému, pokud byly plotny dále ponechány 24 h v chladničce při 6 –
8 °C). 17 kmenů bylo na MYPA agaru označeno jako jiné než B. cereus a na PEMBA agaru
jako B. cereus. Pokud byly plotny s těmito kmeny ponechány 24 – 48 h v chladničce při 6 –
8 °C, mohly být označeny jako jiné než B. cereus – došlo buď ke vzniku intenzivního modrzeleného zabarvení na celé plotně nebo ke vzniku nazelenalého zbarvení bez odstínu modré
(precipitát se ani u jednoho z těchto kmenů netvořil). Kmeny, které by mohly být nejsnáze
zaměněny s B. cereus, byly izolovány a poslány na identifikaci do České sbírky
mikroorganismů v Brně. Jednalo se o dva kmeny B. licheniformis, dva kmeny B. pumilus
a jeden kmen Staphylococcus haemolyticus.
Barevné změny půd MYPA a PEMBA jsou způsobeny přítomností acidobazických
indikátorů, které reagují na změny pH vyvolané katabolismem dusíkatých látek a případně
také utilizací mannitolu. Více než 90 % kmenů B. cereus kyseliny z mannitolu netvoří, a více
než 90 % B. licheniformis a B. pumilus ano (Sneath a kol., 1986). Obě půdy jsou
připravovány tak, aby po sterilaci měly pH 7,2 ± 0,2. Funkční oblast bromthymolové modři
v PEMBA agaru je 6,0 – 7,6 (barevná změna žlutá – modrá), funkční oblast fenolové červeni
v MYPA agaru 6,4 – 8,2 (barevná změna žlutá – červená) (Fogl a Volka, 2000). Z výše
uvedeného pokusu však plyne, že pro spolehlivou detekci B. cereus je vhodnější půda MYPA.
ZÁVĚR
Počty mikroorganismů po inaktivaci zjištěné na půdách MYPA a PEMBA jsou srovnatelné
s počty termorezistentních mikroorganismů u 66 – 75 % vzorků (inaktivační záhřev
75 °C/20 min v tomto případě dává lepší výsledky než záhřev 85 °C/10 min). Obě skupiny se
však od sebe mohou i výrazně lišit, pokud jsou ve vzorku ve vyšší míře přítomny
termorezistentní mikroorganismy, které na půdách MYPA a PEMBA nerostou (např. řada
bakterií mléčného kvašení).
Pro vlastní stanovení B. cereus byla testována kultivace 30 °C/24 – 48 h na půdách MYPA
(po inaktivaci 75 °C/20 min a 85 °C/10 min) a PEMBA (po inaktivaci 75 °C/20 min
a 85 °C/10 min), na kterých B. cereus tvoří typicky zbarvené kolonie.
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Výskyt spor B. cereus v syrovém mléce je relativně nízký – většinou méně
než 5 x 101 JTK/ml. Získaná data proto neumožňují rozhodnout, který z inaktivačních
záhřevů je vhodnější.
Při počítání kolonií B. cereus je potřeba vzít v úvahu barvu a odstín kolonií, přítomnost
a barvu precipitátu, rozsah a odstín zbarvení okolního agaru, velikost a tvar kolonií. Přestože
obě půdy fungují na stejném principu a funkční oblasti použitých acidobazických indikátorů
se překrývají, B. cereus je snazší odlišit od ostatních mikroorganismů na MYPA agaru.
Nárůst na PEMBA agaru by měl být hodnocen pouze důkladně zaškolenými pracovníky po
praktické ukázce snadno zaměnitelných kolonií (např. Staphylococcus haemolyticus,

B. pumilus, některé kmeny B. licheniformis). V případě pochybností je vhodné ponechat
nakultivovanou plotnu s PEMBA agarem 24 – 48 h v chladničce (6 – 8 °C), kde dojde
k výraznějšímu zabarvení kolonií i půdy.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek vznikl za finanční podpory MŠMT, č. projektu 2B06048.
SOUHRN
Hlavními cíli projektu Mikrobiologická rizika v mlékárenských výrobách – detekce a
preventivní opatření je navrhnout a optimalizovat:
•

metody detekce a stanovení patogenních mikroorganismů a jejich toxinů (dle Nařízení č.
1441/2007

-

Salmonella

spp.,

koagulázopozitivní

stafylokoky,

stafylokokové

enterotoxiny, L. monocytogenes, Ent. sakazakii, B. cereus, Enterobacteriaceae, E. coli)
•

metody detekce a stanovení vybraných technologicky nežádoucích mikroorganismů
(Enterococcus

sp.,

plyn

produkující

klostridia,

Bacillus

sp.,

B.

cereus,

B. sporothermodurans)
•

preventivní a nápravná opatření proti výskytu a nežádoucím aktivitám výše zmíněných
mikroorganismů

Příklady výsledků: zavedení druhově specifické PCR pro Cl. tyrobutyricum, rozbor zduřelých
sýrů z distribuční sítě, porovnání možností potlačování plyn produkujících klostridií,
porovnání kultivačních metod pro B. cereus, zavedení NALFIA metody pro paralelní detekci

L. monocytogenes a Listeria sp.
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CITLIVOST HODNOTITELŮ NA KOVOVOU CHUŤ
Zdeňka Panovská - Alena Váchová - Jana Řeřichová
Ústav chemie a analýza potravin, VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha 6

Abstract
The quality of drinking water is an important parameter for preparing soft drinks and other
food. Components which can influence the quality are iron ions, which in higher content can
influence taste and colour of water. The sensitivity to iron Fe (II) salts can differ in range and
facts in literature vary. The aim of the work of sensory laboratory was to determine the
sensitivity of assessors to ferrous sulphate, which is the most used agent for fortification of
food. 200 people (age 25-65), students from IST Prague took part in the evaluation. The
method of pair test and free description method were used by trained panellist and pair test
and triangular test were used by non training panellist. Both groups of assessors were able to
distinguish by pair test and triangular test all tasted concentrations 0.0018, 0.002 a 0.0022 g/l
FeSO 4 .7H 2 O.
Keywords: sensory evaluation, ferrous sulphate, detection threshold
ÚVOD
Chuť pitné vody je podmíněna přítomností látek, které se do ní dostávají přirozenou cestou,
případně v důsledku znečištění. Podzemní vody obsahují rozpuštěné anorganické látky (např.
železo, mangan, hořčík, sodík, vápník, zinek, měď, hydrogenuhličitany, chloridy, sírany, oxid
uhličitý aj.), které jí podle jejich obsahu dávají specifickou chuť. Podle vyhlášky č. 252/2004
Sb. je pro pitnou vodu stanoven limit obsahu železa 0,2 mg/l, mědi1mg/l a manganu
0,05 mg/l. V pitné vodě by podle WHO nemělo být více než 0,1 mg/l železa, USPHS (The
United States Public Health Service) akceptuje hodnotu do 0,3 mg/l. Přijatelnost pitné vody
pro konzumenty je subjektivní a může být ovlivňována mnoha rozdílnými složkami. Kovovou
chuť způsobují různé soli dvojmocných kovů, které se liší svými senzorickými vlastnostmi.
U kovové chuti je kation v anorganických solích zodpovědný za senzorické vlastnosti a anion
pouze modifikuje jeho efekt. Vnímání solí železa je komplexní a mění se s koncentrací iontů
železa a anionem. Podílí se na něm vnímání čichové (v zadní časti nosu) a dotekové (taktilní).
Anion může způsobit změnu chuti díky své velikosti. Jako standard kovové chuti se obvykle
používá FeSO 4 .7H 2 O.
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CÍL PRÁCE
1) Zjistit, jaké chuti vnímají hodnotitelé u roztoků FeSO 4 .7H 2 O o různé koncentraci.
2) Porovnat párovou a trojúhelníkovou zkouškou schopnost hodnotitelů odlišit roztok
FeSO 4 .7H 2 O o dané koncentraci od mineralizované vody a tak zjisti citlivost
hodnotitelů ke kovové chuti.
3) Zjistit citlivost hodnotitelů ke kovové chuti FeSO 4 .7H 2 O pomocí koncentrační řady.
MATERIÁL A METODY
Použité roztoky
Koncentrace roztoků, použitých pro jednotlivé úlohy při senzorickém posuzování kovové
chuti jsou uvedeny v tabulkách I a II. Roztoky pro všechny senzorické pokusy byly
připraveny v demineralizované vodě.
Tabulka I: Roztoky FeSO 4 .7H 2 O pro posuzování chuti

c [g/l]

0,0080

0,0142

0,0356

0,089

0,224

Tabulka II: Koncentrační řada FeSO 4 .7H 2 O pro posuzování citlivosti dle ČSN ISO 3972

c [g/l]

0,0007

0,0009

0,0013

0,0019

0,0027

0,0039

0,0056

0,0080

Koncentrace pro párovou zkoušku - FeSO 4 .7H 2 O – koncentrace 0,0018, 0,002 a 0,0022 g/l
Koncentrace pro trojúhelníkovou zkoušku - 0,002 g/l FeSO 4 .7H 2 O
Senzorické metody
1) Metoda slovního popisu – princip metody spočívá s popisu vzorků vlastními slovy.
Hodnotitelé popisovali jednotlivě chuť roztoků, které se lišily použitými koncentracemi.
Vzorky byly podávány v náhodném pořadí s dodržením všech ISO standardů pro senzorickou
analýzu.
2) Párová zkouška zaškolení hodnotitelé
Párová zkouška byla provedena podle ISO normy ČSN 560032 část 1, 1990: Senzorická
analýza, Metodologie - Párová porovnávací zkouška, Federální úřad pro normalizaci
a měření, Praha.
Hodnocení bylo provedeno postupně během tří sezení, zúčastnilo se ho 42 studentů FPBT,
VŠCHT Praha. Úkolem hodnotitelů bylo v párové zkoušce odlišit vzorek mající kovovou
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chuť, který obsahoval FeSO 4 .7H 2 O o koncentraci, 0,0018, 0,002 a 0,0022 g/l
od demineralizované vody.
3) Párová zkouška nezaškolení hodnotitelé
Hodnocení bylo provedeno během semináře Mobilní analytika. Hodnocení se zúčastnilo
65 osob v poměru žena:muž 4:1. Každý hodnotitel obdržel dvě sady vzorků a byl požádán,
aby určil vzorek mající kovovou chuť. Jeden vzorek obsahoval 0,002 g/l FeSO 4 .7H 2 O, druhý
demineralizovanou vodu.
4) Trojúhelníková zkouška byla provedena podle ČSN 560032 část 2, 1990: Senzorická
analýza, Metodologie - Trojúhelníková zkouška, Federální úřad pro normalizaci a měření,
Praha. Hodnocení se zúčastnilo 136 osob v poměru žena:muž 4:1. Hodnotitelé obdrželi trojici
vzorků, kde dva byly stejné a jeden odlišný – vzorek s kovovou chutí (koncentrace
FeSO 4 .7H 2 O byla 0,002 g/l). Jejich úkolem bylo rozpoznat vzorek mající kovovou chuť.
5) Senzorické hodnocení pomocí koncentrační řady
Podle ČSN ISO 3972 byla sestavena koncentrační řada roztoků FeSO 4 .7H 2 O (viz. tabulka II).
Roztoky byly předloženy studentům 4. ročníku FPBT VŠCHT Praha k ohodnocení.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky senzorického hodnocení kovové chuti slovním popisem jsou shrnuty v tabulce III.
Tabulka III – Slovní popis kovové chuti
c (g/l)

Slovní popis

0.0000

destilovaná voda, hořká, slabě kovová

0,0080

mírně nasládlá, kovová, mírně pálivá (štiplavá), slabá kovová chuť hořká, silně kovová,
na jazyku brnění

0,0142

hořká chuť, pálivá, kovová středně, sladká

0,0356

hodně sladká a silná, kombinace sladké a hořké chuti, nepříjemná kovová pachuť
pachuť, kovově hořká

0,0890

sladká chuť umělých sladidel, sladká chuť, hodně silná kovová, kovově hořká

0,2224

sladká chuť, slabší sladká, slabší kovově hořká a trpká

Výsledky párové zkoušky
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V tabulce IV jsou uvedeny výsledky hodnocení školených hodnotitelů pro roztok
FeSO 4 .7H 2 O c=0,0018 g/l a v tabulce V pro senzorické hodnocení neškolených hodnotitelů
roztok FeSO 4 .7H 2 O c=0,002 g/l.
Tabulka IV: Párová zkouška – zaškolení
hodnotitelé
Hodnocení
Správně
Špatně
Kritická hodnota
(α = 0,05)

Tabulka V: Párová zkouška – nezaškolení
hodnotitelé
Hodnocení
Správně
Špatně
Kritická hodnota
(α = 0,05)

Počet odpovědí
37
5
28

Počet odpovědí
99
31
75

Na hladině významnosti 5% hodnotitelé správně odlišili vzorek mající kovovou chuť od
demineralizované vody.
Výsledky trojúhelníkové zkoušky jsou uvedeny v tabulce VI.
Tabulka VI: Trojúhelníková zkouška (demineralizovaná voda a FeSO 4 .7H 2 O c=0,002 g/l)
Hodnocení

Počet odpovědí

Správně

97

Špatně

39

Kritická hodnota (α = 0,05)

55

Na hladině významnosti 5% hodnotitelé správně odlišili vzorek mající kovovou chuť od
demineralizované vody.
Výsledky hodnocení koncentrační řady:
Z výsledků vyplynulo, že hodnotitelé jsou nejčastěji schopni rozlišit kovovou chuť v rozmezí
koncentracích 0,0019 – 0,0027 g/l.
ZÁVĚR
Chuť železnatých iontů byla nejčastěji popisována jako chuť kovová, ale hodnotitelé
ji popisovali i jako

chuť hořkou, sladkou, případně i další projevy jako brnění jazyku.

Vnímané chutě se lišily v závislosti na koncentraci roztoku.
Námi zjištěné citlivosti byly nižší (nejčastěji kolem 0,019- 0,0027g/l) než uváděné hodnoty
v literatuře, ale jak vyplývá z literárních údajů práh citlivosti je individuální záležitost
a nejcitlivější jednici mohou být až 6400 x citlivější na chuť síranu železnatého ve vodě než ti
méně citliví.
Rozdíly v určení prahu citlivosti se v jednotlivých studiích velmi liší. To může být způsobeno
použitím různých metod hodnocení. Nejčastěji autoři používali trojúhelníkovou zkoušku,
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3-AFC, ASTM E-679 (zkoumání trojic vzorků). Dalším faktorem by mohla být také voda
použitá pro přípravu roztoků, která nebyla ve všech studiích stejná (destilovaná, deionizovaná
a přírodní minerální) a tudíž s různým obsahem železných solí.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou grantu MŠMT číslo MSM 6046137305.
SOUHRN
Kvalita pitné vody je důležitým parametrem nejen při přípravě nápojů, ale i dalších potravin.
Jedna ze složek, která kvalitu pitných vod může ovlivnit je přítomnost kovových iontů.
K nejvíce sledovaným patří hlavně železnaté ionty, jejichž vyšší přítomnost nepříznivě
ovlivňuje chuť i barvu vody. Citlivost lidí na železnaté ionty se může lišit i o řády a údaje
v literatuře jsou velmi rozdílné.

Cílem práce senzorické laboratoře bylo zjistit citlivost

hodnotitelů na síran železnatý, který se v potravinářském průmyslu nejčastěji používá pro
fortifikaci potravin. Testování se zúčastnilo více než 200 lidí ve věku 25-65 let a také skupina
studentů IV ročníku z VŠCHT Praha. Zaškolení hodnotitelé používali k hodnocení metodu
koncentrační řady, volného slovního popisu a párovou zkoušku. Nezaškolení hodnotitelé
používali pro hodnocení párovou a trojúhelníkovou zkoušku. Ve všech testovaných
koncentracích (0,0018, 0,002 a 0,0022 g/l FeSO 4 .7H 2 O) byly obě skupiny hodnotitelů
v párové i trojúhelníkové zkoušce schopni na hladině významnosti 5% správně odlišit vzorky
s kovovou chutí od demineralizované vody.
LITERATURA
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VYUŽITÍ NIR SPEKTROMETRIE PRO HODNOCENÍ JAKOSTI
OVČÍCH SÝRŮ
Zuzana Procházková - Michaela Dračková - Bohumíra Janštová - Hana Přidalová Pavlína Navrátilová - Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno, Česká republika

Abstrakt
The objectives of this study were to develop calibration models for determination of water
content, water activity, fat content, total solids content, content of fat in total solids, pH and
titratable acidity in ovine-milk cheese. Cheese samples (n = 31) were scanned in FT-NIR
Analyser and simultaneously analyzed by standard methods. Spectra were measured in the
reflectance mode with a compressive cell between 10000 and 4000 cm-1, averaging 100 scans.
Calibration models were developed using partial least squares (PLS) method. The best results
were obtained for pH: correlation coefficient R = 0.999 and standard error of calibration SEC
= 0.014. A reliable calibration model for water activity and fat content were obtained. A good
calibration levels were obtained for fat in total solids content and total solids content. The
results of the study showed that FT-NIR is a suitable method for ovine-milk cheese analysis.

Keywords: FT-NIR, calibration models, ovine-milk cheese
MATERIÁL A METODY
V této studii bylo provedeno vyšetření 31 vzorků čerstvého nezrajícího ovčího sýra
pocházejícího z farmy na severní Moravě. Před analýzou byly sýry uchovávány v souladu
s platnou legislativou. Ve vzorcích byly stanoveny obsahy tuku v sušině, sušiny, tuku, titrační
kyselost, voda a pH (ČSN 570107, 1965). Aktivita vody byla stanovena pomocí a w -metru
Thermoconstanter TH 200 (Novasina, Švýcarsko).
Vzorky byly před stanovením homogenizovány nastrouháním. Každý vzorek byl změřen
třikrát, pro kalibraci bylo použito průměrné spektrum. Vzorky sýrů byly proměřeny
na spektrometru NIR Nicolet Antaris (Thermo Electron Corporation, Madison, USA)
ve spektrálním rozsahu 10000 – 4000 cm-1 se 100 scany. Čas snímání jednoho spektra
se pohyboval okolo 1,5 min. Spektra byla měřena na integrační sféře v režimu reflektance
s kompresní kyvetou. Naměřená data byla zpracována pomocí programu TQ Analyst verze
6.2.1.509 metodou nejmenších čtverců (PLS) a ověřena pomocí cross validace.
Pro identifikaci odlehlých spekter a standardů byly použity diagnostiky Spectrum Outlier
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a Levarage. Dále byl zvolen optimální počet PLS faktorů pro kalibraci (PRESS). Výsledky
analýz byly zpracovány programem Microsoft Excel 2003. U všech referenčních ukazatelů
byly vypočteny souhrnné statistické charakteristiky (průměr, směrodatná odchylka, minimum,
maximum). Ke statistickému vyhodnocení dat byl použit statistický a grafický software STAT
Plus. Pro porovnání hodnot naměřených pomocí FT-NIR s hodnotami zjištěnými v laboratoři
byl použit párový T-test (Matoušková et al., 1992).
VÝSLEDKY A DISKUZE
U vzorků byly stanoveny parametry: obsah vody, aktivita vody, obsah tuku, obsah sušiny,
obsah tuku v sušině, pH a titrační kyselost. Spektra vzorků byla měřena v rozsahu vlnočtů
10 000 – 4000 cm-1. Rozpětí referenčních hodnot pro dané parametry byla vyjádřena pomocí
směrodatných odchylek průměru (Tab. č. 1). Pomocí diagnostických nástrojů Spectrum
Outlier a Levarage byly odstraněny odlehlé standardy, u kterých byly nepřesně stanoveny
referenční hodnoty nebo se objevila spektrální odchylka. Kalibrační modely pro tuk a obsah
tuku v sušině byly vytvořeny bez derivace, kalibrace pro parametr obsah vody, aktivitu vody,
pH a obsah sušiny byly upraveny 1. derivací, pro parametr titrační kyselost byla použita 2.
derivace.
Tabulka č. 1. Referenční hodnoty

parametr
Voda (%)
Aktivita vody
Tuk (%)
Sušina (%)
Tuk v susině (%)
pH
Titrační kyselost (°SH)

n
31
31
31
31
31
31
31

min
46,20
0,97
20,96
41,11
46,05
4,77
17,00

max
58,89
0,99
38,71
53,80
77,94
6,73
95,00

průměr
52,68
0,96
25,64
47,32
54,14
5,47
55,70

SD
3,01
0,08
3,85
3,01
6,60
0,63
22,40

n – počet vzorků, min – minimální hodnota, max – maximální hodnota, průměr – průměrná hodnota,
SD - směrodatná odchylka

Kalibrační modely pro všechny sledované parametry byly vytvořeny pomocí PLS algoritmu.
PLS využívá u vyšetřených vzorků spektrální a současně koncentrační informaci ke stanovení
latentních proměnlivých PLS faktorů v souboru dat (Sørensen a Jepsen, 1998). Nejvyšší počet
faktorů byl zaznamenán pro parametr obsah tuku a pH (9), nejmenší počet faktorů byl použit
u parametru aktivita vody (2). Lužová et al. (2007) uvádí u kozích sýrů pro stejné parametry
tento počet faktorů: obsah tuku – 4, pH – 4. Oproti tomu u parametru sušina získala Lužová
et al. (2007) faktorů 5, v naší kalibraci bylo použity pouze 3 PLS faktory.
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Tabulka č. 2. Kalibrační a validační výsledky

kalibrace

parametry

PLS
faktory

R

SEC

Voda (%)
Aktivita vody
Tuk (%)
Sušina (%)
Tuk v susině (%)
pH
Titrační kyselost (°SH)

4
2
8
3
9
9
8

0,909
0,989
0,955
0,893
0,925
0,999
0,999

1,270
0,002
0,545
1,360
1,130
0,014
0,120

validace
CCV
(%)
2,41
0,21
2,19
0,23
2,15
1,07
0,23

R

SECV

0,826
0,933
0,887
0,814
0,782
0,904
0,891

1,73
0,005
0,86
1,75
1,98
0,27
10,4

PCV
(%)
3,287
0,530
3,450
3,501
3,775
4,566
19,490

R – korelační koeficient, SEC – směrodatná odchylka kalibrace, SECV – směrodatná odchylka
validace, CCV – kalibrační variační koeficient, PCV – predikční variační koeficient, n – počet
odstraněných odlehlých standardů, der. - použitá derivace

Spolehlivost kalibračního modelu byla ověřena křížovou validací. Pro vytvoření validačních
modelů byla použita stejná sada vzorků jako při kalibraci. Křížová validace představuje
pevnou závislost mezi hodnotami referenčními a hodnotami předikovanými. Přesnost validace
byla posouzena na základě korelačních koeficientů validace (R) a standardních chyb validace
(SECV) (Sørensen a Jepsen, 1998).
Pro jednotlivé parametry byly získány korelační koeficienty kalibrace (R) v rozmezí od 0,893
pro obsah sušiny do 0,999 pro titrační kyselost a pH se směrodatnými odchylkami kalibrace
(SEC) 1,36 % a 0,12 % a 0,014 % (Tab. č. 2). Korelační koeficienty validace (R) byly
nalezeny v rozmezí 0,782 pro obsah tuku v sušině a 0,933 pro aktivitu vody, pro pH 0,904 se
směrodatnými odchylkami 1,98 % a 0,005 % a 0,27 % (Tab. č. 2).
Na základě posouzení hodnot parametrů kalibračních variačních koeficientů (CCV)
a predikčních variačních koeficientů (PCV) (Albanell et al., 1999) byla posouzena
spolehlivost kalibračních modelů (Tab. č. 2). Zjištěné výsledky byly zhodnoceny pomocí
programu STAT Plus (Matoušková et al., 1992). Mezi referenčními hodnotami
a vypočítanými hodnotami pomocí FT-NIR nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly
(p = 0,05). Pro parametr titrační kyselost byla vypočítána příliš vysoká hodnota predikčního
variačního koeficientu (PCV), což ukazuje na ne plně uspokojivou spolehlivost modelu. Vyšší
hodnota tohoto koeficientu byla pravděpodobně způsobena příliš velkým rozpětím hodnot
použitých k vytvoření kalibračního modelu. Pro získání uspokojivějších výsledků a zvýšení
spolehlivosti modelu bude pro další studii zajištěno větší množství vzorků se snahou
rovnoměrněji pokrýt zastoupení koncentrací .
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Obrázek č. 1. Kalibrační a validační model pro obsah vody
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ZÁVĚR
Byly vytvořeny kalibrační modely pro obsah vody, aktivitu vody, obsah tuku, obsah sušiny,
obsah tuku v sušině, pH a titrační kyselost. Tyto modely byly ověřeny pomocí cross validace.
Výsledky byly posouzeny na základě korelace mezi referenčními hodnotami a vypočtenými
hodnotami z kalibračních rovnic a na základě směrodatných odchylek kalibrace a validace
(SEC, SECV). Nejlepší výsledky byly získány pro pH, uspokojivých výsledků bylo dosaženo
i u aktivity vody. Pro získání lepších výsledků u titrační kyselosti a obsahu tuky v sušině by
bylo potřeba zařadit více vzorků s rovnoměrnějším zastoupením koncentrací. Křížová
validace naznačila možnost využití NIR spektrometru pro stanovení základních složek. FTNIR spektrometrie je tedy rychlou a vhodnou metodou pro analýzu fyzikálně-chemických
parametrů ovčích sýrů.
PODĚKOVÁNÍ

Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
SOUHRN
Cílem této práce bylo vyvinout kalibrační modely pro stanovení různých parametrů jakosti
u ovčích sýrů. Mezi vybranými jakostními parametry byl obsah tuku, obsah vody, aktivita
vody, sušina, obsah tuku v sušině, pH a titrační kyselost. Bylo provedeno vyšetření 31 vzorků
ovčího hrudkového sýra pocházejícího z farmy na severní Moravě. Měření bylo prováděno
na FT-NIR spektrometru a zároveň byly všechny parametry stanovovány standardními
metodami. Spektra byla měřena na integrační sféře v režimu reflektance s použitím kompresní
kyvety. Pro vyvíjení kalibračních modelů byla použita metoda částečných nejmenších
čtverců. Pro identifikaci odlehlých spekter a standardů byly použity diagnostiky Spektrum
Outlier a Levarage. Kalibrační modely byly ověřeny pomocí cross validace. Z výsledků
studie vyplývá, že FT-NIR spektrometrie je potenciálně použitelnou technikou pro hodnocení
jakosti ovčích sýrů.
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VÝSKYT FOSFORU, DRASLÍKU A HOŘČÍKU
V PLODNICÍCH VYŠŠÍCH HUB
Otakar Rop – Pavel Valášek – Daniela Kramářová
Ústav potravinářského inženýrství, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
náměstí T.G. Masaryka 275, 762 72 Zlín

Abstract
The aim of this work was to evaluate the phosphorus, potassium and magnesium content of
edible mushrooms. The basidiocarps of mushrooms belong to significant accumulators of
mineral elements. The samples of basidiocarps of mushrooms were taken from two localities
during two years. When comparing both localities, statistical significance in mineral elements
content was shown. The influence of year played a minimal part. The highest contents of
mineral elements were at genus Boletus and Macrolepiota.
Keywords: mushrooms, basidiocarps, phosphorus, potassium, magnesium
ÚVOD
Plodnice vyšších hub (Basidiomycet) jsou v potravinářství ceněny pro své senzorické a
technologické parametry. Stále více však nacházejí uplatnění i v lékařství a farmacii. Houby
mají příznivé dietetické vlastnosti díky nízké kalorické hodnotě. V sušině je obsaženo malé
množství tuků, je zde vysoký obsah proteinů, minerálních látek a některých polysacharidů.
Vedle nutričních hodnot mají houby specifický vzhled, chuť, vůni a texturu, což přispívá
k atraktivnosti pro konzumaci (Jablonský, 2005).
U mnoha druhů hub je často uváděn obsah biologicky účinných látek. Plodnice řady
basidiomycet jsou využívány jako potravní doplněk, který má sloužit ke zvyšování odolnosti
imunitního systému člověka (Borcher et al., 2004).
Cílem našeho pokusu bylo sledovat obsah fosforu, draslíku a hořčíku ve vybraných
plodnicích vyšších hub. Právě plodnice basidiomycet se vyznačují vysokou schopností
kumulovat minerální prvky. To však může mít i negativní dopad ve vztahu k ukládání
cizorodých prvků v houbových pletivech (Purves et al., 2004).
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MATERIÁL A METODY
Pro účely měření obsahu minerálních prvků v plodnicích basidiomycet byly vybrány lesní
lokality (smíšený les) v katastrálním území Kostelec a Luhačovice v okrese Zlín. Základní
půdní a klimatická charakteristika lokalit je uvedena v tabulce 1 a 2.
Tabulka 1. Půdní a klimatická charakteristika lokality Kostelec
Parametr

Lokalita

Půdní typ

Mezotrofní kambizem

Nadmořská výška

197 m n. m.

Průměrná roční teplota

8,2 ºC

Průměrné roční srážky

630 mm

Tabulka 2. Půdní a klimatická charakteristika lokality Luhačovice
Parametr

Lokalita

Půdní typ

Mezotrofní kambizem

Nadmořská výška

285 m n. m.

Průměrná roční teplota

7,9 ºC

Průměrné roční srážky

740 mm

Plodnice basidiomycet byly na uvedených lokalitách sbírány v průběhu měsíce září 2007 a
2008. Průměrný vzorek byl vždy u každého druhu tvořen z 15 plodnic. Pro srovnání byly na
obsah minerálních látek analyzovány i plodnice komerčně pěstovaného žampionu
dvouvýtrusého (Agaricus bisporus) a hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus). Plodnice byly
předsušeny při + 40 ºC a po ztrátě lepkavosti dosušeny při 105 ºC ± 2 ºC. Usušený materiál
byl homogenizován a mineralizován ve směsi koncentrované kyseliny sírové a 30 % peroxidu
vodíku. Obsah fosforu v mineralizátu byl proměřen kolorimetricky vanadičnanovou metodou.
Draslík byl stanoven pomocí metody plamenové fotometrie (přístroj JENWAY PFP7) a
hořčík pomocí atomové absorpční spektrometrie na přístroji PHILIPS PU 9200X (Novotný,
2000). Měření obsahu minerálních prvků bylo u každého druhu houby provedeno ve 12
opakováních. Výsledky chemických analýz byly zpracovány statisticky metodou analýzy
variance (ANOVA). Pro vyhodnocení průkaznosti rozdílů byl použit Tukayův test při 5 %
hladině významnosti (Snedecor a Cochran, 1967).
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky chemických analýz na obsah minerálních prvků jsou uvedeny v tabulce 3. Pro účely
příspěvku a z důvodu rozsahu jsou uvedeny celkové průměrné hodnoty sečtené
z jednotlivých ročníků a lokalit.
Tabulka 3. Průměrné hodnoty obsahu fosforu, draslíku a hořčíku v plodnicích basidiomycet
v g.kg-1 sušiny ± S.D.
Druh houby
Český název
Bedla vysoká
Bedla červenající

Latinský název
Macrolepiota
procera
Macrolepiota
rhaodes

Fosfor

Draslík

Hořčík

23,18 ± 1,12

165,62 ± 4,16

9,22 ± 0,60

24,14 ± 2,42

147,33 ± 3,24

7,18 ± 0,85

Hřib dubový

Boletus aestivalis

18,02 ± 4,01

187,51 ± 5,65

7,21 ± 1,02

Hřib smrkový

Boletus edulis

18,89 ± 2,53

192,16 ± 7,18

6,63 ± 0,65

Hřib hnědý

Xerocomus badius

15,46 ± 2,22

111,87 ± 3,62

4,20 ± 0,75

14,85 ± 3,14

130,05 ± 4,14

3,17 ± 0,84

16,35 ± 1,02

98,16 ± 2,98

3,88 ± 0,91

Hřib žlutomasý
Křemenáč osikový

Xerocomus
chrysenteron
Leccinum
aurantiacum

Kozák březový

Leccinum scabrum

13,30 ± 1,48

90,35 ± 7,85

2,47 ± 0,54

Klouzek sličný

Suillus grevillei

14,66 ± 2,54

119,60 ± 4,66

3,11 ± 0,32

Václavka obecná

Armillariella mellea

19,08 ± 1,10

129,38 ± 6,19

4,25 ± 0,66

Pýchavka obecná

Lycoperdon perlatum

23,50 ± 2,03

148,99 ± 5,85

4,62 ± 0,50

Agaricus bisporus

13,63 ± 1,18

92,51 ± 7,41

3,18 ± 0,37

Pleurotus ostreatus

16,42 ± 1,17

115,63 ± 6,32

4,96 ± 0,71

Žampion
dvouvýtrusý
Hlíva ústřičná

Vysoký obsah fosforu v plodnicích basidiomycet je typický (Dursun et al., 2006). Zatímco
u holubinek (Russula spp.) se pohybuje kolem 4,0 – 6,0 g P.kg-1 sušiny, u hub rodu Žampion
(Agaricus spp.) a Hřib (Boletus spp.) je to od 10,0 – 20,0 g P.kg-1 sušiny. Ještě vyšší
koncentrace fosforu se nacházejí v sušině čirůvek (Lepista spp.) (Veiter, 1994). Významným
zdrojem fosforu, ale i dalších minerálních látek jsou i ve světě dva nejpěstovanější druhy
vyšších hub (Sturion a Ranzani, 2000). Těmi jsou Hlíva (Pleurotus spp.) a Houževnatec jedlý
(Lentinus edodes) (Manzi et al., 2004). Tyto houby se vyznačují vedle fosforu také vysokým
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obsahem draslíku. Ten je podle řady autorů v plodnicích basidiomycet považován za nejvíce
zastoupený minerální prvek (Madan et al., 1992), což se potvrdilo i v našem měření. Naopak
obsahy hořčíku v plodnicích ve srovnání s fosforem a draslíkem bývají nižší (Campbell
a Reece, 2006).
V našem pokusu se statistickým testováním neprokázala významnost mezi ročníky. Naopak
rozdíly v obsahu všech tří sledovaných minerálních prvků byly zaznamenány mezi lokalitami.
Při srovnání průměrných hodnot mezi jednotlivými druhy byly nejvyšší obsahy fosforu
naměřeny u rodu Bedla (Macrolepiota spp.) a u pýchavky obecné (Lycoperdon perlatum).
V případě draslíku bylo zaznamenáno také vysoké množství u obou zmiňovaných druhů.
Významná byla také koncentrace tohoto prvku u rodu Hřib (Boletus) Při srovnání výsledků
množství hořčíku v plodnicích byl naměřen jeho nejvyšší obsah u rodů Bedla (Macrolepiota)
a Hřib (Boletus) Nižším podílem minerálních látek se vyznačoval komerčně pěstovaný
žampion dvouvýtrusý (Agaricus bisporus) (Tab. 3).
ZÁVĚR
Plodnice vyšších hub se vyznačují vysokým obsahem minerálních látek ve srovnání s jinými
druhy potravin. Cílem našeho výzkumu bylo sledovat obsah fosforu, draslíku a hořčíku ve
vybraných plodnicích volně rostoucích hub a v komerčně pěstovaném žampionu
dvouvýtrusém (Agaricus bisporus) a hlívě ústřičné (Pleurotus ostreatus). Nejvyšší obsahy
minerálních látek byly naměřeny u rodu Bedla (Macrolepiota spp.) a Hřib (Boletus).

SOUHRN
Cílem výzkumu bylo sledovat množství fosforu, draslíku a hořčíku v plodnicích vyšších hub.
Plodnice byly získány ze dvou lokalit (smíšený les) v katastrálním území Kostelec a
Luhačovice v okrese Zlín v průběhu dvou pokusných let. Průměrný vzorek byl vždy u
každého druhu tvořen z 15 plodnic, které byly sbírány v průběhu měsíce září. Celkem bylo
analyzováno 15 druhů volně rostoucích hub. Pro srovnání byly na obsah fosforu analyzovány
i plodnice komerčně pěstovaného žampionu dvouvýtrusého (Agaricus bisporus) a hlívy
ústřičné (Pleurotus ostreatus). Usušený materiál byl homogenizován a mineralizován ve
směsi koncentrované kyseliny sírové a 30 % peroxidu vodíku. Obsah fosforu v mineralizátu
byl stanoven kolorimetricky vanadičnanovou metodou, množství draslíku bylo proměřeno
metodou plamenové fotometrie a hořčík byl stanoven pomocí atomové absorpční
spektrometrie. Statistickým testováním se neprokázala významnost mezi ročníky. Mezi
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lokalitami byly u většiny druhů zaznamenány statisticky průkazné rozdíly. Nejvyšší množství
sledovaných prvků bylo u rodů Hřib (Boletus) a Bedla (Macrolepiota).
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OVLIVNĚNÍ NUTRIČNÍ HODNOTY BROKOLICE SIRNOU VÝŽIVOU
Pavel Ryant - Petr Babiánek - Alena Šenkyříková - Martina Franková
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, AF MZLU v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
Sulphur became deficient after decrease in atmospheric emission in last 15 years, especially
for demanding cruciferous crops. Broccoli is known as an important source of minerals in
human nutrition as well as vegetable cumulating nitrates most of the cruciferous crops.
From 2005 to 2007, effect of sulphur application (either sulphate or elemental form in
different doses) on nutrient (P, K, Ca, Mg, S) and nitrate content in broccoli heads was
examined in a pot experiment. Application of sulphur, especially in the elemental form,
decreased the phosphorus and potassium content in broccoli heads, even if not statistically
significantly. The calcium and magnesium content was increased by sulphur application,
especially in the elemental form, whereas differences in the calcium content were even
significant. Variants fertilized with the lower dose of sulphate and the higher dose of
elemental sulphur showed the highest sulphur contents whereas the nitrate concentration in
heads was in these variants significantly reduced.
In a 3-years pot experiment, sulphur application before planting resulted in decreasing of
phosphorus and potassium content and increasing calcium and magnesium content, especially
after adding elemental form of sulphur. The nitrate content in broccoli heads decreased as the
content of sulphur increased.
Keywords: broccoli, nutrient value, sulphur, nitrate content
MATERIÁL A METODY
Problematika výživy brokolice sírou byla řešena v letech 2005 až 2007 formou nádobového
pokusu ve vegetační hale pokusné báze Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie
a výživy rostlin MZLU v Brně v Černých Polích (49° 19´ s. š., 16° 36´ v. d.).
Pěstování brokolice každoročně navazovalo na experiment s ječmenem jarním, kde byla sirná
výživa sledována v rámci Výzkumného centra pro studium obsahových látek ječmene a
chmele (1M0570). Do Mitscherlichových vegetačních nádob bylo vždy před vysetím ječmene
naváženo 6 kg lehké písčité zeminy (skrývka pískovny Žabčice), jejíž agrochemické
vlastnosti v jednotlivých letech udává následující tabulka:
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Tab. 1 Agrochemické vlastnosti zeminy před založením pokusu s ječmenem jarním
půdní

C ox

N celk.

S celk.

druh

(%)

(%)

(mg/kg)

2005

lehká

3,25

0,14

294

2006

lehká

3,34

0,14

2007

lehká

3,15

0,13

rok

pH/CaCl 2

obsah přístupných živin (mg.kg-1)
P

K

Ca

Mg

S vodorozp.

7,37

138

226

2784

167

24,8

273

7,36

128

162

2956

161

28,6

200

7,60

72

94

2074

111

5,0

Jednotlivé varianty ječmene se lišily dávkou a formou síry. Dusík byl aplikován v jednotné
dávce 0,6 g N na nádobu v dusičnanu amonném (34,4 % N) a síra v dávkách 0,2 a 0,4 g na
nádobu.
V předstihu před sklizní ječmene byla odděleně do perlitu vyseta brokolice, odrůda Corvet
F1, pro včasné získání sadby po přepikýrování do sadbovačů. Po sklizni ječmene bylo
zapraveno strniště kultivací horní vrstvy zeminy a poté bylo provedeno vyhnojení a vysázení
sazenic brokolice (tab. 3). Volba dávky vycházela z potřeby 1 kg síry na vytvoření 1 tuny
růžic, tzn. pro vytvoření růžice o hmotnosti 1 kg je potřeba síry 1 gram. Vzhledem k aplikaci
síry již před výsevem předchozího ječmene byla u nižší dávky síry (SA 1 a ES 1) zvolena
dávka poloviční, tzn. 0,5 g na nádobu a u dávky vyšší (SA 2 a ES 2) dávka 1 g síry na
nádobu. Dávka dusíku vycházela z doporučení 250 kg na hektar a byla přizpůsobena pro
stresové prostředí nádobového pokusu – viz tab. 2.

Tab. 2 Schéma pokusu s brokolicí
Varianta

Dávka N (g/nádoba)

Schéma

číslo

Dávka S

2005

2006

2007

(g/nádoba)

1

Kontrola

1,5 + 0,5

2,0 + 0,5

2,0 + 0,2

0

2

Síran amonný (SA 1)

1,5 + 0,5

2,0 + 0,5

2,0 + 0,2

0,5

3

Síran amonný (SA 2)

1,5 + 0,5

2,0 + 0,5

2,0 + 0,2

1,0

4

Elementární síra (ES 1)

1,5 + 0,5

2,0 + 0,5

2,0 + 0,2

0,5

5

Elementární síra (ES 2)

1,5 + 0,5

2,0 + 0,5

2,0 + 0,2

1,0

Pozn.: SA (23,7 % S, 20,9 % N) ES (99,8 % S)

Dusík byl aplikován v NH 4 NO 3 , resp. v této formě doplněn k dusíku v síranu amonném – viz
tab. 2. Fosfor a draslík byl každoročně doplněn na zásobu odpovídající střední hodnotě pro
kategorii zásoby „dobrá“. Fosfor byl aplikován v roztoku Ca(H 2 PO 4 ) 2 . H 2 O a draslík
v roztoku KCl.
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Každá varianta byla založena v osmi opakováních. Zemina byla udržována zálivkou na 60 %
maximální vodní kapacity, takže povětrnostní vlivy byly omezeny pouze na změny teplot.
Pokusy byly udržovány mechanicky v bezplevelném stavu a ošetřovány chemicky proti
chorobám a škůdcům – viz 3.
Tab. 3 Agrotechnické termíny
nahnojení

přihnojení

a výsadba

dusíkem

28. 6.

1. 8.

14. 9.

30. 8., 15. 9. SUMITHION SUPER

2006

7. 6.

22. 7.

9. 9.

23. 9. KARATE 2,5 WG

2007

3. 6.

4. 7.

17. 9.

-

Ročník

výsev

2005

Aplikace insekticidu

Sklizeň probíhala dvoufázovou probírkou oddělením celé rostliny 5 cm nad zemí.
Z jednotlivých rostlin byly odděleny růžice, ve kterých byl bezprostředně po sklizni stanoven
obsah nitrátů. Zbývající část růžic byla usušena při 60 °C, homogenizována a poté v nich byl
stanoven obsah základních makroelementů (N, P, K, Ca, Mg, S).
Získané hodnoty byly hodnoceny vícefaktorovou analýzou rozptylu s využitím softwaru
STATISTICA version 8.0 a následné testování bylo provedeno Tuckeyovým testem
významnosti rozdílů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrné hodnoty obsahů jednotlivých minerálií (P, K, Ca, Mg, S) a nitrátů včetně vyznačení
statisticky významných rozdílů udávají tabulky 4 a 5.
Obsah fosforu a draslíku se v jednotlivých variantách hnojení sírou průkazně nelišil, přesto je
možno pozorovat mírný pokles průměrných koncentrací po aplikaci obou forem síry. Naopak
obsah vápníku a hořčíku v růžicích brokolice byl po aplikaci síry zvýšen, zejména pak po
dodání elementární síry, přičemž u vápníku bylo toto zvýšení statisticky významné (P > 0,95).
Brokolice je popisována jako významný rostlinný zdroj vápníku a hořčíku, dvou klíčových
minerálií pro výživu lidí [1]. Vápník je svým obsahem v brokolici dokonce na úrovni mléka
[1, 2] a je poměrně dobře, až z 50 %, vstřebáván [3].
Obsah síry byl aplikací různých forem a dávek síry také zvýšen (tab. 5), nejvyšší koncentrace
byla dosažena u nižší dávky síranové a vyšší dávky elementární síry, přičemž pouze první
z nich bylo statisticky významné (P > 0,95).

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

Tab. 4 Obsah fosforu, draslíku a vápníku v růžicích brokolice
Hladina

P (% v sušině)

K (% v sušině)

Ca (% v sušině)

n
Faktor

faktoru

x

±

sx

x

±

sx

x

17

0,386a

±

0,070

2,54a

±

0,58

SA1

17

0,384

a

±

0,062

2,62

a

±

SA2

17

0,328a

±

0,111

2,10a

±

ES1

17

0,287a

±

0,142

1,93a

±

ES2

17

0,311a

±

0,145

2,00a

±

varianta

kontrola

±

sx

0,438a

±

0,113

0,54

0,459

a

±

0,127

0,89

0,840ab

±

1,23

1,268b

±

1,27

1,191b

±

0,814
1,010
0,944

Pozn.: Průměry jednotlivých variant se významně (P > 0,95) neliší, pokud je za nimi uveden shodný horní index.
n – počet pozorování

Tab. 5 Obsah hořčíku, síry a nitrátů v růžicích brokolice
Hladina

Mg (% v sušině)

S (% v sušině)

nitráty (mg/kg)

n
Faktor

faktoru

x

±

sx

17

0,148a

±

0,015

0,833a

SA1

17

0,149

a

±

0,021

0,983

b

±

SA2

17

0,173a

±

0,057

0,842a

±

ES1

17

0,194a

±

0,069

0,837a

±

ES2

17

0,180a

±

0,058

0,872ab

±

varianta

kontrola

x

±

sx

x

±

±

sx

0,166

132,3b

±

39,1

0,084

49,6

a

±

21,2

0,333

90,0ab

±

0,198

81,8ab

±

0,258

74,8a

±

40,1
39,2
18,9

Pozn.: Průměry jednotlivých variant se významně (P > 0,95) neliší, pokud je za nimi uveden shodný horní index.
n – počet pozorování

Brokolice je řazena mezi tzv. nitrofilní zeleniny [3], ze všech košťálovin kumuluje nitráty
v nejvyšší míře, a proto byl sledován také tento parametr. Při srovnání průměrných
koncentrací nitrátů v čerstvých růžicích a obsahu síry je možné konstatovat, že s rostoucím
obsahem síry klesá obsah nitrátů. Průkazné snížení (P > 0,95) bylo potom zaznamenáno
u varianty s nižší dávkou síranové síry (SA 1) a vyšší dávkou elementární síry (ES 2).
Uvedené skutečnosti odpovídají literárním údajům, kde je popisována zvýšená utilizace
dusíku dodávkou síry [4, 5, 6] díky jejímu začlenění v nitrátreduktáze, a tím snížení hladiny
nežádoucích nitrátů. Podobné výsledky u zelenin dokumentují např. Richter et al. [7] u celeru
a špenátu, Lošák a Varga [8] u ředkvičky nebo Lošák et al. [9] u kedluben.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že aplikace síry před výsadbou brokolice
snížila v tříletém pokusu množství fosforu a draslíku a zvýšila obsah vápníku a hořčíku,
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zejména po dodání elementární síry. Obsah nitrátů klesal s rostoucí koncentrací síry
v růžicích.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného centra pro studium obsahových látek
ječmene a chmele č. 1M0570.
SOUHRN
Síra je po rapidním poklesu atmosférických spadů během uplynulých 15 let často deficitní
živinou, zejména u náročných brukvovitých plodin. Brokolice je popisována jako významný
zdroj minerálií a současně jako nitrofilní zelenina, která kumuluje z košťálovin nejvíce
nitrátů.
Problematika byla řešena formou vegetačního nádobového pokusu. V letech 2005 až 2007 byl
sledován vliv aplikace dvou různých forem (síranová a elementární) a dávek síry na obsah
minerálií (P, K, Ca, Mg, S) a dusičnanů v růžicích brokolice.
Obsah fosforu a draslíku v růžicích byl aplikací síry, především v elementární formě, snížen, i
když statisticky neprůkazně. Naopak obsah vápníku a hořčíku v růžicích brokolice byl po
aplikaci síry zvýšen, zejména pak po dodání elementární síry, přičemž u vápníku bylo toto
zvýšení statisticky významné. Obsah síry byl nejvyšší u nižší dávky síranové a vyšší dávky
elementární síry. Koncentrace nitrátů v růžicích byla naopak u těchto variant průkazně
snížena.
Aplikace síry před výsadbou brokolice snížila v tříletém pokusu množství fosforu a draslíku a
zvýšila obsah vápníku a hořčíku, zejména po dodání elementární síry. Obsah nitrátů klesal
s rostoucí koncentrací síry v růžicích.
Klíčová slova: brokolice, nutriční hodnota, síra, obsah nitrátů
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MONITORING DIETÁRNÍ EXPOZICE POPULACE ČESKÉ
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ÚVOD
Selen je jako stopový prvek nezbytný pro zdraví lidského organismu, od určitých dávek však
může mít na lidský organismus negativní vliv. Pro své nepříznivé účinky na organismus ve
vyšších koncentracích je řazen mezi toxické prvky, na druhou stranu je prokázána esencialita
selenu a jsou popsány nežádoucí projevy deficitu. Zásadní význam pro organismus má
především organicky vázaný selen (selenoproteiny). Antioxidační vlastnosti těchto sloučenin
pomáhají předcházet nádorovým a kardiovaskulárním onemocněním. Selenoproteiny jsou
nezbytné pro reprodukci a hrají významnou roli pro posílení imunitního systému.
Nedostatek selenu a následná ztráta imunity se projevuje zvýšenou náchylností organismu
k infekcím nebo biochemickým poruchám, které mohou vyústit v závažná onemocnění
kardiovaskulárního systému, nádorová onemocnění, poškození mozku.
Naopak vysoké koncentrace selenu v krvi vedou k selenóze (ztráta vlasů, lomivost nehtů,
skvrny na zubní sklovině, nadměrná únavnost a přecitlivělost, silný česnekový zápach z úst).
Extrémně vysoký příjem selenu může způsobit poškození trávicího systému a periferního
nervstva1,2.
Cesta vstupu a přívod selenu do organismu je především dietou. Vzhledem k potenciálním
zdravotním rizikům je proto důležité monitorování selenu obsaženého v potravinách
rostlinného i živočišného původu. Pro odhad dietární expozice a hodnocení zdravotních rizik
je vedle koncentrací selenu v potravinách potřebná znalost spotřeby těchto potravin a změn,
kterými potravina projde během kulinární úpravy. Monitorováním dietární expozice populace
ČR vybraným chemickým látkám se od roku 1994 zabývá Státní zdravotní ústav v rámci
„Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“ 3,4,5.
Selen je sledován od počátku existence tohoto projektu.

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

ODBĚR VZORKŮ, METODA STANOVENÍ, ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
Výběru vzorků pro vlastní analýzy předcházely studie spotřeby jednotlivých druhů potravin
populací České republiky6,7. Na základě výsledků těchto studií byl definován tzv. spotřební
koš potravin a pro systematické sledování v ročních periodách bylo původně vytipováno 108
matricových typů potravin. Od roku 2004 běží tzv. III. etapa monitoringu dietární expozice,
která má dvouletý odběrní cyklus. Současně vzrostl počet matricových typů na 143 a došlo
k detailnějšímu členění vzorků7. Tyto změny přispěly ke zpřesnění hodnocení dietární
expozice. Vzorky jsou sváženy z 12 odběrových míst ve 4 termínech za rok tak, aby byla
zohledněna sezónnost prodeje některých potravin. Odběrní místa jsou po 3 soustředěna do 4
regionů. Celkem je v dvouletém období analyzováno 880 vzorků potravin.
Po svezení do laboratoří SZÚ v Brně jsou vzorky podrobeny kulinární úpravě do podoby
pokrmu, aby mohly být analyzovány ve stejné podobě, v jaké jsou konzumovány
(propláchnutí, vaření, pečení, dušení). Následně jsou vzorky homogenizovány a předány do
laboratoří k vlastní analýze8.
V laboratoři jsou vzorky o navážce 1 - 10 g solubilizovány mikrovlnným rozkladem na mokré
cestě v uzavřeném systému v prostředí kyseliny dusičné a peroxidu vodíku a doplněny na
objem 25 ml. Pro rozklad je používán mikrovlnný systém Milestone (rozkladné, odpařovací
zařízení a neutralizační jednotka). Obsah selenu v takto zpracovaných vzorcích je stanovován
pomocí metody atomové absorpční spektrometrie s využitím principu hydridové techniky.
Metoda byla optimalizována, validována a shledána vhodnou pro stanovení selenu
v potravinách.
Při zavádění metodiky byly testovány obvyklé validační charakteristiky:

- linearita - s využitím kalibrační křivky o rozsahu 0 – 36 ug/ml
- citlivost - jako směrnice kalibrační křivky
- správnost - používání matricových certifikovaných a interních testovacích referenčních
materiálů
- účast v programech PT (FAPAS, IMEP)
- přesnost - měření dostatečného počtu paralelních vzorků (možnost vyloučení
náhodných chyb) - RSD nepřesahuje 10 %
- výtěžnost - 95 – 105 %
- LOQ
- 4 µg/kg pro navážky vzorku 1g
V průběhu používání metody se provádí:
- každodenní kontrola kalibrace
- pravidelné měření slepých vzorků, ITM a matricových CRM (Bovine liver – NIST 1577b,
Rice Flour – NIST 1568a, Tea – GBW07605, Chicken – NCS ZC73016)
- měření minimálně dvou paralelních vzorků
- vedení regulačních diagramů – hodnoty dlouhodobě nevybočují z hranic intervalů
spolehlivosti

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

Metoda je akreditována ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Cílem dlouhodobého monitorování obsahu selenu v potravinách je odhad zdravotního rizika
plynoucího ze střední (průměrné) expozice populace ČR a sledování změn zátěže populace.
Pro účely dlouhodobého srovnání odhadů expozičních dávek selenu pro vybrané skupiny
populace od roku 1994 je používán model standardizované spotřeby potravin (tzv. "potravní
pyramida") pro 5 typových populačních skupin (viz. legenda grafu 1). Jak je zřetelné z grafu
1., odhad zátěže populace jeví mírnou tendenci k vzestupu. Nejvíce exponované jsou děti
vzhledem k jejich vyššímu přívodu potravin na kg tělesné hmotnosti.

Expoziční dávka (ug/ kg t.hm./den)
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Graf 1. Průměrná expoziční dávka selenu pro různé skupiny populace České republiky ve
sledovaném období 1994 – 2007

Celková expozice selenu je tvořena parciálními příspěvky expozičních dávek z jednotlivých
druhů sledovaných potravin. Vzhledem ke značnému počtu sledovaných typů potravin (143)
je v následujících ilustračních grafech 2, 3 uvedeno a setříděno dle velikosti pouze omezené
množství vzorků (prvních 16). Potraviny významné samotným obsahem selenu znázorňuje
graf 2. V grafu 3 jsou setříděny nejvýznamnější expoziční zdroje (zohlednění spotřeby daných
komodit a kulinárního faktoru). Pro ilustraci jsou v grafech použita data, která byla
vyprodukována v ukončeném dvouletém cyklu v letech 2006 – 2007. Potraviny, které oba
grafy (2, 3) představují, se na předních místech objevují tradičně během celého sledovaného
období v letech 1994 – 2007. Pořadí z uvedeného cyklu není podle dlouhodobých zkušeností
náhodné.
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Z grafu 2 je patrné, že nejvyšší koncentrace selenu jsou nacházeny ve vejcích, mléku, mase a
masných výrobcích, rostlinnou složku potravy reprezentují především luštěniny, mouka a
různé druhy pečiva. Nejvýznamnějšími zdroji dietární expozice, kdy se projevuje vliv
spotřeby daných druhů potravin, jsou luštěniny, ryby, rybí výrobky, vepřová játra a drůbeží
droby (graf 3). Obecně lze říci, že koncentrace selenu, měřená ve vzorcích potravin v průběhu
celého sledovaného období, má stoupající trend. Stejně tak i odhad expoziční dávky pro
většinu sledovaných druhů potravin jeví tendenci k vzestupu. Tento nárůst může mít různé
příčiny. Jednou z možností je přidávání selenu ve vhodných formách do krmných směsí a
průmyslových hnojiv.
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Graf 2. Pořadí kompozitních vzorků s nejvyšším
obsahem selenu v ČR v období 2006 – 2007
(průměrná expozice, relativní expoziční riziko)
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Graf 3. Nejvýznamnější zdroje dietární expozice
v období 2006 – 2007
(průměrná expozice, absolutní expoziční riziko)

ZÁVĚR
Obsah selenu je ve vzorcích potravin reprezentujících spotřební koš v České republice
monitorován od roku 1994. Produkovaná data umožňují výpočet jak individuálních příspěvků
expoziční dávky pocházejících z jednotlivých druhů potravin, tak celkovou dietární expoziční
dávku.
Pro hodnocení zdravotních rizik jsou stanovena populační bazální minima a normativní
minima (WHO), US EPA definuje a užívá limitní expoziční hodnotu RfD (Reference Dose)
pro přívod selenu do organismu. Dále jsou pro hodnocení doporučeny hodnoty PRI
(Population Reference Intake) a LTI (Lowest Threshold Intake)8. Základní přehled
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definovaných limitních hodnot, využívaných k hodnocení zdravotního rizika je uveden
v tabulce 1.
Tab. 1. Referenční limitní hodnoty stanovené různými organizacemi

Bazální minimum (muži 18 - 60+ roků, 65 kg)
Normativní minimum (muži 18 - 60+ roků, 65 kg)
Limitní expoziční hodnota RfD
PRI (Population Reference Intake)
LTI (Lowest Threshold Intake)
Zdravotně bezpečná hodnota

WHO

US EPA

SCF EC

ug/den

ug/kg t.hm./den

ug/osobu 60 kg/den

21 (0,32*)
40 (0,62*)
5
55 (0,92*)
20 (0,33*)
400 (6,15*)

*

hodnoty v závorkách označené ( ) jsou přepočtené na jednotný rozměr (ug/kg t.hm/den) pro vzájemné
srovnání mezi organizacemi, stejný rozměr je používán i při hodnocení dietární expozice na SZÚ

Zjištěná hodnota průměrné expoziční dávky (1994 - 2007) 0.70 ug/kg t.hm./den dosahuje 14
% RfD – US EPA a v přepočtu na průměrnou osobu v populaci představuje přívod přibližně
44 ug/den, což je množství, které kryje normativní minimum. Žádná z jednotlivých hodnot
expoziční dávky, stanovených v průběhu sledování, nevybočila z rozmezí určeného bazálním
minimem (WHO) a limitní hodnotou bezpečnou pro lidské zdraví (RfD – US EPA nebo
zdravotně bezpečnou hodnotou – WHO). Denní potřeba se v současnosti jeví pro populaci
jako pokrytá, což nemusí platit pro některé populační skupiny. Není však dosaženo úrovně EU
PRI (jen 80 %). Zajímavý je růst expozičních dávek v průběhu posledního desetiletí (viz graf
1). Z hlediska toxického účinku nepředstavuje expoziční dávka selenu zjištěná pro populaci v
ČR zdravotní riziko8.
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STANOVENÍ TRANS-MASTNÝCH KYSELIN VE SPOTŘEBNÍ KOŠI
POTRAVIN
Sylva Saláková - Dagmar Ostrovská - Irena Řehůřková - Jiří Ruprich
Státní zdravotní ústav, Palackého 3a, 612 42 Brno

ÚVOD
Tématika trans mastných kyselin se v poslední době velmi často objevuje v popředí zájmu,
zejména v souvislosti se zdravou výživou a onemocněními, na kterých se mohou podílet.
TFA patří do skupiny nenasycených mastných kyselin. Tyto mají ve svém uhlíkovém řetězci
jednu nebo více dvojných vazeb. Každá dvojná vazba může mít dvojí prostorové uspořádání,
tedy může obsahovat oba dva vodíky na jedné straně (vazba cis ) nebo na různých stranách
(vazba trans ).
Přírodní nenasycené mastné kyseliny mají většinou konfiguraci cis. Mastné kyseliny s
konfigurací trans se přirozeně vyskytují např. v depotním (podkožním) tuku přežvýkavců a
mléčném tuku. Vznikají činností mikroorganismů v bachoru. TFA jsou běžně obsaženy také v
některých mikroorganisnech, mořských živočiších a rostlinách. K tvorbě TFA dochází také
při technologických operacích jako desodoraci (záhřevu na vysokou teplotu, který je součástí
rafinace téměř všech rostlinných olejů) a především při průmyslové katalytické hydrogenaci
(ztužování tuků). Proto se mohou vyskytovat ve značném množství ve ztužených tucích a
v tukových výrobcích z nich připravených (oplatky, sušenky, pečivo).
TFA se podílejí na zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, zvýšený přívod představuje rizikový
faktor spojený s výskytem kardiovaskulárních chorob. V rámci jednotlivých studií se diskutují
další možná negativní působení TFA související s rozvojem rakoviny, diabetu 2. typu a
alergií.
Z těchto důvodů se setkáváme s doporučeními ke snížení obsahu TFA v potravinách a také
požadavkem označovat jejich obsah na potravinových obalech .
Světová zdravotnická organizace (WHO) v květnu 2003 doporučila, aby přívod TFA ze
stravy nepřekročil

1% celkového energetického přívodu. V posledních letech můžeme

zaznamenat řadu aktivit vedených s cílem dalšího snížení přívodu TFA 1-7.
V České republice se problematikou TFA zabýval Vědecký výbor pro potraviny (VVP).
Podnětem byly informace o výskytu komodit, které obsahují nadměrné množství TFA
(pokrmové tuky, trvanlivé a jemné pečivo, kde TFA údajně tvoří až přes 50% z celkového
obsahu mastných kyselin) 8.
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K objektivizaci situace jsou potřebné údaje o expozici populace v ČR, které nejsou v dané
chvíli dostupné v potřebném rozsahu a kvalitě. VVP dal podnět k systematickému získávání
takovýchto dat 9.
Státní zdravotní ústav se zabývá mj. programem monitorování dietární expozice populace ČR
vybraným chemickým látkám , který je součástí “ Systému monitorování zdravotního stavu
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí”. V roce 2005 byly do monitoringu z výše
uvedených důvodů zařazeny i mastné kyseliny 10, 11.
METODA A STANOVENÍ
Stanovení mastných kyselin (FA) a následné stanovení TFA je prováděno v potravinách
reprezentujících tzv. spotřební koš populace České republiky se zaměřením na potraviny
obsahující tuk. Vzorky jsou v souladu s koncepcí monitoringu dietární expozice odebírány na
12-ti místech ČR, která tvoří 4 regiony. Vzorky jsou nejprve podrobeny kulinární úpravě tak,
aby mohly být analyzovány ve stejném stavu, v jakém jsou běžně konzumovány. Po té jsou
vytvářeny tzv. regionální kompozitní vzorky, které vznikají kombinací vzorků ze 3 odběrních
míst. Ročně je analyzováno cca 276 regionálních vzorků potravin (tzn 69 vzorků pro každý
region).
Analytický postup:
Analytický postup stanovení mastných kyselin zahrnuje tři části: extrakci tuků z potravinové
matrice, reesterifikaci triacylglycerolů methanolem a stanovení methylesterů mastných
kyselin plynovou chromatografií.

Extrakce tuků:
Tuky jsou extrahovány z potravinové matrice pomocí směsi rozpouštědel petrolether / aceton
(2:1) za použití homogenizátoru PT 3000 Polytron při vysokých otáčkách. Poté se
rozpouštědlo dekantuje přes bezvodý síran sodný a odpaří na rotační odparce při teplotě
40oC.

Reesterifikace triacylglycerolů methanolem:
Triacylglyceroly vyextrahovaného tuku jsou po zmýdelnění reesterifikovány methanolem na
methylestery mastných kyselin.

GC analýza:
Takto upravené vzorky jsou analyzovány na plynovém chromatografu Trace GC

s

plamenoionizačním detektorem (FID) . Jako standard je používán FAME Mix 37 Component
(Supelco).

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

Chromatografické podmínky :
Kapilární kolona: SP 2560, 100m x 0,25 mm x 0,25 μm nebo ekvivalent se stejnou
zakotvenou fází
Nosný plyn:

He 5.0

Injektor:

split/splitless , t= 260oC

Detektor:

FID, teplota 260oC

Teplota kolony:

100oC - 5 min.
100oC - 240oC s gradientem 5oC/min.
240oC – 17 min.

V rámci zavedeného systému kvality byla metoda stanovení mastných kyselin validována a
akreditována Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Kontrola
kvality analytických výsledků je prováděna pomocí testovacích materiálů (TM) a
certifikovaných referenčních materiálů, např. Lake Superior Fish Tissue 1946, dále pak účastí
v testováních způsobilosti (FAPAS – UK).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Mastné kyseliny byly stanovovány ve vzorcích potravin obsahujících tuk, které reprezentují
tzv. spotřební koš české populace. Zvýšené koncentrace TFA byly nalezeny v perníku,
oplatcích, cukrovinkách čokoládových a v sušenkách. Relativně vysoké koncentrace TFA
byly také stanoveny v pomazánkovém másle, kysané smetaně a v mražených krémech. Velmi
nízké koncentrace TFA jsou v drobech drůbežích, vepřových játrech, rybách marinovaných,
rybách mořských, v mouce a kakau. Tabulka č.1 uvádí obsah tuku ve stanovovaných vzorcích
a procentické zastoupení TFA v tuku.
Ročně je analyzováno 276 individuálních vzorků potravin ( 69 druhů potravin ze čtyř regionů
– A,B,C,D). Jako příklad jsou uvedeny naměřené údaje v roce 2007. Ve většině z nich (65 %
analyzovaných vzorků) nebyly koncentrace TFA vyšší než 1% z celkového tuku. Koncentrace
TFA vyšší než 10 % z celkového tuku bylo stanoveno u 2% analyzovaných vzorků (graf č. 1).
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Tabulka č. 1: Výsledky monitoringu v roce 2007 - obsah tuku a procentické zastoupení TFA

Název vzorku

Tuk (%) TFA(%) Název vzorku

Tuk (%) FA(%)

Maso vepřové plec

9,7 - 13,3

0,2 – 0,3

Výživa kojenecká ml.

15,1 - 21,9

0,7 - 1,1

Maso vepřové bok

22,2 - 35,8

0,1 – 0,2

Máslo

81,3 - 82,4

1,9 - 2,2

Maso hovězí

10,7 - 14,2

1,5 - 2,7

Máslo pomazánkové

28,2 - 32,6

2,0 - 9,9

Maso mleté

22,5 - 29,8

0,8 - 1,2

Margaríny

41,2 - 59,3

0,13 - 1,2

Maso uzené

10,1 - 19,8

0,2 - 0,9

Sádlo vepřové

86,2 - 97,9

1,4 - 1,8

Maso slepičí

7,7 - 11,4

0,1 - 0,3

Sýr tvrdý eidam

14,0 - 21,0

1,5 - 2,9

Maso krůtí

1,1 - 1,6

0,4 - 0,5

Sýry s plísní na povrchu

18,7 - 24,1

1,5 - 2,0

Maso kuřecí

12,3 - 20,0

0,2 - 0,3

Sýry s plísní uvnitř hmoty 25,2 - 39,0

1,6 - 1,8

Maso králičí

3,0 - 7,9

0,2 - 0,3

Sýry tavené

15,0 - 19,5

1,9 - 4,2

Droby drůbeží

3,3 - 7,9

0,1 - 0,2

Krémy mražené

5,7 - 8,0

1,2 - 7,1

Speciality drůbeží

6,8 - 17,2

0,1 - 0,3

Dezerty tvarohové

1,0 - 4,4

1,8 - 2,0

Játra vepřová

3,5 - 5,1

0,1 - 0,2

Krémy smetanové

11,3 - 15,3

1,9 - 2,2

Šunka vepřová

2,9 - 4,3

8,6 - 9,0

0,2 - 0,5

0,03 - 0,17 Vejce

Tlačenka vepřová

17,0 - 24,7 0,73 - 0,99 Majonézy

65,7 – 66,8

0,2 - 2,3

Jaternice a jelita

12,8 - 24,7 0,27 - 0,50 Olej rostlinný

98,5 – 98,8

nedetek.

Salámy trv. tep. oprac.

25,0 - 37,8

0,2 - 0,3

Sušenky

14,8 - 20,1

0,8 - 5,7

Salámy trv. ferment.

39,5 - 48,1

0,2 - 0,3

Piškoty

3,0 - 3,7

0,1 - 0,2

Salámy měkké

16,6 - 23,2

0,1 - 0,6

Pečivo trvanlivé slané

4,8 -10,6

0,8 - 2,9

Salám točený

14,7 - 20,8

0,27 - 0,7 Cukrovinky čokoládové

16,1- 31,3

0,2 - 14,3

Salám játrový

19,5 - 28,6

0,1 - 0,2

Kakao

2,2 - 3,3

nedetek.

Párky

14,7 - 38,9

0,5 - 1,0

Oplatky

26,6 - 30,9

0,2 - 12,1

Klobásy

14,8 - 22,2 0,15 - 0,3 Perník

8,2 - 16,6

24,8-32,5

Špekáčky

31,0 - 34,4

0,9 -1,34

Chléb pšenično-žitný

0,2 - 0,3

0,1 - 0,5

Slanina

45,7 - 62,1

0,1 - 0,2

Chléb žitný

0,6 - 2,2

0,2 - 0,3

Ryby sladkovodní

11,1- 16,5

0,5 - 0,7

Chléb celozrnný

1,5 - 5,7

0,2 - 0,4

0,07- 0,09 Pečivo pšeničné

2,6 - 3,4

0,1 - 1,7

Soja a sojové výrobky

1,1 - 2,2

0,05 - 0,07

0,06 - 0,09 Hranolky bramborové

4,9 - 6,7

0,8 - 1,1

29,3 - 36,7

0,9 - 1,1

Ryby mořské

0,2 - 0,3

Ryby uzené

15,8 - 23,0

0,2 - 0,3

Ryby marinované

4,2 - 12,6

Konzervy rybí

15,2 - 18,8

0,1 - 0,9

Lupínky bramborové

Mléko

0,8 - 1,1

1,9 - 2,4

Mouka

0,7 - 0,8

0,08 - 0,12

Mléko zahuštěné

7,4 - 10,5

1,7 - 2,2

Obiloviny snídaňové

1,3 - 2,5

0,01 - 0,2

Smetana

10,2 - 11,2

1,1 - 1,5

Krupice pšeničná

0,2 - 0,4

0,07 - 1,1

Smetana kysaná

11,5 - 14,0

2,0 - 2,3

Knedlíky

0,1 - 0,3

0,01- 0,02

Smetana ke šlehání

24,8 - 31,3

1,4 - 1,7
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Graf č. 1: Zastoupení TFA v % ( vztaženo na tuk) ve vzorcích potravin monitorovaných v roce
2007. U většiny z nich (65% analyzovaných vzorků) nebyly koncentrace TFA vyšší než

1%

z celkového tuku

<1%
>1–<5%
> 5 – < 10 %
> 10 %

Graf č. 2: Příklad porovnání 4 druhů cukrovinek (sušenky, cukrovinky čokoládové, oplatky,
perník - ze čtyř regionů – A, B, C, D ). V těchto vzorcích byly naměřené velké rozdíly mezi
koncentracemi TFA u stejného druhu potravinového vzorku ze čtyř různých míst.
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ZÁVĚR
Řešení problematiky “ trans-mastných kyselin “ je důležité z pohledu podpory a ochrany
veřejného zdraví.
Obsah TFA je sledován ve vzorcích potravin, které reprezentují tzv. spotřební koš České
populace od roku 2005 v rámci monitoringu dietární expozice.
Pokračující program monitoringu může soustředit další data v dostatečném množství, aby
mohla být použita pro pravděpodobnostní modelování dietární expozice FA/TFA.
Systematické výsledky přispějí k přehledu o expozici na individuální úrovni a na jejich
základě lze dát doporučení např. pro výživové chování spotřebitelské veřejnosti i pro
potravinářský průmysl.
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VYSOČINA – ZMĚNY V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ
Alena Saláková – Veronika Válková – Leo Gallas – Iva Steinhauserová
Ústav hygieny a technologie masa, VFU Brno, Palackého 1 – 3, 612 42 Brno

Abstract
The aim of the study was focused on the changes of selected sensory, chemical and
instrumental parameters of sausage Vysocina in two different storage systems. Samples were
kept in the cold store at 3 ± 1 °C and a relative humidity of 61 ± 3 %; and in conditions
of room temperature at 20 ± 1 °C and a relative humidity of 39 ± 8 %. For all the samples was
conducted sensory analysis using unstructured bonded graphic scale of the length of 10 cm
with a description at both ends. It was also made instrumental measurement of texture and
colour and chemical analysis of products. It was found that the sensory profile of products
change during storage. These changes were more pronounced in samples stored at room
temperature. Most changes are in instrumentally measured parameters of texture during
storage (hardness, shear force) and chemical parameters (a w , dry matter, ash and fat). From
sensory point of view, which is crucial for the consumer, it is appropriate cold storage for
sausage Vysocina.
Keywords: sensory profile, meat product, colour, texture, chemical parameters
ÚVOD
Vysočina se legislativně řadí mezi trvanlivé tepelně opracované masné výrobky, což
znamená, že ve všech částech výrobku musí být dosaženo tepelného účinku odpovídajícího
působení teploty +70 °C po dobu 10 minut. Navíc je zde požadavek, aby během procesu
zrání, uzení a sušení poklesla aktivita vody na hodnotu 0,93 a nižší. Minimální doba
trvanlivosti takového výrobku musí být 21 dní při teplotě +20 °C (vyhláška MZe č. 264/2003
Sb.). Dále výše zmíněná vyhláška zahrnuje i smyslové požadavky, a to na konzistenci – tužší,
soudržná; vzhled na řezu a vypracování – velmi jemná mozaika, tmavěji růžové barvy, řez
lesklý, směrem k okraji tmavší; zrna surovin převážně o velikosti asi 1 mm; připouští
se ojedinělé drobné, měkké kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky; vůně a chuť –
aromatická po uzení, přiměřeně slaná a kořeněná chuť; výrobek na skusu hutný, bez patrných
tuhých částí.
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MATERIÁL A METODIKA
Přímo od výrobce byly odebrány vzorky salámu Vysočina a skladovány při chladírenské
a pokojové teplotě po dobu 4 týdnů. Vzorky byly zavěšeny volně v prostoru tak, aby se
vzájemně nedotýkaly. Vzorky byly v uchovávány chladírně při teplotě 3 ± 1 °C a relativní
vlhkosti 61 ± 3 %, v podmínkách pokojové teploty při teplotě 20 ± 1 °C a relativní vlhkost
39 ± 8 %. V týdenních intervalech byla u vzorků provedena senzorická, chemická
a instrumentální analýza.
Objektivní hodnocení barvy bylo provedeno spektrofotometrem Minolta CM 2600d (Minolta,
Osaka, Japan) v systému CIEL*a*b*(L* světlost, a* souřadnice pro červenou/zelenou barvu,
b* souřadnice pro žlutou/ modrou barvu). Nastavení přístroje: zdroj světla D65 a standardní
úhel pozorovatele 10°. Měřící štěrbina 8 mm.
Instrumentální měření textury bylo prováděno na přístroji INSTRON 5544. Byla provedena
analýza texturního profilu (TPA), cylindrické vzorky masa o průměru 25 mm a výšce 20 mm
byly stlačovány ve 2 cyklech na 50% deformaci kolmo na svalová vlákna mezi stlačovacími
deskami přístroje. Rychlost příčníku byla 50 mm/min. Při Warner-Bratzlerově testu byla
nastavena rychlost pohybu nože na 80 mm/min. Velikost vzorků 25 mm šířka, 25 mm délka
a 15 mm výška.
Stanovení tuku bylo provedeno na přístroji SOXTEC. Pro extrakci tuku byl použit
diethylether. Obsah vody byl stanoven gravimetricky podle normy ČSN 57 6021. Stanovení
kolagenu bylo provedeno spektrofotometricky s p - dimetylaminobenzaldehydem přes
hydroxyprolin Obsah hydroxyprolinu byl získán z kalibrační křivky a přepočten na obsah
kolagenu. Pro stanovení obsahu soli byla použita metoda stanovení chloridů dle Volharda
(ČSN ISO 1841-1). Stanovení čistých bílkovin bylo stanoveno metodou podle Kjeldahla po
vysrážení nebílkovinných N-látek horkým taninem. Obsah čistých svalových bílkovin byl
poté spočten jako rozdíl v obsahu čistých bílkovin a kolagenu.

VÝSLEDKY A DISKUSE
V tabulce č. 1 jsou uvedeny výsledky chemické analýzy vzorků Vysočiny v průběhu
skladování. Během skladování dochází ke změnám ve všech sledovaných parametrech.
Zatímco se snižuje hodnota aktivity vody, hodnoty ostatních parametrů se zvyšují. Vzorky
vysychají, čímž klesá relativní podíl vody a narůstá relativní podíl všech ostatních parametrů.
Vysychání je rychlejší v podmínkách pokojové teploty.
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V tabulce č. 2 jsou uvedeny instrumentálně hodnocené parametry barvy a textury. Byly
zaznamenány změny ve světlosti v průběhu skladování, ovšem nelze určit, zda světlost klesá
či roste. Jednoznačně lze pouze říci, že pokud klesá hodnota L* při pokojové teplotě, klesá
i při chladírenské teplotě. Světlost (L*) je považována za hlavní parametr určující kvalitu
masných produktů (García-Estaban et al., 2003) a taktéž výborným prediktorem intenzity
růžového zbarvení u masa (Brewer et al., 2001).
Tabulka 1: Výsledky chemického rozboru salámů Vysočina
Chladírenská teplota
aw
sušina [%]
tuk [%]
popel [%]
sůl [%]
kolagen [%]
bílkoviny [%]
Pokojová teplota
aw
sušina [%]
tuk [%]
popel [%]
sůl [%]
kolagen [%]
bílkoviny [%]

0. týden
0,87
70,1
39,0
3,8
3,3
1,9
19,5

1. týden
0,88
73,1
38,9
4,0
3,0
2,1
18,9

0,87
70,1
39,0
3,8
3,3
1,9
19,5

0,87
74,5
44,6
3,9
2,9
2,1
16,3

2. týden
0,86
74,8
41,8
4,2
3,3
2,3
18,5

3. týden
0,85
76,9
43,2
4,2
3,4
2,1
16,9

4. týden
0,85
78,1
44,8
4,3
3,1
2,4
18,2

0,85
77,4
46,0
3,9
2,9
2,2
17,8

0,84
80,5
46,5
4,4
3,1
2,1
18,7

0,83
81,1
47,3
4,3
3,2
2,3
19,4

Tabulka 2: Výsledky instrumentálního měření barvy a textury salámu Vysočina
Chladírenská teplota
L*
a*
b*
Tvrdost [N]
Soudržnost [-]
Gumovitost [N]
Střižní síla [N]
Pokojová teplota
L*
a*
b*
Tvrdost [N]
Soudržnost [-]
Gumovitost [N]
Střižní síla [N]

0. týden
52,10
15,21
10,74
121,06
1,37
165,85
19,92

1. týden
51,77
13,33
9,99
87,25
1,36
118,66
43,76

2. týden
48,88
14,69
10,38
99,75
1,37
136,66
43,85

3. týden
50,74
14,39
10,39
113,39
1,38
156,48
64,70

4. týden
47,53
14,20
10,39
121,92
1,38
168,25
67,21

52,10
15,21
10,74
121,06
1,37
165,85
19,92

47,55
13,46
9,90
95,61
1,37
135,10
18,80

49,53
14,50
10,43
114,64
1,36
155,91
62,09

49,63
15,08
10,52
138,25
1,38
190,79
67,05

46,68
14,05
9,57
160,84
1,34
215,47
58,79

Hodnoty všech měřených texturních parametrů se během skladování zvyšují. Roste tvrdost,
vzorky se stávají gumovitějšími. Toto zvyšování je patrné u vzorků skladovaných při
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chladírenské i pokojové teplotě. Nárůst je vyšší u vzorků skladovaných při pokojové teplotě.
Změny jsou způsobeny zvyšováním obsahu sušiny, které je větší v podmínkách pokojové
teploty. Tyto změny byly zaznamenány i při senzorické analýze, kdy bylo zjištěno nižší
senzorické hodnocení konzistence a textury. Vzorky se během skladování stávaly tvrdšími,
což se negativně projevilo na senzorickém hodnocení.
V průběhu skladování vzorků v chladírenských podmínkách docházelo k postupnému
zhoršování chuti (mezi hodnocením v 0. týdnu a ve 4. týdnu byl t-testem zjištěn statistický
významný rozdíl, P ≤ 0,05) a zvyšoval se podíl cizích chutí (mezi hodnocením v 0. týdnu a ve
4. týdnu byl t-testem zjištěn statistický významný rozdíl, P ≤ 0,01).
V průběhu skladování při pokojové teplotě byla hůře hodnocena konzistence, dále byl hůře
hodnocen vzhled na řezu.
Na základě získaných údajů lze říci, že skladování salámu Vysočina při chladírenské teplotě
je pro uchování stálých senzorických vlastností vhodnější než skladování při teplotě
pokojové. Nejvíce významné jsou změny v hodnocení texturních vlastností, což odpovídá
i instrumentálním měřením.

Vzhled na řezu
Chuť

Přítomnost cizích chutí

Textura

Konzistence

100
90
80
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60
50
40
30
20
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0

Vypracování

Barva
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1.týden
2.týden
3.týden
4.týden
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Graf č.1: Senzorický profil chladírensky skladovaných (vlevo) a při pokojové teplotě
skladovaných (vpravo) výrobků.

ZÁVĚR
Bylo zjištěno, že se během skladování mění senzorický profil výrobků. Tyto změny byly
výraznější u vzorků skladovaných při pokojové teplotě. Nejvíce se během skladování měnily
instrumentálně měřené parametry textury (tvrdost, střižní síla) a chemické parametry
(a w , obsah sušiny, popela a tuku). Ze senzorického hlediska, které je pro běžného konzumenta
rozhodující, je pro skladování salámu Vysočina vhodnější teplota chladírenská.
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PODĚKOVÁNÍ

Práce vznikla za podpory projektu MŠMT ČR MSM6215712402 Veterinary Aspects of Food
Safety and Quality.
Sausage vysocina – changes during storage
SOUHRN
Naše práce byla zaměřena na změny vybraných senzorických, chemických a instrumentálních
parametrů u salámu Vysočina ve dvou různých skladovacích režimech. Vzorky byly
uchovávány v chladírně při teplotě 3 ± 1 °C a relativní vlhkosti 61 ± 3 %, v podmínkách
pokojové teploty při teplotě 20 ± 1 °C a relativní vlhkosti 39 ± 8 %. U všech vzorků byla
provedena senzorická analýza při použití nestrukturované grafické stupnice o délce 10 cm
s ohraničením a popisem na obou koncích. Dále bylo provedeno instrumentální měření
textury a barvy a chemický rozbor výrobků.
Bylo zjištěno, že se během skladování mění senzorický profil výrobků. Tyto změny byly
výraznější u vzorků skladovaných při pokojové teplotě. Nejvíce se během skladování měnily
instrumentálně měřené parametry textury (tvrdost, střižní síla) a chemické parametry
(a w , obsah sušiny, popela a tuku). Ze senzorického hlediska, které je pro běžného konzumenta
rozhodující, je pro skladování salámu Vysočina vhodnější teplota chladírenská.
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JAKOST OBILOVIN URČENÝCH PRO PEKÁRENSKÝ PRŮMYSL
Irena Sedláčková – Iva Burešová – Slavoj Palík1
Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž

Abstract
The most frequent raw material processed in the baking industry is flour from mature grain of
common wheat (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) and rye (Secale cereale L.).
Requirements for grain quality of wheat and rye are regulated by Czech national standards
ČSN 461100-2:2001 and ČSN 461100-4:2001. This report summarizes results of the
evaluation of grain quality of wheat and rye harvested in the Czech Republic in the period of
2002– 2008. Each year, the quality was assessed in about 1000 wheat samples and about 100
rye samples. The wheat grain quality was the highest in 2007, when 49 % of examined
samples met standard requirements in all monitored quality parameters. On the contrary, the
worst quality was assessed in wheat grain harvested in 2005. All quality parameters
corresponded to requirements of ČSN 461100-2:2001 in 18 % of samples only. The quality of
rye grain was the highest in 2007, when 93 % of examined samples met standard
requirements in all monitored parameters. In contrast, the worst quality was assessed in the
rye grain harvested in 2006, when only 20 % of samples complied with the requirements of
ČSN 461100-4:2001.
Keywords: Triticum aestivum L., Secale cereale L., bread-making quality, grain quality
MATERIÁL A METODY
Výzkum kvality obilovin určených pro pekárenský průmysl byl prováděn v letech 2002–2008.
Kvalita obilovin byla hodnocena u sklizňových vzorků získaných od pěstitelů z celé České
republiky. Základním požadavkem je, aby vzorky nebyly upravovány, tj. byly přímo od
kombajnu. U nečištěných vzorků se stanovuje podíl příměsí a nečistot. Před zkouškami
dalších kvalitativních parametrů se vzorky upravují v souladu s používanými metodikami.
Každoročně byla hodnocena kvalita přibližně 1 000 vzorků zrna potravinářské pšenice a 100
vzorků zrna žita určeného na mlýnské zpracování. Kvalita pšeničného zrna byla hodnocena
podle ČSN 46 1100-2:2001 Pšenice potravinářská – požadavky na pekárenskou pšenici.
Kvalita žitného zrna byla hodnocena podle ČSN 46 1100-4:2002 Žito. Používané laboratorní
postupy byly v souladu metodikami doporučenými ČSN a ICC.
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U zrna byly hodnoceny parametry:
•

vlhkost – metodika podle ČSN ISO 712 (pšenice, žito),

•

objemová hmotnost – metodika podle ČSN ISO 7971-2 (pšenice, žito),

•

sedimentační index – metodika podle ČSN ISO 5529 (pšenice),

•

obsah N-látek – ICC standard č. 167 (pšenice),

•

číslo poklesu – ČSN ISO 3093 (pšenice, žito),

•

příměsi a nečistoty – ČSN 46 1011-6 (pšenice, žito).

VÝSLEDKY A DISKUZE
Pšenice
Jak vyplývá z tabulky č. 1, nejvyšší podíly vzorků pšeničného zrna, které splnily požadavky
ČSN 461100-2:2002, byly dosaženy v roce 2007 a 2008. Naopak nejméně vzorků vyhovělo
požadavkům normy v roce 2004 a 2005. Jak je dále patrné z tabulky č. 1, vzorky pšeničného
zrna nejčastěji nevyhověly požadavkům ČSN 461100-2:2001 z důvodu vysokého obsahu
příměsí, nízkého obsahu dusíkatých látek v sušině, příp. z důvodu nízké objemové hmotnosti.
Tabulka č. 1 Podíly vzorků vyhovujících ČSN 46 1100-2:2001
Parametr

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Objemová hmotnost

54

76

91

54

60

86

88

Číslo poklesu

77

95

92

59

54

89

94

Obsah dusíkatých látek v sušině

69

89

42

60

92

90

72

Sedimentační index (Zeleny test)

72

78

59

86

88

83

79

Obsah příměsí

82

66

84

62

52

65

75

Objemová hmotnost byla nejnižší u pšeničného zrna sklizeného v roce 2002 a v roce 2005
(tabulka č. 2). Dosažené průměrné hodnoty 76,0 kg·hl-1 a 76,2 kg·hl-1 splňují požadavek ČSN
461100-2:2002, ale výtěžnost mouky při mletí zrna je nižší než u zrna s objemovou hmotnosti
80,8 kg·hl-1 a 79,4 kg·hl-1, kterých bylo dosaženo v letech 2004 a 2008. Nižší výtěžnost
mouky je dána skutečností, že výtěžnost do určité míry roste s rostoucí objemovou hmotností
(Kulp a Ponte, 2000).
Číslo poklesu dosáhlo ve sledovaných letech průměrných hodnot od 219 s do 328 s (tabulka
č. 2). Číslo poklesu vyjadřuje aktivitu amylolytických enzymů v zrnu (Inglett, 1974). ČSN
461100-2:2001 požaduje, aby pšeničné zrno určené na pekárenské zpracování mělo číslo
poklesu alespoň 220 s. Praxe však ukazuje, že optimální hodnoty jsou pouze v rozsahu
220–250 s. Důvodem je to, že zrno s číslem poklesu nižším než 220 s má vysokou aktivitu
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amylolytických enzymů a je často porostlé. Zrno s číslem poklesu vyšším než 250 s má
nízkou aktivitu amylolytických enzymů a před zpracováním je nutné ji zvýšit. Standardně se
k ní přidává slad nebo jiná α-amylasa (Kulp a Ponte, 2000).
Tabulka č. 2 Průměrné hodnoty parametrů
Parametr

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Objemová hmotnost

76,0

77,9

80,8

76,2

77,1

78,5

79,4

Číslo poklesu

272

305

313

223

219

320

328

Obsah dusíkatých látek v sušině

12,2

13,1

11,4

11,8

13,5

13,1

12,3

Sedimentační index (Zeleny test)

34

36

32

42

42

42

38

Obsah příměsí

4,0

5,3

4,0

6,0

8,5

5,5

4,5

Obsah dusíkatých látek v sušině významně ovlivňuje zpracovatelské vlastnosti zrna. Pro
pekárenství je rozhodující, že obsah dusíkatých látek v zrnu kladně koreluje s obsahem
lepkových bílkovin, ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti těsta a objem pečiva. Sušina
zrna určeného pro pekárenské zpracování by měla obsahovat alespoň 11,5 % (při použití
koeficientu 5,7) dusíkatých látek (ČSN 46 1100-2:2001). Zjištěné průměrné hodnota obsahu
dusíkatých látek vyhovují tomuto požadavku. Výjimkou bylo zrno sklizené v roce 2004, ve
kterém byla průměrná hodnota obsahu dusíkatých látek v sušině o 0,1 % nižší (tabulka č. 2).
Jak dále vyplývá z tabulky č. 2, nejvyšších průměrných hodnot obsahu dusíkatých látek
v sušin bylo dosaženo v letech 2003, 2006 a 2007, ve kterých byly průměrné hodnoty vyšší
než 13,0 %. Poněkud nižší obsah dusíkatých látek při současném vysokém sedimentačním
indexu, jak tomu bylo např. v roce 2008, byl způsoben velmi vysokými výnosy, kterých bylo
v roce 2008 dosaženy.
Průměrný sedimentační index byl ve všech sledovaných letech vyšší než požaduje ČSN
461100-2:2002. Průměrné hodnoty v rozmezí 32–42 ml (tabulka č. 2) jsou ukazatelem dobré
pekárenské kvality pšeničných bílkovin (Belderok et al., 2000), která je dána přítomnosti
vysokomolekulárních podjednotek gluteninů. Kvalitní pekárenská mouka obsahuje více
HMW podjednotek gluteninů, které se projeví větším objemem sedimentu (Dendy
a Dobraszczyk, 2001).
Obsah příměsí a nečistot přímo nevyjadřuje pekárenskou kvalitu zrna. Je ukazatelem
znečištění zrna různými druhy příměsí (zrn cizích obilovin, mechanicky poškozených zrn,
porostlých zrn atd.) a nečistot (cizí látky, cizí semena atd.). Při interpretaci výsledků je nutno
vzít v úvahu, že analyzovány byly vzorky přímo od kombajnu, tj. vzorky, které nebyly
žádným způsobem předčištěny. Dodatečným vyčištěním je tedy možno obsah příměsí
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a nečistot významnou měrou snížit. Průměrné hodnoty obsahu příměsí byly za sledované
období velmi rozdílné. Jak je patrné z tabulky č. 2, pohybovaly se od 4,0 % do 8,5 %. Právě
hodnota 8,5 %, které bylo dosaženo v roce 2006 byla vyšší než povoluje ČSN 461100-2:2001.
Průměrné hodnoty ve všech ostatních letech byly v souladu s požadavkem normy.
Žito
Z výsledků hodnocení kvality žitného zrna vyplývá, že jednotlivé roky lze rozdělit na roky, ve kterých
bylo sklizeno zrno s velmi vysokou kvalitou. Tyto roky (2003, 2004, 2007 a 2008) jsou
charakterizovány podílem vyhovujících parametrů vyšším než 90 %. Druhou skupinu tvoří roky
(2002, 2005, 2006) s nižšími podíly vyhovujících vzorků. Jak vyplývá z tabulky č. 3, nejnižší kvalitu
za celé sledované období mělo žitné zrno sklizené v roce 2006. Naopak nejkvalitnější žitné zrno bylo
sklizeno v roce 2007.
Tabulka č. 3 Procentický podíl vzorků žita vyhovujících ČSN 461100-4
Parametr/Rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Objemová hmotnost

73

99

96

88

59

100

97

Číslo poklesu

44

93

94

52

30

98

93

Obsah příměsí

94

92

98

82

73

95

93

Z tabulky č. 3 je patrné, že nejproblematičtějším parametrem, ve kterém žitné zrno nejčastěji
nevyhoví požadavku ČSN 461100-4:2001, je číslo poklesu. Číslo poklesu vyjadřuje, stejně
jako u pšenice, aktivitu amylolytických enzymů v zrnu (Inglett, 1974). Vlastnosti sacharidoamylasového komplexu jsou významným ukazatelem technologické kvality žitného zrna.
Přítomnost α-amylasy a snadnější hydrolýza škrobů může vést k tomu, že se vytvoří nadbytek
dextrinů a cukrů, což může způsobit tvorbu vlhké, lepkavé a jakoby nedopečené střídy
(Muchová et al., 1996).
Jak je patrné z tabulky č. 4, nejhorší vlastnosti sacharido-amylasového komplexu a nejnižší
průměrné hodnoty čísla poklesu bylo dosaženo v letech 2002 a 2006, ve kterých vyhovělo
ČSN 461100-4:2001 jen 44 a 30 % vzorků, což je nejméně vzorků za celé sledované období
2002–2008 (tabulka č. 3).
Tabulka č. 4 Průměrné hodnoty parametrů
Parametr
Objemová hmotnost
Číslo poklesu
Obsah příměsí

2002
71,8
120
5,1

2003
75,3
184
6,9

2004
75,0
200
4,7

2005
73,5
141
7,3

2006
71,0
121
10,4

2007
75,6
233
5,8

2008
75,3
224
5,2
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Průměrná objemová hmotnost žitného zrna se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí
71,0–75,6 kg·hl-1. Relativně vysoké podíly vyhovujících vzorků (tabulka č. 3), dokládají, že
vzorky splňovaly požadavek ČSN 461100-4:2001, která uvádí jako minimální objemovou
hmotnost 70,0 kg·hl-1.
Posledním sledovaným parametrem byl obsah příměsí. U žita, stejně jako u pšenice, je obsah
příměsí ukazatelem znečištění zrna různými druhy příměsí (zrn cizích obilovin, mechanicky
poškozených zrn, porostlých zrn atd.) a nečistot (cizí látky, cizí semena atd.). Při interpretaci
výsledků je nutno vzít v úvahu, že analyzovány byly vzorky přímo od kombajnu, tj. vzorky,
které nebyly žádným způsobem předčištěny. Dodatečným vyčištěním je tedy možno obsah
příměsí a nečistot významnou měrou snížit. Jak je patrné z tabulky č. 4, pohyboval se obsah
příměsí ve vzorcích od 4,7 % do 10,4 %, což je v souladu s požadavkem ČSN 461100-4:2001
Průměrné hodnoty ve všech ostatních letech byly v souladu s požadavkem normy.
ZÁVĚR
Pšeničné zrno je nenahraditelnou surovinou na výrobu kynutých pekárenských výrobků.
Kvalita pšeničného zrna byla sledována v období let 2002–2008. Ve sledovaném období bylo
nejméně kvalitní zrno sklizeno v roce 2005. Naopak nejvyšší kvalitu mělo zrno sklizené
v roce 2007. Pokud vzorky pšeničného zrna ve sledovaném období nevyhověly požadavkům
ČSN 461100-2:2001, bylo to nejčastěji z důvodu vysokého obsahu příměsí, nízkého obsahu
dusíkatých látek v sušině, příp. z důvodu nízké objemové hmotnosti.
Druhou nejčastěji používanou obilovinou pro výrobu chleba a pečiva je žito
(Secale cereale L.). Nejnižší kvalitu za celé sledované období mělo žitné zrno sklizené v roce
2006. Naopak nejkvalitnější žitné zrno bylo sklizeno v roce 2007.
PODĚKOVÁNÍ

Práce byla provedena za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR - Projekt QC1096 a
QG50041.
SOUHRN
Pekárenská výroba nejčastěji zpracovává mouku vymletou ze zralého zrna pšenice obecné
(Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) a žita (Secale cereale L.). Požadavky na jakost
pšeničného a žitného zrna upravuje ČSN 461100-2 a ČSN 461100-4. Sdělení shrnuje
výsledky hodnocení jakosti pšeničného a žitného zrna, které bylo sklizeno v České republice
v období 2002-2008. Jakost byla každoročně hodnocena přibližně u 1000 sklizňových vzorků
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pšenice a asi 100 sklizňových vzorků žita. Jakost pšeničného zrna byla nejvyšší v roce 2007,
kdy ve všech sledovaných jakostních parametrech vyhovělo požadavkům ČSN 49 %
hodnocených vzorků. Naopak nejhorší jakost mělo pšeničné zrno sklizené v roce 2005.
Všechny jakostní parametry byly v souladu s požadavky ČSN 461100-2 jen u 18 % vzorků.
Jakost žitného zrna byla nejvyšší v roce 2007, kdy ve všech sledovaných jakostních
parametrech vyhovělo ČSN 93 % hodnocených vzorků. Naopak nejhorší jakost mělo žitné
zrno sklizené v roce 2006, ve kterém jakostní požadavky ČSN 461100-4 splnilo pouze 20 %
vzorků.
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Abstract
Rheological properties of egg fluids in relation to different storing time and temperature were
investigated. The eggs of two brown egg-laying breeds (Bar Plymouth Rock and Rhode Island

Red) were stored for up to 2 months at constant temperatures ranging from 4 °C to 16 °C. The
dynamic viscosity was measured by rotational viscometer as a function of shear rate. It was
found that yolk samples exhibited shear-thinning (pseudoplastic) and thixotropic behavior.
The shear-thinning behavior was fitted well into simple models (with satisfying correlation r2
> 0.98). For selected shearing rate, the viscosity was measured in dependence on shearing
time. The time-dependant viscosity decreased rapidly with time and at lower share rates
reached an equilibrium state. The time-dependant viscosity was also found to decrease with
storage time.
Keywords: egg yolk, rheological behavior, modeling
MATERIAL AND METHODS
Egg fluids samples
Research was focused on evaluating of egg fluids of two brown egg-laying breeds. In
particular: Bar Plymouth Rock, denoted as BPR and Rhode Island Red, denoted as RIR. The
eggs were subsequently stored under different temperatures (4 °C, 8 °C, 12 °C and 16 °C) in
unchangeable conditions for the period of 0, 1, 2, 3, 4, and 8 weeks.
Measuring device
Dynamic viscosity η [Pas], which is the ratio of shear stress τ [Pa] and share rate γ&[s-1] was
measured on the digital rotary viscometer Anton Paar DV3-P. Generally, the dynamic
viscosity depends on several quantities or variables, such as physical-chemical structure of the
sample, temperature, pressure, time, and shear rate. Measuring device of the rotary viscometer
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was of parallel cylinder geometry. The DV-3 P is a rotational viscometer, based on measuring
the torque of a spindle rotating in the sample at a given speed.
RESULTS AND DISCUSSION
Viscosity measurement as a function of share rate
Samples were examined at room temperature (~20 °C). The dynamic viscosity of egg yolks of
two breeds (BPR and RIR) were measured as a function of strain rate. The measurements
were carried out with increasing shear rate. The shear rate varied from 0.17 to 68 s-1. The
duration of experiment was generally set to 10 min but other durations were carried out with
similar results. It was found that viscosity values are very similar and there is no possibility to
identify laying hen breed by determining yolk viscosity. The dependence shown that yolks
exhibit shear-thinning behavior. The shear-thinning behavior was expected in yolk since its
texture is affected by weak physical bonds and hydrophobic interactions (Atilgan and
Unluturk, 2008; Velez-Ruiz, 2002). Main components of egg yolk are triacylglycerols,
phospholipids, proteins, and carbohydrates. The fall in viscosity of yolk with shear rate seems
to be a result of destruction of the interactions.
The measurement of increasing shear rate shows a hysteresis loop, which indicates that yolk
exhibited a thixotropic behavior. The thixotropic behavior is a characteristic of yolk
regardless of the storage time. It should be stated here that the hysteresis behavior cannot be
used quantitatively to determine the effect of storage time on the thixotropic behavior of yolk.
The effect of storage time was also investigated. At constant shear rate the viscosity decreases
with increasing storage time. The decrease in viscosity of yolk with storage time indicates
decreasing number of interactions in yolk structure occurring during storage. Sakanaka et al.
(2000) have observed that the complex modulus of yolk (under similar conditions as in the
present study) decreased with time. They found the decrease of gel presence with storing
time. Their explanation was that, throughout the storage period, component rearrangement
was in progress and less contacts were present. It seems that rearrangement of the structure
network is responsible for the decrease in the dynamic viscosity.
The non-Newtonian viscosity of fresh yolk was modeled using three simple models:
•b

η = a γ + c (R2 = 0.9582), η = a +

b
•

γ

•

•

(R2 = 0.7572), and η = a exp(b γ ) + c exp(d γ ) (R2 = 0.9774.

To model the flow behavior and to fit measured data with computed curves, curve fitting
application (MATLAB) was used.
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Influence of storing temperature
Another effect of storing was evaluated when monitoring the influence of different storing
temperature on viscosity of yolk. The eggs were kept in constant temperature conditions for 1,
2, 3, 4, and 8 weeks. The yolks were then examined under two share rates, namely 3.4 s-1 and
68 s-1. To compare received data with the value of fresh yolk could be also a helpful tool. In
the case of yolk sheared at 3.4 s-1, this quantity had a value of 2023 mPa.s. The clear
definition of dependence of yolk viscosity on storing time is not statistically provable.
Especially when comparing the values determined after initial periods of storing at 4 °C
and 8 °C or final periods of storing at 8 °C and 12 °C. But generally, without specifying
particular values, following statement is possible. Egg storing time and temperature influence
viscosity of yolk. The viscosity of yolk is decreasing with storing time. Definite decrease of
viscosity between the samples stored 1 week (fresh alternatively) and 8 weeks is clearly
detectable. Similar statement is possible when evaluating influence of storing temperature. All
samples exhibited viscosity decrease with increasing storing temperature. When combining
both impacts (extending storing period and raising storing temperature) the decrease of
viscosity is rather important. Exemplifying is possible through comparing viscosity of fresh
yolk (2023 mPa.s) and viscosity of yolk separated from egg stored for 8 weeks in 16 °C
(425 mPa.s). The viscosity of second mentioned sample shows only 21 % of value of fresh
sample.

Time-dependent flow properties
The time-dependent viscosity of yolk was measured at constant shear rates of 0.34 and 51 s−1.
At a constant shear rate, the dynamic viscosity decreases rapidly with time within first 5 min
of shearing and approaches a constant value corresponding to an equilibrium state after
approximately 40 min. These results were deduced from comparing several experiments and
measuring conditions. Initial rapid decrease can be result of shear-induced breakdown of the
internal structure of the material. The rate and extent of viscosity reduction depend on both
the applied shear rate and the resting time. Continuing reduction of viscosity value and
absence of equilibrium state (common at lower share rates) can be explained as an influence
of sample heating in experimental device as a consequence of rather high share rate. Authors
suppose that in case of completion of measuring device with thermoregulator, equilibrium
state effect would appear even at this share rate. This problem is also solved in literature
(Abu-Jdayil, 2003).
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Also time-dependant behavior was modeled using similar procedure as in previous case.
Two simple models of following form were applied:

η = a exp(bt ) + c exp(dt ) (R2 = 0.9893), η = at b + c (R2 = 0.8991).
Again, the exponential fitting with R2 = 0.9893 showed the best match with experimental
data. Proposed simple model could be used for predicting yolk behavior loaded at similar
conditions.

CONCLUSIONS
Experiments were performed to investigate the effect of storage time and temperature on the
flow behavior of egg fluids. The eggs were stored at different temperatures (from 4 °C to 16
°C) for different time periods up to 8 weeks. The samples were shared at different rates
(0.34 – 68 s-1) and shared for rather long times – up to 7000 s. Some samples were left to rest
at room temperature for 1, 2, 3 and 4 days and the changes in viscosity were monitored. No
difference between rheological behavior of two examined hen breeds were statistically
provable. Yolk exhibited shear-thinning and thixotropic behavior regardless of the storage
time or temperature. At constant shear rate, the dynamic viscosity of yolk decreased with
storage time. The value of viscosity measured after 8 weeks of storing at 16 °C reached only
21% of viscosity of fresh sample. On the contrary, resting the sample at room temperature in
open container increased viscosity value. The value after three-day rest increased for 25%.
The time-dependant viscosity decreased rapidly with time and at lower share rates reached an
equilibrium stage. The time-dependant viscosity was also found to decrease with storage time.
The non-Newtonian behavior of yolk as well as time-dependant behavior was modeled using
simple models. The exponential fitting exhibited generally the best results.
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SOUHRN
Byl sledován vliv délky a teploty skladování na reologické charakteristiky vaječných tekutin.
Pro experimenty byla použita vejce dvou plemen slepic, a to Plymutky žíhané a Rodajlendky
červené. Vejce byla skladována při různých teplotách (4-16 °C) po dobu dvou měsíců.
V týdenních intervalech byly odebírány vzorky, na kterých byla realizována příslušná měření.
Pomocí digitálního rotačního viskozimetru byla měřena dynamická viskozita jako funkce
rychlosti deformace. Bylo zjištěno, že žloutky se chovají jako pseudoplastický a tixotropní
materiál. Pseudoplastické chování bylo modelováno pomocí jednoduchých matematických
modelů. Bylo dosaženo uspokojivých shod mezi experimentálními a vypočtenými daty
s korelačními koeficienty až r2 > 0,98). Pro vybrané rychlosti deformace byla viskozita
měřena a sledována jako funkce délky zatěžování. Časově závislá viskozita s délkou
zatěžování výrazně klesala a u nižších rychlostí deformace dosáhla vyrovnané hodnoty. Také
časově závislá viskozita klesala s délkou skladování vajec.
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ZMĚNY MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU
VLIVEM STADIA LAKTACE
Martin Skýpala – Gustav Chládek
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of this study was to found out influence of stage of lactation on milk yield and
composition of milk of Holstein cattle on the first lactation breed in the school farm Žabčice.
The samples of milk were taken from the morning milking. We measure the milk yield, milk
fat yield, milk protein yield, milk fat content, milk protein content, protein /fat ratio, milk
lactose content, somatic cell count. The dairy cows were divided out 2 groups: group 1 (n =
39, to 200.day of lactation) and group 2 (n = 40, more than 200. day of lactation). We found
high significant influence (P<0,01) in milk yield, milk fat yield and milk protein yield. The
significantly influence (P<0,05) was found in protein/fat ratio. No significantly influence was
found in milk fat content, milk protein yield, milk lactose content and somatic cell count.
Keywords: cow, milk, stage of lactation
ÚVOD
Pro mléčnou užitkovost krav je důležitá nejen produkce mléka, ale také produkce jeho
jednotlivých složek (ŽIŽLAVSKÝ et al., 1989). Mléčná užitkovost má v průběhu laktace
některé zákonitosti, které jsou v jednotlivých stádech více či méně zřetelné, neboť mimo
genotypu jsou pro produkci významné i vnější podmínky chovu a jejich úroveň, zdravotní
stav jednotlivých zvířat i celého stáda (BARTES a HOLUBÁŘ, 2005).
Laktací – čili laktačním obdobím se nazývá období tvorby mléka od porodu do zaprahnutí
(HROUZ a ŠUBRT, 2000). Produkce a složení mléka se mění se stádiem laktace nebo dobou
produkce mléka (SCOTT et al., 1996). Pokud uvážíme 305 denní laktaci, období produkce
normálního mléka bez 5 dní po otelení je 300 dní (SEMJAN et al., 1987). Denní dojivost
zjištěnou v kontrolních dnech lze vyjádřit graficky do tzv. laktační křivky (PAŠEK et al.,
1983). Typická laktační křivka je popisována jako zvyšování produkce mléka od otelení až po
maximální výtěžnost, udržení maximální výtěžnosti a poté množství mléka klesá až do konce
laktace (GROSSMAN et al., 1999).
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MATERIÁL A METODY
K experimentu bylo použito mléko krav holštýnského plemene na 1. laktaci chovaných na
ŠZP Žabčice. Krávy byly ustájeny ve stejné stáji a krmeny shodnou krmnou dávkou. Vzorky
mléka byly odebírány z ranního dojení pomocí zařízení Tru-test. Zjišťovalo se množství
mléka, produkce tuku, produkce bílkovin, obsah tuku, obsah bílkovin, poměr tuk:bílkovina,
obsah laktózy, počet somatických buněk. Dojnice byly rozděleny na 2 skupiny: skupina 1 (n =
39, do 200. dne laktace) a skupina 2 (n = 41, nad 200. den laktace). Mléko bylo analyzováno
ve VÚCHS v Rapotíně na přístrojích Milko-scan 133 B (obsah bílkovin, obsah tuku, obsah
laktózy) a PSB fossomatic 90 (počet somatických buněk).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Tab. 1 Průměrné hodnoty (x), jejich směrodatné odchylky (Sx) a variační koeficienty (Vx, %)
sledovaných ukazatelů u skupin 1 a 2
skupina 1

skupina 2

stat.průk.
Ukazatel
x
x
Sx
Vx (%)
Sx
Vx (%)
nádoj (kg)
15,0
2,7
18,0
12,7
2,4
18,9
**
tuk (%)
4,13
0,77
18,61
4,20
0,58
13,72
NS
tuk (kg)
0,61
0,12
19,01
0,53
0,12
22,32
**
bílkoviny (%) 3,18
0,26
8,16
3,54
0,35
9,93
**
bílkoviny (kg) 0,48
0,09
18,05
0,45
0,07
16,66
NS
T/B
1,31
0,26
20,23
1,19
0,14
11,57
*
laktóza (%)
4,99
0,13
2,61
4,93
0,23
4,71
NS
PSB (tis./ml)
141
141
100
175
233
133
NS
**vysoce statisticky průkazný vliv (P<0,01), *statisticky průkazný vliv (P<0,05), NS - statisticky neprůkazný vliv

Naměřili jsme vysoce statisticky větší (P<0,01) množství mléka u skupiny 1 (15,0 kg), než u
skupiny 2 (12,7 kg), což je ve shodě s SCHUTZ et al., (1990); SHARMA et al., (1990). Také
u obsahu tuku v mléce jsme pozorovali na konci laktace vyšší než na začátku (skupina 1 –
4,13 %; skupina 2 - 4,20 %). Nízký obsah tuku v první půli laktace a jeho zvýšený obsah na
konci laktace zmiňuje také GAJDŮŠEK (2003). Vyšší obsah tuku na konci laktace zjistil také
MILLER et al. (2006), oproti tomu GARNSWORTHY et al. (2006) uvádí hodnotu obsahu
tuku na konci laktace průkazně nižší.
Produkce tuku byla na konci laktace vysoce statisticky průkazně nižší, než na začátku laktace
(skupina 1 – 0,61 kg; skupina 2 – 0,53 kg). V případě produkce tuku nižší hodnotu na konci
laktace vypočítal také SCHUTZ et al. (1990).
Obsah bílkovin byl vysoce statisticky průkazně vyšší u skupiny 2 (3,54 %) než u skupiny 1
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(3,18 %). Taktéž v případě obsahu bílkovin jsou naše výsledky ve shodě s SUCHÁNKEM et
al. (1973).
Produkce bílkovin v průběhu laktace mírně klesala (skupina 1 – 0,48 kg; skupina 2 – 0,45 kg),
což je ve shodě s BARTES a HOLUBÁŘ (2005).
Zjistili jsme u 1. skupiny jsme průměrnou hodnotu 1,31 a u 2. skupiny 1,19. Také ČEJNA
a CHLÁDEK (2006) uvádějí, že s postupující laktací klesá poměr tuk:bílkovina.
Obsah laktózy byl u 1. skupiny 4,99 % u 2. skupiny poklesl na 4,93 %. Pokles laktózy v
průběhu laktace popisují i SEMJAN et al. (1987), TEPLÝ et al. (1979).
Zjistili jsme, že u skupiny 1 bylo v mléce v průměru 141 000 somatických buněk v 1 ml a u
skupiny 2 175 000 somatických buněk v 1 ml. Zvyšování počtu somatických buněk ke konci
laktace uvádí také DE VLIEGHER et al. (2004).
ZÁVĚR
Zjistili jsme vysoce statisticky průkazný rozdíl (P<0,01) mezi množstvím mléka u skupin
1 (n = 39; do 200. dne laktace) a 2 (n = 41; nad 200. den laktace), kdy se potvrzuje,
že s postupující laktací klesá množství mléka. Vysoce statisticky průkazný rozdíl (P<0,01)
je i mezi produkcí tuku u skupiny 1 a 2 a obsahem bílkovin. Ty spolu s tuky mají opačnou
tendenci, tedy s postupující laktací dochází k jejich nárůstu. Statisticky průkazně vyšší
hodnota (P<0,05) byla mezi poměrem tuk:bílkovina u skupiny 1. U ostatních ukazatelů (obsah
tuku, produkce bílkovin, obsah laktózy a počet somatických buněk) byly zjištěné rozdíly
statisticky neprůkazné.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného záměru č. MSM6215648905 „Biologické a
technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“
uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
SOUHRN
Cílem této práce bylo zjistit vliv stadia laktace na množství a složení mléka dojnic
holštýnského plemene na 1. laktaci chovaných na ŠZP Žabčice. Vzorky mléka byly odebírány
z ranního dojení. Zjišťovalo se množství mléka (kg), produkce tuku (kg), produkce bílkovin
(kg), obsah tuku (%), obsah bílkovin (%), poměr tuk:bílkovina, obsah laktózy (%), počet
somatických buněk (tis./1 ml). Dojnice byly rozděleny na 2 skupiny: skupina 1 (n = 39, do
200. dne laktace) a skupina 2 (n = 41, nad 200. den laktace).
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Byl zjištěn vysoce statisticky průkazný rozdíl (P<0,01) mezi skupinami 1 a 2 u množství
mléka (15 kg; 12,7 kg), produkce tuku (0,61 kg; 0,53 kg) obsahu bílkovin (3,18 %; 3,54 %).
Statisticky průkazný rozdíl (P<0,05) mezi skupinami 1 a 2 byl zjištěn u poměru tuk: bílkovina
(1,31; 1,19). Statisticky neprůkazné rozdíly byly zjištěny u obsahu tuku, produkce bílkovin,
obsahu laktózy a počtu somatických buněk.
.
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VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA OBSAH BIOGENNÍCH AMINŮ
A POLYAMINŮ V ČERSTVÝCH KOZÍCH SÝRECH
Eva Standarová - Hana Přidalová – Ivana Borkovcová - Michaela Dračková - Bohumíra
Janštová - Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno

Abstract
The aim of this study was to determine chemical composition and concentration of biogenic
amines (BAs) in goat cheeses produced by Czech farms. Vacuum packaged cheese samples
were stored at 5 °C within 7 weeks. Physico-chemical parameters (pH, titratable acidity, fat,
dry matter, water activity, NaCl) were analyzed, specified by the Czech National Standards.
BAs were studied as dansyl derivates by the RP-HPLC method with fluorescence detection,
histamine was determined using a PDA detector. The principal amines were histamine
(19.11 mg.kg-1) and tyramine (7.68 mg.kg-1). The present concentrations of spermidine,
putrescine and cadaverine were low. Effect of storage time on the content of BAs was
determined and BAs were significantly higher in cheeses after 7 weeks storage compared to
BAs in fresh cheeses (p < 0.01) as far as total BAs as the individual BAs. No sample reached
the total BAs level, that has been considered to be toxic for common consumer.
The higher content of water, low pH and high salt content makes favourable conditions for
growth microorganism and also for production of BAs. The storage conditions effect on BAs
formation are relevant to reducing the risk from the consumption of cheese high in BAs.
Keywords: biogenic amines, goat cheeses, physico-chemical parameters, Czech farm.
MATERIÁL A METODY
Vzorky přírodních čerstvých kozích sýrů byly získány z kozí farmy v Jihomoravském kraji
České republiky. Farma chová 75 koz plemene bílá krátkosrstá koza na 1. až 8. laktaci, dojení
probíhalo 2krát denně. Výroba sýrů byla z jednodenní produkce z pasterovaného mléka
(72 °C po dobu 20 minut), zchlazeného na teplotu maximálně 8 °C. Pasterizované mléko
slouží jako surovina pro výrobu čerstvých sýrů, které jsou následně distribuovány do
prodejen. Sledovali jsme čerstvé přírodní sýry v 0. a 7. týdnu skladování. Kozí sýr byl
vakuově balený s trvanlivostí do 8 týdnů. U vzorků kozích sýrů byly stanoveny vybrané
fyzikálně-chemické parametry dle platných ČSN ISO norem. Titrační kyselost, pH a tuk
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podle ČSN 57 0107 (1966), sušinu podle ČSN 57 0107 část 3 (1982), chlorid sodný podle
ČSN 57 0107 část 12 (1982) a vodní aktivitu podle ČSN ISO 21807 (2006).
Pro stanovení vybraných biogenních aminů - BA (tryptaminu, kadaverinu, histaminu,
tyraminu a 2-fenylethylaminu) a polyaminů - PA (putrescinu, sperminu a spermidinu) byla
použita metoda dle Paulsena et al., (1997). BA byly extrahovány z potravinové matrice
kyselinou chlorovodíkovou a následně byly stanovovány jako dansylderiváty metodou RPHPLC s gradientovou elucí a fluorescenční detekcí, histamin byl stanoven na PDA detektoru.
Analýzy byly prováděny na kapalinovém chromatografu Alliance 2695 (Waters, USA)
s detektory PDA 2996 a fluorescenčním detektorem 2475. Byly použity chromatografické
kolony Zorbax Eclipse XDB C18 (Agilent, USA), 150 x 4,6mm, 5µm s předklonkou Zorbax
30mm x 4,6mm, 5µm, při teplotě kolony 35 °C, nástřiku 10µl a průtoku 1 ml.min-1 a
gradientová eluce dle Paulsena et al., (1997). Detekce byla prováděna při λ ex /λ em = 330/500
nm, detekce v UV oblasti při 254 nm. Měření bylo vyhodnoceno programem Empower
fluorescence software (Waters, USA). Všechny chemické znaky byly získány měřením
duplicitních vzorků. Výsledky měření byly podrobeny statistickému zhodnocení. Byly
stanoveny základní statistické charakteristiky a testovací průkaznost souborů (Studentův
t-test). Ke statistickému vyhodnocení dat byl použit statistický software STAT Plus, VÚVeL,
Brno, ČR (Matoušková et al., 1992).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky fyzikálně-chemických analýz jsou uvedeny v tabulce č. 1. Obsah sušiny se během
skladování zvýšil na rozdíl od pH a aktivity vody, které klesly (p < 0,01). Pokles titrační
kyselosti (p < 0,01), byl v rozporu s výsledky práce Abdalla a Mohameda (2009), kteří
sledovali čerstvý vakuově balený sýr, vyrobený z pasterizovaného mléka, a jeho chemické
parametry v průběhu skladování. Owni a Hamid (2008) při sledování vlivu doby skladování
na chemické parametry bílého sýra zaznamenali obdobné významné (p < 0,01) zvýšení
obsahu tuku během skladování. Snížení obsahu soli po 7. týdnu skladování nebylo významné,
což je v souladu s prací Kilice et al., (2004). Jakost kozích sýrů závisí tedy na řadě faktorů.
Zvýšený obsah vody, nízký obsah soli a nízké pH vytváří optimální podmínky pro růst
mikroorganismů, a tím i pro tvorbu BA. Příčinou zvýšené tvorby BA může být primární nebo
sekundární kontaminace z nářadí a zařízení. Chybou může být i netěsnost obalu a umožnění
přístupu kyslíku do výrobku, a tím růst anaerobních a fakultativně anaerobních
mikroorganismů.
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Tabulka č. 1: Fyzikálně-chemické parametry v 0. a 7. týdnu skladování při 5 °C
Fyzikálně-chemické parametry kozích sýrů
sušina (%)

SH a

pH

tuk (%)

aw a

NaCl (%)

Týdny

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

Průměr

45,64

48,24

5,08

4,79

102

94,67

21,42

23,53

2,24

2,29

0,982

0,973

Max

47,22

50,34

5,12

4,82

105

98,50

23,00

25,95

2,72

2,34

0,988

0,980

Min

44,08

47,82

4,98

4,76

100

87,50

20,00

21,75

2,01

2,22

0,978

0,971

aº

SH = titrační kyselost, a w = aktivita vody, Max = maximální hodnota, Min = minimální hodnota, n = 6

U čerstvých kozích sýrů byly hlavními aminy histamin a tyramin, kdežto obsahy kadaverinu,
putrescinu, spermidinu a tryptaminu byly nízké. Fenylethylamin prokázán nebyl (Obr. č.1).
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Obr.č.1: Obsah BA v kozích sýrech v 0. a 7. týdnech skladování 5 °C

Spermin byl detekován ojediněle a spolu se spermidinem (1 – 2 mg.kg-1) je jeho výskyt
přisuzován surovině (Novella-Rodríguez et al., 2002). U sledovaných vzorků nebylo
stanoveno toxické množství BA v sýrech, které by mohlo ohrozit běžného konzumenta
(900 mg.kg-1) (Spanier et al., 1991) a ani maximální stanovené koncentrace histaminu a
tyraminu nejsou toxikologicky významné (100 mg histaminu na kg způsobuje intoxikaci
histaminem, 100 – 800 mg tyraminu na kg potraviny tzv. reakci na sýr (Halász et al., 1994)).
Obsah celkových i jednotlivých BA rostl během skladování a to významně (p < 0,01).
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Výsledkem naší studie z vybraných parametrů byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi
obsahy BA u čerstvých kozích sýrů a kozích sýrů po 7. týdnu skladování (p < 0,01).
ZÁVĚR
Při skladování kozích sýrů rostly koncentrace jednotlivých i celkových BA. Čerstvé kozí sýry
byly charakterizovány zvýšenými obsahy histaminu a tyraminu, které však nedosáhly
uváděných toxikologických dávek pro sýr. Znalost vlivu různých podmínek skladování na
tvorbu BA v sýrech, je důležitým faktorem k možnosti posouzení rizika spojeného s jejich
konzumací potravin. Dodržování čistoty a technologických postupů při výrobě a skladování je
předpokladem dobré hygienické kvality kozích sýrů a součastně i omezení rizika spojeného
s konzumací sýrů tohoto typu.
PODĚKOVÁNÍ

Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM 6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.

SOUHRN
V předkládané práci jsme sledovali zastoupení biogenních aminů v čerstvých kozích sýrech
během skladování při teplotě 5 °C a to v 0. a 7. týdnu skladování. Vzorky sýrů pocházely
z kozí farmy v Jihomoravském kraji České republiky. Kozí sýr byl vakuově balený s dobou
spotřeby 8 týdnů. U vzorků byly stanoveny fyzikálně-chemické parametry (pH, SH, tuk,
sušina, a w a NaCl) podle ČSN ISO norem. Vybrané biogenní aminy byly stanoveny metodou
RP-HPLC s fluorescenční detekcí, histamin byl detekován pomocí PDA detektoru. U vzorků
čerstvých kozích sýrů byly hlavními stanovenými aminy histamin (19,11 mg.kg-1), tyramin
(7,6 mg.kg-1), dále tryptamin, putrescin a kadaverin. Ostatní BA byly stanoveny v nízkých
koncentracích. Výsledkem naší studie vybraných parametrů byl zjištěn statisticky významný
rozdíl mezi kozími sýry čerstvými a kozími sýry po 7. týdnu skladování (p < 0,01). Zvýšený
obsah vody, nízký obsah soli a nízké pH vytváří optimální podmínky pro růst
mikroorganismů a tím i pro tvorbu BA. Znalost podmínek skladování na tvorbu BA v sýrech
je důležité k posouzení rizika spojeného s jejich konzumací.
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ELISA SOUPRAVY PRO STANOVENÍ ALERGENNÍCH PROTEINŮ HOŘČICE
A LEPKU
Štumr František2 – Tomková Květa2 – Dvorská Pavla2 – Gabrovská Dana1 –
Rysová Jana1 – Hanák Petr1 – Nesládková Kateřina3 – Hušková Martina3 – Plicka Jan3
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3 – Immunotech a.s. a Beckman Coulter Company, Radiová 1, Praha

Abstract
The SEDIUM RD Company and Food Research Institute in Prague has developed the ELISA
kit for the determination of allergic proteins in mustard named Mustard ELISA Kit. This kit is
suitable for the quantitative determination of mustard proteins (Sinapsis alba, Brassica

juncea, etc.) in the concentration range between 50 – 1500 ng/mL in raw and heat treated
foodstuff.
The Gliadin ELISA Kit originated in cooperation with Immunotech a.s., and is suitable for
quantitative determination of prolamins from wheat and rye in the concentration range
between 20 – 320 ng/mL and for the detection of barley prolamins. The detection of the
content of prolamins plays an important role in enabling the selection of food for patients who
suffer from any form of gluten intolerance, especially for celiac and allergic individuals.
These kits within other kits of SEDIUM RD Company have contributed to improving the
system of food safety.
Keywords: ELISA, allergen, mustard, gliadin, prolamins, wheat
ÚVOD
Potravinovou alergií se rozumí neadekvátní imunologická odpověď organismu na nějakou
součást konzumované potraviny nebo na potravinu samotnou. Nebezpečí potravinových
alergií spočívá na rozdíl od tzv. běžných alergií ve skutečnosti, že překročení prahového
množství alergenu ve zkonzumované potravě může mít za následek těžký anafilaktický šok,
nezřídka končící smrtí. Potravinové alergie jsou podmíněny geneticky – četnost jejich výskytu
tzv. prevalence je udávána kolem 1,5 % v celkové populaci, ale až celých 8 % u dětí. Zásadní
význam má skutečnost, že neexistuje beze zbytku účinná léčba těchto alergií. Jediným
řešením, jak předejít klinickým projevům je absolutní vyloučení konzumace potravin
obsahující i prahové množství příslušného alergenu.
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MATERIÁL A METODY
Mustard ELISA Kit - Kat.č. FA 00508, SEDIUM RD s.r.o. je určen pro kvantitativní
stanovení obsahu hořčice (Sinapsis alba, Brassica juncea, Brassica nigra) v syrových
i tepelně upravených potravinách.
Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s hořčicí. V prvním
kroku reagují hořčičné proteiny z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt
analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační
destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém
reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou –
s navázanými proteiny hořčice. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná
peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení
je úměrná koncentraci hořčice v kalibrátorech a vzorcích.
Parametry soupravy:
Mez detekce (LOD):

0.06 ppm (mg/kg)

Mez stanovitelnosti (LOQ):

0.15 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační škály:

0.5 – 15 ppm

Doba použitelnosti soupravy:

12 měsíců (při 2 – 8 °C)

Zkřížené reakce:

Reakce s jinými proteiny nejsou známy.

Doba trvání přípravy vzorku a extrakce:

1 hodina (10 vzorků)

Doba trvání ELISA stanovení:

2 hodiny a 10 minut

Gliadin ELISA Kit – Kat.č. FA 00608, SEDIUM RD, s.r.o. je vhodná pro kvantitativní
stanovení prolaminů pocházejících z pšenice a žita a pro detekci přítomnosti protaminů
ječmene.
ELISA stanovení gliadinu je stanovení sendvičového typu, které probíhá ve dvou
imunologických krocích. Kalibrátory nebo zředěné extrakty jsou inkubovány v jamkách,
pokrytých dvěma monoklonálními protilátkami proti gliadinu. Na tyto protilátky se během
inkubace gliadin naváže. Po inkubaci a promytí se do jamek přidá konjugát polyklonální
protilátky proti glyadinu s křenovou peroxidázou a ten se prostřednictvím komplexu
protilátky s antigenem naváže na pevnou fázi. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách
navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého
zabarvení je úměrná koncentraci gliadinu v kalibrátorech a zředěných extraktech.
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Parametry soupravy:
Rozsah kalibrační škály:

20 – 320 ng/mL

Doba použitelnosti soupravy:

12 měsíců (při 2 – 8 °C)

Specifita:

Pšenice

100%

Žito

od 90 do 110%

Ječmen

od 5 do 10%

Kukuřice

0%

Rýže

0%

Pohanka

0%

Doba trvání přípravy vzorku a extrakce:

30 minut (10 vzorků)

Doba trvání ELISA stanovení:

3 hodiny a 10 minut

VÝSLEDKY A DISKUSE
Obě vyvinuté soupravy byly podrobeny validačním testům, jenž zahrnovaly citlivost soupravy
(LOD, LOQ), opakovatelnost (ve stanovení, mezi stanoveními), správnost a zátěžové testy
(drift, tepelné zátěže standardů, desek, konjugátu a celé soupravy). Na závěr byl sestaven
mezilaboratorní kruhový test (jehož se účastnily i zahraniční pracoviště).
Takto otestované a zvalidované soupravy jsou uvedeny na trh a nabídnuty zákazníkům spolu
s dalšími soupravami na stanovení alergenních složek v potravinách.
ZÁVĚR
Našim záměrem je navrhnout, validovat a uvést do praxe spolehlivé, citlivé a finančně
dostupné imunochemické metody na stanovení vybraných alergenních složek v potravinách,
včetně doporučené metodiky extrakce z komplexních potravinářských komodit. Tyto metody
jsou určeny pro kontrolní orgány státní správy a potravinářské laboratoře.
Adresa
Květa Tomková, SEDIUM RD s.r.o., Nemošice 29, 530 03 Pardubice, tel.: +420 466301322, fax: +420
466301321, e-mail: kveta.tomkova@sedium-rd.cz
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ANALÝZA KVALITY POTRAVINÁŘSKÉ PŠENICE
VE VZTAHU K JAKOSTI HLADKÉ MOUKY A PEČIVA
Ivan Švec, Marie Hrušková
Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 6, 166 28 Praha 6

Abstract
For statistical analysis of interrelations between wheat grain, milling, flour, dough and bread
features, samples of variety (201) and commercial (80) wheat and retail flour (40) were
collected in period of 2003-2006. Quality analysis was done from-grain-to-bread, including
grain properties and analytics determination, milling test, flour analytics and rheology
behaviour description, and baking test and bread parameters evaluation. Correlation analysis
(P = 99%) confirmed known bindings between protein content and quality, and also together
with viscoelastic properties of non-fermented dough – significant correlation between
alveograph energy and grain (GP) and flour protein (FP) contents and Zeleny’s test (ZT)
(r = 0.37, 0.64, and 0.43, respectively) were found. Specific bread volume (SBV) was affected
by both protein properties (r = 0.19, 0.26 and 0.23 for GP, FP and ZT, respectively) and also
by activity of amylolytic enzymes (correlation to flour Falling Number was -0.26). Further, it
depended also on fermentograph dough volume, maturograph dough resistance as well as
water absorption (r = 0.27, 0.17, 0.17, respectively). Anyway, occurrence and strength of
calculated correlations depended directly on sample set composition, as shown statistical
analyses in five reciprocally independent subsets.
Keywords: wheat quality; correlation analysis; viscoelastic behaviour; fermented dough

rheology; baking test
MATERIÁL A METODY
Jakost potravinářské pšenice je ovlivněna řadou vnějších a vnitřních faktorů jako odrůda,
ročník, režim a lokalita pěstování (Trethowan et al. 2001; Capouchová a Petr, 2004; Konopka
et al., 2004). Výkyvy v kvalitě je potřeba permanentně sledovat pomocí dohodnutých
parametrů, aby byla zachována vyrovnaná kvalita mlýnských a pekařských výrobků.
Jednotlivé ukazatele jsou na sobě jak technologicky, tak matematicky závislé, jak dokládá
výzkum

VÚMPP

Praha
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z let 1980-90.
Pro analýzu jakostních vztahů potravinářské pšenice a z ní vyrobených meziproduktů a
výrobků bylo použito 321 vzorků z 5 dílčích souborů (3 odrůdové, 1 komerční pšenice a 1
maloobchodní mouky) z let 2003–2006. Vlastnosti zrna a hladké mouky byly popsány
základními jakostními znaky. Reologické znaky mouky hodnotí vybrané ukazatele získané
měřením na alveografu, Dále bylo sledováno chování těsta ve třech fázích fermentace
(fermentograf,

maturograf,

přístroj Tab. 1 Jakostní profil hodnoceného souboru
OTG) a byl proveden pekařský pokus
podle interní metodiky VŠCHT Praha.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Soubor vzorků potravinářské pšenice
a pšeničné mouky se podle svého
původu vyznačuje širokým rozsahem
kvalitativních znaků, který popisují
minimální, maximální a průměrné
hodnoty.

Jejich

rozložení

ve

sledovaném souboru je hodnoceno
směrodatnou odchylkou a variačním
koeficientem (Tab. 1). Z výsledků je
zřejmé, že pro hodnocení kvality
pšenice nejvíce kolísaly hodnoty pro
HTZ, obsah mokrého lepku a číslo
poklesu zrna. Při hodnocení pšeničné
mouky byl zjištěn nejvyšší variační
koeficient pro Zelenyho test (22,9 %).
V úzkém

rozmezí

se

naopak

pohybovaly hodnoty pro objemovou
hmotnost a obsah popela zrna. Při
hodnocení mlecího pokusu byl zjištěn
nízký rozptyl pro výtěžnost mouky
(VK 5,7 %). Viskoelastické vlastnosti
těsta podle alveografické zkoušky

Proměnná Průměr Min. Max. Sm. odch.
81
71 90
3,146
OH
42,6 30,7 70,0
5,501
HTZ
51
36 60
5,025
Tvrd
1,82 1,62 1,99
0,065
P.z.
24,7 13,0 34,4
3,385
M.l.z.
13,0 9,2 16,3
1,088
B.z.
321
62 477
65,161
ČP z.
52,9 21,1 67,6
8,773
Výt.kr.
82,4 66,9 98,4
5,136
Lušt.kr.
65,9 43,8 73,2
3,788
Výt.m.
0,59 0,48 0,76
0,062
P.m.
32,5 18,4 46,9
4,560
M.l.m.
12,3 8,6 16,1
1,221
B.m.
47
20 72
10,763
Zeleny
351
89 482
60,428
ČP m.
137
46 865
124,537
Palv
63
15 231
39,428
Lalv
2,37 0,60 10,14
1,361
Palv/Lalv
183
48 398
66,604
Walv
76
38 98
9,803
Vt
55
31 84
9,138
Tfer
117
56 145
12,395
Vpl
37
26 60
5,554
Tmat
711 450 1165 110,793
Ot
221 100 400
27,593
Pt
8
2
18
3,042
Smat
397 235 565
54,989
V0
552 315 785
84,099
V11
552 380 858
75,214
V22
155
-55 365
63,663
V22-V0
51,6 40,0 62,0
3,585
Vaz
333 211 459
46,911
Mo
0,60 0,31 0,82
0,072
v/d
17,5 5,4 35,8
5,618
Pen
14
7
29
3,243
Senz

VK (%)
3,9%
12,9%
9,9%
3,6%
13,7%
8,4%
20,3%
16,6%
6,2%
5,7%
10,5%
14,0%
10,0%
22,9%
17,2%
91,0%
62,4%
57,4%
36,5%
13,0%
16,6%
10,6%
15,1%
15,6%
12,5%
37,3%
13,9%
15,2%
13,6%
41,1%
7,0%
14,1%
12,0%
32,1%
23,4%
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byly zjištěny v širším rozmezí než

1,00

většina uzančních znaků kynutého těsta.

0,80

-0,20

Výsledky korelační analýzy v dílčích

-0,40

1,00

autorů (Konopka et al, 2004; Souza

které

zachycují relace mezi sílou prokázaných

0,00
-0,20

korelací k tvrdosti zrna, bílkovinám

Palv/Lalv

Obr. 1-3,

Vpl

reprezentují

Mo

vzorků

0,20

Vaz

kvality potravinářské pšenice pro 321

0,40

P.m.

pšenice. Průřez komplexním rozborem

0,60

Tvrd

vzorků

V22

souboru

Zeleny

složení

Walv

na

B.z.

závisí

P=99 %
0,80
Párový korelační koeficient r

et al, 2004), že četnost a síla korelací

V22

Obr. 1 Průkazné korelace k tvrdosti zrna

Pen

souborech potvrdily závěry ostatních

P.m.

senzorické hodnocení.

Mo

0,00
B.z.

měrný objem než pro penetraci střídy a

0,20

Výt.m.

byl zjištěn menší rozptyl pro tvar a

Zeleny

10 a 20 %. Při hodnocení kvality pečiva

0,40

Palv/Lalv

variačních koe-ficientů převážně mezi

0,60

Walv

hodnoty

B.m.

jsou

Vpl

parametry

Vaz

tyto

Párový korelační koeficient r

Pro

P=99 %

-0,40

mouky a měrnému objemu pečiva. Tyto Obr. 2 Průkazné korelace k bílkovinám mouky
tři vybrané parametry ovlivnily resp.

1,00

závisely na 14 dalších jakostních a

0,80

mouky

-0,40

potvrzuje

také

Monsalve-

Gonzalez a Pomeranz (1993) pro soubor

Vaz

ČP z.

-0,20

Tvrd

silný. Relace tvrdosti zrna a vaznosti

B.z.

0,00
Zeleny

objemy plynů lze označit jako středně

0,20

B.m.

korelací (Obr. 1), kdy vztah k vaznosti a

0,40

V22

Pro tvrdost pšenice bylo prokázáno 11

0,60

Pen

vertikály.

Párový korelační koeficient r

technologických znacích celé obilní

P=99 %

Obr. 3 Průkazné korelace k měrnému objemu pečiva

odrůd HRW. S dal-šími prokázanými korelacemi mezi tvrdostí zrna, obsahem bílkovin,
Zelenyho testem a alveografickými znaky (Palv/Lalv, Walv) koresponduje výzkum Amiour

et al. (2001).
Středně silné korelace pro obsah bílkovin mouky byly zjištěny k alveografické energii
(r = 0,64) a Zelenyho testu (r = 0,52) (Obr. 2) stejně jako prokázali Amiour et al. (2001) pro

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

23 francouzských odrůd pšenice ze sklizně 1998 a Zanetti et al. (2001) pro švýcarské pšenice
ze sklizní 1996-1998. Potvrdil se rovněž významný vliv bílkovin mouky na vlastnosti těsta a
výsledek pekařského pokusu.
Nižší četnost významných korelací k měrnému objemu pečiva než v případě tvrdosti zrna a
bíl kovin mouky lze vysvětlit o polovinu vyšším variačním koeficientem než v případě
prvních dvou reprezentativních znaků (Tab. 1). Z grafu (Obr. 1) lze postřehnout nejtěsnější
vazbu na penetraci střídy pečiva a objem těsta při zapékání, tedy na souvislost
v technologickém postupu. Penetrace střídy navíc zohledňuje spotřebitelskou kvalitu finálního
výrobku. Pro výsledný objem pečiva jsou jak známo rozhodující množství a kvalita bílkovin,
jak také potvrzuje analýza 1267 vzorků potravinářské pšenice z pokusů CIMMYT 1994-1996
(Trethowan et al. 2001) – byly zjištěny průkazné korelace měrného objemu k obsahu bílkovin
zrna a mouky, k SDS sedimentační hodnotě a alveografickým znakům Palv/Lalv a Walv.
ZÁVĚR
Potravinářská pšenice pro výrobu pekařských mouk, určených pro základní druhy chleba a
běžného pečiva, tvoří významný podíl v celkové produkci a je předmětem kvalitativního
hodnocení od prvovýroby po finální výrobky. Vlivem vnějších i vnitřních faktorů dochází
k časovému kolísání jakosti a tedy k permanentní potřebě sledování. Pro zastupitelnost
některých znaků pšenice se vypracovávají modely, vycházející ze statistické analýzy velkých
souborů vzorků.
Analýza rozsáhlého počtu vzorků pšenice z let 2003-2006 i jeho specifikovaných dílčích částí
ukázala závislost párových korelací mezi jednotlivými znaky na zdrojových datech. Potvrdila
se vazba měrného objemu na obsah a kvalitu bílkovin srovnatelně se zahraniční literaturou.
Spotřebitelskou jakost lze podle korelací spolehlivě popsat penetrací střídy pečiva.
PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MŠMT 60 46 13.
SOUHRN
Statistická analýza kvality pšenice od zrna po pokusný pekařský výrobek byla provedena
v souboru 321 vzorků pšenice a mouky z let 2003-2006. Robustnost souboru byla zajištěna
63% podílem odrůd, kvalitativní standard komerční pšenicí a maloobchodní moukou (25 a
12 % souboru) dílčích souborů S1-S4. Skupina S5 s 281 členy byla vytvořena sloučením
odrůdových a komerčních vzorků. Jakost potravinářské pšenice/mouky byla hodnocena
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standardními postupy pro zrno, mlynářskou kvalitu i mouku. Také bylo sledováno chování
fermentovaného těsta a byl proveden pekařský pokus. Korelační analýza byla vypočtena
v programu Statistica 7.1 a pro grafické porovnání výsledků byl použit MS Excel.
Korelační matice dílčích souborů potvrdily předpoklad interakce vlivu sledovaných faktorů
lokalita pěstování a ročník sklizně – počet prokázaných korelací byl srovnatelný mezi dílčími
soubory podle lokalit i podle ročníků sklizně. Celkově byly potvrzeny známé vazby mezi
množstvím a kvalitou bílkovin, viskoelastickými znaky těsta a výsledkem pekařského pokusu.
Alveografická energie i měrný objem pečiva významně korelovaly s obsahem bílkovin v
zrnu/mouce a se Zelenyho testem (r = 0,37/0,64 a 0,43, resp. r = 0,19/0,26 a 0,23). V souboru
S5 byly korelace měrného objemu prokázány k 50 % sledovaných znaků.
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STANOVENÍ ŠKROBU METODOU ENZYMATICKÉHO ŠTĚPENÍ
V KOMERČNÍCH DRUZÍCH RAJČATOVÝCH KEČUPŮ NA
TUZEMSKÉM TRHU
Alexandra Tauferová 1 - Bohuslava Tremlová1 - Ivan Straka2
1

Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce, VFU Brno
2

odborný poradce, Brno

Abstract
The main objective of the chemical analysis of commercial tomato ketchups was not only to
determine the content of starch used for the production of particular product but also the data,
which is many times missed out by the producers, namely the kind of used starch. Because of
these reasons, determinations of starch content were made firstly with the enzymatic starch
fissure method. Determination of starch fissure reaction rapidity with the help of catalytic
activity of enzyme α-amylase has followed. This data and also some other data from enzyme
reaction kinetics are specific for particular starch kind and enable the determination of the
used starch kind.
Keywords: ketchup, tomato ketchup, catsup, tomato sauce, starch
ÚVOD
Při studiu obsahu škrobu v rajčatovém kečupu je třeba nejprve uvést základní informace, co to
rajčatový kečup je a potom jaké druhy škrobů jsou do něho přidávány. Kečup je tedy chuťová
přísada obvykle vyrobená z rajčat. Primární ingrediencí v moderním kečupu je rajčatový
koncentrát, lihový ocet, kukuřičný sirup nebo cukr, sůl, koření a bylinné extrakty (včetně
celeru), česnekový prášek. Může obsahovat také nové koření, hřebíček, skořici, cibuli a další
zeleninu. Vyčerpávající informaci o kečupech nenacházíme jen v základních monografiích
o chemickém složení potravin (Belitz et al., 2001), ale také především v elektronických
informačních zdrojích mezi něž na prvním místě řadíme webové stránky nezávislé organizace
Wikipedia (USA) na webových stránkách en.wikipedia.org/wiki/ketchup. Nedílnou součástí
informací o kečupech je znalost chemické struktury škrobů, a sice přírodních
i modifikovaných. Informace o nich najdeme v monografii Caballero et. al. (2003), konkrétní
informace o struktuře, funkci a použití škrobu v potravinách v monografii Elliasson (2004)
a také v tuzemské monografii Velíška (2003).
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Škrob je polysacharid, který je směsí dvou polymerů glukózy – většího rozvětveného
amylopektinu a menší, většinou lineární amylózy. Škrobová zrna mají jedinečnou
mikroskopickou strukturu, díky které může zkušený pozorovatel určit i druh škrobu. Tvar a
velikost škrobových granulí se liší v závislosti na botanickém původu a podmínkách
prostředí, ve kterých plodina rostla.
Výrobci potravin často požadují škroby s lepšími vlastnostmi než jaké poskytují nativní
škroby. Cereální škroby produkují při vaření obzvlášť slabé, kohezní, gumovité pasty a
nežádoucí gely. Nicméně pomocí modifikace můžou být funkční vlastnosti škrobů vylepšeny.
Modifikace se vykonává za účelem vnesení specifických vlastností, které umožní výsledným
vařeným produktům lépe odolávat vyšším teplotám, namáhání materiálů a různým hodnotám
pH v průběhu zpracování. Modifikace mohou být chemické nebo fyzikální. K těm chemickým
řadíme oxidaci, zesítění, stabilizaci a depolymerizaci. Fyzikální modifikace vytváří
předželatinované a ve studené vodě bobtnající produkty. Modifikace může být prostá, ale
často se jedná o kombinaci dvou, tří a někdy i čtyř procesů. Jaké množství kečupu výrobci
přidávají do kečupu lze zjistit nejlépe přímo u výrobců kečupů. Obecné a průměrné hodnoty
si velmi jednoduše ověřujeme z databází o chemickém složení potravin a sice finské
(www.fineli.fi), dánské (www.foodcomp.dk), ale i státní databáze Ministerstva zahraničních
věcí USA (www.ars.usda.gov).
MATERIÁL A METODY
Při získávání rajčatových kečupů na tuzemském trhu byla vybrána reprezentativní skupina
výrobců a obchodních organizací (jednalo se o organizace Hamé, a.s., www.hame.cz, SpakVSD Austria, a.s., www.spak.cz, H. J.

Heinz CS, a.s., www.heinz.cz, Kand, s.r.o.,

www.kand.eu, Unilever ČR, spol. s r.o., www.unilever.cz a Neli, a.s., www.neli-vyskov.cz).
Jako standard byly pro stanovení fyzikálně chemických konstant zvoleny nativní

i

modifikované škroby od výrobce z Krnova, o kterém se dovídáme blíže na webových
stránkách http://www.krnovskrob.cz. I když dodavatel oznamuje fyzikálně chemické
konstanty těchto škrobů a zejména hodnoty DU (stupeň hydrolýzy škrobu tzv. glukózový
ekvivalent), není žádná z těchto hodnot natolik specifická, aby se podle těchto hodnot dal
jednoznačně určit druh škrobu.
Za metodu stanovení obsahu škrobu byla stanovena metoda dle ČSN EN 11213, přičemž byla
věnována pozornost teoretickému výkladu principu této metody z řady tuzemských i
zahraničních monografií. Jedná se o rutinní metody stanovení škrobu gravimetricky,
polarimetricky dle Ewerse, denzitometricky po kyselé hydrolýze podle učebních textů autorů
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Davídek a j. (1984), ale především o stanovení glukózy, která vzniká následkem
enzymatického štěpení jednak lineárního polymeru amylózy a dále i větveného polymeru
amylopektinu podle informací z již citované monografie Caballero et. al. (2003). Za metodu
stanovení druhu škrobu byly zvoleny reakčně kinetické konstanty při hydrolýze škrobů
enzymem α-amylázou, a sice reakční rychlost hydrolýzy, která je závislá na struktuře
polymerních molekul škrobu. Její stanovení umožnily klasické výpočty reakční rychlosti
hydrolýzy, případně výpočty, které umožňuje řada programů pro reakční kinetické výpočty.
V případě naší analýzy byl použit EnzFitter v. 2,0 od obchodní společnosti SciTech, s.r.o.
v Praze.
V experimentální práci chemické analýzy rajčatových kečupů bylo využito komerčních
souprav na stanovení glukózy výrobce Pliva-Lachema, a.s., a to typu Bio-La-test, chemikálií
výrobce a dodavatele Sigma-Aldrich, Ltd., případně pomocných chemikálií

jiných

tuzemských obchodních společností.
Ke statistickému hodnocení naměřených výsledků bylo využito metod popsaných v textu
publikace Bedáňové a Večerka (2007).
VÝSLEDKY
V laboratoři byly zjištěny hodnoty u skupiny kečupů, které jsou uvedeny v tabulce č.1.
Tabulka č. 1: Obsah škrobu v jednotlivých druzích rajčatových kečupů

vzorek č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

laboratoř
g škrobu/100g kečupu
2,1 ± 0,1
3,1 ± 0,6
2,5 ± 0,5
2,8 ± 0,2
1,9 ± 0,3
1,5 ± 0,9
2,7 ± 0,5
2,9 ± 0,3
1,6 ± 0,8
2,2 ± 0,1

údaje od výrobců
g škrobu/100g kečupu
3,1 ± 0,1
2,9 ± 0,2
2,6 ± 0,2
2,3 ± 0,2
1,2 ± 0,7
1,9 ± 0,9
2,6 ± 0,5
3,0 ± 0,1
2,5 ± 0,1
1,7 ± 0,2

Legenda: Vzorek č.1 kečup tomatový - jemný, č. 2 gurmán - ostrý kečup, č. 3 gourmet ketchup jemný, č. 4 Heinz tomato ketchup, č. 5 tomato ketchup mild - kečup jemný, č. 6 kečup Napoli - jemný č.
7 Hochmann originál – kečup jemný, č. 8 tomato ketchup - chilli, č. 9 kečup sladký, č. 10 Hellmann´s
jemný kečup
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DISKUZE
Výsledky, kterých bylo dosaženo v naší mobilní biochemické laboratoři, jsou uvedeny
v tabulce č. 1, kde jsou navíc porovnávány s průměrnými hodnotami, které poskytli na
požádání výrobci sledovaných rajčatových kečupů. Hodnoty množství škrobu v rajčatových
kečupech z dánské a finské databáze jsou obecné a nelze je pro porovnávání použít i když
číselně a řádově jsou podobné. Bylo zjištěno, že hodnoty, které uvádějí výrobci kečupů
v příbalových letácích, jsou plně ve shodě s námi naměřenými údaji metodou oboustranného
Studentova testu. Údaje o množství a druhu škrobu v rajčatových kečupech v odborné
literatuře nebyly nalezeny, a proto byly porovnávány jenom s údaji, které uvádějí výrobní a
obchodní organizace.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že výsledky, kterých bylo v naší laboratoři
dosaženo, jsou v případě množství škrobu ve shodě s údajem uváděných výrobci a v řadě
případů byl tento údaj doplněn zjištěním, jaký druh škrobu byl použit. Výrobci totiž obvykle
neuvádějí přímo druh použitého škrobu, ani koeficient DE, který napomáhá právě
k identifikaci druhu škrobu. Tento koeficient však není dostatečně charakteristický pro druh
škrobu, a proto navrhujeme využít možnosti studia reakční kinetiky katalytické aktivity
α-amylázy a v budoucnu ji využít pro určení druhu škrobu.
SOUHRN
Hlavním cílem chemické analýzy komerčních druhů rajčatových kečupů bylo nejen stanovit
množství škrobu použitého k přípravě těchto výrobků, ale také údaj, který velmi často výrobci
opomíjejí prezentovat, a to je druh použitého škrobu. Z těchto důvodů byla provedena
stanovení obsahu škrobu nejprve metodou enzymatického štěpení škrobu. Následovalo
stanovení reakční rychlosti štěpení škrobu pomocí katalytické aktivity enzymu α-amylázy.
Tento údaj a ještě i další údaje z reakční kinetiky enzymů jsou charakteristické pro určitý druh
škrobu a dovolují určit druh použitého škrobu.
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POSOUZENÍ CHUTI DROPSŮ S CITRONOVOU PŘÍCHUTÍ
Alena Váchová – Zdeňka Panovská – Dobromila Lukešová
Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, 166 28

Abstract
The objective of this work was to study sensory characteristics of lemon flavoured drops.
Four lemon samples differ in concentrations of sweeteners and acid were evaluated using
different sensory methods. Two evaluated samples, namely samples A and B, were made
under laboratory conditions. The concentrations of citric acid and sweeteners of the samples
were known.
The intensities were evaluated using rank test and unstructured graphic 100 mm line scales,
anchored at the ends with extremes for each descriptive term. For general pleasantness was
also used rank test. A sensory panel contained 20 students of ITC Prague.
Generally, the assessors preferred the lemon drops with well-balanced acid and sweet tastes.
Although in the lemon sample is expecting pronounced acid taste the sample B that had very
intensive acid taste was considered unpleasant for most assessors.
Keywords: sweets, acid taste, sweet taste, sensory evaluation
ÚVOD
Chuťový smysl je považován společně s čichem za nejvýznamnější smysl při posuzování
potravin. Laboratoř senzorické analýzy při VŠCHT Praha se již dlouhodobě zabývá také
sledováním interakcí sladké a kyselé chuti v řadě modelových i reálných vzorků.
MATERIÁL A METODY
Vybranými metodami senzorické analýzy byly posouzeny čtyři vzorky dropsů s citronovou
příchutí, které byly označeny A, B, C a D. Vzorky byly stejně aromatizovány a nelišily se ani
ve vzhledu (měly shodnou barvu, velikost, strukturu i tvar). Rozdíly ve vzorcích byly
v obsahu kyseliny citronové

a v koncentraci sladidel. Koncentrace kyseliny citronové

v sledovaných vzorcích se pohybovala v rozmezí od 11 do 25 g kg-1, obsah sladidel po
přepočtu na sladivost sacharózy se pohyboval v rozmezí 648 do 747 g kg-1. Vzorky A a B
byly připravené laboratorně. Vzorek A obsahoval nejnižší koncentraci kyseliny citronové ze
všech testovaných vzorků. Vzorek B měl naopak koncentraci kyseliny citronové nejvyšší.
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Vzorky C a D byly nakoupeny v tržní síti. Jako vzorek C byl použit výrobek Bonlimon
(ŽITO ŠUMI d.o.o., Ljubljana, Slovinsko), vzorek D byl výrobek s názvem Zozole (Zaklady
Prezmyslu Cukierniczego "Mieszko", Racibórz, Polsko).
Všechna senzorická hodnocení probíhala v senzorické laboratoři na VŠCHT Praha, která
svým vybavením odpovídá normě ISO 8589. Veškeré práce byly provedeny v souladu
s metodikami danými mezinárodní normami ISO.
Senzorických hodnocení se účastnil panel složený z 20 studentů prvního ročníku
magisterského studia z Ústavu chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha. Všichni hodnotitelé
měli základní znalosti ze senzorické analýzy. U testovaných vzorků byla sledována intenzita
kyselé a sladké chuti a celková příjemnost chuti vzorků. Vzorky byly hodnotitelům podávány
zakódované čtyřmístným číselným kódem a zabalené jednotlivě v celofánovém obalu. Před
a rovněž v průběhu testování byla mezi vzorky použita voda, jako neutralizátor ústní dutiny.
Intenzita chutí byla sledována pomocí

grafických nestrukturovaných stupnic 100 mm

dlouhých, orientovaných popiskami na obou koncích.

Hodnotitelé byli před započetím

prvního hodnocení řádně instruováni jak postupovat při hodnocení vzorků a jak zapisovat
výsledky do předem připraveného formuláře. Každý vzorek byl ponechán v ústech po dobu
3 min. a následně byly zaznamenány intenzity kyselé a sladké chuti vzorku.
Příjemnost chuti vzorků a také intenzita sladké a kyselé chuti byly sledována pomocí
pořadové zkoušky.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Statistickým zpracováním výsledků senzorického hodnocení bylo zjištěno, že existují
statisticky významné rozdíly v intenzitě kyselé i sladké chuti mezi zkoumanými vzorky
dropsů (Kruskal-Wallisův test, α = 0,05). Za nejkyselejší byl považován vzorek B, který
obsahoval nejvyšší koncentraci kyseliny citronové a relativně nejnižší obsah sacharidů (obsah
přítomných sacharidů byl vždy přepočten na sladivost sacharózy). Jako nejméně kyselý byl
hodnocen vzorek C, u kterého byl relativně nejvyšší obsah sacharidů a druhý nejnižší obsah
kyseliny citronové. Statisticky významné rozdíly v intenzitě kyselé chuti byly nalezeny mezi
vzorky A a B, B a C a mezi vzorky C a D. Za nejméně sladký byl považován vzorek B.
Statisticky významné rozdíly v intenzitě sladké chuti byly nalezeny mezi vzorky A a C, B a C
a mezi vzorky B a D. Výsledky hodnocení intenzity sladké a kyselé chuti u vzorků dropsů
jsou zachyceny na grafu na Obr. 1
Cílem pořadové zkoušky bylo uspořádat skupinu zkoušených vzorků podle intenzity kyselé
chuti vzorků dropsů A, B, C a D.
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Při hodnocení kyselosti vzorků byli hodnotitelé instruováni tak, aby po ochutnání všech
testovaných vzorků (vzorky označené A, B, C, D) vzorky seřadili vzestupně dle intenzity
kyselé chuti. Z výsledků senzorického hodnocení byly spočítány součty pořadí pro jednotlivé
vzorky a použit postup podle Friedmana. Protože vypočítaná hodnota Friedmanova kriteria
byla nižší než tabelovaná kritická hodnota, byl učiněn závěr, že nebyly nalezeny statisticky
významné rozdíly v intenzitě kyselé chuti mezi testovanými vzorky dropsů. Za stejných
podmínek jako intenzita kyselé chuti, byla u vzorků bonbonů testována pořadovým testem
i intenzita sladké chuti. Z důvodu silné kyselosti testovaných vzorků bylo toto testování pro
hodnotitele příliš náročné, a tudíž výsledky těchto testů nejsou v této práci uvedeny.
Pořadová zkouška byla použita rovněž při posouzení příjemnosti vzorků. Zpracováním
výsledků pořadové zkoušky dropsů podle příjemnosti chuti opět postupem dle Friedmana
(FR = 8,37, χ2

0,95

= 7,81; čtyři testované vzorky ) se dospělo k závěru, že na hladině α = 0,05

existují statisticky významné rozdíly v preferencích hodnotitelů mezi čtyřmi testovanými
vzorky. Za nejchutnější byl považován vzorek A, za nejméně chutný byl podle hodnotitelů
vzorek B.

Intenzita sladké chuti

Vzorek D

Vzorek A
80
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Intenzita kyselé chuti

Vzorek B

Vzorek C

Obrázek 1. Intenzita sladké a kyselé chuti dropsů s citronovou příchutí
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ZÁVĚR
Mezi zkoumanými vzorky dropsů s citronovou příchutí byly zjištěny statisticky významné
rozdíly v intenzitě kyselé i sladké chuti. Za nejkyselejší byl považován vzorek B, který
obsahoval i nejvyšší koncentraci kyseliny citronové. V případě dropsů s citronovou příchutí
se pořadová zkouška se neosvědčila jako vhodná metoda k posouzení rozdílů v intenzitách
sladké a kyselé chuti, lze ji ale použít k hodnocení příjemnosti chuti vzorků. Za nejméně
chutný byl považován vzorek s relativně nejvyšší kyselostí (vzorek B). Nejchutnější byl dle
většiny posuzovatelů modelový vzorek A. Vzorky C a D se umístily na druhém a třetím
místě.
PODĚKOVÁNÍ

Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 6046137305.
SOUHRN
Cílem práce bylo sledovat vybrané senzorické vlastnosti vzorků dropsů s citronovou příchutí.
Testování bylo provedeno na základě požadavku společnosti se sídlem v ČR, která se zabývá
výrobou a distribucí cukrovinek. Testované vzorky měly stejný tvar, velikost, barvu i obsah
aroma, lišily se však obsahem kyseliny citronové a sacharidů. Vzorky byly označeny A, B, C
a D. U všech vzorků byly známy koncentrace sladidel a kyseliny citronové. Vzorek A a B
byly modelové vzorky. Vzorky C a D byly vzorky běžně dostupné v tržní síti. Hodnotitelský
panel byl tvořen 20 hodnotiteli, studenty FPBT, VŠCHT Praha. Senzorické posouzení
intenzity kyselé a sladké chuti dropsů bylo provedeno pomocí grafických nestrukturovaných
stupnic a pořadovou zkouškou, příjemnost chuti vzorků byla sledována rovněž pomocí
pořadové zkoušky. I přesto, že se u citronových dropsů předpokládá významná kyselá chuť,
vzorek B, který byl hodnocen jako nejkyselejší

byl považován za nejméně příjemný.

Z výsledků senzorického hodnocení vyplynulo, že vyváženost kyselé a sladké chuti byla pro
příjemnost chuti citronových dropsů nejvýznamnějším faktorem.
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EFFECT OF DIETS WITH DIFFERENT FATTY ACID PATTERN ON
THE CONTENT OF FATTY ACIDS IN CHICKEN MEAT
Jiří Zelenka - Dana Bednaříková - Eva Mrkvicová - Petr Doležal
Department of Animal Nutrition and Forage Production, Mendel University of Agriculture and
Forestry, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
Effects of 1, 3, 5 or 7 % of linseed oil on the content of fatty acids in breast and thigh meat
were studied in an experiment with broiler chickens. Oils made either of the linseed cultivar
Atalante (A) with a high content of α-linolenic acid or of the cultivar Lola (L) with a
predominating content of linoleic acid were used. The diets were formulated to maintain a
constant energy/protein ratio. When feeding A, contents of all n-3 PUFA were significantly
higher, those of n-6 PUFA were lower, and the ratio of n-6/n-3 PUFA was narrower
(P<0.001) than when L was fed. With the exception of docosahexaenoic acid, the contents of
all fatty acids in breast meat were lower (P<0.001) and the n-6/n-3 PUFA ratio was from
human health point of view better than that observed in thigh meat. The narrowest n-6 to n-3
PUFA ratio (0.77:1 and 0.93:1 in breast and thigh meat, respectively) was observed at the
content 36 g of α-linolenic acid (58 g A) per kg of the diet while the widest one (13.63:1 and
17.22:1 in breast and thigh meat, respectively) at 2 g of α-linolenic acid (70 g L) per kg of the
diet.

Key words: chickens; meat quality; fatty acids; n-6/n-3 PUFA; flax cultivars

INTRODUCTION
Within polyunsaturated fatty acids (PUFA), fatty acids essential for man are linoleic acid
(C18:2n-6; LA) and α-linolenic acid (C18:3n-3; LNA), the precursors of PUFA n-6 and n-3
series. LNA competes very effectively with LA for the common fatty acid desaturases and
elongases that convert the C18 PUFA to their C20 and C22 homologues (Sargent and Tacon,
1999). Current ratio of n-6/n-3 PUFA in European people diet is 10–20 : 1 instead
recommended 1– 4 : 1 (Simopoulos, 1999).
Flax seed oil can be used as a component of feed mixtures for poultry. Some flax varieties are
rich in LNA while some others in LA. The feeding of linseed oil rich in n-3 PUFA can be an
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effective method to increase tissue levels of these FA in broiler chickens (Olomu and
Baracos, 1991; Lopez-Ferrer et al., 2001; Villaverde et al., 2006).
The aim of this study was to evaluate the effect of increasing doses of linseed oil
manufactured from seeds of varieties with markedly different contents of n-6 and n-3 PUFA,
on fatty acid pattern in poultry meat.
MATERIAL AND METHODS
The experiment was performed with 192 cockerels of Ross 308 hybrid combination, which
were fattened from Day 25 of age to Day 40 on feed mixtures containing 1; 3; 5 and 7 % of
linseed oil made either of seeds of the cultivar Atalante (A) with a predominating content of
LNA (A1; A3; A5; A7) or of seeds of the cultivar Lola (L) with a predominating content of
LA (L1; L3; L5; L7). The content of saturated fatty acids (SFA), monounsaturated fatty acids
(MUFA), LA, and LNA were 75, 104, 116, 612 g, and 77, 106, 728, 19 g in 1 kg of oil A and
L, respectively. All mixtures were formulated in such a way that the energy/protein ratios
remained practically unchanged. The supplement of oils changed in individual diets the
contents of essential FA.
The experimental scheme involved altogether 16 groups of chickens: 4 groups in two
replications received increasing amounts of linseed oil A while the other groups were fed on a
mixture containing L. Eight chickens from every group were slaughtered at the end of
experiment. Breast meat (BM) and thigh meat (TM) without skin were homogenized and
stored at –20 °C until analyses.
Total lipids were determined gravimetrically after extraction by the modified method
published by Hara and Radin (1978) using hexane: 2-propanol mixture. The extract was used
for FA determinations by gas chromatography. Fatty acid content was expressed in g/kg of
meat using recovery of the internal standard and the known total lipid content.
The data from all the determinations were subjected to analysis of variance by means of
Statistical package STATISTICA, version 6.1 (StatSoft, Inc.) applicable for multifactorial
experiments, and comparison of means were made using Duncan Multiple Range Test.

RESULTS AND DISCUSSION
With the exception of docosahexaenoic acid (C22:6n-3; DHA), the content of all FA under
study and also of lipids was highly significantly higher (P<0.001) in TM than in BM.
The n-6/n-3 PUFA ratio was significantly (P<0.001) better in BM than in TM, in which the
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level of reserve fat was higher. From this point of view, the dietetic value of BM lipids is
higher.
As far as the levels of SFA, MUFA and lipids were concerned, no significant differences
(P>0.05) between groups fed A and L were found out. Observation by Olomu and Baracos
(1991) that amounts of MUFA, especially oleic acid, were depressed, was not proved. As
long-chain PUFA were not found in the feed mixtures, they had to be formed from their
maternal LA and LNA. If higher eukaryotes are not able to elongate LNA to eicosatrienoic
acid (Leonard et al., 2004), this acid found in the meat had to be produced by microbial
population of digestive tract.
When feeding A, contents of all n-3 PUFA were highly significantly higher, those of n-6
PUFA were lower, and the ratio of n-6/n-3 PUFA was narrower (P<0.001) than when L was
fed. The supply of flax oil containing high levels of LNA resulted in an increased
accumulation of n-3 PUFA in both BM and TM in experiments accomplished also by Olomu
and Baracos (1991).
Regarding the fact that all feed mixtures showed practically the same energy/protein ratios,
the content of lipids in the meat of chickens receiving various fat levels in the diet was not
different. The only exception was their decreased content in TM of chickens receiving the
dose of 10 g of L per kg of feed. In groups fed oil with a high content of LNA, the n-6/n-3
PUFA ratio ranged from 0.85 : 1 to 2.65 : 1 and from 1.01 : 1 to 3.26 : 1, and when chickens
were fed oil with a high level of LA, the ratio ranged from 7.31 : 1 to 13.63 : 1 and from
10.09 : 1 to 17.22 : 1 in BM and TM, respectively.
Dependences of the content of lipids, total SFA, MUFA, PUFA, n-3 and n-6 PUFA upon the
level of linseed oil in the diet within the range from 1 to 7 % were expressed by means of
linear regression equations. Regarding the fact that their composition was rather different,
calculations were carried out separately for each type of oil. Regression coefficients were
significant only in the case of PUFA. Observation mentioned by Villaverde et al. (2006) that
an increase in PUFA content in the diet significantly decreased total content of FA in TM and
total content of MUFA and SFA in the BM and TM was not corroborated. However, similarly
as in experiments performed by these authors, also in our experiment the amount of retained
PUFA was significantly increased.
The mean contents of all PUFA and dependences of n-6 and n-3 FA content in meat upon the
level of LA and LNA in the diet are presented in Table 1. When using L, the increasing level
of LA in feed was associated with significantly increasing levels of all n-6 PUFA in meat.
When using A which is not so rich in LA, the increase in LA content in TM was not
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significant as well as changes in the content of γ-linolenic acid in BM and TM and
arachidonic acid (C20:4n-6; AA) in BM. The content of AA in TM and adrenic acid (C22:4n6; ADA) significantly (P<0.01) decreased in both tissues. The downtrend of ADA in TM was
stopped at the level of 14 g of LA/kg of diet. This was the consequence of a high content of
LNA in A. As the production of n-3 metabolites is preferred to that of n-6 metabolites, the
observed decrease in ADA production could be explained on the base of a rapid increase in
production of competitive clupanodonic acid. It is obvious that in enzymatic competition
between n-6 and n-3 FA families there was a lack of enzyme required for the elongation of
AA.
The content of LNA in meat increased significantly (P<0.01) in dependence on its increasing
content in the feed ration; the response to an increase in LNA level in feed containing low
levels of this acid (L; 0.4 – 1.7 g LNA/kg) was approximately two times higher than in
chickens receiving the ration containing A (6.5 – 43.2 g LNA/kg). The influence of L on the
long-chain n-3 PUFA was not significant (P>0.05). Application of A increased the content of
all n-3 PUFA; however, the dependence for eicosapentaenoic acid (C20:5n-3; EPA) in TM
was more exactly (P<0.01) described by the second degree parabola with the maximum at the
level of 37 mg of LNA and for clupanodonic and DHA by parabolas with maxima at the level
of LNA in the diet 41 g and 30 g for BM, and 35 g and 27 g for TM, respectively. It is
probable that for higher levels the performance of this enzymatic system is not sufficient.
Lopez-Ferrer et al. (2001) found out that increasing dietary levels of LNA resulted in an
increase in contents of EPA and DHA in TM; in our experiment, however, this observation
for DHA was not corroborated. Our results reinforce the theory that broiler chickens show a
limited capacity to desaturate and elongate the chain of LNA (Lopez-Ferrer et al., 1999).
The application of linseed oil rich in LNA resulted in a very narrow n-6/n-3 ratio in the
meat. The dependences on the level of LNA were not linear, they were more exactly (P<0.01)
expressed by the parabola equations
Y BM = 3.51 – 0.154 X + 0.002158 X2; r = 0.942;
Y TM = 4.31 – 0.185 X + 0.002529 X2; r = 0.970;

with the minimum values of the n-6/n-3 ratio 0.77 : 1 and 0.93 : 1 at LNA content 36 g and 37
g per kg of the feed mixture for BM and TM, respectively. These amounts of LNA were
assured by the inclusion of 5.8 % and 5.9 % of A into the diet. Regarding a limited capacity of
the enzymatic system, the supply of higher levels of oil is already too high.
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CONCLUSIONS
When including linseed oil with a high content of α-linolenic acid into the feed mixture it
would be possible to produce poultry meat with a high content of n-3 PUFA as a functional
food. It was demonstrated that flax oil originating from classical cultivars can be a very
attractive component of feed mixtures while that originating from cultivars that were
intentionally developed for a low content of α-linolenic acid can be unsuitable.
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Table 1. Dependence of fatty acid contents in the meat on the level of linoleic acid and α-linolenic acid
in the diet
X - content of fatty acid in g/kg of
diet

C 18:2n-6

b

A1 - A7

BM

155 ± 10.3**

34.8

TM

611 ± 32.0**

426.7

C 18:2n-6

0.490

16.749

0.242

BM

278 ± 25.2

45.2

6.451 **

TM

1057 ± 76.3

367.5

19.081 **

A1 - A7

BM

L1 - L7

C18:3n-6

1.1 ± 0.07**

1.1

0.005
-0,155

TM

4.8 ± 0.25**

6.5

BM

2.3 ± 0.18

1.0

r

10.919 **

14.2 - 58.4
7.6 - 14.5

0.036 **

0.738
0.035
0.289
0.594

TM

8.6 ± 0.60

5.0

A1 - A7

BM

23.0 ± 0.83**

23.2

-0,023

0.013

7.6 - 14.5

0.101 **

0.755

14.2 - 58.4

0.497

TM

47.0 ± 1.76**

70.8

-2.157 **

0.565

BM

43.1 ± 1.69

35.5

0.209 *

0.364

14.2 - 58.4

TM

81.7 ± 3.56

A1 - A7

BM

L1 - L7

7.6 - 14.5

C 20:4n-6

0.466 *

0.386

6.7

-0.270 **

0.651

6.6 ± 0.46**

15.0

-0.759 **

0.767

12.7 ± 0.74

7.4

0.145 **

0.583

14.2 - 58.4

TM

21.3 ± 1.17

13.5

0.218 **

0.553

A1 - A7

BM

119 ± 15.0**

0.6

4.782 **

0.782

6.5 - 43.2

TM

411 ± 40.7**

79.0

13.346 **

0.807

L1 - L7

C 22:4n-6

C 18:3n-3

TM

64.8

3.7 ± 0.19**

BM

L1 - L7

BM

14.8 ± 1.41

2.8

11.533 **

0.662

0.4 - 1.7

TM

59.8 ± 3.48

35.3

23.577 **

0.549

A1 - A7

BM

3.4 ± 0.33**

0.4

0.121 **

0.888

6.5 - 43.2

TM

5.5 ± 0.51**

1.2

0.174 **

0.834
0.196

L1 - L7

C 18:3n-3

a

7.6 - 14.5
L1 - L7

C 20:3n-3

BM

0.4 ± 0.04

0.3

0.091

0.4 - 1.7

TM

0.2 ± 0.10

0.1

0.148

0.122

A1 - A7

BM

12.0 ± 0.92**

4.3

0.307 **

0.822

TM

25.8 ± 1.41**

15.6

0.411 **

0.717

BM

2.2 ± 0.23

2.7

-0.433
-0.850

6.5 - 43.2
L1 - L7

C 20:5n-3

0.4 - 1.7

TM

5.4 ± 0.69

6.3

A1 - A7

BM

20.2 ± 1.17**

10.2

TM

31.6 ± 1.42**

21.8

BM

7.3 ± 0.28

7.5

6.5 - 43.2
L1 - L7

C 22:5n-3

0.152
0.100

0.402 **

0.847

0.395 **

0.682

-0.149

0.043

0.4 - 1.7

TM

10.7 ± 0.51

10.1

0.549

0.087

A1 - A7

BM

14.1 ± 1.20**

10.4

0.150

0.308

6.5 - 43.2
L1 - L7
0.4 - 1.7
1)

Y = a + bX

Y - content in mg/100 g of meat1)

C 22:6n-3

TM

12.8 ± 0.54

11.7

0.040

0.184

BM

9.4 ± 0.82

10.7

-1.258

0.124

TM

11.1 ± 1.15

11.9

-0.753

0.053

mean ± standard error of the mean
BM - breast meat
TM - thigh meat
A1 - A7 - diets containing 1 - 7 % of oil Atalante
L1 - L7 - diets containing 1 - 7 % of oil Lola
r - correlation coefficients
a, b - parameters of equation
Significance of the difference between A and L and of regression coefficient b * P<0.05 ** P<0.01
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Abstract
The relatioship between different levels of n-6 and n-3 PUFA in chicken breast and thigh
meat and organoleptic characteristics of meat was studied. Chickens were fed diets containing
1, 3, 5 or 7 per cent of oil made either of seeds of the linseed cultivar Atalante (A) with a high
content of α-linolenic acid or of the cultivar Lola (L) with a predominating content of linoleic
acid. Meat of chickens fed L showed better sensory characteristics than meat of birds fed A.
When tissue contained n-3 PUFA more than 180 mg/100 g, i.e. in thigh meat when chickens
fed 3 % or more A and in breast meat when fed 7 % A, a significant fishy odour and taste as
well as a slight oily aftertaste were recorded. Texture, tenderness and juiciness of breast meat
did not differ significantly (P>0.05) in groups fed different diets. Thigh meat in the group
with 1 % A was significantly (P<0.05) more fibrous than in the group with 7 % L; however,
there were no differences in texture among other groups. Thigh meat of chickens fed L was
tenderer, juicier and tastier than of those fed A. Tenderness and juiciness were the highest in
the group fed 7 % of L. There is only a limited possibility to increase the intake of n-3 PUFA
without any risk of changes in sensory characteristics of meat. If the levels of α-linolenic acid
in the diet were 6.5 and 31 g/kg and the n-6/n-3 PUFA ratios in the meat were 3.3:1 and 0.9:1,
respectively, the organoleptic value of thigh meat and breast meat was not significantly
deteriorated.
Keywords: chicken meat; organoleptic properties; linseed oil; PUFA

INTRODUCTION
The content of individual polyunsaturated fatty acids (PUFA) in poultry meat depends to a
great extent on their content in the diet. An enrichment of poultry products with n-3 PUFA
may provide an excellent alternative source of these acids in the human diet.
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Unsaturated lipids readily undergo oxidation to produce peroxides and aldehydes. The
oxidative stability of unsaturated lipids decreases as their degree of unsaturation increases.
The balance of volatile compounds resulting from an oxidative breakdown of n-3 PUFA
causes the occurrence of fishy aroma and off-taste characteristic for meat of poultry fed
higher level of n-3 PUFA (Rymer and Givens, 2005).
When trying to product meat as a functional food with an increased content of n-3 PUFA it is
therefore necessary to find a balance between maximising n-3 PUFA content in edible tissues
and maintaining an acceptable taste in the final product.
MATERIALS AND METHODS
Chickens were fed diets containing 1, 3, 5 or 7 per cent of oil made either of seeds of the
linseed cultivar Atalante (A) with a high content of α-linolenic acid or of the cultivar Lola (L)
with a predominating content of linoleic acid. The content of fatty acids in the diets and in the
meat are in the Table 1.
For sensory analyses four chickens from each group were used. Breast meat and thigh meat
without skin were separated from carcasses after cooling, put in freeze bags, chilled on ice
until rigor shortening has passed and frozen until the sensory analyses were carried out.
The frozen meat was allowed to thaw to an internal core temperature of 1 °C. The breast meat
and thigh meat were individually wrapped in double aluminium foil, placed on an oven-plate
and baked in an electric household oven at 200 °C to the final core temperature of 85 °C. The
temperature was measured by inserting a digital thermometer into meat.
Sensory evaluation of baked meat was performed by a trained sensory panel consisting of ten
subjects. The 100 mm unstructured line scales were labelled as follows: Odour: unpleasant –
very pleasant; texture: finely fibrous - extremely fibrous; tenderness: very tough – very
tender; juiciness: very dry – very juicy; total taste: unpleasant – typical chicken flavour; oily
aftertaste: without oily aftertaste – very intensive oily aftertaste.
After heat treatment, each specimen was cut into ten pieces. This “sub-samples” were
presented to panel in a sequence ensuring that each panellist received the same part of the
meat every time. All samples were labelled, randomised and served warm (40 - 50 °C). The
odour was evaluated immediately while flavour and texture attributes were evaluated after
cutting the sample. Eight poultry samples, one chicken from each diet group, were assessed in
one session. The sensory evaluation was carried out in four sessions.
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RESULTS AND DISCUSSION
The panel mean scores for each attribute of sensory characteristics evaluated on a hundred
point scale are listed in the Table 2. Meat of chickens fed L showed better sensory
characteristics than meat of birds fed A. When tissue contained n-3 PUFA more than 180
mg/100 g, i.e. in thigh meat when chickens fed 3 % or more A and in breast meat when fed
7 % A, a significant fishy odour and taste as well as a slight oily aftertaste were recorded.
Texture, tenderness and juiciness of breast meat did not differ significantly (P>0.05) in groups
fed different diets. Thigh meat in the group with 1 % A was significantly (P<0.05) more
fibrous than in the group with 7 % L; however, there were no differences in texture among
other groups. Thigh meat of chickens fed L was tenderer, juicier and tastier than of those fed
A. Tenderness and juiciness were the highest in the group fed 7 % of L. There is only a
limited possibility to increase the intake of n-3 PUFA without any risk of changes in sensory
characteristics of meat. If the levels of α-linolenic acid in the diet were 6.5 and 31 g/kg and
the n-6/n-3 PUFA ratios in the meat were 3.3:1 and 0.9:1, respectively, the organoleptic value
of thigh meat and breast meat was not significantly deteriorated. Such meat can be considered
as functional food.
Similarly to our results also Bou et al. (2005) did not detect a lower consumer acceptability of
thigh meat when feeding 1.25 % of linseed oil. Neither Gonzales-Esquerra and Leeson (2000)
with content 14.5 g α-linolenic acid in 1 kg of diet nor Valavan et al. (2006) with 3 % of
linseed oil in the diet mentioned decreased organoleptic quality of thigh meat. We did not
confirm insignificant differences in sensory assesment of breast and thigh meat mentioned by
López-Ferrer et al. (1999) who fed 8 % of linseed oil reach in α-linolenic acid and the same
level of soybean oil or sunflower oil with low levels of α-linolenic acid.
An exact requirement of α-linolenic acid for chickens has not yet been reliably determined;
for the time being, only the requirement of linoleic acid is defined. When maximising the
content of α-linolenic acid in meat it is possible to use 6.5 g α-linolenic acid per 1 kg of feed
mixture and this can be reached by the inclusion of 1 % of linseed oil reach in α-linolenic
acid.

CONCLUSIONS
If we prefer meat with favourable n-6/n-3 PUFA ratio it is suitable to use feeding oils with
a high level of α-linolenic acid. If we want to produce finely fibrous, juicy and tastier meat, it
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would be advantageous to include feeding fat with a high level of linoleic acid into the diet.
For a favourable combination of desirable organoleptic characteristics with an advantageous
level of n-3 PUFA is suitable to combine both types of oil.
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Table 1. Fatty acid contents

Atalante

Oil

Atalante
Lola

Thigh meat

Lola

Breast meat

Tissue

Content in g/kg of
the diet
Level of
oil in the
feed g/kg 18:2n-6 18:3n-3

Content in mg/100 g of the meat
18:2n-6 18:3n-6 20:4n-6 22:4n-6 18:3n-3 20:3n-3 20:5n-3 22:5n-3 22:6n-3

n-6

n-3

n-6/n-3

10

7.57

6.48

111.1

1.1

23.9

4.8

28.2

1.0

5.7

11.2

8.6

140.9

54.7

2.7

30

9.89

18.72

165.0

1.3

21.8

4.0

104.9

3.0

10.7

18.9

16.9

192.1

154.3

1.3

50

12.01

30.97

142.6

1.0

22.9

3.2

129.3

4.2

14.4

25.3

16.1

169.7

189.4

0.9

70

14.53

43.21

200.9

1.2

23.4

3.0

215.3

5.5

17.0

25.5

15.0

228.5

278.2

0.9

10

14.22

0.44

147.5

1.5

37.1

8.9

8.3

0.3

2.6

7.4

9.0

194.9

27.5

7.3

30

28.78

0.83

222.8

2.2

42.2

11.3

11.4

0.4

2.0

7.3

10.8

278.4

31.9

9.0

50

43.61

1.23

308.4

2.3

47.5

16.1

17.9

0.5

2.7

7.4

10.5

374.4

39.0

9.9

70

58.44

1.65

434.6

3.2

45.6

14.5

21.6

0.4

1.8

7.2

7.4

497.9

38.4

13.6

10

7.57

6.48

513.1

5.2

55.7

9.8

130.1

2.1

15.1

21.3

10.9

583.9

179.4

3.3

30

9.89

18.72

667.3

5.4

49.6

7.0

380.0

5.0

27.5

32.5

13.1

729.1

458.0

1.6

50

12.01

30.97

601.5

4.4

41.0

5.1

496.4

6.4

29.1

36.6

15.3

652.0

583.8

1.1

70

14.53

43.21

661.8

4.3

41.8

4.6

635.9

8.7

31.4

36.0

11.8

712.6

723.8

1.0

10

14.22

0.44

607.0

6.2

69.1

15.9

43.1

0.1

5.2

10.2

10.7

698.2

69.3

10.1

30

28.78

0.83

962.2

8.4

76.4

18.4

58.7

0.1

7.0

10.5

11.0

1065.4

87.3

11.7

50

43.61

1.23

1194.2

8.9

95.4

27.4

64.8

0.5

4.3

11.7

13.7

1325.9

94.9

14.1

70

58.44

1.65

1465.1

11.0

85.8

23.7

72.9

0.2

5.0

10.5

8.9

1585.7

97.5

17.2
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Table 2. Sensory analysis - Tukey test

Atalante

Oil

Atalante
Lola

Thigh meat

Lola

Breast meat

Tissue

abcd

Mean values of sensory characteristics - mm of unstructured line scales

Level of
oil in the
feed g/kg

n

10

40

53.05

30

40

53.10

50

40

49.98

70

40

44.48

10

40

54.98

30

40

54.65

50

40

53.18

70

40

53.85

10

40

55.40

30

40

51.50

50

40

50.03

70

40

48.30

10

40

57.38

30

40

58.53

50

40

58.75

70

40

61.68

Odour

Texture
a
a
ab
b
a
a
a
a
bcd
cde
de
e
abc
ab
ab
a

50.53
51.55
51.05
49.78
50.75
48.73
49.93
51.48
52.08
48.93
50.05
49.13
50.23
48.05
46.78
46.00

Tenderness
a
a
a
a
a
a
a
a
a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
b

- means with different superscripts in the same tissue differ significantly P<0.05

50.52
49.02
50.00
48.70
45.50
48.00
43.80
44.15
50.55
50.37
50.37
53.37
56.22
56.10
60.30
61.82

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
ab
ac
ac
bc
c

Juiciness
46.83
46.30
49.85
48.23
48.73
48.33
52.08
49.05
51.70
50.30
50.40
53.58
55.65
54.88
60.28
61.00

a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
ab
ab
a
a

Total taste
52.50
51.58
49.93
45.60
54.90
51.40
55.45
52.48
54.65
48.73
48.38
42.38
60.30
60.53
63.18
61.58

ab
ab
ab
b
a
ab
a
ab
bc
cd
cd
d
ab
ab
a
ab

Oily aftertaste
0.08
0.63
0.00
3.43
0.15
0.48
0.05
1.03
3.98
11.18
18.38
14.80
2.78
1.08
2.75
1.70

b
b
b
a
b
b
b
ab
bc
ac
a
a
bc
b
bc
b
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VLIV LUPINY BÍLÉ NA ZASTOUPENÍ MASTNÝCH KYSELIN
V LIPIDICKÉ SLOŽCE SVALOVINY PRASAT
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Abstract
Current situation can be characterized by a lack of protein feed sources and lupine is
considered as a strategic crop for development of new vegetable diets for monogastric
animals. According to prospective studies lupine has been included among eight potential
vegetable protein sources for the use in feed and food production. The purpose of the present
study was to evaluate the effect of soya replacement with various percentages of dehulled
seeds of white lupine cv. Butan in the diets for pigs on the fatty acid profile in their muscles.
Fifty hybrid Pn x (LW x L x Du) pigs allocated into 5 groups were used in the experiment. In
4 experimental diets, soya was partly (50%) or completely (100%) replaced with whole (WL)
or dehulled (DL) lupine seed; control diet contained extracted soybean meal. Feeding a diet
containing lupine caused non-significant reduction in the content of linoleic acid (C 18:2 n-6)
in MLLT; on the other hand, the content of linolenic acid (C 18:3 n-3) increased by 33% in
comparison with control animals. A significant (P<0.05) favourable decrease in the ratio of n6 to n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) in muscles of experimental pigs (5.23) compared
with control pigs (8.75) is beneficial to production of pork as a functional food with
favourable physiological effects.
Keywords: lupine, whole seeds, dehulling, pork, fatty acid, n-6/n-3 PUFA
ÚVOD
Vzniklá situace ve výživě hospodářských zvířat spočívající v nedostatku kvalitních
proteinových krmiv (zákaz zkrmování masokostních mouček – BSE, cena rybí moučky, krize
v importu sóji do Evropy – GMO, snížení zásob tuzemských surovin, produkce biopaliv)
vytváří potřebu hledat tuzemské zdroje kvalitního proteinu do diet, zejména monogastrických
zvířat. Lupina se v posledním období považuje za strategickou plodinu při řešení produkce
biologicky hodnotných bílkovin ve výživě zvířat. Prospektivní studie řadí lupinu mezi osm
perspektivních zdrojů rostlinných proteinů k produkci krmiv a potravin (Dijkstra a kol., 2003)
Při výnosu 30 až 50 q/ha činí potenciální produkce až 2000 kg/ha proteinu. Semena lupiny se
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vyznačují vysokým obsahem dusíkatých látek (28 – 42 %) a tuku (4 – 12%) s vysokým
podílem nenasycených mastných kyselin, jejichž zastoupení činí až 80 %. Semena kulturních
odrůd lupiny neobsahují prakticky žádné inhibitory proteáz a lektiny (fytohemaglutininy), a
proto na rozdíl od sóji není nezbytné termické ošetření pro výživu monogastrických zvířat.
Cílem práce bylo zjistit, zda zkrmování šrotu z celého nebo odslupkovaného semene bílé
lupiny, cv. Butan v krmné směsi prasat při různé míře náhrady sóji ovlivní profil mastných
kyselin vepřového masa.
MATERIÁL A METODY
Pokus byl proveden u 50 prasat finální hybridní kombinace Pu x (LW x L x Du) se stejným
podílem pohlaví (50:50 %), rozdělených do pěti skupin (n=10), s počáteční průměrnou
Tabulka 1 Komponentní a živinové složení pokusných diet
Dieta*

Komponenta (%)
Pšenice
Ječmen
Sojový extrahovaný šrot 46% N-l
Lupina
L – lyzin HCl 40%
DL – methionin 40%
L – tryptophan 10%
L – threonin 20%
BOLIFOR DCP-N
Krmná sůl
Mletý vápenec
A1-CDP-HD 0.2%1

1

2

3

4

5

49,00
39,00
8,00
1,00
0,10
0,50
1,10
0,40
0,70
0,20

46,50
39,00
4,00
6,30
1,05
0,15
0,10
0,50
1,10
0,40
0,70
0,20

44,00
39,00
12,70
1,10
0,20
0,10
0,55
1,10
0,40
0,65
0,20

47,95
39,00
4,00
4,70
1,10
0,15
0,15
0,55
1,10
0,40
0,70
0,20

46,95
39,00
9,40
1,20
0,20
0,25
0,60
1,10
0,40
0,70
0,20

887,8
144,6
15,2
38,7
47,0
642,3
840,8
12,8
0,65

889,2
146,8
18,8
48,6
45,9
629,1
843,3
12,7
0,65

887,6
149,8
22,8
49,8
48,3
616,9
839,3
12,6
0,65

886,4
147,4
20,2
41,1
49,2
628,5
837,2
12,8
0,65

887,4
144,1
24,2
40,5
48,9
629,7
838,5
12,8
0,65

Živiny (g/kg)
Sušina
N-látky
Tuk
Vláknina
Popel
BNLV
Organická hmota
MEp (MJ/kg)
Lyzin/ME (g/MJ)

Dieta*
1- kontrolní se SEŠ; 2- s lupinou Butan neodslupkovanou (LC 50); 3- s lupinou Butan neodslupkovanou (LC
100); 4- s lupinou Butan odslupkovanou (LO 50); 5- s lupinou Butan odslupkovanou (LO 100)

hmotností 18,3 ± 1,8 kg, v průběhu 100 dní do porážkové hmotnosti 105 kg. Kontrolní krmná
směs obsahovala vyjma ječmene, pšenice a kukuřice sójový extrahovaný šrot (SEŠ). Ve

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

čtyřech pokusných dietách (Tabulka 1) byl protein sóji částečně (50 %) nebo zcela (100 %)
nahrazen neodslupkovaným celým semenem lupiny (LC 50, LC 100) nebo lupinou
odslupkovanou (LO 50, LO 100).
Obsah sušiny, hrubého proteinu (N x 6,25), éterového extraktu, hrubé vlákniny a popela
v lupině a krmných směsích byl analyzován metodami AOAC (2001). Celkové lipidy v mase
byly extrahovány směsí chloroform-metanol (2:1 v/v) podle Folcha a kol. (1957).
Methylestery mastných kyselin v mase nejdelšího zádového svalu (MLLT) byly stanoveny
plynovou chromatografií (Hewlett Packard 5890, Palo Alto, USA) a jejich obsah byl vyjádřen
jako % podíl ze sumy mastných kyselin. Hodnoty jednotlivých sledování byly analyzovány
jednocestnou ANOVA s použitím testu podle Tukeye.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V lipidické složce lupiny bylo stanoveno 14,7 % nasycených mastných kyselin (SFA), 63,9 %
mononenasycených mastných kyselin (MUFA) a 21,1 % polynenasycených mastných kyselin
(PUFA). Poměr n-6/n-3 PUFA činil 1,79 a je ve shodě s údajem Erbase a kol. (2005). U
kontrolní diety byl tento poměr 9,52 a u pokusných diet byl v rozmezí 5,09 až 6,36.
Tabulka 2 Podíl mastných kyselin v lipidech MLLT (%)
Dieta*
Mastné kyseliny

1

2

3

4

5

SEM

Myristová C 14:0
Palmitová C 16:0
Stearová C 18:0
Palmito-olejová C 16:1
Olejová C 18:1 n-9
Octadecenová C 18:1 cis isomer
Linolová C 18:2 n-6
Linolenová C 18:3 n-3
Eikosenová C 20:1
Arachidonová C 20:4 n-6
Eikosapentaenová C 20:5 n-3
Dokosatetraenová C 22:4 n-6
Dokosapentaenová C 22:5 n-3
Dokosahexaenová C 22:6 n-3

1,66
28,01
11,18
3,52
36,72
4,10
8,69
0,71
0,26
1,55
0,19
0,21
0,21
0,09

1,70
25,14
13,28
2,89
39,61
4,33
6,42
0,75
0,29
1,08
0,11
0,18
0,20
0,06

1,49
29,13
15,00b
2,97
35,56
3,70
6,42
0,93
0,20
1,27
0,14
0,17
0,26
0,08

1,33
26,48
13,54
3,39
38,59
4,44
6,67
1,00
0,18
1,17
0,20
0,20
0,22
0,08

1,35
26,37
14,13
3,00
38,19
4,33
6,76
1,11
0,11
1,29
0,12
0,23
0,25
0,09

0,12
1,17
0,59
0,15
0,01
0,17
0,49
0,06
0,03
0,13
0,02
0,02
0,02
0,01

Σ SFA1
Σ MUFA2
Σ PUFA3
PUFA n-6
PUFA n-3
n-6/n-3

40,86
44,59
11,66
10,45
1,20
8,75

40,11
47,12
8,81
7,68
1,13
6,85

45,65
42,43
9,28
7,87
1,41
5,22B

41,34
46,60
9,55
8,04
1,51
5,33C

41,85
45,63
9,84
8,28
1,56
5,15D

1,66
1,23
0,70
0,63
0,09
0,33

Dieta*-1- kontrolní se SEŠ; 2- s lupinou Butan neodslupkovanou (LC 50); 3- s lupinou Butan neodslupkovanou (LC 100); 4s lupinou Butan odslupkovanou (LO 50); 5- s lupinou Butan odslupkovanou (LO 100)
b
1

P<0.05 SEŠ:LC100; B P<0.01 SEŠ:LC100, C P<0.01 SEŠ:LO50; D P<0.01 SEŠ:LO100
nasycené mastné kyseliny,2 mononenasycené mastné kyseliny, 3 polynenasycené mastné kyseliny
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Průkazně vyšší zastoupení stearové kyseliny (C 18:0) bylo zjištěno ve vzorcích svaloviny
skupiny LC 100 oproti kontrolní skupině (P< 0,05). Ve svalovině zvířat všech pokusných
skupin došlo ke snížení podílu linolové kyseliny (C 18:2 n-6) přibližně o 25% a ke zvýšení
linolenové kyseliny (C 18:3 n-3) o 33 % vůči kontrolním zvířatům krmených dietou se sójou.
Zařazením lupiny (LC 100, LO 50, LO 100) do diet došlo k průkaznému snížení poměru
n-6 a n-3 PUFA (P< 0,05) ve srovnání s kontrolní dietou. Informace o vlivu lupiny v dietě
prasat na zastoupení mastných kyselin v lipidické složce masa jsou ojedinělé (van Nevel a
kol., 2000; Leikus a kol., 2004). Srovnatelné výsledky dosáhly Mieczkowská a Smulikowská
(2005) při ověřování lupiny bílé, cv. Bardo v dietě brojlerových kuřat. Zastoupení a poměr n6 a n-3 PUFA ve všech tkáních závisí na jejich příjmu dietou, neboť prasata je nemohou de

novo syntetizovat (Wiseman a kol., 2000).
ZÁVĚR
Lupinou bílou, cv. Butan lze zcela nahradit v dietě výkrmových prasat suplementární sójový
protein. Její zařazení do pokusných krmných směsí průkazně snížilo poměr n-6 a n-3 PUFA
v lipidické složce vepřového masa a potenciálně se může podílet na produkci funkční
potraviny s příznivými fyziologickými účinky.
PODĚKOVÁNÍ

Práce vznikla s podporou projektu NAZV QG 60 142 a VZ MZe ČR 0002716201.
SOUHRN
V posledním období, při hrozícím nedostatku zdrojů proteinových krmiv, je lupina
považována za strategickou plodinu při vývoji nových vegetabilních diet pro monogastrická
zvířata. Prospektivní studie ji řadí mezi osm potenciálních zdrojů rostlinných proteinů
k produkci potravin a krmiv. Cílem práce bylo zjistit vliv zkrmování šrotu z celého nebo
odslupkovaného semene bílé lupiny, cv. Butan v dietě prasat při různé míře náhrady sóje na
profil mastných kyselin ve svalovině. Do experimentu bylo zařazeno 50 prasat hybridní
kombinace Pn x (LW x L x Du) rozdělených do 5 skupin. Ve 4 pokusných dietách byla sója
částečně (50%) nebo zcela (100%) nahrazena celým (LC) nebo odslupkovaným (LO)
semenem lupiny; kontrolní dieta obsahovala sójový extrahovaný šrot. Zařazením lupiny bylo
u všech pokusných zvířat zjištěno neprůkazné snížení linolové kyseliny (C 18:2 n-6)
v MLLT; naopak zastoupení linolenové kyseliny (C 18:3 n-3) bylo vyšší o 33% vůči zvířatům
kontrolním. Pozitivní, signifikantní (P<0,05) snížení poměru n-6 a n-3 polynenasycených
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mastných kyselin (PUFA) ve svalovině pokusných prasat (5,23) oproti kontrolním (8,75) je
přínosem v produkci vepřového masa jako funkční potraviny s příznivými fyziologickými
účinky.
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Příspěvky pracovníků Ústavu technologie potravin
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NUTRIČNÍ HODNOTA, OBSAH VITAMINŮ A MINERÁLNÍCH
LÁTEK V PRODUKTECH PRO REDUKČNÍ VÝŽIVU
Radka Burdychová – Hana Šulcerová – Michaela Jahnová
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of this study was comparison of recommended energy daily intake, recommended
daily intake of sugars, proteins, lipids, minerals and vitamins with an average content of these
nutrients in Diet plus products for weight reducing. One week reduction packet was used for
determination of average concentration of each nutrient in a diet. As compared to WHO
nutrition recommendations it was determined that this diet followed these recommendations.
The content of dietary fibre follows the WHO nutrition recommendation (30–35 g/day), as
well as the amounts of sugars, proteins and lipids and their percentage proportion.
Concentrations of vitamins and minerals were to low to cover recommeded daily allowances.
This diet have to be supplemented with enough of fruit and vegetable (minimum of
400 g/ day), eventually vitamins and minerals supplements can be added.
Keywords: energy intake, diet, Diet Plus, WHO
ÚVOD
Obezita je patologický stav charakterizovaný nadměrnou tělesnou hmotností s nadměrným
množstvím tukové tkáně. Vzniká zvýšenou tvorbou tuků v organismu nebo jejím
nedostatečným

odbouráváním

z tkání.

Obezita

je

způsobena

nepoměrem

příjmu

a výdeje energie. Velmi často je doprovázena hormonálními a metabolickými poruchami.
Obezita může být rizikovým faktorem pro vznik jiných onemocnění. V České republice
udávají statistická data až 40 % obyvatel bojujících s obezitou. Jiné prameny hovoří o tom,
že obézních je 60–65 % Čechů. Statistiky OSN hovoří o celosvětové epidemii obezity. Hlavní
příčinou vzniku obezity je pozitivní energetická bilance, která je důsledkem nepoměru mezi
energetickým příjmem a výdejem. Světová zdravotnická organizace (WHO) vypracovala
klíčové zásady stravování a výživy pro prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí, které jsou
základem programů jednotlivých členských zemí nazývaných zkratkou CINDI, což přeloženo
do češtiny znamená „Celonárodní integrovaný postup proti nepřenosným nemocem.
Celkovým cílem Programu Světové zdravotnické organizace CINDI je zlepšování zdraví
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snižováním úmrtnosti a onemocnění způsobovaných hlavními nepřenosnými nemocemi,
nazývanými také civilizační choroby, mezi které patří především srdeční infarkt, některé
druhy rakoviny, diabetes mellitus II. typu, vysoký tlak krve, ateroskleróza, mozková mrtvice
(cerebrovaskulární choroby) a obezita. Stravovací směrnice CINDI ilustrují dvanáct klíčových
oblastí činností. Je důležité si uvědomit, že žádný z kroků není zvažován izolovaně, nýbrž v
souvislosti se všemi ostatními; jíst výživnou stravu založenou na rozmanitosti potravin
především rostlinného původu, méně na potravinách živočišného původu, několikrát za den
jíst chléb, obiloviny, těstoviny, rýži nebo brambory, dále rozmanité druhy zeleniny a ovoce,
nejlépe čerstvé a z místní produkce, v množství alespoň 400 g za den (JE VRIES, 2003).
Pravidelně cvičit, udržovat si tělesnou váhu v doporučeném rozmezí, kontrolovat příjem tuků
a většinu nasycených tuků nahrazovat nenasycenými rostlinnými oleji, nahrazovat tučné maso
a masné výrobky fazolemi, luštěninami, čočkou, rybami, drůbeží nebo libovým masem,
konzumovat nízkotučné mléko a jeho produkty (kefír, kyselé mléko, jogurt a sýr), které mají
nízký obsah tuku i soli. Vybírat potraviny s nízkým obsahem cukru, zejména rafinovaným,
omezit konzumaci slazených nápojů a sladkostí (BESSESEN, 2001). Celkový příjem soli by
neměl přesahovat jednu čajovou lžičku denně (6 g), včetně soli v hotových potravinářských
výrobcích.
Cílem této práce bylo porovnání výživových hodnot produktů společnosti Diet Plus, která se
zabývá nízkoenergetickou výživou a sestavováním vhodného jídelníčku pro redukční dietu,
s doporučenými denními dávkami sacharidů, bílkovin, tuků, vitaminů a minerálů. Cílem bylo
zjistit, zda vybraný soubor výrobků doporučených pro 1 týden stravování vyhovuje zásadám
racionální stravy doporučovaných CINDI.
MATERIÁL A METODIKA
Společnost diet plus produkuje potravinové balíčky určené pro redukční dietu, a to
na 1 týden až 1 měsíc stravování. Obsahem každého balíčku na každý den stravování
je 5 chodů (snídaně, dvě svačiny, oběd a večeře). Pitný režim má být zajištěn dostatečným
příjmem speciálního redukčního čaje. K porovnání průměrných hodnot s doporučenými
denními dávkami živin byl použit balíček určený na 1 týden redukční diety uvedený
v tabulce 1.

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

Tab.1 Stravovací balíček Diet Plus na 1 týden redukční diety
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

ovesné lupínky
s příchutí kakaa
s pomerančem
sušenky

ovesné lupínky
se lněným
semínkem
sušenky

müsli
Diet Plus
s banánem
sušenky s jablky

ovesné lupínky
s ananasem
a papájou
sušenky

ovesné lupínky
s jablky a
skořicí
sušenky

ovesné lupínky
s meruňkami
a rozinkami
sušenky

sušenky

kokosové

mandlové

a rozinkami

vanilkové

citronové

kakaové

karamelové

Hovězí guláš

Tikka Masala

Kuřecí ragů
s chřestem
müsli tyčinka

Kuře v žampion.
omáčce
müsli tyčinka

jablková

brusinko-malinová

Farmářský salát

Americký salát

Chilli con Carne Kuře Mexico
müsli tyčinka

müsli tyčinka

müsli tyčinka

Kuře v rajčatové
omáčce
müsli tyčinka

jahodová

citronová

pomerančová

švestková

Americký salát

Francouzský sal. Jarní salát

müsli tyčinka

meruňková
Skandinávský
Sal. 1000 ostrovů salát

ovesné lupínky
s pomerančem

Čaj: Slim Line 2l/den

VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrný obsah energie a jednotlivých živin v souboru výrobků určených na 1 den stravování
je uveden v tabulce 2.
Tab. 2: Průměrný obsah živin souboru výrobků Diet Plus určených pro jeden den redukční
diety

Energie
(kJ)
3635

Bílkoviny
(g)
54,91

Sacharidy
(g)
108,9

Tuk
(g)
34,7

Vláknina
(g)
26,7

Sodík
(mg)
13,43

Průměrný denní energetický příjem přibližně 3600 kJ nevyhovuje doporučovanému dennímu
energetickému příjmu, který má být 6000–8000 kJ (nutno dále brát v úvahu pohlaví, věk a
fyzickou aktivitu). Trojpoměr živin (sacharidy:bílkoviny:tuky) odpovídá zásadám racionální
stravy. Obsah vlákniny vyhovuje doporučeným denním dávkám (30–35 g; LUPTON a
TURNER, 2003). Vláknina zpomaluje evakuaci žaludku, což snižuje pocity hladu. Vláknina
tedy nepřímo pomáhá předcházet vzniku obezity. Vláknina také příznivě ovlivňuje funkci
tenkého a tlustého střeva tím, že zvětšuje objem tráveniny a zkracuje dobu jejího průchodu
tenkým střevem. Tím klesá doba, po kterou dochází ke styku střevní stěny s tráveninou
obsahující látky, které by mohly ve střevě působit škodlivě až toxicky.
Příjem sodíku ve formě vyhovuje pravidlům CINDI. Srovnání obsahu vitaminů
a minerálních látek ve výrobcích Diet Plus s doporučovanými denními dávkami je uvedeno
v tabulce 3.
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Tab. 3: Srovnání obsahu živin ve výrobcích Diet Plus s doporučovanými denními dávkami

Vitaminy

Diet Plus/den Doporučená denní dávka Vyhovuje/nevyhovuje

Vitamin A (µg)

220

400–1000

Ne

Vitamin D (µg)

3

5-10

Ne

Vitamin E (mg)

6

5-10

Ano

Vitamin C (mg)

27

60

Ne

Tiamin (mg)

0,66

1,2

Ne

Riboflavin (mg)

0,96

1,2

Ne

Niacin (mg)

10,8

13

Ne

Vitamin B6 (mg)

0,9

1,5

Ne

Kyselina listová (µg)

120

400

Ne

Vitamin B12 (µg)

0,82

1-3

Ne

9

25

Ne

1,8

6-8

Ne

Vápník (mg)

410

800

Ne

Fosfor (mg)

330

800

Ne

Draslík (mg)

1000

2000

Ne

Železo (mg)

9,6

14

Ne

Zinek (mg)

5,7

15

Ne

Měď (mg)

0,66

900

Ne

Jod (µg)

78

150

Ne

Selen (µg)

33

55

Ne

Hořčík (mg)

90

300

Ne

Biotin (µg) 4,5
Kyselina pantotenová (mg)
Minerální látky

Při srovnání hodnot vitaminů a minerálních látek s doporučovanými denními dávkami se
ukázala nutnost doplnění redukční stravy zvýšenou konzumací ovoce a zeleniny (alespoň 400
g denně), lze také přijímat vhodné doplňky stravy. Vzhledem k nízkému energetickému
příjmu je třeba tuto jednostrannou dietu držet uvážlivě a krátkodobě. Při dlouhodobé
konzumaci by mohlo dojít ke snížení bazálního metabolismu a tím paradoxně až k nárůstu
tělesné hmotnosti při přechodu na normální stravu a doporučený energetický příjem
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6000–8000 kJ. Výrobky jsou velmi vhodné pro doplnění normální stravy např. při cestování,
protože každý balíček obsahuje nutričně vyvážený pokrm (kromě vitaminů a minerálů) a
navíc jej lze uchovávat při pokojové teplotě, protože všechny výrobky Diet plus mají dobu
trvanlivosti 8 měsíců až 2 roky při pokojové teplotě.
Nutritive value and content of vitamins and minerals in products of reducing diet
SOUHRN
Cílem této práce bylo srovnání doporučeného denního příjmu energie, sacharidů, bílkovin,
tuků,

minerálních

látek

a

vitaminů

s průměrným

obsahem

těchto

složek

ve výrobcích společnosti Diet Plus určených pro redukční dietu. Ke stanovení průměrného
denního příjmu jednotlivých živin byl použit soubor výrobků určených pro 1 týden redukční
diety. Porovnáním obsahu živin v souboru výrobků s výživovým doporučením WHO bylo
zjištěno, že dieta vyhovuje zásadám racionální stravy. Obsah vlákniny v souboru výrobků
odpovídá doporučenému dennímu příjmu vlákniny (30–35g/den) a trojpoměr živin, tedy
obsah sacharidů, bílkovin a tuků, odpovídám zásadám redukční výživy. Obsahem minerálních
látek a vitaminů dieta nevyhovuje doporučeným denním dávkám. Je zjevné, že je třeba
uvedenou dietu obohatit dostatečným příjmem ovoce a zeleniny (každý den nejméně 400 g),
případně doplnit vhodnými doplňky stravy.
Klíčová slova: energetický příjem, dieta, Diet Plus, WHO
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STANOVENÍ SACHARIDŮ A ORGANICKÝCH KYSELIN
POMOCÍ HPLC PŘI VÝROBĚ PIVA
Tomáš Gregor
Ústav technologie potravin AF MZLU Brno, Zemědělská 1, 613 00

Abstrakt
Kapalinová chromatografie patří mezi metody, jimiž lze sledovat látky v různých fázích
výroby piva. Patří sem především sacharidy vznikajícící při rmutování, dále alkoholy a estery
vznikajícící při kvašení, a organické kyseliny, jenž jsou přítomny již ve sladu a část jich
vzniká i kvašením. Pomocí této metody lze predikovat chování piva při kvašení a dokvášení,
např. více oligosacharidů znamená ve výsledku pivo plnější chuti, naopak více zkvasitelných
sacharidů znamená více alkoholu a vyšší dosažitelný stupeň prokvašení. Z obsahu
jednotlivých sacharidů lze často předpokládat i výslednou senzorickou chuť finálního piva,
např. plnost. Lze sledovat i koncentraci sacharidů při surogaci, například medem, škrobem,
maltózovými nebo invertními sirupy. Ve srovnání kapalinové chromatografie s analyzátory
piva, které poskytnou obvykle jen původní stupňovitost mladiny, extrakt, obsah ethanolu,
hustotu a pH, je u kapalinové chromatografie lepší vypovídací hodnota, ve vztahu
k podrobnému složení sladiny a finálního piva. Lze samozřejmě zavést i moderní metody
detekce (MS, MALDI-TOF, Coulochem), čímž můžeme měřit jednotlivé oligosacharidy,
polyfenoly, často i bez nutnosti kalibrace.
Klíčová slova: chromatografie; výroba piva; oligosacharidy
ÚVOD
Kapalinová chromatografie, především v modifikaci s refraktometrickou detekcí, umožňuje
měřit látky, jejichž index lomu v ideálním případě lineárně roste se vzrůstající koncentrací
těchto látek. Mezi takovéto látky patří v pivovarnictví roztoky sacharidů, alkoholů a esterů
organických kyselin. Z hlediska výroby piva nás budou zajímat především nezkvasitelné
oligosacharidy, kam patří maltotrióza a vyšší oligosacharidy včetně rozvětvených dextrinů,
a dále sacharidy maltóza, glukóza, fruktóza a sacharóza, která je často přidávána jako
surogační přísada. Dalšími látkami které je možno měřit jsou alkoholy, především ethanol a
trojsytný alkohol glycerol.
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Finální složení mladiny, do které jsou často přidávány surogační přísady, med nebo ovocné
mošty při výrobě ciderů, je závislé na průběhu rmutování, především na kvalitě použitého
sladu, jeho enzymatické aktivitě, a především času a teplotách použitých při samotném
rmutování. Finální mladina potom má různé zastoupení zkvasitelných sacharidů, které mají
vliv na samotný průběh kvašení, jeho rychlost, délku a ve výsledku na konečný obsah
ethanolu v pivu. Naproti tomu nezkvasitelné sacharidy, hlavně oligosacharidy a dextriny, mají
vliv na velikost zbytkového extraktu a od něj se odvíjející senzorické vlastnosti, především
plnost a chlebnatost nebo naopak pocit prázdné chuti piva.
Kvašením vzniká ze zkvasitelných sacharidů primárně nejenom ethanol (a oxid uhličitý), jenž
se také podílí na plnosti chuti piva, ale i glycerol, jehož vznik je závislý především na
použitém kmeni kvasinek, teplotě kvašení a dostupném substrátu. Z jednoduchých sacharidů
jako je glukóza nebo maltóza vzniká primárně ethanol, složitější sacharidy jako maltotriózu,
mohou zkvášet některé kmeny pivovarských ale i kontaminujících kvasinek, převážně na
glycerol. Glycerolu proto může být v pivu od setin procent až po 0,5%.
Pokud nahradíme refraktometrický detektor, jako analytickou koncovku kapalinové
chromatografie, detektorem měřícím absorpci světla v ultrafialové a viditelné oblasti
(UV/VIS), získáme nástroj schopný měřit velmi bohaté spektrum látek, využitelných i
v pivovarnictví. Vzhledem k předešlému textu, je možné zaměřit pozornost opět k látkám,
majícím vliv na senzorickou hodnotu piva, látkám které vznikají fermentační cestou závislou
hlavně na kmeni kvasinek, a to na organické kyseliny. Z těch nejvýznamnějších je to
především kyselina pyrohroznová, mléčná, jantarová, octová, máselná, propionová
a citrónová, které vznikají kvašením jako vedlejší metabolity fermentace. Je možné také měřit
kyselinu askorbovou nebo její soli askorbát sodný a draselný, přidávané do piva jako
antioxidanty.
MATERIÁL A METODIKA
Přístrojové vybavení a metody
Pro měření byla použita metodika vyvinutá autorem v laboratořích Ústavu technologie
potravin AF MZLU Brno, modifikací metod dodávaných k chromatografickým kolonám
Ostion a Watrex. K měřením byly použity kapalinové chromatografy firmy ECOM, s.r.o.

Sestava kapalinového chromatografu v provedení firmy ECOM, s.r.o. pro měření sacharidů,
ethanolu a glycerolu:
pumpa:
Pump LCP 4000
detektor:
Differential refractometer RIDK-102
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termostat kolony:

Column Oven LCO 101

Podmínky analýzy byly následující:
předkolona: ocelová 50x4 mm
náplň předkolony: HEMA BIO Q+Sb 10 μm
kolona: ocelová 8x250 mm
náplň kolony: WATREX 250x8 mm Polymer IEX Ca2+ 10 μm
pracovní teplota: 50 °C
mobilní fáze: deionizovaná voda
průtok: 0,5 ml/min
nástřik: 5 μl
tlak: 5,7 MPa
detekce: refraktometrická
citlivost detektoru: 0,32
software: Data Apex, Clarity ver. 2.6.3.313
kalibrace: 250 a 500 mg/100 ml
Kolony Watrex (dříve Ostion) použité v této metodice jsou naplněny sorbentem pracujícím na
bázi iontové exkluze na sulfonovaném polystyrenu ve vodíkové, sodné, vápenaté či olovnaté
formě. Mechanismus HPLC separace na tomto typu kolony je založen na kombinaci několika
procesů, zejména na iontové výluce (ion exclusion), iontové výměně (ion exchange),
ligandové výměně (ligand exchange), dělení podle velikosti molekuly (size exclusion),
normální a obrácené (reverzní) rozdělovací chromatografii. Z důvodu složitosti fyzikálněchemických rovnováh a mechanismů separace, je určení v jaké chvíli bude z kolony eluována
daná látka poměrně složité, v závislosti na její molekulové hmotnosti, velikosti a orientaci
v prostoru, náboji atd. Jako nejvhodnější bylo použití standardů a jejich aplikace pomocí
kalibrační křivky.
Pro analýzu obecného složení sacharidů je dostačující kolona WATREX 250x8 mm Polymer
IEX s kationem Ca2+. Je možné použít i kolonu WATREX 250x8 mm Polymer IEX Na+,
sorbent v tomto cyklu má ovšem menší dělící schopnost, např. maltóza a sacharóza leží při
vyšším opotřebení kolony prakticky u sebe a nelze je uspokojivě rozlišit. Oproti tomu stejná
kolona v cyklu Pb2+ má vyšší rozlišovací schopnost v oblasti oligosacharidů, je možno na ní
stanovit

oligosacharidy

maltotriózu,

maltotetrózu,

maltopentózu

a

sumu

vyšších

oligosacharidů. Pracovní teplota těchto kolon je uváděna 80°C, při této teplotě však již
dochází k hydrolýze sacharózy na glukózu a fruktózu, proto byla původní teplota 80°C
snížena na 50°C, kdy k hydrolýze nedochází. Sacharóza často bývá přidávána v rámci
surogace, hydrolýzou vniklé píky glukózy a fruktózy by překrývaly píky původní. Nevýhodou
kolony v Ca cyklu je laktóza, která má stejný retenční čas jako maltóza, laktóza se však ve
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vzorcích pivovarnického průmyslu nevyskytuje. Všechny uvedené kolony, v Ca, Na i Pb
cyklu, jsou vhodné i pro analýzu vyšších alkoholů (přiboudlin) a stejně i esterů organickýh
kyselin, jako je ethylacetát, propylacetát, butylacetát aj., vznikající kvašení při vyšších
teplotách a senzoricky značně aktivních.
Pro analýzu sacharidů lze použít i kolony fungující na jiném principu než iontovýměnném
(H, Ca, Na, Pb), a to kolony v aminovém cyklu. Zástupcem je kolona Spherisorb NH 2 , kde je
používána mobilní fáze acetonitril:voda. Práce s těmito kolonami je obdobná, retenční časy
jsou potom samozřejmě jiné. Nevýhodou je práce s potencionálně karcinogenním
acetonitrilem, kdežto při použití kolon Watrex se sorbetem ze sulfonovaného polystyrenu
stačí neionizovaná voda.

Sestava kapalinového chromatografu v provedení firmy ECOM, s.r.o. pro měření organických
kyselin:
pumpa:
Pump LCP 4100
detektor:
UV/VIS LCD 2083
termostat kolony:
Column Oven LCO 101
Podmínky analýzy byly následující:
předkolona: ocelová 50x4 mm
náplň předkolony: Hema Bio 1000Q 10um 50x4 mm
kolona: WATREX 250x8 mm Polymer IEX H+ μm
mobilní fáze: 0,01M H 2 SO 4
průtok: 1ml/min
teplota: 80 °C
pracovní tlak: 6,5 MPa
nástřik: 20 μl
detekce: UV, 210 nm
software: Data Apex, Clarity ver. 2.6.3.313
kalibrace: 1, 5 a 10 mg/100 ml

Vzorky a standardy
K měření byly použity vzorky sladin, mladin a hotového piva připravených
v laboratorních podmínkách infuzním způsobem (rmutovaní lázeň 1 Cube, typ R8), byly také
odebírány vzorky sladin z minipivovarů připravené jak infuzním tak dvourmutovým
způsobem.
V laboratorních podmínkách byly sladiny vedeny několika způsoby, z hlediska složení
sacharidů při různých modifikacích rmutovacího postupu, které mohou nastat i v podmínkách
výrobní praxe. Varianty vzorků sladin jsou v tab. 1, složení a postup při jejich přípravě
v tab. 2.
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Tab. 1 Varianty vzorků sladin

označení
1
2
3
4
5
6

Varianty vzorků sladin
Klasicky připravená infuzní sladina
Zkrácení doby nižší cukrotvorné teploty při rmutování
Zkrácení doby vyšší cukrotvorné teploty při rmutování
Použití sladu s nízkou enzymatickou aktivitou
Velká navážka ječného šrotu při surogaci (málo enzymů)
Velká dávka enzymů použitých při surogaci

Tab. 2 Postup přípravy infuzních sladin (vystírka při 55°C)

Vzorek
sladiny
č.
1
2
3
4
5
6

Slad
/ kg

Voda
/l

1,4
1,4
1,4
1,4
0,7
1,0

10
10
10
10
10
10

Surogace
ječný šrot
/ kg
0,7
0,4

Čas při
62°C
/ min
30
15
30
30
40
40

Čas při
72°C
/ min
20
20
10
20
30
30

Přídavek
amylázy
/ ml
0,25
1,0

Odrmutování
při 80°C
/ min
20
20
20
20
20
20

Vzorky byly před analýzou odstředěny na odstředivce Hettich EBA 12 a pomocí stříkačky
s jehlou nastříknuty do dávkovacího trojcestného ventilu. Všechny použité standardy byly
čistoty HPLC od firmy Sigma.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Prvním případem sladiny byla klasicky připravená sladina infuzním způsobem,
s dodržením konvenční receptury. Na obr. 1 je chromatogram tohoto vzorku, kde je pík 1
oligosacharidy, pík 2 maltotrióza, pík 3 maltóza, pík 4 glukóza a pík 4 fruktóza, které je
zanedbatelné množství. Toto složení odpovídá klasické konvenční sladině, s vyrovnaným
obsahem zkvasitelných cukrů, z nichž během kvašení vznikne ethanol a oxid uhličitý. Obsah
nezkvasitelných sacharidů maltotriózy a vyšších oligosacharidů, které jsou vyjádřeny jako
jeden pík je také optimální a tvoří po prokvašení skutečný extrakt. Výsledný obsah
oligosacharidů (4-10 glukózových jednotek) je asi 15%, maltotriosy 15%, maltózy 40%
a zbytek 30% připadá na vyšší oligosacharidy (10-60 glukózových jednotek). Celkový obsah
sacharidů byl měřen polarimetricky po hydrolýze 1 M HCl.
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Obr. 1 Klasicky vařená infuzní sladina

Dalším případem je zvolená kratší doba při nižší cukrotvorné teplotě. Charakterizuje to
obecně vyšší zbytkový extrakt, plnější chuť hotového piva vzhledem k vyššímu obsahu
dextrinů a oligosacharidů, méně alkoholu v pivu a nižší stupeň dosažitelného prokvašení.
Složení sladiny v tomto uspořádání se jeví jako vhodné např. pro tmavá piva kde je zapotřebí
plnější chuti, nebo pro piva nízkoalkoholická.

Obr. 2 Zkrácení doby nižší
cukrotvorné teploty při rmutování

V případě zkrácení doby vyšší cukrotvorné teploty při rmutování získáme jak je patrné z obr.
3 mladinu s menším obsahem maltotriózy, kdy pivo hůře dokváší. Hrozí zde také nebezpečí
nedokonalého zcukření díla při menší aktivitě α-amylázy.
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Obr. 3 Zkrácení doby vyšší
cukrotvorné teploty při rmutování

Pokud je k dispozici slad s nízkou enzymatickou aktivitou, je obecně koncentrace všech
sacharidů, jak oligosacharidů takm maltotriózy, maltózy a glukózy nižší. Pivo vyrobené
z takovéto sladiny mívá vysoký zbytkový extrakt, často chlebnatá chuť nedokonale
zcukřeným dílem, méně alkoholu a obecně nízký stupeň dosažitelného prokvašení.
Chromatogram je na obr. 4.

Obr. 4 Použití sladu s nízkou
enzymatickou aktivitou

Jestliže při surogaci použijeme škrobnatou náhradu, např. ječný šrot, a slad má nízkou
enzymatickou aktivitu nebo použijeme malé množství průmyslových amyláz, dostaneme
podobný chromatogram jako v předešlém případě nízké enzymové aktivity, jen koncentrace
sacharidů budou vyšší. Finální pivo se potom vyznačuje vysokým zbytkovým extraktem
a často chlebnatou chutí.
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Obr. 5 Vysoká navážka ječného šrotu
při surogaci (málo enzymů)

Opačným případem je nevhodná dávka průmyslových enzymů při surogaci, nebo v případě
enzymaticky chudého sladu. Výsledkem je sladina s malým obsahem oligosacharidů i
dextrinů a naopak vysokým obsahem maltózy a glukózy. Hotové pivo se vyznačuje nízkým
zbytkovým extraktem, prázdnou chutí a vysokým obsahem ethanolu. Typem piva bude
připomínat svrchně kvašená piva.

Obr. 6 Vysoká dávka enzymů
použitých při surogaci

Kapalinové chromatografie v uspořádání s refraktometrickým detektorem lze použít i pro
rutinní analýzu piva pro zjištění obsahu sacharidů, glycerolu a ethanolu. Na obr. 7 je
chromatogram analýzy dvourmutově vařeného mladého piva s optimálním obsahem
oligosacharidů, ne úplně prokvašené maltotriózy a glukózy. Fruktóza byla při hlavním
kvašením úplně odbourána.
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Obr. 7 Chromatogram mladého piva

Pokud zařadíme jako analytickou koncovku UV/VIS detektor, můžeme v provedení s kolonou
Watrex v H+ cyklu měřit v pivu organické kyseliny. Chromatogram 11° piva je na obr. 8. Lze
v něm pozorovat klasické zastoupení organických kyselin vzniklých přeměnou sacharidů
kvasinkami při fermentaci. Jedná se o kyselinu citrónovu, vinnou, jablečnou, mléčnou,
jantarovou, octovou, propionovou a máselnou. Touto metodou lze stanovit i kyselinu
askorbovou, která je do piva často přidávána jako antioxidant. Pro srovnání je v obr. 9
chromatogram organických kyselin v nealkoholickém pivu free, kde je obsah kyselin vlivem
nižší činnosti kvasinek při nízkých teplotách asi dvojnásobně nižší. Píky bez označení patří
kyselinám, které díky absenci standardů nebylo možné identifikovat, nejedná se však o
významné kyseliny, které by měly vliv na výsledný senzorický profil piva.
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Obr. 8 Chromatogram 11° piva – obsah organických kyselin

Obr. 9 Chromatogram piva free – obsah organických kyselin

ZÁVĚR
Kapalinová chromatografie může při výrobě piva sloužit jako účinný nástroj k posouzení
kvality suroviny, zejména enzymatické síly sladu ve vztahu k α− a β−amylázám a obecně
enzymům štěpících polysacharidy. Již ve fázi přípravy sladiny je možné určit zastoupení
dextrinů, oligosacharidů a zkvasitelných sacharidů jako predikci senzorické chuti finálního
piva, např. zda bude v chuti plné, prázdné, nebo zdali bude vysoký či nízký prokvas. Ve
vztahu k organickým kyselinám je možné určit jejich koncentraci vzniklou kvasným
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pochodem, např. starší kmeny kvasnic produkují více organických kyselin které mají vliv na
výslednou senzorickou kvalitu piva, a již nevhodný a zdegenerovaný kmen (např. vyššími
teplotami při kvašení) můžeme vyřadit z technologie. Také stanovení obsahu ethanolu
a glycerolu je touto metodou rychlé a přesné a usnadní práci při stanovení ethanolu
a skutečného extraktu destilačně, např. při zavádění dané metodiky v laboratoři. Nevýhodou
kapalinové chromatografie jsou vyšší investiční náklady do přístrojového vybavení, které jsou
vyváženy vysokou modifikovatelností celé sestavy a možností měřit kromě uvedených látek
i další organické látky rozpustné v některém z rozpouštědel, nebo ke kterým lze koupit
některou z komerčně vyráběných chromatografických kolon.
LITERATURA
MIZEROVÁ, L.: Sledování vybraných látek během výroby piva a jejich vliv na výslednou kvalitu
piva a jeho pěny. MZLU v Brně, diplomová práce, 2006.
IOLA F. et al.: Application of NMR Spectroscopy and LC-NMR/MS to the Identification of
Carbohydrates in Beer. J. Agric. Food Chem., 2003, 51 (17), pp 4847–4852
BRANDOLINI V. et al.: Use of AMD-HPTLC for Carbohydrate Monitoring in Bedra. Journal of
Food Composition and Analysis, Volume 8, Issue 4, December 1995, pp 336-343
CLEMENT A. et al.: Simultaneous Identification of Sugars by HPLC Using Evaporative Light
Scattering Detection (ELSD) and Refractive Index Detection (RI). Application to Plant Tissues.
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, Volume 15, Issue 5 April 1992 , pp 805
- 817
LUCIANA C. et al.: Separation and quantification of beer carbohydrates by high-performance liquid
chromatography with evaporative light scattering detection. Journal of Chromatography A Volume
1065, Issue 2, 18 February 2005, Pages 207-210
KOSAŘ K., PROCHÁZKA S. a kol.: Technologie výroby sladu a piva. Výzkumný ústav pivovarský
a sladařský, a.s., 2000, 389 s.
Adresa
Ing. Tomáš Gregor, Ph.D., Ústav technologie potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká Republika, gregor@node.mendelu.cz.

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

TECHNOLOGICKÁ JAKOST JARNÍ PŠENICE
V SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Jindřiška Kučerová
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
In this work is described technological quality of food wheat varieties Triso and SW Kronjet
growing in organic farming from crop 2007. The influence of some agronomic methods
(inter-row distance and forecrops) on technological quality was studied.
Keywords: wheat, technological quality, organic agriculture

MATERIÁL A METODY
Pro hodnocení kvality zrna byly použity odrůdy jarní pšenice Triso a SW Kronjet pěstované
v ekologických podmínkách ze sklizně 2007. Agrotechnické pokusy byly orientovány na
optimalizaci hustoty porostu (při rozdílné meziřádkové vzdálenosti rostlin 12,5 a 25 cm)
a využití různé předplodiny (sója, saflor, ječmen).
U vzorků byly stanoveny následující znaky technologické jakosti: číslo poklesu (s)– ČSN
ISO 3093, N-látky (% v suš.)– ČSN 56 0512-12, Zeleny test (ml)– ČSN ISO 5529, obsah
mokrého lepku (%) v celozrnném šrotě a lepkový index na přístroji Glutomatic švédské firmy
Perten Instruments, výtěžnost předních mouk (na laboratorním mlýně Brabender Senior)
a reologické vlastnosti těst farinografem dle ČSN ISO 5530-1.
Rozbory byly provedeny v Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně v Ústavu
technologie potravin, pomletí zrna a farinografické charakteristiky na pracovišti RAGT
Czech, s.r.o. Branišovice.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Vyhodnocení vlivu předplodiny a meziřádkové vzdálenosti na kvalitativní ukazatele pšenice
jarní - odrůda Triso (E).
Hodnoty čísla poklesu sice u všech variant byly vyšší (288 s) než požaduje norma
ČSN 46 1100-2 (nejméně 220 s), ale žádná varianta nedosáhla průměrné hodnoty čísla
poklesu 346 s, kterou uvádí Seznam doporučených odrůd (ÚKZÚZ, 2006). Vliv řádkování se
neprojevil a co se týká předplodin, nejlepší předplodinou se jevil saflor (průměr 294,4 s).
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Vyšší obsah dusíkatých látek byl po všech předplodinách při řádkování 25 cm
(14,00 % v suš.). Nejvyšší obsah dusíkatých látek byl po předplodině saflor,
(průměr

13,64

%

v suš.).

Všechny

varianty

splňují

normu

ČSN

46

1100-2

(nejméně 11,5 % v suš.), ale vzhledem k tomu, že se jedná o elitní pšenici, jsou hodnoty nižší.
Ve většině případů nedosahují průměrné hodnoty bílkovin 14,1 % pro pšenici Triso uvedenou
v Seznamu doporučených odrůd.
Vyšší hodnoty Zeleny testu jsou u všech variant při řádkování 25 cm, což koreluje s obsahem
lepku. Nejvyšší Zeleny test byl po předplodině sója (průměr 56,56 ml). Všechny varianty
měly hodnotu sedimentačního indexu vyšší než udává norma (30 ml), a převážná většina
variant vyšší než průměrná hodnota 52 ml, uvedená v Seznamu doporučených odrůd. Vyšší
hodnoty byly dosaženy při řádkování 25 cm (průměr 58,3 ml).
Obsah mokrého lepku v celozrnném šrotu byl u všech předplodin poměrně vyrovnaný. Při
řádkování 25 cm se ve všech případech projevil vyšší obsah lepku (průměr 37,0 %),
což koresponduje s obsahem dusíkatých látek v suš. i se Zeleny testem. Gluten index
charakterizuje jakost lepku a tím také vlastnosti těsta. Nejvyšší hodnoty GI byly naměřeny po
předplodině sója (91,5), lepek byl pevný a tuhý, snadno se trhal. Po předplodině saflor (79,0)
i po ječmeni (84,3) se jednalo o kvalitní lepek. Optimální hodnota pro kvalitní pšeničný lepek
se pohybuje v rozmezí 70-85.
Nejlepší předplodinou, co se týká výtěžnosti předních mouk, byla sója (71,3 %) a šířka
řádků v průměru všech předplodin 12,5 cm.
Farinografické hodnocení: Doba vývinu těsta byla u všech variant delší, v průměru 4,0 min,
mouka kladla větší odpor vůči mechanickému namáhání, stabilita těsta byla delší
(průměr 3,9 min, což ukazuje na silnou mouku. Po stabilitě těsta nastal prudký pokles křivky,
takže stupeň změknutí byl na elitní pšenici vysoký (průměr 99,9 FJ). Nejlepších výsledků
bylo dosaženo po předplodině ječmen (stabilita 4,75 min, číslo jakosti 73). Celkové
vyhodnocení křivky vyjádřené číslem jakosti Q (průměr 69,1) znamená výbornou kvalitu a
odpovídá zlepšující kvalitě (třídě) A.

Vyhodnocení vlivu předplodiny a meziřádkové vzdálenosti na kvalitativní ukazatele pšenice
odrůdy SW Kronjet (A)
Hodnoty čísla poklesu byly u všech variant poměrně vyrovnané ((průměr 290 s) a ve všech
případech byly vyšší, než požaduje norma ČSN 46 1100-2 (nejméně 220 s), ale žádná varianta
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nedosáhla průměrné hodnoty čísla poklesu 343 s, kterou uvádí Seznam doporučených odrůd
(ÚKZÚZ, 2006).
Při řádkování 25 cm byl vyšší obsah dusíkatých po všech předplodinách (13,90 % v suš).
Nejvyšší obsah dusíkatých látek byl po předplodině saflor (průměr 13,83 % v suš). Všechny
varianty měly hodnotu N-látek vyšší, než udává norma a u některých variant se naměřené
hodnoty blížily nebo i převýšily průměrnou hodnotu bílkovin 14,0 %, udanou v Seznamu
doporučených odrůd pro odrůdu SW Kronjet.
Všechny varianty měly hodnotu sedimentačního indexu vyšší, než uvádí norma (nejméně
30 ml) i Seznam doporučených odrůd (47 ml). Nejvyšší Zeleny test byl v průměru po
předplodině ječmen (50,33 ml), nejvyšší hodnota byla zjištěna u ječmene při řádkování 25 cm
(55,19 ml), kdežto po předplodině sója a saflor se s šířkou řádku Zeleny test snižoval
(zhoršovala se kvalita bílkovin).
Obsah mokrého lepku byl u všech předplodin poměrně vyrovnaný. Při řádkování 25 cm byl
u většiny variant naměřen vyšší obsah lepku (průměr 37,2), což korespondovalo s obsahem
dusíkatých látek v suš. Hodnoty GI (celkový průměr 72,2 %) svědčily o poměrně kvalitním
lepku.
Výtěžnost předních mouk byla u všech variant vyrovnaná od 70,0 do 71,1 %.
Farinografické hodnocení: vývin těsta byl u všech variant delší, v průměru 3,7 min, stabilita
těsta středně dlouhá (průměr 2,9 min), což ukazovalo na dobrou mouku. Po stabilitě těsta
nastal prudký pokles křivky, takže stupeň změknutí byl vysoký (průměr 106,4 a 107,9 FJ).
Celkové vyhodnocení farinografické křivky vyjádřené číslem jakosti Q (průměr 57,6 a 53,7)
znamená dobrou kvalitu, která odpovídá třídě standardu B.
ZÁVĚR
Obě odrůdy jarní pšenice pěstované v ekologickém zemědělství vykazovaly nižší hodnoty
čísla poklesu. Vyšší obsah dusíkatých látek byl u obou odrůd a všech předplodinách naměřen
při řádkování 25 cm, což koreluje s obsahem mokrého lepku a ve většině případů i s hodnotou
Zeleny testu. Hodnoty GI ve většině případů poukazovaly na kvalitní lepek.
Hodnoty bílkovin, Zeleny testu i obsah mokrého lepku byly vzhledem k suššímu a teplejšímu
počasí v době dozrávání a sklizně vyšší a ve většině variant převyšovaly hodnoty uvedené
v Seznamu doporučených odrůd (ÚKZÚZ, 2006).
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Co se týká mlynářského pokusu možno konstatovat, že obě odrůdy měly u všech variant
vyrovnanou výtěžnost mouk. Reologické vlastnosti vyjádřené farinografickou křivkou měly
vyšší stupeň změknutí a nižší číslo jakosti.
V technologické jakosti, která vymezuje vhodnost produkce k určitému způsobu zpracování a
využití, je třeba u ekologicky vypěstované pšenice počítat s řadou odlišností ve srovnání s
technologickou jakostí pšenice vypěstované konvenčním způsobem. Podle názorů mnohých
autorů však může být uspokojivá pekařská jakost zabezpečena i u ekologické produkce jednak
přizpůsobením pekařské technologie, jednak správnou volbou odrůd (Capouchová a kol.,
2006).

PODĚKOVÁNÍ

Práce byla řešena v rámci projektu NAZV QG50034 „Nové technologické postupy na orné
půdě v ekologickém zemědělství pro získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné
zpracování“.
SOUHRN
Byla vyhodnocena technologická jakost jarní pšenice odrůd Triso a SW Kronjet pěstované
v systému ekologického zemědělství ze sklizně 2007. Agrotechnické pokusy byly orientovány
na optimalizaci hustoty porostu a využití předplodiny.
Průměrná hodnota čísla poklesu u odrůdy Triso (288 s) byla na elitní odrůdu nízká. Hodnoty
u všech variant odrůdy SW Kronjet (A) byly poměrně vyrovnané (průměr 290 s), ale u obou
odrůd a všech variant nižší než při pěstování v konvenčním zemědělství. Na obsah dusíkatých

látek u obou odrůd mělo vliv řádkování. Vyšší obsah byl u obou odrůd po všech
předplodinách při řádkování 25 cm (Triso 14,00 a SW Kronjet 13,90 % v suš.), což koreluje
s obsahem mokrého lepku a ve většině případů i s hodnotou Zeleny testu. Obsah mokrého

lepku byl u obou odrůd a všech předplodin poměrně vyrovnaný. Při řádkování 25 cm byl
u většiny variant naměřen vyšší obsah lepku a rovněž hodnoty GI poukazovaly na kvalitní
lepek. Hodnoty bílkovin, Zeleny testu i obsah mokrého lepku byly vzhledem k suššímu
a teplejšímu počasí v době dozrávání a sklizně v roce 2007 vyšší a ve většině variant
převyšovaly hodnoty uvedené v Seznamu doporučených odrůd. Reologické vlastnosti
vyhodnocené farinografickou křivkou měly vyšší stupeň změknutí a nižší číslo jakosti
a u odrůdy SW Kronjet i nízkou stabilitu těsta.
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SLOŽENÍ A VLASTNOSTI KOZÍHO MLÉKA A SÝRŮ
V ZÁVISLOSTI NA LAKTACI
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Abstract
The aim of this article was the determination of the effect of lactation stage on composition
and technological properities of goat milk and on composition and sensory properities of goat
cheese. In laboratory at the Departmen of Food technology were analysed chemical and
physical milk and cheese properties, also on the same department were realized sensory
analyse of goat cheeses. The evaluated cheese had good harmony quality, pleasant smell and
taste in the whole observed period. The changes of the cheese texture connected especially
with fat content were shown.
Key words: goat milk, goat cheese, composition, sensory analyse
MATERIÁL A METODY
Pro hodnocení byly použity vzorky mléka plemene bílé krátkosrsté kozy a z něj vyrobené
vzorky sýrů. Hodnocený vzorek mléka byl vždy směsný vzorek celého základního stáda, cca
80 koz. Z tohoto mléka byl vyroben sýr, uskladněn při teplotě 6-8 °C a odebírán dva týdny po
výrobě. V den odběru byly vzorky zanalyzovány ihned po převozu do laboratoře. Aby se
zabránilo poškození či znehodnocení vzorků, byly převáženy v termoboxu.
Chemická a fyzikální analýza byla provedena v laboratoři na Ústavu technologie potravin
MZLU v Brně. U vzorků mléka se prováděla stanovení hustoty, obsahu sušiny, laktózy,
bílkovin, tuku, vápníku, močoviny, stanovení pH, doby zasýření a kvality sýřeniny. Vzorky
sýrů byly analyzovány na obsah sušiny, tuku, chloridů a rovněž u nich byla stanovena titrační
kyselost.
Senzorická analýza sýrů se uskutečnila v senzorické laboratoři na Ústavu technologie
potravin MZLU v Brně. Senzorická analýza čerstvých kozích sýrů byla zahájena u třetího
vzorku, z technických důvodů nebyl hodnocen vzorek číslo jedenáct. Bylo tedy zanalyzováno
celkem deset vzorků kozích sýrů. Hodnocení probíhalo pravidelně v průběhu celého období,
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pro které byly vyráběny. Hodnotila se vůně sýra, texturní vlastnosti a chuť. K hodnocení bylo
použito 10 cm grafické nestrukturované stupnice, s označením krajních bodů.

VÝSLEDKY A DISKUSE
V naší práci byl sledován vliv stádia laktace na složení a technologické vlastnosti kozího
mléka a na složení a senzorické vlastnosti kozího sýra.
Chemická a fyzikální analýza mléka a sýra
Složení mléka
V tabulce číslo 1 je uvedené zjištěné složení mléka. Průměrný obsah laktózy za celé období
byl 4,2 %.
Tab. 1 Změny složek mléka ve sledovaném období
Tuk

Sušina

Ca

Močovina

odběru

datum

Laktóza Bílkoviny
%

%

%

%

g/l

mg/100ml

24.4.

4,11

2,72

3,39

11,17

1,04

26,59

7.5.
21.5.
5.6.
18.6.
3.7.
18.7.
4.8.
26.8.
10.9.
25.9.
9.10.
23.10.

4,38
3,94
4,25
3,93
4,03
4,2
4,03
4,12
4,47
5,45
4,2
4,41

2,99
2,74
3,13
3,23
2,6
2,65
2,65
2,94
3,23
3,26
3,5
3,87

3,12
3,39
3,88
2,63
2,73
2,68
3,02
3,39
3,02
3,21
3,31
4,08

11,16
11,27
11,71
10,48
10,34
10,43
10,34
10,93
10,95
11,36
11,4
12,09

1,35
1,44
1,24
1,03
1,12
0,94
1,05
0,85
1,12
1,19
1,05
0,94

43,39
36,01
32,55
25,34
24,23
25,69
24,18
24,9
26,25
23,02
24,91
34,82

V obsahu bílkovin se naše průměrné hodnoty shodují s výsledky rozborů THOMANN et al.
(2008), který uvádí

hodnoty v rozmezí 2,97-3,5%, přičemž rozbory prováděl u mléka

různých plemen koz.
Průměrný obsah tuku u námi sledovaného mléka byl 3,3 %. Stejnou průměrnou tučnost uvádí
ZENG (1996). Z hodnot v tabulce je patrné, že obsah tuku byl v jednotlivých měsících silně
variabilní. Z dubnové hodnoty (3,39%) se mírně snižoval do června (3,26%), v červenci pak
došlo k prudkému poklesu (2,71%). Od srpna do října se pak hodnoty pohybovaly v rozmezí
3,12-3,70%.
Po celé sledované období byl obsah sušiny téměř vyrovnaný s mírným poklesem v červenci a
srpnu (10,39%, 10,38%). Průměrná hodnota dosáhla 11,05%.
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Obsah močoviny byl vyšší v jarním období a na podzim. ŘEZNÍČKOVÁ et al. (2000) zjistili,
že vyšší obsah močoviny v mléce prodlužuje dobu srážení mléka.
K poklesu obsahu vápníku v mléce může dojít vlivem náhlé změny v podmínkách výživy.
U námi sledovaného mléka si můžeme povšimnou značné variability v obsahu Ca
v sledovaném období. Nejvyšších hodnot dosahoval vápník v květnu, nejnižších pak v srpnu a
na konci laktace.
Co se týče pH, můžeme si všimnou tendence poklesu od počátku do konce laktace, s mírným
navýšením u posledního měření.
HOŠEK (2003), ŘEZNÍČKOVÁ et al. (2000) naměřili vyšší hodnoty syřitelnosti mléka, než
byly zjištěny v naší práci. Jejich hodnoty měly od počátku do konce laktace stoupající
tendenci. Naše hodnoty klesají od počátku laktace do období jejího středu, poté opět začínají
stoupat. Po celé období byla sýřenina průměrné kvality, dosahovala hodnot II-III. Tyto
hodnoty jsou vhodné pro výrobu sýrů.
Složení sýra
Změny složek kozího sýru ve sledovaném období nám udává tabulka číslo 2.
Tab.2 Změny složek kozího sýru ve sledovaném období
Sušina

Tuk

TvS

odběru

datum Kyselost Sůl
°SH

%

%

%

%

7.5.
21.5.
5.6.
18.6.
3.7.
18.7.
4.8.
26.8.
10.9.
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.

80,69
90,09
108,9
82,67
120,47
99,00
85,14
87,12
86,63
97,71
97,22
96,23
91,30

2,14
1,77
1,52
1,27
1,55
2,96
2,99
1,35
2,31
2,36
3,31
2,69
2,36

47,43
42,97
48,39
46,53
44,54
49,12
49,19
48,45
46,67
47,21
45,52
47,10
48,34

23,00
22,50
23,50
21,50
19,00
22,50
22,25
24,50
22,50
23,00
20,50
23,50
23,50

48,5
52,36
48,57
46,21
42,65
45,81
45,23
50,57
48,21
48,71
45,04
49,89
48,62

Nejvyšší hodnota obsahu sušiny byla dosažena v měsíci srpnu (49,19%), nejnižší v květnu
(42,97%). Sýr z tohoto období obsahoval nejméně sušiny, průměrný obsah tuku (22,50%), tím
však dosáhl nejvyššího obsahu TvS za celé sledované období (52,36%). Průměrný obsah
sušiny byl (47,03%). V sýru byl průměrný obsah tuku 22,44%. Nejnižší tučnost měl sýr z 3.7.
(19,00%), což odpovídá i množství tuku zjištěného v příslušném vzorku mléka. Obsah TvS
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byl koncem června až do začátku srpna nižší než v ostatním sledovaném období. Tomu
odpovídá i nižší mazlavost a soudržnost sýru. Nejnižšího obsahu TvS dosáhl sýr
zanalyzovaný 3.7. (42,65%). Což souvisí s faktem, že u tohoto vzorku byl stanoven i nejnižší
obsah tuku (19,00%). Obsah soli v námi sledovaných čerstvých sýrech značně kolísal. V
průměru hodnota obsahu NaCl dosáhla 2,19%. Mezi sledovanými složkami mléka a sýra
nebyly nalezeny žádné statisticky průkazné rozdíly.
Senzorická analýza sýru

Vůně:
Mezi jednotlivými vzorky sýrů nebyly výrazné rozdíly. Malá odlišnost se vyskytla pouze u
vzorku číslo čtyři, kde byla intenzita žluklé a cizí vůně minimální.

Textura:
Senzorický profil textury sýru se ve sledovaném období měnil. Variability texturních
vlastností nám přibližuje graf číslo I. Při hodnocení texturních vlastností byly velké rozdíly
mezi vzorky u mazlavosti a soudržnosti. U těchto deskriptorů byla prokázána korelace
s obsahem tuku v sýru. Vyšší tučnost sýra tedy přispívá k vyšší mazlavosti a soudržnosti.
Změny jednotlivých deskriptorů textury během sledovaného období
100
80
60
40
20
0

5.6.

tvrdost - mezi prsty

18.6.

3.7.

18.7.

elasticita - palec

4.8.

26.8.

10.9.

tvrdost - v ústech

25.9.

žvýkatelnost

23.10.

6.11.

soudržnost

mazlavost

Graf I Variabilita texturních deskriptorů během sledovaného období

Chuť:
V hodnocení chuti nebyly mezi jednotlivými vzorky významnější rozdíly. Chutnost sýrů byla
z velké míry ovlivněna jednak přítomností cizích vůní, ale i texturními vlastnostmi a to
zejména mazlavostí. Vzorky více mazlavé chutnaly méně.
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ZÁVĚR
U sledovaného mléka u obsahu sušiny, tuku a bílkovin byl patrný mírný pokles v období
měsíce července, obsah laktózy se výrazně neměnil. Vyšší obsah močoviny v mléce, v jarním
a podzimním období, se projevoval delší dobou potřebnou k zasýření tohoto mléka. V sýru
obsah sušiny v celém období kolísal kolem hodnoty průměrné sušiny 47,03%. Průměrný
obsah tuku v sýru byl 22,44%. Hodnocený sýr byl po stránce vůně a chuti v celém
sledovaném období velice vyrovnaný a kvalitní. U texturních vlastností byly prokázány
změny vázané především na obsah tuku.
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V naší práci byl sledován vliv stádia laktace na složení a technologické vlastnosti kozího
mléka a na složení a senzorické vlastnosti kozích sýrů. V laboratoři na Ústavu technologie
potravin byla provedena fyzikálně-chemická analýza mléka i sýrů. Na stejném Ústavu byla
provedena i senzorická analýza sýrů. Významný pokles obsahu sušiny, tuku, bílkovin mléce
byl evidentní v červnu. Nebyly zjištěny žádné významné statistické korelace mezi
sledovanými obsahovými složkami mléka a sýrů. Hodnocené sýry byly ohodnoceny jako
dobře vonící a chutné po celé sledované období.
LITERATURA
HOŠEK,M. (2003): Hodnocení vybraných ukazatelů mléčné užitkovosti plemene bílá krátkosrstá koza,
disertační práce, MZLU v Brně, 144 s.
THOMANN, S., BRECHENMACHER, A., HINRICHS, J. (2008): Strategy to evaluate cheesemaking properties
of milk from different goat breeds, Small Ruminant Research, 74:p. 172-178
ŘEZNÍČKOVÁ , H., GAJDŮŠEK, S., KUCHTÍK, J. (2000): Analýza vlivu vybraných ukazatelů na sýřitelnost
kozího mléka v průběhu laktace. „Chov ovcí a koz v předvstupním období do EU“, Seč, s. 94-96
ZENG, S.,S. (1996): Comparison of goat milk standards with cow milk standards for analyses of somatic cell
count, fat and protein in goat milk, Small Ruminant Research, 21: p. 221-225
Adresa
Ing. Táňa Lužová, Ústav technologie potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská
1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail: tana.luzova@centrum.cz

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

PŘEDPORÁŽKOVÉ VLIVY PŮSOBÍCÍ NA VYKRVENÍ
JATEČNÝCH KUŘAT
Šárka Nedomová1 - Lenka Putyerová
1

Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
In this work were monitored influences of transit distance and transit temperature to bleeding
up of broilers in slaughterhouse. In this experiment were chosen 1 400 hybrid ROSS 308 and
COBB 500 at 36-42 days old. Transit distances from farms to slaughterhouse were from 10 to
115 km, the temperature of enviroment in transit was between –4,2 to 20 °C. The long transit
distance and low temperature increased defects of bleeding without statistically differences.
Keywords: broilers; poultry processing; transit distance; temperature
MATERIÁL A METODY
Při přepravě na jatky je drůbež vystavena podmínkám, které vyvolávají zvýšené stresové zatížení.

V práci byly sledovány předporážkové vlivy působící na kvalitu vykrvení drůbeže ve
spolupráci s výrobním podnikem. U kuřat byl sledován jejich stav po přívozu na jatka a bylo
provedeno zhodnocení kvality vykrvení u jatečně opracované drůbeže v závislosti na
venkovní teplotě přepravy a přepravní vzdálenosti. Přeprava drůbeže se uskutečňovala
silniční dopravou přepravními kamiony pro drůbež z místa chovu do místa porážky.
Experimentální část byla provedena v letech 2006 až 2008. Během odběrů od 14 různých
farem bylo hodnoceno celkem 1 400 kuřat hybridní kombinace ROSS 308 a COBB 500
v porážkovém věku 36 - 42 dní. Začátek porážky vždy byl v 21.00 h, pouze v letním období,
kdy teplota ve večerních hodinách byla stále nad 20 °C, byla porážka přesunuta na 23.00 h, a
to z důvodu snížení zátěže drůbeže při vyskladnění. Teplota vody v pařící vaně byla při
každém měření konstantní, a to 53,5 °C. Kuřata byla vždy odebrána z jatečné linky po fázi
chlazení.
U odebraných kusů byla posouzena kvalita vykrvení drůbeže a zjištění množství hematomů
na prsní a stehenní svalovině a křídlech. Hodnocení kvality vykrvení se provádělo ručně,
roztažením křídel od těla. Jako „nedostatečné vykrvení“ drůbeže bylo hodnoceno zjištění
červených až modrých zbarvenin kůže, špiček křídel a podstehenních partií. Součástí
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vizuálního hodnocení bylo i zjištění množství hematomů na jatečně upraveném těle. Toto
hodnocení bylo provedeno vizuálně na křídlech, stehenní a prsní svalovině.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Při přepravě na jatky je drůbež vystavena podmínkám, které vyvolávají zvýšené stresové
zatížení. Přímou souvislost mezi kvalitou masa a působením stresu před porážkou drůbeže
popisují Kannan et al. (1997), Owens and Sams (2000), Taubert et al. (2002), Debut et al.
(2003) a další. Mitchell and Kettlewell (1998) sledovali přepravu drůbeže při širokém
rozmezí klimatických podmínek ve Velké Británii. Podobně Mitchell and Kettlewell (1994)
studovali potenciálně negativní vliv nepřiznivých environmentálních podmínek na welfare
drůbeže během přepravy. Zjistili výrazný teplotní gradient a vznik lokálních teplotních
extrémů v jedoucím dopravním prostředku v letním a zimním období. V práci byl sledován i
vliv délky cesty (vzdálenosti) jatečné drůbeže na jatka na vykrvení.
V průběhu pokusu byl sledován vliv venkovní teploty při přepravě jatečné drůbeže na
výslednou kvalitu vykrvení jednotlivých kusů. Venkovní teploty se během přepravy
pohybovaly v rozmezí –4,2 °C až 20 °C. Rozdílná venkovní teplota přepravy se projevila i na
vykrvení drůbeže. Výsledky kvality vykrvení v závislosti na venkovní teplotě při přepravě
jsou uvedeny v grafu 1. Nedostatečná vykrvenost kuřat se pohybovala od 39 % do 87 %.
Nejhorší výsledky byly zjištěny při venkovní teplotě + 2,9 °C, což však bylo způsobeno
nevyhovujícím zdrav. stavem drůbeže z farmy.
Venkovní teplota přepravy kuřat ovlivňuje nepřímo i ekonomické ztráty podniku. Drůbež
převážená při venkovní teplotě - 4,2 °C byla částečně polomrtvá, zmrzlá a v některých
případech již nejevila známky života. Taktéž opačný extrém při převozu kuřat způsoboval
problémy – teplota nad 20 °C způsobovala přehřátí drůbeže a také její následnou smrt, a tím
ekonomické ztráty podniku. Při statistickém zhodnocení však nebyla zjištěna závislost mezi
venkovní teplotou a vykrvením (R= 0,0622). Prevencí problému s nevhodnou venkovní
teplotou přepravy kuřat bylo časové posunutí porážky v letním období až na 23 h po
vzájemné domluvě podniku s farmou, která dodávala drůbež.
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Graf I. Vliv venkovní teploty při přepravě na vykrvení drůbeže u jednotlivých farem
dodávajících drůbež

Dále byl sledován i vliv délky přepravní vzdálenosti z farem na jatka na vykrvení kuřat.
Přepravní vzdálenost se pohybovala v rozmezí 10 až 115 km. Nedostatečná vykrvenost byla
zjištěna u 39 % - 87 % kuřat. Z výsledků vyplývá, že u brojlerů s rostoucí přepravní vzdálenosti
se zvyšoval počet špatně vykrvených kuřat (s výjimkou dopravy na vzdálenost 21 km díky
nevyhovujícímu stavu drůbeže z jedné farmy). Při statistickém zhodnocení byla zjištěna slabá

pozitivní závislost vykrvení na délku cesty drůbeže na jatka (R=0,303). Zajímavým zjištěním
bylo, že kuřata dopravována za nižších venkovních teplot na delší vzdálenost
byla lépe vykrvená. Vliv délky přepravní vzdálenosti na kvalitu vykrvení drůbeže je
znázorněn grafem II.
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Graf II. Vliv přepravní vzdálenosti na kvalitu vykrvení drůbeže pro jednotlivé farmy
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ZÁVĚR
Při přepravě na jatky je drůbež vystavena podmínkám vyvolávajícím zvýšené stresové
zatížení, které se může negativně projevit i na kvalitě jatečného opracování, a tím spojeného
znehodnocení masa při nedostatečném vykrvení. Delší přepravní vzdálenost a extrémní
teploty při přepravě kuřat se negativně projevily na vykrvování jatečných těl. Prevencí
problému s nevhodnou venkovní teplotou přepravy kuřat bylo přeplánování dopravy
a posunutí porážky v letním období až na 23 h.
Bleeding quality of broilers influenced by preslaughtering factors
SOUHRN
Při přepravě na jatky je drůbež vystavena podmínkám, které vyvolávají zvýšené stresové
zatížení, které se projevuje nejen zvýšeným úhynem zvířat, ale také se negativně projevuje i
při porážení zvířat a ovlivňuje i kvalitu masa. V práci byly sledovány předporážkové vlivy
působící na vykrvení kuřat při jatečném opracování. Hodnocení vykrvení na jatkách bylo
provedeno u 1 400 kuřat hybridní kombinace ROSS 308 a COBB 500 v porážkovém věku 36
- 42 dní. Při statistickém zhodnocení nebyla zjištěna závislost vykrvení na venkovní teplotě
při přepravě kuřat (R = 0,062). Slabá pozitivní závislost byla zjištěna při hodnocení vlivu
přepravní vzdálenosti na vykrvení (R = 0,303). Při sledování výskytu hematomů na jatečně
upraveném těle byl zjištěn jejich nejvyšší výskyt na stehenní svalovině, následně na křídlech a
nejnižší na prsní svalovině.
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Abstract
Quantification and evaluation of doughnut shape variability was performed. Doughnuts'
shapes were described by method based on elliptic Fourier descriptors. Such approach
enabled definition of influence of height to width ratio, position of the center of gravity,
curvature, and degree of roundness. The scores of the resulting components were used in
subsequent analysis as doughnut shape characteristic. The variation in shape accounted for by
each component was visualized using inverse Fourier transformation. The first four principal
components provide a good summary of the data, accounting for almost 89 % of the total
variance in side-view shape and 97 % in top-view shape. Dominant importance and relevance
of width to height ratio (with contribution of 46.18 % to the total variance) as a determining
parameter of doughnut shape (side view) was quantitatively confirmed.
Keywords: doughnut, Fourier descriptors, image analysis

INTRODUCTION
The doughnut is a fried ring or globule of sweet dough that is either yeast leavened or
chemically leavened. The dough is mixed and shaped, dropped into hot oil and fried, and
glazed. Chemically-raised donuts are made with baking powder and are generally rather dense
and cake-like. They are easily and quickly made. Yeast-raised doughnuts, which is leavened
by the creation of carbon dioxide resulting from fermentation of yeast, are lighter in texture
than chemically-raised doughnuts.
Doughnut shape is not only important for product characterization but also e.g. for designing
the production and manipulation equipment and, of course, customers’ satisfaction.
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The aim of this paper is to describe the variability in doughnuts shape by use of image
analysis and following analysis performed by means of Fourier descriptors.

MATERIAL AND METHODS
Doughnuts
The doughnuts have been prepared (according to regular recipe) in the laboratories of
Department of Food Science, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Notstuffed doughnuts have been considered. Altogether, 28 doughnuts have been evaluated.
Evaluation of variation of doughnut shape based on image analyses using elliptic Fourier
analyses
The doughnuts have been photographed using a digital camera Olympus SP-560UZ
(Olympus, Japan) and digital images with resolution of 180 dpi were acquired The raw
images were converted to full color (24–bit) bitmap format. This procedure was followed by
converting the images to grey scale. The grey scale images were converted to binary images
in which the objects and background are represented as 1 (white) and 0 (black), respectively.
Example of captured photos and converted images is shown in Fig. 1.

Fig. 1: Example of “side-view” raw images processing
The image analysis software Shape (Iwata and Ukai, 2002) was used to perform all
following steps. The closed contours of the dougnuts were obtained through binary images
with appropriate tresholds, and were described by a chain–code (Freeman, 1974). Namely,
each contour was represented as a sequence of x and y coordinates of ordered points that were
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measured counter–clockwise from an arbitrary starting point. Assuming that the contour
between the (i -1)–th and i–th chaincoded points is linearly interpolated, and that the length of
the contour from the starting point to the p–th point and the perimeter of the contour are
denoted by the t p and T, respectively, then the elliptic Fourier expansions of the coordinates
on the contour are
∞
2nπt p
2nπt p
⎛
x p = A0 + ∑ ⎜⎜ a n cos
+ bn sin
T
T
n =1 ⎝

⎞
⎟⎟ ,
⎠

(1)

∞
2nπt p
2nπt p
⎛
y p = C 0 + ∑ ⎜⎜ c n cos
+ d n sin
T
T
n =1 ⎝

⎞
⎟⎟ .
⎠

(2)

and

The same method was used for petal shape variation analysis (Yoshioka et al., 2004) or
chicken egg shape analysis (Havlíček et al., 2008). The coefficients of elliptic Fourier
descriptors that were normalized to avoid variations related to the size, rotation, and starting
point of the contour traces, were then calculated from the chain–code through the procedure
based on the ellipse of the first harmonic (Kuhl and Giardina, 1982). By this procedure, the
doughnut shape was approximated by the first 20 harmonics, which correspond to the 77
coefficients of normalized elliptic Fourier descriptors.
To summarize the information contained in the coefficients of the Fourier descriptors, the
principal components analysis based on a variance–covariance matrix of the coefficients was
performed. The scores of the components were used in subsequent analysis as doughnut shape
characteristic. The variation in shape accounted for by each component was visualized using
inverse Fourier transformation (Rohlf and Archie, 1984; Furuta et al., 1995). Example of such
visualization is given in Fig. 2.
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Fig. 2: Selected doughnut’s contour visualilization

RESULTS AND DISCUSSION
The doughnuts have been measured and the size values (in mm) as well as coefficients of
variation are listed in Table 1.
No. of doughnuts Average width (mm)
28
84.01

vx
0.03

Average height (mm)
55.70

vx
0.06

It is obvious (according to value of coefficient of variation) that size variability was rather
small. But these values do not describe any individual shape factors. Such demand can be
achieved through above mentioned procedure. The results follow.
Comparative analyses of doughnuts’ shape variability was performed by image analysis,
employing principal components analysis of elliptic Fourier descriptors. The mean doughnut
shape was drawn using the mean values of the standardized Fourier coefficients. The first four
principal components provide a good summary of the data, accounting for almost 89 % of the
total variance in side-view shape and 97 % in top-view shape Computed values for side-view
and top-view shape analysis are given in Table 2 and Table 3.
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Table 2: Contributions of principal components – side-view
Component
Proportion (%) Cumulative (%) Indicator
1

46.18

46.18

2

18.54

64.06

3
4

13.77
10.12

78.49
88.61

width to height ratio
position of the center
of gravity
curvature
degree of roundness

Table 3: Contributions of principal components – top-view
Component
Proportion (%) Cumulative (%) Indicator
1

52.38

52.38

2

24.95

77.33

3
4

14.94
04.44

92.27
96.71

x to y axis ratio
position of the center
of gravity
curvature
degree of roundness

The contributions of the first four principal components to the total variance were in case of
side-view as follows: 46.18 % (width to height ratio), 18.54 % (position of the center of
gravity), 13.77 % (curvature), and 10.12 % (degree of roundness), respectively. In case of
top-view: 52.38 %, 24.95 %, 14.94 %, 4.44 %.

CONCLUSIONS
It was found (according to values of coefficients of variation) that neither height nor width of
the doughnuts has significantly changed. Another effort was focused on quantification of
doughnut shape variability by means of elliptic Fourier descriptors. Reconstructed shapes
indicated that the first principal component (which represents height to width ratio) is very
good measure of the total shape variation. It represents 46.18 % of the total shape variation
(side-view). Similarly, x and y axis ratio for top-view represents 52.38 % of the total
variation. There are two major advantages of using elliptic Fourier descriptors and principal
component analysis. Firstly, this approach can accurately detect small shape variations.
Detection of rather small variations are difficult for humans, but the analyses based on the
component scores can clearly detect significant variations among individual doughnuts.
Secondly, the analyses can evaluate the shapes of objects independently of size. This
independence is a great advantage because human visual judgment of shape is often deceived
and misled by size factors. Above mentioned method represents relatively simple but
powerful interpretation tool which suits perfectly for evaluating of biological shapes.
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SOUHRN
Práce se zabývá kvantifikací a hodnocením tvaru koblížků. Obrysové křivky (z bočního a
horního pohledu) byly popsány metodou založenou na použití eliptických Fourierových
deskriptorů. Metoda umožňuje vyčíslení vlivu poměru výška/šířka, umístění těžiště, poloměru
křivosti a stupně kulovitosti. Metoda zohledňuje i další faktory, ty jsou ovšem v tomto případě
téměř zanedbatelné. Vypočtené komponentní hodnoty mohou být dále využity jako
matematické popisné charakteristiky tvaru koblih. Tvarová variabilita, vypočtená pro
jednotlivé faktory, je dále vizualizována pomocí inverzní Fourierovy transformace. V obou
případech, tedy tvaru při pohledu ze strany i shora, byly pro uspokojující postižení variability
dostatečné čtyři komponenty. V případě bočního profilu postihovaly 89 % celkové hodnoty
variability, v případě pohledu shora dokonce 97 %. V případě obou hodnocených profilů se
prokázal dominantní význam prvního deskriptoru. Informace o tvarové variabilitě je
významná nejenom z důvodu charakteristiky výrobku, ale též z technologicky-manipulačních
důvodů. Popsaná metoda může postihnout i malé tvarové odchylky. Dále je hodnocení tvaru
nezávislé na velikosti, což je velkou výhodou oproti vizuálnímu hodnocení lidským okem,
kdy bývá ovlivnění rozměrem objektu zásadní.
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DETEKCE BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS SE SCHOPNOSTÍ
TVORBY BIOGENNÍCH AMINŮ VE FERMENTOVANÝCH
SALÁMECH
Pavla Sládková - Radka Burdychová - Tomáš Komprda
Ústav technologie potravin, AF, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstrakt
The aim of the work was to evaluate the influence of the producer (K, R) and diameter (∅
7 cm a 4,5 cm) of the product on the growth of bakteria of the genus Enterococcus with
supposed ability to produce tyramine and histamine in dry fermented sausages. The producers
of tyramine and histamine were identified by EN-COCCUS test and genus and species
specific polymerase chain reaction. All tested bacterial strains belonged to the species E.

faecium. The presence of the gene for tyrosine decarboxylase was confirmed in all cases
using PCR. The presence of the gene for histidine decarboxylase was confirmed in most of
the analysed strains. The numbers of the enterococci in individual products at the end of the
fermentation (28th day) did not differ significantly from each other (P › 0.05). At the 70th
day, the numbers of the enterococci in the samples of the producer (K) with bigger diameter
(∅ 7 cm) were significantly higher (P ‹ 0.05) than in all the other samples (K ∅ 4,5 cm , R ∅
4,5 cm, R ∅ 7 cm).
Keywords: Enterococcus; tyramine; histamine; PCR

ÚVOD
Cílem práce bylo izolovat a identifikovat bakterie rodu Enterococcus, schopné ve
fermentovaných trvanlivých masných výrobcích (FTMV) tvořit biogenní aminy (tyramin a
histamin). Biogenní aminy (BA), vznikají v potravinách a potravinových surovinách
nejčastěji dekarboxylací aminokyselin působením bakteriálních dekarboxylačních enzymů.
Tvorba biogenních aminů není vlastností bakteriálních rodů či druhů, ale kmenů v rámci
druhu. Proto je pro identifikaci producentů biogenních aminů ve fermentovaných výrobcích
vhodné použít metody molekulární biologie (detekce sekvencí genů pro příslušné
dekarboxylázy pomocí polymerázové řetězové reakce, PCR).
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Mezi toxikologicky nejvýznamnější biogenní aminy patří tyramin a histamin (BOVER-CID a
kol., 1999). Tyramin zvyšuje krevní tlak, způsobuje u rizikových konzumentů migrenózní
bolesti hlavy, krvácení do mozku a selhání srdce. Toxikologický limit je 100 mg kg-1.
Histamin způsobuje rozšíření periferních krevních cév, což vede ke snížení krevního tlaku a
bolestem hlavy. Dále histamin indukuje kontrakci hladkých svalů vnitřností s následkem
břišních křečí, průjmu a zvracení. Organismus člověka má k dispozici detoxikační
mechanismy, které ale nejsou dostačující v případě některých konzumentů (alergici, pacienti
konzumující inhibitory monoaminooxidázy [MAO]) nebo při příliš vysokém příjmu
biogenních aminů v potravě.
MATERIÁL A METODIKA
Izolace bakterií rodu Enterococcus
K analýze byly použity fermentované masné výrobky (FTMV) od dvou různých producentů
(K a R), vyrobených o dvou různých průměrech 7 cm (S), resp. 4,5 cm (U). U výrobků byla
použita kořenící směs typická pro výrobek typu paprikáš a komerční startovací kultura FU2
(GmbH&CO. KG, Německo), která obsahovala směs bakterií Lactobacillus curvatus a

Staphylococcus carnosus. Každý vzorek (KS, KU, RS, RU) byl testován 2 x (vzorky
označeny A, B). Pro zjištění schopnosti enterokoků tvořit tyramin a histamin a pro určení
jejich rodové a druhové příslušnosti byly použity vzorky odebrané po ukončení zrání (28.
den). Celkové počty enterokoků byly kvantifikovány v průběhu zrání (den výroby, 14. den) a
skladování do 112. dne. Vzorky byly odebrány a zpracovány dle ČSN EN ISO 6887-2. Po
homogenizaci vzorků, bylo vždy pipetováno 0,2 ml příslušného ředění na Petriho misky
s živnou půdou Slanetz-Bartley (NOACK, Francie) s přídavkem supplementu TTC (NOACK,
Francie), který zajišťuje červené zbarvení kolonií rodu Enterococcus, a rozetřeno sterilní
skleněnou tyčinkou po celé ploše média. Misky byly kultivovány při 37 °C po dobu 24 hodin.
Po kultivaci byl z každé Petriho misky vybrán statisticky významný počet kolonií (odmocnina
z počtu narostlých kolonií), kolonie byly odpíchnuty sterilní očkovací kličkou a přeočkovány
křížovým roztěrem na PCA agar (NOACK, Francie). Kolonie byly takto celkem 3x přečištěny
přes jednu kolonii. Čistota izolátů byla ověřena mikroskopicky.
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Rodová a druhová identifikace izolovaných bakterií rodu Enterococcus pomocí ENCOCCUS testu
V předchozích krocích izolované a přečištěné náhodně vybrané kolonie byly přeočkovány na
živnou půdu PCA (NOACK, Francie) a kultivovány při 37 °C 24 hodin. U 24 hodinové
kultury byla provedena detekce aktivity pyrrolidonylarylamidázy (PYRAtest ; Pliva-Lachema
Diagnostika, ČR) pro potvrzení příslušnosti izolátu k rodu Enterococcus. Druhová
identifikace byla provedena pomocí EN-COCCUStestu (Pliva-Lachema Diagnostika, ČR) dle
návodu výrobce.
Izolace DNA a rodová a druhá identifikace enterokoků pomocí PCR
Izolace DNA z bakteriálních buněk, její purifikace a způsob stanovení koncentrace a čistoty
byly provedeny dle SAMBROOK a kol. (2001) a AUSUBEL a kol. (1994). Rodově
specifická PCR byla provedena dle BURDYCHOVÉ (2007). Pro druhovou identifikaci
zástupců rodu Enterococcus byly použity PCR metody aplikované BURDYCHOVOU (2007).
Skríning vybraných kmenů rodu Enterococcus na přítomnost DNA sekvencí kódujících
bakteriální tyrosindekarboxylázu a histidindekarboxylázu
Pro amplifikaci specifické DNA sekvence kódující bakteriální tyrosindekarboxylázu a
histidindekarboxylázu byly použity dvojice specifických oligonukleotidových primerů
TD2/TD5 a HDC3/HDC4 (COTON a kol., 2004) a postup popsaný BURDYCHOVOU
(2006).
Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí jednoduchého třídění analýzy rozptylu.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Rodová a druhová identifikace bakterií rodu Enterococcus, včetně detekce genů pro
tyrosindekarboxylázu a histidindekarboxylázu, je patrná z tabulky I.
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Tab. I. Identifikace vybraných izolátů a jejich ověření na přítomnost genů pro
tyrosindekarboxylázu a histidindekarboxylázu
Označení
izolátů

PYRAtest

Kontrola
KS-A
KS-B
KU-A
KU-B
RS-A
RS-B
RU-A
RU-B

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ENPCR produkt PCR produkt
druh
COCCUStest pro
rod pro
Enterococcus Enterococcus
faecium
+
+
E. faecium
+
+
E. faecium
+
+
E. faecium
+
+
E. faecium
+
+
E. faecium
+
+
E. faecium
+
+
E. faecium
+
+
E. faecium
+
+
E. faecium

Detekce
DNA
sekvencí
tyrDC

Detekce
DNA
sekvencí
hDC

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+ PYRAtest – potvrzení příslušnosti izolátu k rodu Enterococcus
+ sekvence detekována
- sekvence nedetekována
Kontrola - E. faecium CCM 7250
K,R – výrobci,
S - průměr vzorků (7cm), U - průměr vzorků (4,5 cm)
A,B – paralelní stanovení jednoho vzorku
hDC - histidindekarboxyláza
tyrDC - tyrozindekarboxyláza

Z tabulky I plyne, že všechny analyzované vzorky obsahovaly druh E. faecium. Žádné jiné
druhy v rámci rodu Enterococcus nebyly v žádném vzorku zjištěny (v Tab.I neuvedeno).
Všechny izolované druhy E. faecium byly pozitivní na gen pro tyrosindekaroxylázu.
V případě genu pro histidindekarboxylázu byla situace složitější, protože v případě výrobků
KS resp. RS byl ze dvou paralelně analyzovaných vzorků pozitivní vždy pouze jeden. Toto
zjištění potvrzuje, že schopnost produkce dekarboxylovat aminokyseliny není vlastnost
druhová (E. faecium), ale vlastnost pouze vybraných kmenů. Tím naše práce potvrzuje údaje
autorů FERNANDÉZ-GARCÍA a kol., (2000), kteří zjistili, že dekarboxyláza-pozitivní
kolonie bakterií představují méně než 1% všech bakteriálních kolonií izolovaných z daného
výrobku.
Celkové počty enterokoků v průběhu zrání a skladování
průměrů jsou znázorněny v grafu 1.

FTMV obou výrobců a obou

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

Graf. 1: Celkové počty enterokoků v průběhu zrání a skladování FTMV obou výrobců
a obou průměrů.

RS- výrobce (R), průměr vzorku 7 cm (S)
RU- výrobce (R), průměr vzorku 4,5 cm (U)
KS- výrobce (K), průměr vzorku 7 cm (S)
KU- výrobce (K), průměr vzorku 4,5 cm (U)
Doba zrání - den výroby až 28 den při (15°C)
Doba skladování 28 – 112 dní při (15°C)

Z grafu 1. plyne, že nejvhodnější časové intervaly pro srovnání celkového počtu enterokoků
byly 28. den (konec zrání) a 70. den. Počty enterokoků v jednotlivých výrobcích na konci
zrání (28. den) se od sebe průkazně nelišily (P › 0,05). 70. den byly počty enterokoků ve
vzorcích výrobce (K) širšího průměru (S) průkazně vyšší (P ‹ 0,05) než ve všech ostatních
vzorcích. Tento výsledek zároveň potvrzuje údaje (BOVER-CID a kol., 1999), že výskyt
biogenních aminů se zvyšuje s průměrem výrobku.
ZÁVĚR
Rodová i druhová identifikace izolátů pomocí EN-COCCUStestu, který je spíše testem
orientačním, odpovídá identifikaci pomocí druhově specifické polymerázové řetězové reakce
(PCR). Pro prevenci rizika, které pro spotřebitele plyne z přítomnosti biogenních aminů ve
fermentovaných potravinách, je potřeba důsledně kontrolovat vstupní surovinu, dodržovat
systém HACCP a hygienické zásady na provozovnách.
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SOUHRN
Cílem práce bylo ověřit u fermentovaných trvanlivých masných výrobků vliv výrobce (K a R)
a průměru výrobku (∅ 7 cm a 4,5 cm) na růst bakterií rodu Enterococcus s předpokládanou
schopností tvořit biogenní aminy tyramin a histamin. Schopnost tvořit biogenní aminy byla
ověřena pomocí detekce DNA sekvencí kódujících tvorbu tyrosin- a histidindekarboxylázy,
tedy enzymů katalyzujících tvorbu tyraminu a histaminu. K identifikaci producentů tyraminu
a histaminu byl použit EN-COCCUStest (PLIVA-Lachema Diagnostika, ČR) a polymerázová
řetězová reakce (PCR). Všechny testované izoláty patřily do druhu E. faecium. U všech
analyzovaných izolátů byla potvrzena přítomnost genu pro tyrosindekarboxylázu. Přítomnost
genu pro histidindekarboxylázu byla prokázána u většiny analyzovaných kmenů. Počty
enterokoků v jednotlivých výrobcích na konci zrání (28. den) se od sebe průkazně nelišily (P ›
0,05). 70. den byly počty enterokoků ve vzorcích výrobce (K) širšího průměru (∅ 7 cm)
průkazně vyšší (P ‹ 0,05) než ve všech ostatních vzorcích (K ∅ 4,5 cm , R ∅ 4,5 cm, R ∅
7 cm).
Klíčová slova: Enterococcus; tyramin; histamin; PCR
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KVALITA VÝROBKŮ Z LISTOVÝCH TĚST
OVLIVNĚNÁ ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ
Viera Šottníková – Šárka Nedomová
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of this thesis was to examine the impact of technology on economic, technological
and sensory value of puff pastry. Effects of innovation recipe has been verified using
experimental baking and evaluated by objective measurements. He observed the impact of
percent representation of fat in the formulation, affect the way dough rolling and their
combinations. Objective measurements showed differences between the various types of
treatment. The order of popularity of the products were all about the same parameters. The
following parameters were used for the measurement of baker's attempt: the amount of bread,
roast a height loss of the product.
Keywords: puff pastry; production technology; baker's attempt
MATERIÁL A METODY
Jako pokusná metoda, která nejlépe vystihuje potřeby ověření receptury a technologie výroby
v praxi a je snadno použitelná v provozních podmínkách, byl zvolen pekařský pokus. Pro
pokusné měření byl do vodánku zabalován tuk (tažný margarín) o hmotnosti 20 – 120 % tuku
na hmotnost mouky.
Nekynuté základní těsto - vodánek byl vymísen podle receptury. Přístrojovým vybavením
laboratoře je hnětací stroj Topos. Vymísený vodánek byl přikryt utěrkou nebo fólií z plastu a
nechal se v chladu odležet 15 až 30 minut. Má mít teplotu 15 až 18 °C a konzistenci přibližně
stejnou jako tuk, který byl následně do něj proválen. Tažný margarín nesmí mít teplotu vyšší
než 20 °C. Upraví se do tvaru hranolu, který se pak balí do vodánku způsobem do tvaru
psaníčka (obr.1). V každém případě vrstva vodánku pod tukovým hranolem a nad ním musí
být stejně silná, aby se těsto při dalším překládání a provalování netrhalo (NEWBERRY a
kol., 1996). Zabalený polotovar byl po několika minutách rozválen na tloušťku asi 8 mm,
přeložil se na třikrát nebo ze stran proti sobě se složil na čtyřikrát a nechal se přikrytý odležet
(v prostředí s teplotou kolem 10 °C). Rozvalování, překládání a odležení bylo opakováno dle
potřeby, vždy v intervalu asi 10 minut. K rozvalování byl použit rozvalovací stroj Compas
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firmy Rondo Doge. Po konečném rozválení na 2 mm byl těstový plát krájen pomocí rádla na
čtverce 10 x 10 cm a zatíženo 10 g makové náplně na střed čtverce. Metoda vypovídá o
schopnosti těsta odolávat tlaku způsobeného náplní. Křehkost listového těsta způsobuje
pravidelné střídání horizontálně uložených vrstev základního těsta a tuku. Když těsto pečením
zahřejeme, tuk taje a vřídky vytvářejí páru, která zvedne následné vrstvy těsta výš a výš. Platí
čím výše zvedne síla těsta náplň, tím je výrobek křehčí. Tato metoda bylo dále použita pro
hodnocení síly těsta (GILL, 1975).

Obr. 1. Způsob balení tuku do vodánku, tzv. psaníčko
Byla vyrobena těsta s 40 %, 60 % a 80 % tuku na provalování. Každé těsto bylo překládáno
na 81, 243, 729, 2187, vrstev.
Listová těsta byla pečena při teplotě 200 °C po dobu 10 minut. Horkovzdušná trouba
dovoluje, vzhledem k principu ohřevu, snížit teplotu a dobu pečení oproti hodnotám, které
udává například BLÁHA a kol. (2001) u běžných pekařských pecí. Uváděné teploty jsou
teplotami pečeného těsta, v pečícím prostoru jsou teploty vyšší (PULPÁNOVÁ, 2001).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Posuvným měřítkem byla měřena výška uprostřed výrobku po horizontálním rozkrojení
pomocí zubatého nože (obr. 2).

rozmezí měření
Obr. 2. Ukázka místa měření
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Graf 1. Vliv poměru tuku na výšku výrobku
Z grafu 1 vyplývá, že čím více tuku se použije na provalování tím vyšší bude výrobek. To
potvrzuje studie popsaná v ročence ,,Pekaře cukráře" MÁČKOVÁ a kol. (1998). Výška
výrobku se zvyšuje do určité míry poměru tuku, poté výška stagnuje. Z ekonomického
hlediska je tedy vyšší poměr tuku na mouku nerentabilní. U poměru tuku nad 80 % dochází
vlivem velkého množství tuku mezi vrstvami k prosakování tuku skrz vrstvy vodánku a
k částečnému vytékání tuku na plechy. Vodní pára sice nakypří výrobek do přijatelné výšky,
ale charakteristické listování je porušeno.
Pod hranici 40 % tuku je v těstě málo vodní páry, která by zvedala vrstvy. Výrobky jsou
potom nízké, nekřehké, vytváří se tvrdé a tuhé listy. Nad 80 % tuku dochází k zavalování tuku
do těsta, tím těsto ztrácí svou schopnost vytvářet listy, což je patrné z grafu 2.
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Graf 2. Vliv poměru tuku a listování na výšku výrobku

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

Obr. 3. Ukázka vzhledu upečených výrobků (v pořadí listování 32, 33, 34, 35, 36, 37)
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že přídavek tuku nad 90 % a odebrání tuku
na provalování pod hranici 40 % způsobil porušení struktury listování až ztrátu typického
charakteru listových těst. O listových těstech, pro praxi, lze tedy hovořit pokud je přídavek
tuku na provalování v rozmezí 45 % až 85 %. Optimální počet listů v praxi v listovém těstě je
144. V práci bylo dokázáno, že výrobky jsou přijatelné v rozmezí 81 až 729 vrstev (obr. 3).
Je ovšem nutné upozornit na fakt, že veškerá stanovení byla prováděna v takřka laboratorních
podmínkách s maximální pečlivostí. Dá se tedy předpokládat, že v provozních podmínkách
mohou být výsledky jiné. Další charakteristiky, jenž v běžném životě hodnotí především
zákazník, byly posuzovány komplexním hodnocením pečiva v rámci metody senzorické
analýzy. Nejlépe hodnocené výrobky byly výrobky vyrobené v kombinaci 60 % tuku na
provalování a 243 vrstev, 80 % tuku v kombinaci s 243 a 81 vrstvami.
Quality products of puff pastry influenced by technology

SOUHRN
Kvalita byla posuzována na základě provedení pekařských pokusů. Mezi důležité získané
informace patří fakt, že výšku výrobku s nižším poměrem tuku lze zvýšit vyšším množstvím
vytvořených vrstev. Což by bylo pro výrobce zajímavé z ekonomického hlediska. Ovšem
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senzorická hodnota je nižší než u výrobku se stejnou výškou nápeku, ale s optimálním
poměrem tuku. Přídavek tuku nad 90 % a odebrání tuku na provalování pod hranici 40 %
způsobil porušení struktury listování až ztrátu typického charakteru listových těst. O listových
těstech, pro praxi, lze tedy hovořit pokud je přídavek tuku na provalování v rozmezí 45 % až
85 %. Optimální počet listů v praxi v listovém těstě je 144. V této práci bylo dokázáno, že
jsou výrobky přijatelné v rozmezí 81 až 729 vrstev. Nejlépe hodnocené výrobky byly výrobky
vyrobené v kombinaci 60 % tuku na provalování a 243 vrstev, 80 % tuku v kombinaci s 243
a 81 vrstvami.
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SENZORICKÁ ANALÝZA MÜSLI TYČINEK A PROSPĚŠNOST
VLÁKNINY V NICH OBSAŽENÉ
Hana Šulcerová – Radka Burdychová – Michaela Jahnová
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
Diet plus produce food and meals recommeded for reducing diet. Müsli sticks of different
flavour are part of this diet.
The area of this study was sensory evaluation of Diet Plus müsli sticks with the aim to take
their popularity. The other aim of this study was to evaluate the amount of nutrients in müsli
sticks and compare them with WHO nutrition recommendations.
Determination of typical and seemly look, typical and comfortable of smell, typical and
expressiveness of taste, texture, fragility, fruit component and general impression were tested.
Seven different müsli sticks, plum stick, lemon, apple, strawberry, cranberry-raspberry,
orange and apricot stick were analyzed for these descriptors. The best general impression
were analyzed in apricot and lemon sticks.
The content of dietary fibre follows the WHO nutrition recommendation, as well as the
amounts of sugars, proteins and lipids and their percentage proportion.
Keywords: sensory evaluation, müsli stick, WHO, Diet Plus
ÚVOD
Zdravá strava by měla být pestrá a vyvážená, aby byl zajištěn přísun důležitých živin. Při
redukční výživě je potřebné zajistit, kromě vyváženého poměru sacharidů, bílkovin a tuků,
také dostatečný příjem vlákniny, vitaminů a minerálů. Pojem vláknina či vláknina potravy
(dietary fibre) je termín pro skupinu strukturálně příbuzných sloučenin (sacharidů nebo
oxidovaných sacharidů) rostlinného původu, které vykazují určité společné vlastnosti, kterými
jsou především:
-

částečná až úplná odolnost k hydrolýze trávicími enzymy,

-

schopnost postoupit do tlustého střeva ve formě, ve které se konzumovaly,

-

schopnost ovlivňovat některé gastrointestinální funkce.

Vláknina je nejčastěji dělena podle její rozpustnosti při definovaném pH na dvě základní
skupiny, a to na vlákninu rozpustnou a na vlákninu nerozpustnou (JE VRIES, 2003).
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Rozpustná vláknina je obsažena především v ovoci, ovsu, sladu, luštěninách a bramborách
(pektin,

inulin,

některé

hemicelulosy,

rostlinné

slizy,

gumy,

resistentní

škroby,

fruktooligosacharidy). Její význam tkví v tom, že je částečně štěpena v tenkém střevě, kde
vytváří gely, čímž zpomaluje pasáž v horní části GIT (včetně evakuace žaludku) a zvyšuje
viskozitu střevního obsahu (ANONYM a). Tím je zajištěn snížený přístup trávicích šťáv
k substrátům. Tento typ vlákniny snižuje vstřebávání některých látek a zpomaluje resorpci
glukózy (BESSESEN, 2001). Působí jako prebiotikum (podporuje žádoucí pomnožení střevní
mikroflóry). Nevýhodou může být snížená resorpce některých minerálů při jejím nadměrném
příjmu (Ca, Fe, Cu, Zn). Nerozpustnou vlákninu bychom našli v zelenině, otrubách
a celozrnných výrobcích (lignin, celulóza a některé hemicelulosy). Její předností je hlavně to,
že zvyšuje objem stolice a zkracuje její tranzitní čas tlustým střevem. Ve střevě má hrubou
mechanickou čistící schopnost.
Vláknina podléhá v tlustém střevě částečné fermentaci, kterou se vytvářejí kyseliny
s příznivými účinky. Tento proces zahrnuje řadu anaerobních, energii poskytujících,
katabolických reakcí, které dokončují trávicí proces ve střevě. Fermentaci podléhají hlavně
oligosacharidy. Střevní bakterie oligosacharidy snadno metabolizují a produkují velké
množství mastných kyselin s krátkým řetězcem. Výsledkem je, že v tlustém střevě dochází ke
snížení pH (kyselé prostředí), zvýšení celkového počtu střevních mikroorganismů a zvýšení
objemu stolice.
Vláknina je důležitou součástí zdravé výživy, dospělým osobám se doporučuje denně
konzumovat minimálně 20–35 g dietní vlákniny. Výsledky studií potvrdily význam vlákniny
při prevenci koronárních srdečních onemocnění (LUPTON and TURNER, 2003), neboť
příznivě ovlivňuje profil krevních lipidů. Viskózní vláknina - pektin, nebo ovesné a rýžové
otruby, snižují hladinu celkového sérového cholesterolu i lipoproteinu s nízkou hustotou
(LDL) v krvi (ANONYM b).
Průměrná spotřeba vlákniny v České republice je 20 g na den, což je pod limitem
doporučeného denního příjmu (KOMPRDA, 2007). Jednou z možností jak doplňovat
vlákninu je konzumovat cereálie například v podobě müsli. Cílem této práce bylo ověřit
senzorickou jakost a nutriční složení müsli tyčinek společnosti Diet Plus, která vyrábí
potraviny a pokrmy určené pro redukční stravu.
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MATERIÁL A METODIKA
Pro senzorickou analýzu (INGR a kol., 2001) byly použity vzorky müsli tyčinek firmy Diet
Plus (ANONYM c) obsahující pšenici, oves a ječmen.
Vzorky byly skladovány při pokojové teplotě a předkládány v následujícím pořadí:

Vzorek 1: Müsli tyčinka švestková
Vzorek 2: Müsli tyčinka citrónová
Vzorek 3: Müsli tyčinka jablková
Vzorek 4: Müsli tyčinka jahodová
Vzorek 5: Müsli tyčinka s brusinkami a malinami
Vzorek 6: Müsli tyčinka pomerančová
Vzorek 7: Müsli tyčinka meruňková
Senzorické hodnocení provádělo deset školených hodnotitelů Ústavu technologie potravin
MZLU v Brně, v prostoru senzorické laboratoře vybavené dle ISO 8589. Posuzovatelé
hodnotili deskriptory – tvar a vzhled, tvrdost, křehkost, chuť s ohledem na příchuť, ovocná
složka

a

celkový

dojem.

Výsledky

byly

zaznamenávány

pomocí grafických

nestrukturovaných stupnic se slovním popisem krajních bodů, zpracovány v programu MS
Excel 2003 a graficky vyjádřeny.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že müsli pro účely redukční výživy jsou
chutí i konstitucí srovnatelné s běžnými prodávanými výrobky. Hodnocené vzorky se
vzhledem nelišily od standardu a jejich vzhled působil příjemně. Jako problém se místy jeví
nedostatečná výraznost chuti nebo vůně. Žádný vzorek nevykazoval výraznou vůni, jablečná
müsli tyčinka dokonce příliš nevýraznou (Obr. 1c). Typičnost a příjemnost vůně shledali
hodnotitelé vesměs jako průměrnou až nadprůměrnou. Zvýšenou tvrdost mezi prsty
vykazovala švestková tyčinka (Obr. 1a). Všechny hodnocené vzorky byly v ústech přiměřeně
křehké. Typickou a velmi výraznou chuť měl vzorek švestkové, citronové, brusinkomalinové, pomerančové a meruňkové tyčinky (Obr. 1a,b,e,f,g), naopak tyčinka jablečná měla
chuť málo intenzivní (Obr. 1c). Ovocná složka všech vzorků byla v ústech velmi vláčná.
Nejlepším celkovým dojmem působila meruňková a citronová müsli (Obr. 1b,f).
Z hlediska nutričního složení jsou tyčinky velmi cenným zdrojem vlákniny a jejich složení
vyhovuje doporučovanému obsahu a poměru sacharidů, bílkovin a tuků dle WHO.
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Sensory analysis and whole someness dietary fiber included in müsli bar
SOUHRN
Společnost Diet Plus vyrábí potraviny a pokrmy určené pro redukční stravu. Součástí diety
jsou müsli tyčinky různých příchutí.
Obsahem této práce byla senzorické hodnocení müsli tyčinek společnosti Diet Plus s cílem
zjistit oblíbenost u spotřebitelů. Dalším cílem práce bylo posoudit nutriční složení müsli
tyčinek vzhledem k zásadám WHO pro racionální stravu. Hodnotil se typický
a příjemný vzhled, typická a výrazná vůně, tvrdost vzorku mezi prsty, křehkost v ústech,
typičnost a výraznost chuti, vláčnost ovocné složky a celkový dojem. Tyto deskriptory byly
sledovány u sedmi různých příchutí müsli tyčinek, a to švestka, citrón, jablko, jahoda,
brusinka-malina, pomeranč a meruňka.
Nejlepším celkovým dojmem působila meruňková a citronová müsli tyčinka. Z hlediska
nutričního složení jsou tyčinky velmi cenným zdrojem vlákniny a jejich složení vyhovuje
doporučovanému obsahu a poměru sacharidů, bílkovin a tuků dle WHO.
Klíčová slova: senzorické hodnocení, müsli, vláknina

LITERATURA
ANONYM a: Position of the Americal Dietetic Assotiation: Health implications of dietary fibre.
Journal of American Dietitic Assoc. July 2002, Vol. 7, 993-1000.
ANONYM b: Carbohydrates. Nutritional and healts aspects. 2003, ILSI Europe Concise Monograph.
Series. ILSI Press.
ANONYM c: http://www.jak-zhubnout.cz/web-text/co-je-diet/, 2009
BESSESEN, D.H. (2001): The Role of Carbohydrates in Insulin Resistance. Journal of Nutrition, Vol.
131, p. 27825-27865.
JE VRIES, J. (2003): On defining dietary fibre. Proc.of the Nutrition Society, Vol.62, p.37-43.
KOMPRDA, T. (2007):Základy výživy člověka. MZLU v Brně,61s,ISBN978-80-7157-655-6.
INGR, I., POKORNÝ, J., VALENTOVÁ, H. (2001): Senzorická analýza potravin, MZLU v Brně, 201
s., ISBN 978-80-7375-032-9.
LUPTON, J.R., TURNER, H.D. (2003): Dietary Fibre and Coronary Disease: Does the evidence
support an association? Current Atherosclerosis Reports, Vol. 5, p. 500-595.
Adresa
Ing. Hana Šulcerová, Ústav technologie potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká Republika, hana.sulcerova@seznam.cz.

Sborník příspěvků XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI A PŮSOBENÍ VYBRANÝCH
DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Květoslava Šustová – Kateřina Štanclová
Ústav technologie potravin, AF MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
This research work is aimed to monitor of selected disinfectants´activity in operational
conditions. Here by have been monitored two acidic disinfectants Despon K and Mikasan D,
which had - by their producer - stated different recommended concentration. These solutions
were monitored from viewpoint of their activity at different temperature, time of circulation,
pH and water hardness. In this work were measured pH of solutions in unloaded medium to
be compared with pH of solutions in loaded medium and this measuring was carried out
regularly each week within a one month period. During this period there was monitored also
total plate count (TPC), which was stated in the dairy, where were taken samples two-times
monthly. It has been found, that the disinfectants Mikasan D and Mikal 94D are effective
even by high water hardness.
MATERIÁL A METODY
Cílem práce bylo sledovat v provozních podmínkách dva kyselé dezinfekční přípravky
Despon K a Mikasan D. U dezinfekčních roztoků se sledovala jejich teplota, doba cirkulace,
pH a tvrdost vody. pH bylo měřeno v nezatíženém prostředí pro porovnání s pH roztoků v
zatíženém prostředí a sledovalo se pravidelně každý týden po dobu jednoho měsíce. V chovu
se provádí po každém dojení proplach studenou vodou při teplotě ± 30°C, který trvá 5 minut,
potom následuje asi desetiminutová sanitace a po ní pětiminutový výplach vodou o teplotě

± 20°C. Celková doba čištění tedy je 20 minut. V dojírně byly použity pro sanitaci dojícího
zařízení pro první měření 0,5% alkalický roztok Despon A, kyselý 0,25% roztok Despon K a
pro druhé měření 0,5% alkalický roztok Mikal 94 D a kyselý roztok 0,5% Mikasan D. Doba
sanitace byla 10 minut při teplotách na vstupu ±40°C. Čistící a dezinfekční prostředky byly
střídány, ráno byly aplikovány kyselé prostředky a po večerním dojení se používaly alkalické
roztoky. Před zahájením pravidelného sledování účinnosti sanitace byla provedena generální
sanitace dezinfekčními prostředky Mika General A a Mika General K. Vždy při prvním
použití dezinfekčních prostředků bylo zjišťováno pH

kyselého roztoku v nezatíženém
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prostředí, to znamená hned po generálním čištění a opět byly použity po večerním dojení.
Despon K a Mikasan D tedy první den byly použity dvakrát za sebou. Potom se měřilo pH
kyselých dezinfekčních roztoků v zatíženém prostředí - vždy po ranním dojení.

VÝSLEDKY A DISKUZE
U všech měření Mikasanu D je nutné druhou naměřenou hodnotu posuzovat s rezervou,
protože po první cirkulaci se roztok naředil s vodou, která zůstala v potrubí a snížila tak
teplotu a zvýšilo se i pH, v některých případech až o jedno celé číslo. V nezatíženém prostředí
0,5 % Mikasan D vykazoval hodnoty pH v rozmezí 2,54 - 2,71, které se lišili třeba jen o
setiny, jak je vidět v grafu 1, což nelze považovat ze velkou změnu. V ostatních případech pH
nekleslo pod hranici 2,52. To se stalo pouze v jediném případě a byla to hodnota naměřená
jako poslední (Tab. I). V tomto případě byla teplota dezinfekčního roztoku 25°C. Po dobu
sanitace se pH roztoků zvyšuje a to při klesající teplotě. Takže poslední naměřené hodnoty
jsou vyšší než hodnoty zjištěné na začátku měření. Neplatí to ale v případě, kdy se teplota
pohybuje okolo hodnot 25°C a 26°C, kdy pH je nižší než počáteční hodnoty.
Jako druhý prostředek se používal 0,25% Despon K, který vykazoval v nezatíženém prostředí
hodnoty pH od 2,88 do 2,98. Přičemž nejvyšší hodnota nebyla naměřena při nejvyšší teplotě.
V tomto měření nedocházelo ke změnám v celých číslech, ale pouze jenom na desetinných
místech (graf 2). V ostatních měřeních roztoků Desponu K se měnily i celá čísla, jak ukazuje
Tab. II. Hodnoty pH se snižovaly s klesající teplotou. Tento jev může být způsoben zhoršenou
kvalitou vody, se kterou měl v té době chov problémy. Voda mohla obsahovat ve vyšší míře
prvky, se kterými látka v roztoku reagovala. Pravděpodobně se tak vytvořily soli, které
způsobily větší okyselení. BELL a GALLAGHER (1999) také potvrzují, že tvrdá voda
reaguje s detergenty a to vede k nedostatečnému čištění systému. HERRERO et al. (2002)
uvídé, že proto by se voda měla pravidelně kontrolovat. Despon K se používá v koncentraci
0,25%, protože obsahuje více složek než Mikasan D.
V chovu používají střídavou metodu mytí, ráno používají kyselý přípravek a večer alkalický,
což doporučuje SEYDL a SEYDLOVÁ (1997). SCHWARZ ( 1993) zdůrazňuje, že toto
střídání je také důležitým ekologickým aspektem, protože dochází k úspoře energie a redukci
odpadové vody. Teploty při čištění se pohybují okolo 30 - 40°C, v některých případech jsou
ještě nižší. Podle OLKONENA a HENNA (1998) se srůstem teploty výrazně zvyšují účinky
působení roztoků a detergenty aplikované při teplotách nižších než 40°C nepůsobí tak
efektivně než při vyšších.
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Graf 1: pH 0,5% roztoku Mikasan D v nezatíženém prostředí
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Graf 2: pH 0,25% roztoku Despon K v nezatíženém prostředí
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Zhoršená kvalita vody se promítla i v celkovém počtu mikroorganismů (CPM),
který v listopadu překročil povolený hygienický limit 100 x 103 CFU/ml, jak je vidět
v grafu 3. V ostatních měsících tato hodnoto překročena nebyla.
Graf 3: Dynamika CPM x 103 v bazénových vzorcích mléka
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Během sledování vybraných přípravků se hodnoty pH pohybovaly v rozmezí daném
výrobcem. Při kontrole dojících jednotek při používání Mikasanu D a Mikalu 94D se v nich
po celou dobu nenacházely žádné usazeniny vodního kamene, i když tento přípravek není
přímo určen pro oblasti s velmi tvrdou vodou. Ale při používání Desponu A,K se po několika
použití tyto usazeniny objevily.
Prokázalo se, že lepším dezinfekčním přípravkem pro oblast s velmi tvrdou vodou je kyselý
Mikasan D a alkalický Mikal 94D, vzhledem k tomu, že se při jeho používání v dojícím
systému nenacházely žádné usazeniny. Ale z hlediska dezinfekce působily oba přípravky
velmi kvalitně.
ZÁVĚR
Z výsledků vyplývá, že pH obou dezinfekčních prostředků se pohybovalo v rozmezí, které je
doporučováno výrobcem a jejich dezinfekční schopnosti podle CPM zůstaly zachovány.
Pouze v listopadu u prvního vzorku mléka CPM překročil hygienický limit 100 x 103, což
bylo způsobeno nedostatečnou kvalitou vody, se kterou měl v té době chov problémy. Ve
většině případech teploty dezinfekčních roztoků byly nižší než doporučuje literatura a jejich
zvýšení by mohlo znamenat ještě větší působení a účinnost dezinfekčních roztoků. S vysokou
tvrdostí si lépe poradil přípravek Mikasan D, protože při jeho používání se při kontrole
dojících jednotek se v nich nenacházely žádné usazeny. Při používání Desponu K se po
několika jeho aplikacích tyto usazeniny objevily. Lze tedy říct, že lepší přípravek v oblasti
velmi tvrdou vodou (celková tvrdost vody v dané oblasti je 31°d) se projevil Mikasan D,
přesto že není pro takové oblasti určen. Chov by měl pravidelně sledovat mikrobiologickou
kvalitu vody a případně tak zabránit kontaminaci mléka. Při sanitaci by se také měly
dodržovat teploty roztoků dané od výrobce, tak aby správně působily a dezinfikovaly dojící
zařízení.
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Tab. I: Účinnost přípravku Mikasan D 0,5%
Mikasan D 0,5% - první týden používání
pH (1) 2,55
3,41
2,69
2,77
t (°C)
31,9
24,4
29,5
28,6

2,75
29,3

2,74
28,7

2,83
28,2

2,83
27,9

2,83
27,6

2,75
27,3

Mikasan D 0,5% - druhý týden používání
pH (2) 2,54
3,22
2,68
2,73
t (°C)
43
26,8
39,7
35,1

2,75
36,6

2,72
35,2

2,73
36

2,75
35,1

3,01
34,3

2,95
31,7

Mikasan D 0,5% - třetí týden používání
pH (3) 2,78
2,86
2,88
2,88
t (°C)
42,7
39,7
34,8
36,6

2,88
35,2

2,87
35,3

2,86
34,5

2,85
33,9

2,84
33,2

2,82
32,3

Mikasan D 0,5% - čtvrtý týden používání
pH (4) 2,54
2,75
2,67
2,66
t (°C)
33,1
21,6
30,1
27,1

2,67
28,3

2,62
26,9

2,61
26,2

2,59
26,1

2,55
25,8

2,52
25

Tab. II: Účinnost přípravku Despon K 0,25%
Despon K 0,25% - první týden používání
pH 1
2,93
2,89
2,91
2,94
2,89
t (°C)
38,8
34,8
35,8
33,7
34,1
Despon K 0,25% - druhý týden používání
pH 2
2,94
3,13
3,26
3,1
3,12
t (°C)
38,8
36,3
32,8
34,1
33,5

2,9
33,6

2,95
32,4

2,94
30,9

pH 1
t (°C)

2,93
38,8

3,21
32,5

3,21
31,9

3,15
31,6

pH 2
t (°C)

2,94
38,8

2,85
34,3

2,84
33,7

2,85
32,8

2,85
32

pH 3
t (°C)

2,92
40,2

3,1
33,8

3,12
32,7

3,15
31,6

3,18
29,8

pH 4
t (°C)

2,92
40,5

Despon K 0,25% - třetí týden používání
pH 3
2,92
2,85
2,85
2,83
t (°C)
40,2
37,7
35,2
34,1
Despon K 0,25% - čtvrtý týden používání
pH 4
2,92
2,99
3,12
3
t (°C)
40,5
38,7
36,5
34,3
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SOUHRN
Cílem práce bylo sledovat v provozu dva kyselé dezinfekční přípravky Despon K a Mikasan
D, které měly odlišnou doporučovanou koncentraci od výrobce. U těchto roztoků se sledovala
jejich teplota, doba cirkulace, pH a tvrdost vody. pH bylo měřeno v nezatíženém prostředí pro
porovnání s pH roztoků v zatíženém prostředí a sledovalo se pravidelně každý týden po dobu
jednoho měsíce. V tomto období se také sledoval celkový počet mikroorganismů (CPM),
který byl stanovován v mlékárně, která odebírala vzorky dvakrát měsíčně. Bylo zjištěno, že
přípravky Mikasan D a Mikal 94D jsou účinné i při vysoké tvrdosti vody, i když nejsou pro
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takové případy určeny. Lze tedy říct, že pokud se vyloučí jiné znečištění dojícího zařízení než
mlékem, tyto přípravky působí a jsou účinné i v oblastech velmi tvrdou vodou.
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