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SLOVO ÚVODEM
Miroslav Jůzl, Šárka Nedomová
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Vítáme Vás na XXXVI. Semináři o jakosti potravin a potravinových surovin. Letošní seminář
probíhá v období konání mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2010
(2. až 5.3.) a termín jsme zvolili tak, aby účastníci mohli navštívit i potravinářský veletrh,
jak tomu bývalo i v minulých letech. K semináři se váže i doprovodný program
tzv. „Ingrových dnů“, den předem například vystoupí se svými přednáškami odborníci z řad
Společnosti pro výživu (SPV), její předseda MUDr. Petr Tláskal a místopředsedkyně SPV
prof. Jana Dostálová. Toto občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy
je pravidelným spolupořadatelem semináře.
Vyžádané přednášky a postery se zaměřují na hygienickou a jakostní oblast výroby a kontroly
potravin. Seminář zahájí svou přednáškou zahraniční host, prof. Pavel Jelen z Kanady.
Doufáme, že pro Vás bude naše akce zajímavou a rádi bychom Vás pozvali na příští seminář,
opět konaný, jako každý rok, v prvním březnovém týdnu.
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MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY JAKO FYSIOLOGICKY
FUNKČNÍ POTRAVINY
Pavel Jelen
Editor-in-Chief, International Dairy Journal
University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada,
Mléko, jediný „výrobek Matky Přírody” určený specielně pro výživné účely. Je samo o sobě
ideálním příkladem fysiologicky funkční potraviny, a to nejen pokud jde o přítomnost
některých nutričně důležitých mikrokomponentů (vápník, riboflavin, laktoferrin), ale i z
hlediska makrokomponentů a jejich uspořádáni. Kaseinová micela je nejlepším příkladem
účelově fysikálně-chemické struktury zajišťující přísun ve vodě nerozpustného vápníku nově
narozenému organismu. Současný mlékárenský výzkum v oblasti fysiologické funkčnosti se
zaměřuje

převážně

na

čtyři

hlavní

směry:

1)

hledání

fysiologické

funkčnosti

nemodifikovaných komponentů mléka (zejména syrovátkových proteinů); 2) procesy pro
štěpení mléčných proteinů (jak syrovátkových proteinů, tak i kaseinu) na bioaktivní peptidy a
jejich funkčnost; 3) selekce a průkaznost funkčnosti zdravotně prospěšných probiotických
mikroorganismů, a 4) vědecko-technologické výzkumy v oblasti oligosacharidů, směřující k
využívání laktosy a hledající nové možnosti sythesy těchto unikátních prebiotických
komponentů nacházejících se v mateřském mléce. International Dairy Journal přispěl v
posledních několika letech významně k rozšiřování znalostí v tomto oboru; jeden z
nejúspěšnějších souborů z roku 2006 (svazek 16, číslo 11) přináší 21 článků podávajících
vyčerpávající přehled současného stavu vědeckých znalostí zahrnujících biologicky aktivní
proteiny, peptidy, sacharidy, lipidy, stopové prvky a další funkční komponenty mléka a
mléčných výrobků. Některé z těchto poznatků se již dnes využívají v experimentálních i
výrobních programech vedoucích k novým fysiologicky funkčním mlékárenským výrobkům;
rovněž z tohoto pohledu je International Dairy Journal bohatým zdrojem informací. Dobrým
příkladem je například tradiční výrobek jogurt, který byl nedávno označen Mlékárenským
sdružením v Kalifornii jako „nejúspěšnější výrobek posledního desetiletí”. Výroba těchto
fysiologicky funkčních jogurtů vyžaduje nových výrobních postupů, umožňujících zvýšenou
odolnost choulostivých probiotických organismů při skladování. Používání fysiologicky
funkčních mikroorganismů se rozmáhá i v netradičních výrobcích jako jsou sýry, mražené
mlékárenské desertní výrobky, probiotické nápoje, atd. Nejnovější poznatky v oblasti
funkčnosti složek mlékárenských výrobků zahrnují roli vápníku pro zvýšení efektivnosti
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redukčních diet, schopnost bioaktivních peptidů z mléčných bílkovin snižovat krevní tlak, či
vliv syrovátkových proteinů na zvýšení imunity v lidském organismu. Tyto a podobně
výsledky světového mlékárenského výzkumu dávají mlékárenskému průmyslu další možnosti
k upevnění své tradiční posice v programech zdravé výživy.
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BIOGENNÍ AMINY V POTRAVINÁCH
Martin Křížek
Katedra aplikované chemie, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Biogenní aminy (BA) jsou nízkomolekulární dusíkaté látky bazické povahy, které jsou
přirozenou součástí mnoha druhů potravin, v řadě případů však jejich zvýšená tvorba
signalizuje nástup rozkladných procesů. Důvody pro sledování těchto látek jsou v zásadě dva.
Prvním z nich je jejich toxicita, druhým důvodem je možnost využít stanovení obsahu BA
k posuzování kvality potravin, případně kvality surovin použitých pro jejich výrobu.
Biogenní aminy se člení zpravidla podle chemické struktury na 1) aromatické (včetně
heterocyklických): histamin (HIM), tyramin (TYM), tryptamin (TRM), dále na 2) alifatické
(diaminy a polyaminy): putrescin (PUT), kadaverin (CAD), spermidin (SPD) a spermin
(SPM).

BA vznikají nejčastěji dekarboxylací příslušných aminokyselin. PUT se tvoří

nejčastěji z ornithinu, avšak může vznikat též z argininu přes agmatin. Obdobná je nejběžnější
cesta vzniku i ostatních BA.
Dekarboxylaci aminokyselin mohou v poživatinách vyvolávat především hnilobné a mléčné
bakterie řady rodů, zejména Clostridium, Lactobacillus, Pediococcus, Proteus, Pseudomonas,
Salmonella, Shigella či Streptococcus. Existují často nejednotné či částečně protichůdné
názory na činnost různých bakteriálních druhů v souvislosti s tvorbou BA, neboť i mezi
jednotlivými kmeny jsou často značné rozdíly.
Při studiu BA v potravinách je třeba posuzovat odlišně potraviny nefermentované a
fermentované. U nefermentovaných poživatin je přítomnost BA především indikátorem
nežádoucí mikrobiální činnosti. Stanovení BA zde může být využito k posouzení míry
rozkladu sledovaného materiálu. U fermentovaných poživatin jsou BA pravidelnou a
přirozenou součástí (sýry, kysané zelí, zrající trvanlivé masné výrobky, víno, pivo). Vysoká
úroveň hygieny provozu a správná volba mikrobiální startovací kultury hrají při omezení
vzniku BA značnou roli.
Míra škodlivosti BA je značně závislá na typu příslušného aminu, na individuálních
schopnostech organismu aminy odbourávat a na případném synergickém vlivu podmíněném
přítomností dalších látek v potravě (či podávaných léčiv). Za toxikologicky nejzávažnější se
považují HIM a TYM. Příznaky otravy jsou: zvracení, dýchací potíže, pocení, bušení srdce,
hypotenze (HIM), hypertenze (TYM), migrény (TYM). Nejčastěji dochází k otravám po
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požití makrelovitých ryb (skombrotoxikóza) či některých druhů sýra (cheese reaction).
Polyaminy (PUT, CAD, SPD a SPM), ačkoli samy významně toxické nejsou, mohou blokovat
část detoxikační kapacity enzymů, podílejících se v trávicím traktu na odbourání aminů, a tím
přispívat k zhoršování stavu.
Biogenní aminy jsou využívány jako alternativní kriterium jakosti, především u potravin
nefermentovaných. K tomuto účelu bylo v minulosti navrženo použití řady různých kritérií,
obsahujících jeden či více BA ve vhodném matematickém tvaru (součet, podíl apod.).
Ukazuje se, že pro různé druhy potravin jsou vhodná různá kritéria a univerzální vztah patrně
nalezen nebude.
Obsah BA v potravinách lze snížit několika způsoby: 1) enzymaticky oxidovat aminy za
přítomnosti kyslíku na aldehydy, 2) přídavkem sacharidů do tepelně upravovaných potravin
umožnit reakce vedoucí k tzv. neenzymovému hnědnutí, 3) při přípravě jídel vyluhovat aminy
do varné lázně (pokud příprava umožňuje) a vývar nekonzumovat. Uvedené postupy mají
omezenou použitelnost v praxi. Hlavní proto zůstává prevence vzniku BA, především cestou
vysoké úrovně hygieny výrobních provozů.
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VÝSKYT FTALÁTŮ V POTRAVNÍM ŘETĚZCI
OCCURRENCE OF PHTHALATES IN THE FOOD CHAIN
Alžbeta Jarošová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
In this paper, there are presented experimental data of the phthalates content (di-n-butyl
phthalate and di-(2-ethylhexyl) phthalate)) in the packaging materials of foodstuffs and in the
animal tissues (poultry muscles, subcutaneous pork fat, poultry fat, renal beef fat and fish
muscles). The information about occurrence of phthalates has been obtained in the years
1992 – 2009 at Veterinary Research Institute Brno and at Department of Food Technology
Mendel University in Brno.
Keywords: phthalates, packaging, plastic materiál, feedstuffs, animal tissues, distribution and
cumulation, pigs, broiler chicks
Estery kyseliny ftalové (PAE) řadíme mezi všudypřítomné kontaminanty. Mezi nejčastěji se
vyskytující di-n-butyl ftalát (DBP) a di-(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP). Problematikou ftalátů
(PAE) se zabýváme od roku 1992. Výzkum se uskutečnil na dvou vědeckých pracovištích.
V letech 1992 až 1997 na Oddělení hygieny potravin Výzkumného ústavu veterinárního
lékařství v Brně a v letech 1998 až 2009 na Ústavu technologie potravin Mendelovy
univerzity v Brně. V uvedené době byly analyzovány vzorky obalových materiálů pro
potraviny, živočišné tkáně (svalovina drůbeže, podkožní tuk prasat, drůbeží tuk, hovězí
ledvinový tuk, rybí svalovina) i krmné směsi pro hospodářská zvířata.
Pro stanovení ftalátů byly vyvinuty a ověřeny metody. Podrobný popis metod na stanovení
ftalátů v různých typech matric je uveden v publikacích Jarošová et al. (1998) a Jarošová
(1999).
1 Obalový materiál, plasty
Na obsah PAE byly analyzovány obaly z potravin v malospotřebitelském balení. (plastové
obaly na bázi polypropylenu, polyamidu, polyvinylidenchloridu, hliníková fólie, papírový
obal). Celkem bylo analyzováno 42 vzorků obalů. Ve všech obalech byl prokázán di-n-butyl
ftalát (DBP) i di-(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) v rozsahu jednotek až tisíců mikrogramů
v obalu. Výsledky výskytu PAE jsou uvedeny v Tab. I Obsah PAE byl sledován zvlášť
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v potištěných a nepotištěných částech obalů. Obecně byly v obalech zjištěny vyšší
koncentrace DEHP. V potištěných částech obalů, kde jsou ftaláty přidávány do potiskových
barev pro dobré adhezivní vlastnosti, byly vyšší koncentrace PAE než v částech nepotištěných
(Tab. I), (Gajdůšková et al., 1996, Jarošová et al., 1996).
Tab I: Obsah DEHP a DBP (mg.kg−1 původního vzorku) v obalech pro potraviny
Vzorek

DEHP

DBP

[µg.g–1]

[µg.g–1]

Obal s potiskem

0,1 – 4259

0,1 – 1298

Obal bez potisku

0,1 – 1881

0,1 – 686

V řepkovém oleji, který byl 21 dnů skladován v plastové nádrži došlo k statisticky
významnému zvýšení sumy DBP a DEHP. Před skladováním se obsah DBP a DEHP
v řepkovém oleji pohyboval v rozsahu 0,14 až 8 mg.kg−1 . Po skladování pak v rozsahu 1,22
až 59,33 mg.kg−1 (Harazim et al., 2008).
2 Zdravotnický materiál
Ve spoluprácí s hemodialyzačním střediskem Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně byl
řešen problém přítomnosti ftalátů ve zdravotnických materiálech a možnost kontaminace
organismu ftaláty z těchto materiálů. Bylo vyšetřeno 60 dialyzačních a infúzních setů od
různých výrobců. Procentuální obsahy DEHP se pohybovaly od 1 až do 40 % hmotnostních
DEHP (Jarošová, 1999).
3 Krmné směsi pro hospodářská zvířata
Vzorky komerčně vyráběných krmných směsí pro hospodářská zvířata byly odebrány z farem
a výroben krmných směsí v regionu Jižní Morava. V krmivech pro hospodářská zvířata
(prasata, skot, drůbež) byly nalezeny koncentrace DEHP 0,07–1,77 a DBP 0,06–2,36 mg.kg−1
krmiva (n = 30). Hladiny DEHP a DBP v krmivech potvrdily nutnost kontroly krmiv na
rezidua ftalátů (Raszyk et al., 1998; Jarošová et al., 1998).
Úroveň kontaminace estery kyseliny ftalové jako DBP a DEHP byla zjišťována v průběhu let
2005 a 2006 ve vzorcích krmiv u průmyslových výrobců krmiv v rámci České republiky
(ČR). Byly odebírány vzorky doplňkových látek, premixů a krmných surovin (rok 2005, n =
26). U sójového oleje koncentrace dosáhla hladiny 131,42 mg.kg−1 jako suma obou ftalátů
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(DBP a DEHP), u vzorků řepkového oleje, rybí moučky a živočišných tuku koncentrace
15,00; 7,96 a 58,87 mg.kg−1. Nejnižší koncentrace jako suma DBP a DEHP byla zjištěna u
kukuřice (2,03 mg.kg−1). Na základě zjištěné kontaminace byly v roce 2006 odebrány vzorky
doplňkových látek (n = 28) a krmných surovin (n = 28). Nejvyšší koncentrace jako suma DBP
a DEHP byly zjištěny u krmných surovin s tukovou matricí. Koncentrace ftalátů u vzorků
řepkového oleje byla od 1,38 do 32,40 mg.kg−1 DBP a DEHP. U doplňkových látek, u
vitaminů se hladina kontaminace pohybovala v rozmezí 0,06–3,15 a u aminokyselin 1,76–
4,52 mg.kg−1 DBP a DEHP. Jako závažné zjištění lze hodnotit i skutečnost, že obsahy esterů
kyseliny ftalové byly zjištěny u obilovin, jako jsou pšenice, ječmen a kukuřice, protože
obiloviny tvoří největší podíl v krmných směsích pro hospodářská zvířata (Jarošová et al.,
2009a).
4 Tkáně a orgány hospodářských zvířat
Vzorky surovin živočišného původů (svalovina a tukové tkáně prasat, skotu a drůbeže) byly
odebrány na jatkách v regionu Jižní Morava. Při vyšetřování svaloviny a tukových tkání
hospodářských zvířat z farem jihomoravského regionu byly stanoveny měřitelné koncentrace
DEHP a DBP u všech analyzovaných vzorků (Tab.II), (Raszyk et al., 1998; Jarošová et
al.,1998).
Tab II: Obsah DEHP a DBP (mg.kg–1 původního vzorku) ve svalovině a tukové
tkání hospodářských zvířat
Vzorek

DEHP

DBP

[mg.kg–1]

[mg.kg–1]

Ledvinový tuk krav

0,55 – 1,52

1,76 – 4,17

Podkožní tuk prasat

0,20 – 0,80

1,37 – 6,12

Drůbeží tuk

0,20 – 1,71

0,20 – 0,68

Svalovina drůbeže

0,02 – 0,30

0,08 – 0,24

5 Potraviny balené v různých typech obalů
Vedle surovin živočišného původu byly analyzovány i potraviny (salámy, šunky, mražená
kuřata, kachny, mléko) balené do různých typů obalů (plastové obaly na bázi polypropylenu,
polyamidu, polyvinilidenchloridu, hliníková fólie, papírový obal) a odebrané v distribuční síti
nebo dodané přímo z expedice potravinářského závodu (Jarošová et al., 1997). Ve všech

3. 3. 2010

15

MENDELU

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

vzorcích potravin byly měřitelné koncentrace DEHP (méně než 0,01 až 0,22 mg.kg−1 vzorku)
a DBP (méně než 0,01 až 1,31 mg.kg−1 vzorku).
6 Modelové pokusy na prasatech a drůbeži
Po perorální aplikaci byla sledována distribuce a kumulace nejtoxičtějších ftalátů DEHP a
DBP ve tkáních prasat (Jarošová et al., 1998, Jarošová et al., 1999). Ftaláty byly aplikovány
per os po dobu 14 dní prasatům v dávce 5 g na kus a den (rozpuštěné v jedlém oleji a přidané
do prvního podílu krmiva). Ftaláty byly analyzovány v játrech, ledvinách, plicích, mozku,
srdci, svalovině, ledvinovém a podkožním tuku. Po 14 denní aplikaci DEHP a DBP byly
nalezeny nejvyšší koncentrace ve svalovině a podkožním tuku pokusných prasat (A1, A2),
(Tab. III).
Tab III: Obsah DEHP a DBP (mg.kg–1 původního vzorku) ve svalovině a
podkožním tuku pokusných prasat (A1, A2)
Vzorek

DEHP

DBP

[mg.kg–1]

[mg.kg–1]

A1

A2

A1

A2

Svalovina

1,22

1,43

1,44

1,83

Podkožní tuk

14,37

12,20

9,42

9,64

Dále byla sledována distribuce DEHP a DBP v těle kuřecích brojlerů. Brojlerům byly ftaláty
aplikovány per os po dobu 14 dní v dávce 100 mg na kus a den (v želatinové tobolce) přímo
do volete. Ftaláty byly analyzovány ve svalovině, kůži, játrech, mesenteriálním tuku a v krvi a
to po 14 denní aplikaci a dále za 14 a 28 dní od ukončení aplikace. Po aplikaci DEHP byl
zjištěn v krvi brojlerů metabolit MEHP. Kumulace DBP u brojlerů byla v průměru osmkrát
nižší než DEHP. DBP se distribuoval v těle brojlerů rovnoměrně ve všech sledovaných
tkáních, DEHP se kumuloval převážně v tukové složce. Obsah DEHP a DBP v kůži,
svalovině, v mesenteriálním tuku a v játrech po 14 denní aplikaci uvádí Tab. IV. Za 14 a 28
dní od ukončení aplikace byla zjištěna vysoká perzistence obou ftalátů v těle brojlerů.
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Tab IV: Obsah DEHP a DBP (mg.kg–1 původního vzorku) v kůži, ve svalovině,
mesenteriálním tuku a v játrech pokusných kuřecích brojlerů
Vzorek

DEHP

DBP

[mg.kg–1]

[mg.kg–1]

Kůže

8,28

0,90

Svalovina

1,93

0,19

Mesenteriálny tuk

18,20

3,13

Játra

0,32

0,27

V dalším modelovém pokusu s drůbeží byl sledován vliv rozdílných hladin ftalátů v krmivu
na jejich distribuci a kumulaci v orgánech a tkáních kuřat. Pro sledování distribuce a
kumulace PAE v živočišných tkáních byly použity vzorky svaloviny, mesenteriálního tuku,
kůže a jater z brojlerových kuřat ROSS 308. Kuřata byla rozdělena do 4 skupin (v každé
skupině n = 50 kuřat). Všechna kuřata byla krmena komerčně vyrobenými kompletními
krmnými směsmi (KKS) pro brojlerová kuřata (BR1; BR2 a BR3), podle stáří kuřat. Do
pokusných KKS byl přidáván

rostlinný (RV) olej s nízkým (skupina kuřat „N“), nebo

vysokým obsahem ftalátů (skupina kuřat „V“), nebo živočišný tuk s vysokým obsahem
ftalátů (skupina kuřat „Ž“). Do žádné KKS kontrolní skupiny „K“, ani do žádné KKS BR 1
nebyl přidán žádný rostlinný olej, ani živočišný tuk.
Výkrm probíhal do 42 dne. DBP i DEHP byly nalezeny ve všech tkáních kuřat u všech
skupin. Obsah DBP ve svalovině se pohyboval v rozmezí od 0,03 do 0,55 mg.kg−1, v tuku od
 0,20 do 2,56 mg.kg−1, v kůži od < 0,20 do 1,49 mg.kg−1 a v játrech od 0,03 do 0,13 mg.kg−1
původní hmotnosti. Obsah DEHP se ve svalovině pohyboval od 0,03 do 1,15 mg.kg−1, v tuku
od 0,25 do 9,85 mg.kg−1, v kůži od < 0,20 do 4,68 mg.kg−1 a v játrech od 0,16 do 0,24
mg.kg−1 původní hmotnosti.
Nejvyšší koncentrace DBP 1,28  1,00 mg.kg−1 původního vzorku (průměr z 8 kuřat)
byla stanovena v tuku kuřat skupiny „V“. Nejvyšší koncentrace DEHP 3,27  2,87 mg.kg−1
původního vzorku (průměr z 8 kuřat) byla rovněž stanovena v tuku kuřat skupiny „V“, DEHP
se kumuloval ve svalovině kuřat 3,2 krát více než DBP, v tuku kuřat 2,6 krát více než DBP a
v kůži kuřat 2,9 krát více než DBP.
Kuřata skupin „V“ a „Ž“ měla vyšší obsahy ftalátů (suma DBP a DEHP) v tuku, kůži a
játrech, než kuřata skupin „K“ a „N“.
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7 Ftaláty ve tkáních kapra obecného (Cyprinus carpio L.)
Byly analyzovány vzorky (n = 60) kapra obecného z hlediska obsahu PAE, které byly
odebrány z podzimního výlovu třech rybníků (R1, R2 a R3) z oblasti Jižní Moravy a následně
po sedmitýdenním sádkování (Jarošová et al., 2009c). Experimentem bylo zjištěno, že obsah
PAE (jako suma DBP a DEHP) se po sádkování u dvou rybníků (R2 a R3) snížil a to
z 1,02±0,20 na 0,46±0,23 mg.kg−1 a z 1,33±0,57 na 0,59±0,23 mg.kg−1 původní hmoty. U
rybníku R1 došlo ke zvýšení sumy obou ftalátů a to z 0,81±0,26 na 1,55±0,37 mg.kg−1
původní hmoty.
Náš předpoklad, že se obsah PAE u rybí tkáně po sádkování, kdy ryby nepřijímají potravu,
sníží, se potvrdil u dvou rybníků (R2 a R3). U rybníku R1 byla situace opačná. Prozatím pro
tuto skutečnost nemáme jednoznačné vysvětlení. Další cenné poznatky by mohla přinést
analýza stavebních materiálů sádek.
ZÁVĚR

Z hlediska prevence výskytu PAE a na základě komplexních poznatků o účincích ftalátů na
živé organismy a výsledků o výskytu ftalátů v prostředí a potravním řetězci

je nutné

monitorovat hladiny DEHP a DBP v krmivech a krmných komponentech s cílem zjistit
rizikové složky a zdroje kontaminace ftaláty. Vhodným indikátorem kontaminace DEHP a
DBP jsou tukové tkáně (podkožní tuk prasat, ledvinový tuk skotu, kůže drůbeže) a svalovina.
Ke snížení rizika PAE je nutné sledovat i obalové materiály používané pro skladování krmiv,
surovin a potravin a zaměřit se i na barevné potisky, lepidla a další komponenty přicházející
do styku s krmivy a potravinami.

SOUHRN
Předkládaná publikace shrnuje nejvýznamnější poznatky týkající se problematiky esterů
kyseliny ftalové, které byly získány na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně a
na Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně. V průběhu let 1992 až 2009 byl
sledován obsah ftalátů (di-n-butyl ftalátu (DBP) a di-(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP))
v obalových materiálech a plastech, ve zdravotnických materiálech, v krmných směsích pro
hospodářská zvířata, ve tkáních a orgánech hospodářských zvířat, v potravinách balených
v různých typech obalů, u prasat a drůbeže v modelových pokusech a ve svalovině ryb.
Vhodným indikátorem kontaminace DEHP a DBP jsou tukové tkáně. Sledování obsahu
ftalátů v krmivech a v krmných komponentech v průběhu třech let ukázalo, že je nutná i
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kontrola vstupů do potravního řetězce. Potvrzení kumulace a distribuce toxických ftalátů v
těle hospodářských zvířat po perorální aplikaci je významné z hlediska zdravotní
nezávadnosti surovin a potravin živočišného původu. Vzhledem ke skutečnosti, že ftaláty
patří mezi rizikové polutanty, které ohrožují zdraví zvířat i člověka, je jejich další sledování
v životním prostředí, v potravním řetězci i lidské populaci žádoucí a potřebné.
Klíčová slova: ftaláty, obaly, plasty, krmivo, tkáně hospodářských zvířat, distribuce a
kumulace, prasata, brojlerová kuřata
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AKTUÁLNÍ SITUACE V OBLASTI GMO U NÁS
Jan Káš1, Martin Těhník2, Marie Křístková3
1VŠCHT
2Česká

v Praze

inspekce životního prostředí

3Ministerstvo

zemědělství ČR

Česká republika se trvale angažuje v účelném a bezpečném využívání geneticky
modifikovaných organismů (GMO) a zapojila se i do mezinárodního úsilí o nastavení
mezinárodních pravidel v této oblasti. Letos v lednu je to právě 10 let, co mezi prvními státy
přijala Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, který je významným dokumentem
Úmluvy o biologické rozmanitosti a stal se základem legislativních opatření v zemích, které
tento protokol ratifikovaly a tudíž i v České republice a celé EU. Protokol vstoupil v platnost
v září 2003 po dosažení ratifikace 50 státy.
O

implementaci

jeho

zásad

do

národní

legislativy

se

významně

zasloužily

i tři mezinárodní projekty podporované specializovanými institucemi OSN (UNEP a GEF),
a to:
1. National Biosafety Framework for the Czech Republic
(“Opatření k zajištění biologické bezpečnosti v České republice“), 2002 – 2005
2. Support for the Implementation of the Draft National Biosafety Framework for the
Czech Republic (“Podpora plnění opatření k zajištění biologické bezpečnosti v České
republice“), 2006 – 2010
3. Building Capacity for Effective Participation in the Biosafety Clearing House
(“Budování kapacit pro efektivní účast v informačním systému pro biologickou
bezpečnost“)
– viz www.mzp.cz/biosafety (webová stránka pouze v anglickém jazyce).
Současný základní rámec české legislativy tvoří zákon č.78/2004 Sb., o nakládání
s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění
(č. 346/2005 Sb.) a vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění (č. 86/2006 Sb.).
Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách MŽP ČR (www.mzp.cz).
Používání GMO (LMO = living modified microorganisms, t.j. „živé modifikované
organismy“ podle terminologie Cartagenského protokolu) je sledováno ve třech rovinách:
1. Používání GMO v uzavřeném nakládání. V ČR se jedná asi o 85 institucí, které
používají nejrůznější GMO (mikroorganismy, rostliny a živočichy), zejména pro výzkumné
účely. Mají ohlašovací povinnost Ministerstvu životního prostředí a kontrola dodržování
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předepsaných opatření spadá do kompetence České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
Informace o uživatelých a GMO, které používají jsou volně k disposici na stránkách MŽP.
2. GMO uvolněné do prostředí. Jedná se v současnosti výhradně o polní pokusy s geneticky
modifikovanými rostlinami (v omezeném měřítku) na základě povolení. Pokusy probíhají už
od konce 90.let a do r. 2002 se testovala i transgenní řepka. Pokusy monitoruje především
ČIŽP ve spolupráci se správními orgány a smluvními laboratořemi akreditovanými pro
detekci GMO.
Tab.1: Pokusy s transgenními plodinami ( GMO) v ČR v r. 2009
Plodina

Počet modifikací

Počet lokalit

Výměra

Brambory

5

3

11,39 ha

Kukuřice

12

9

11,91 ha

Slivoň

1

1

0,09 ha

Len

3

1

0,03 ha

Tabák

1

1

0,002 ha

Celkem

22

15

23,422 ha

U brambor jsou genetické modifikace zaměřeny na změněný obsah cukrů (Ústav
experimentální botaniky AV ČR), změny ve složení škrobu (převažující obsah amylosy či
amylopektinu) určeného pro průmyslové potřeby (použití v papírenském průmyslu, při výrobě
lepidel a plastických hmot, ve stavebnictví a j.). Další modifikací je odolnost vůči plísni
bramborové (fy. BASF). U kukuřice je testována řada transgenů s tolerancí k herbicidu
s účinnou složkou glyfosát (GA 21 od fy. Syngenta a NK603 od fy. Monsanto) a transgeny
s kombinací dvou vložených vlastností zahrnujících odolnost vůči hmyzím škůdcům (zejména
zaviječi kukuřičnému) a tolerancí k herbicidu glyfosátu (NK603xMON810). V oblasti
výzkumu odolnosti ovocných stromů vůči virovým chorobám testuje VÚRV v Ruzyni slivoň
Stanley odolnou vůči šarce na 52 stromech ve dvojitě oploceném areálu. Agritec Šumperk
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provádí pokusy s geneticky modifikovaným lnem a PřF UK maloplošné pokusy s transgenním
tabákem.
3. GMO uvolněné do oběhu. Produkční pěstování se v současnosti týká pouze Bt kukuřice
MON810, a to jak v ČR tak i celé EU.

Tab. 2: Celková plocha a počty pěstitelů Bt-kukuřice v ČR
2005

2006

2007

2008

2009

Plocha v ha

150

1290

5000

8300

6480

Počet pěstitelů

51

82

126

167

121

Od roku 2005 se v ČR pěstuje na produkčních plochách Bt kukuřice MON810. Vzhledem
k tomu, že její pěstování je spojeno se specifickými zákonnými předpisy, probíhají v ČR již
od počátku kontroly dodržování stanovených pravidel. Jedná se o tzv. pravidla koexistence,
jejichž účelem je preventivně zabránit promíchání různých typů zemědělské produkce
(klasická, Bio-produkce a GMO), a předejít tak případným ekonomickým ztrátám pěstitelů.
Pravidla koexistence se netýkají zjišťování případných zdravotních či ekologických rizik
komerčního pěstování GM plodin, neboť se předpokládá, že tyto otázky jsou již vyřešeny
v rámci schvalovacího procesu nového GMO. Monitoring potenciálních rizik pro životní
prostředí, která nelze dopředu vyhodnotit, provádí držitel oprávnění k uvedení příslušného
GMO do oběhu.
Stěžejním opatřením pravidel koexistence je dodržení minimální odstupné vzdálenosti mezi
místem pěstování GM plodiny a nemodifikovaných plodin stejného druhu. Přísnější opatření
(větší vzdálenosti) jsou zavedeny vůči plodinám pěstovaným v rámci ekologického
zemědělství, kde je užívání GMO zcela zakázáno. Minimální odstupná vzdálenost může být
nahrazena obsevem s požadovanými parametry. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci
s regionálními agenturami pro zemědělství a venkov, Státní rostlinolékařskou správou
a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. provádí cílené terénní kontroly dodržování
těchto stěžejních opatření u českých pěstitelů Bt kukuřice. Zkušenosti s pěstováním geneticky
modifikované Bt kukuřice v ČR v letech 2005-2009 jsou uvedeny v publikaci Ministerstva
zemědělství vydané v listopadu 2009 (ISBN 978-80-7084-871-5), která je volně k dostání.

3. 3. 2010

22

MENDELU

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

Zatím jsme si více méně všímali zacházení s GMO unitř ČR, ale je třeba se na tuto
problematiku podívat i z hlediska styku se zahraničím:
1. Monitorování přeshraničního pohybu GMO spadá do kompetence celní správy. Dnes,
kdy jsme součástí schengenského prostoru, se jedná prakticky jen o letecké zásilky převážně
z a do třetích zemí.
2. Monitorování geneticky modifikovaných potravin, krmiv a osiv. Monitoring provádí
některé kontrolní státní instituce, jako např. ÚKZÚZ, SVSČR, SZPI, SRSČR aj., viz § 27
zákona č. 78/2004 Sb. Je to nejsložitější záležitost, která je řešena specializovanými
akreditovanými laboratořemi. Jedná se o důkaz přítomnosti GMO, kontaminaci nepovolenými
GMO a odhalení nepovolených GMO.
Dovoz transgenních plodin je omezen na sóju určenou výhradně pro krmivářské účely.
Kontrolní laboratoře výše zmíněných institucí jsou schopny detegovat i transgennní plodiny
nepovolené v EU (rýže, papaja a j.) Rozbory jsou prováděny schválenými metodikami, které
jsou jednotné v prostoru Evropské unie, a to prostřednictvím laboratorní sítě ENGL
(“European network of GMO laboratories”). Členy této sítě evropských laboratoří jsou
následující české GMO laboratoře:
Státní zdravotní ústav - Laboratoř molekulárně biologických metod (LMBM)
Akreditovaná laboratoř pro detekci a kvantifikaci geneticky modifikovaných organismů (pro
kukuřici, papáju, rýži, sóju, brambory a rajčata).
LMBM je pracovištěm Ministerstva zdravotnictví. Zajišťuje ochranu veřejného zdraví a
vykonává funkci smluvní laboratoře MŽP ČR v oblasti detekce GMO používaných pro
výrobu potravin a krmiva.). LMBM dále vede evidenci referenčních materiálů v ČR v tzv.
"GMO bance" – k dnešnímu datu je v bance celkem 152 referenčních vzorků GMO a provádí
hodnocení zdravotního rizika GMO používaných k produkci potravin (projekt GENOMON
od r. 2002).
Národní referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting (Výzkumný
ústav rostlinné výroby, v.v.i. ) je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle
normy ČSN EN ISO 17025 (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1465).
Laboratoř je způsobilá vykonávat vyšetření na přítomnost a kvantifikaci GMO v rostlinách a
odvozených produktech. Laboratoř je smluvním partnerem Ministerstva zemědělství pro
expertní činnost v oblasti využití GMO, která spočívá v monitoringu GMO pěstovaných v ČR
a dále je smluvním partnerem Ministerstva životního prostředí v oblasti zabezpečení metodik
vzorkování a detekce GMO.
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
- Laboratoře oddělení molekulární genetiky inspektorátu SZPI v Brně
Laboratoře

provádějí

analýzy akreditovanými

metodami

ve

vzorcích

potravin

a

potravinářských surovin (sója, kukuřice, rýže). Rozsah analýz umožňuje zachytit většinu
známých GMO alespoň na úrovni screeningu s detekčním limitem 0,1 % a méně. Citlivost a
správnost testů je ověřována použitím certifikovaných mezinárodních standardů v každé
analýze a účastí laboratoře v mezinárodních porovnávacích zkouškách. Laboratoře jsou
vybaveny moderními přístroji. Pro screening, identifikaci i kvantifikaci se používají metody
klasické PCR a Real Time PCR doplněné dalšími technikami. Výstupní protokoly mají jasné
zhodnocení, t.j. vyhovuje/nevyhovuje platné legislativě.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – ÚKZÚZ
V laboratoři molekulárně genetické diagnostiky při oddělení mikrobiologie a biochemie
ÚKZÚZ Brno se provádí kontrola a monitoring přítomnosti GMO v krmivech a osivech s
detekčním limitem 0,1 % GM ve vzorku metodou kvalitativní PCR.
V současné době jsou zavedeny tyto detekce (druhově specifické geny sóji, kukuřice, řepky,
rýže, brambor, screening – Promotor 35S, Terminátor NOS a doplňkový screening
přítomnosti viru CaMV) a určení následujících genetických modifikací:
- sója identifikace modifikace RoundUp-Ready
- kukuřice MON810, Bt176,Bt11, T25, GA21, NK603, CBH351, Bt10, DAS 59122
- řepka transgen bar a modifikace RoundUp-Ready GT 73
- rýže modifikace LL601 a Bt63
- brambory EH-92-527-7
Začátkem letošního roku bude zavedeno kvalitativní stanovení transgenní linie rýže Bt63
metodou PCR vypracovanou pracovníky Národní Referenční laboratoře pro identifikaci GMO
a DNA fingerprinting ve VÚRV v Ruzyni.
Státní veterinární ústav Jihlava
- Laboratoř molekulární biologie
Laboratoř provádí průkaz přítomnosti GMO v potravinářských výrobcích metodou PCR
pomocí komerčních analytických souprav. Konfirmace výsledků probíhá pomocí PCR
nekomerčního původu. Metody byly validovány za pomoci referenčního materiálu od firmy
Fluka BioChemika. Detekční limit se pohybuje v oblasti 0,1 % obsahu GMO v závislosti na
charakteru testovaného materiálu. Předmětem analýz je sója a kukuřice.
Zkušební laboratoř Ústavu biochemie a mikrobiologie (ZL ÚBM), VŠCHT v Praze
– akreditovaná laboratoř 1316.3
3. 3. 2010
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V únoru roku 2009 se ZL ÚBM úspěšně reakreditovala a v rámci činnosti úseku Geneticky
modifikovaných

organismů je oprávněna

provádět

analýzu

přítomnosti

geneticky

modifikované DNA kukuřice a sóji v potravinách a surovinách a kvantifikaci přítomné
geneticky modifikované DNA. Je smluvním partnerem MŽP.
ZL ÚBM se společně s dalšími odděleními ústavu podílí na výzkumných projektech, např.
aplikace geneticky modifikovaných rostlin v remediacích a dále při výuce v bakalářském,
magisterském a doktorském studiu.
Metodika stanovení GMO se neustále zdokonaluje, avšak do budoucna se zdá, že jedinou
alternativou budou metody (např. DNA arrays) umožňující paralelní stanovení většího počtu
úseků DNA příslušející různým genetickým modifikacím. Není však pochyb o tom, že taková
stanovení budou finančně značně nákladná a budou vyžadovat permanentní zdokonalovaní
vědomostí a zručnosti laboratorního personálu. Do budoucna je třeba počítat i s tím, že
techniky genetických modifikací se budou stále zdokonalovat a bude i nutné legislativně
upravit to, co budeme považovat za genetické modifikace a co ne. Ostatně k tomuto účelu již
byla v EU ustanovena pracovní skupina, která se touto problematikou zabývá. ČR v ní
zastupuje p. doc. RNDr. Milan Bartoš, PhD. z Veterinární a farmaceutické university v Brně.
PODĚKOVÁNÍ
Přednášející děkují vedoucím GMO laboratoří a jejím spolupracovníkům za permanentní
spolupráci a poskytování aktuálních informací.
Kontaktní adresa: Jan Káš, Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT v Praze, Technická 3, 166 28
Praha 6, e-mail: Jan.Kas@vscht.cz
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SYSTÉM RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY
A KRMIVA RASFF (RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED)
Jana Buchtová
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Brno
V souvislosti s jednotným trhem EU, s volným pohybem zboží a tudíž s nutností společně
chránit evropský trh před nebezpečnými potravinami a krmivy byl vybudován systém
rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Je jedním z několika varovných systémů
před nebezpečnými výrobky, které jsou zavedeny nejen v Evropě, ale i ve světě.
Zapojit se do systému RASFF je povinností všech členských států EU.
Síť spojuje členské země EU s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin a sestává z 30 zemí (27 členských států + 3 státy Evropského sdružení volného
obchodu, kterými jsou Norsko, Island a Lichtenštejnsko).
V každém členském státě existuje jedno národní kontaktní místo, prostřednictvím kterého
probíhá rychlé předávání informací jak na evropské úrovni, tak i na úrovni národní. Systém
RASFF pracuje formou vzájemně propojené sítě, v jednom okamžiku jsou informovány
všechny členské státy EU o výskytu nebezpečného výrobku na trhu. Hlavním účelem systému
je rychlé stažení nebezpečného výrobku z trhu v případě, že byl již na trh uveden, anebo
zabránit jeho uvedení na trh.
Národní kontaktní místo v České republice bylo zřízeno při Státní zemědělské a potravinářské
inspekci.
Koordinačním místem pro činnost členů sítě RASFF v ČR, Národního kontaktního místa
(NKM) a publikačního centra je sekretariát Koordinační skupiny bezpečnosti potravin MZe.
Koordinačním místem na evropské úrovni je Ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele
Evropské komise.
Jednotlivými členy sítě RASFF v ČR jsou:
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• Ministerstvo zemědělství
• Ministerstvo zdravotnictví
• Ministerstvo spravedlnosti
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost
• Státní zemědělská a potravinářská inspekce
• Státní veterinární správa České republiky
• Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví)
• Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo vnitra)
• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
• Celní orgány
• Orgány veterinárního dozoru (Ministerstvo obrany)
• Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Systém RASFF je bezesporu velmi účinným nástrojem, který slouží k ochraně spotřebitele
a poskytuje kompetentním dozorovým orgánům informace důležité pro rychlé zakročení na
trhu. Fungování systému je v členských státech pravidelně kontrolováno a posuzováno i ze
strany Evropské komise a to inspektory z Potravinového a veterinárního úřadu FVO.

Kontaktní adresa: Ing. Jana Buchtová, SZPI, Brno, e-mail: Jana.Buchtova@szpi.gov.cz
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SPOTŘEBITELSKÁ JAKOST BRAMBOR
Miroslav Jůzl
Ústav

pěstování,

šlechtění

rostlin

a

rostlinolékařství,

Agronomická

fakulta,

Mendelova univerzita v Brně
Brambory a výrobky z brambor jsou tradiční a základní potravinou. Tato plodina, všestranně
využitelná v lidské výživě, se používá ke krmení hospodářských zvířat a také je i velmi
cennou surovinou pro zpracovatelský průmysl. Můžeme je rozdělit podle délky vegetace na
odrůdy velmi rané, rané, polorané, polopozdní až pozdní. Brambory rané jsou prodávany od
16.5. do 30.6. kalendářního roku, brambory konzumní ostatní od 1.7. Dále se na trhu objevují
z dovozu tzv. brambory nové, které se uvádí do oběhu od 1.1. do 15.5. Nejedná se o typicky
rané brambory, dovoz, především z oblasti Egypta, Izraele a Maroka slouží ke zpestření
nabídky na trhu. Jejich spotřeba je však poměrně nízká.
Podle vzhledu můžeme hovořit o žlutoslupkatých a červenoslupkatých hlízách. Na trhu se
u nás objevují i hlízy s červeně nebo fialově až modře zbarvenou dužninou. V roce 2009
bylo u nás registrováno 157 uznaných odrůd, a dále v EU dalších 1293 registrovaných odrůd.
Pouze malá část je ovšem skutečně nabízena v naší obchodní síti.
Odrůdy se však mezi sebou liší nejen délkou vegetační doby a vzhledem, ale především jejich
spotřebitelským využitím. To je determinováno pevností dužniny a rozvářivostí, tedy podle
metodiky ÚKZUZ konzistencí, strukturou, moučnatostí a vlhkostí. Dalšími senzorickými
deskriptory jsou tmavnutí po uvaření a nedostatky v chuti. Neméně důležitým, zejména pro
koncového odběratele, je požadavkek na stabilitu kvality. To vše je zahrnováno pod pojem
stolní hodnota a na jejím základě lze odrůdy rodělit do tzv. varných typů (A, B, C; případně
kombinace). Pro typ A, AB (BA) je charakteristická velmi pevná až pevná dužnina, velmi
slabě moučnatá, lojovitá a nerozvářivá hlíza, která je vhodná pro přípravu salátů a jako
příloha. Všestrannější typ B, BC představuje odrůdy se středně pevnou až kyprou dužninou,
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optimálně moučnaté, které jsou vhodné jako příloha, ale lze je v kuchyni široce využít. Typ C
(CB) již představuje odrůdy kypré, silně moučnaté, můžeme je využít pro přípravu těst a kaší.
V obchodní síti se můžeme setkat s rozdílnými odrůdami a s rozdílnou kvalitou, kontrolu
jakosti zajišťuje SZPI. Jako spotřebitelé bychom se měli vždy dozvědět povinné údaje, jako
jsou obchodní označení s názvem skupiny (rané, pozdní), čemuž dále odpovídají i vlastnosti
produktu a podmínky, které musí podle vyhlášky splňovat. Dále název odrůdy a varný typ,
samozřejmě i hmotnost, pokud jsou baleny, u dovozu zemi původu, obchodní firmu (výrobce,
dovozce nebo prodejce), barvu dužniny a tvar (u konzumních raných), případně velikost
(rané - drobné).
Zhoršení jakosti může být způsobeno nedodržováním základních pěstitelských zásad,
nevhodnými postupy a skutečnostmi při pěstování, ale především v průběhu manipulace
a skladování. Úroveň prodeje se však zlepšuje. V souvislosti se změnami ve spotřebitelském
chování a stylu života, spotřebitelé zvolna ustupují od zimního předzásobení a nakupují
brambory v menším balení průběžně celý rok. Stále více se brambory konzumují v upraveném
stavu, jako výrobky a polotovary. Úroveň prodeje se zlepšuje, samozřejmostí je prodej
mytých a řádně zabalených hlíz. Naopak by si měl spotřebitel dobře rozmyslet nákup
relativně velkých balení levných konzumních brambor v době, kdy je nelze delší dobu
skladovat a neodpovídají navíc ani raností, například lze uvést prodej raných hlíz na konci léta
a počátkem podzimu.
Spotřebitel by si měl všímat nejen toho, co je u hlíz uvedeno, a to jak u balených,
tak i nebalených brambor prodávaných volně, ale i toho jaký mají vzhled. Údaje totiž často
nemusí odpovídat skutečnosti. Především musí být prodávané brambory jednotné,
se správnou velikostí, nevykazovat známky napadení chorobami a škůdci, mechanicky
nepoškozené, nenazelenalé. Rané brambory jsou totiž náchylné k zelenání hlíz. Jejich vývoj
není ještě ukončen a v porovnání s těmi pozdními probíhají všechny změny velmi rychle.
Je proto zcela nevhodné, jsou-li rané brambory v obchodě umístěny pod prakticky
nepřetržitým osvětlením. Během několika dní dojde nejprve jen ke slabému, ale pak už velmi
rychle sílícímu zezelenání. Velmi slabý nádech nemusí být ještě na závadu, v silně zelených
bramborách se však zvýší obsah glykoalkaloidů.
Na závěr je potřeba uvést i to, že velice důležitá je i případné skladování a manipulace
s hlízami u spotřebitele v domácnosti a zejména pak i úprava. Brambory umožňují daleko více
možností kulinární úpravy, než si většina spotřebitelů myslí, a je lze využít nejen jako přílohu,
pro přípravu hlavních jídel, polévek a salátů, ale třeba i moučníků.
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SOUČASNÝ POHLED NA ADITIVA - SYNTETICKÁ BARVIVA VE VZTAHU
K AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ EU
CURRENT VIEW OF AN ADITIVES - SYNTHETIC DYES IN RELATION TO
ACTUAL EU LEGISLATION
Luboš Babička1 – Ivana Poustková1
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6

1

Abstract
European Food Safety Authority (EFSA) is currently also engaged in assessing the safety of
food additives. In the UK study found that used synthetic dyes (Quinoline Yellow, Sunset
Yellow FCF, Ponceau 4R, tartrazine, Carmoisine, Allura Red AC) and preservatives (sodium
benzoate) correlate with hyperactivity in children. For the first three dyes appointed by EFSA
declined acceptable daily intake for other needs have not been appointed by this measure.
Keywords: aditives, dyes, EFSA

DISKUZE
V návaznosti na žádost Evropské komise, EFSA (European Food Safety Authority) posuzoval
výsledky studie o účinku směsi přídatných látek na chování dětí. Studie McCann et al. (2007)
došla k závěru, že použití dvou směsi 4 syntetických barviv společně s konzervantem
benzoanem sodným ve stravě vedlo ke zvýšené hyperaktivitě u 3letých a 8-9letých dětí v
běžné populaci. V této studii byly studovány účinky dvou kombinací těchto barviv: tartrazin
(E102), Chinolinová žluť (E104), žluť SY (E110), Ponceau 4R (E124), červeň Allura AC
(E129), azorubínu (E122) a benzoanu sodného (E211 ) na chování dětí. Do studie bylo
zapojeno 153 3letých a 144 8-9letých dětí, byl vybrán reprezentativní vzorek širokého spektra
chování v běžné populaci, včetně dětí s normálním chováním a s vysokou aktivitou. Děti, u
kterých byl medikován ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti - attention deficit
hyperactivity disorders), nebyly zahrnuty. Hlavním ukazatelem byl agregát globální
3. 3. 2010
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hyperaktivity (GHA), tento parametr byl vyhodnocen na základě souhrnných poznatků
pozorování chování a hodnocení učitelů, pozorovatelů při vyučování, rodičů, a u 8-9letých
dětí také počítačový test pozornosti. Směs (mix A) obsahující tartrazin (E102), Ponceau 4R
(E124), žluť SY (E110), azorubín (E122) a benzoan sodný významně zvýšila GHA skóre pro
všechny 3leté děti v porovnání s kontrolní skupinou a jejím GHA skóre. Mix B obsahoval
oranžovou žluť FCF (E110), azorubín (E122), Chinolinová žluť (E104), červeň Allura AC
(E129) a benzoan sodný a neměl žádný vliv na skóre GHA u 3letých dětí ve srovnání s
kontrolní skupinou a jejím GHA skóre. U 8-9letých dětí měl výrazný vliv mix A i B oproti
kontrolní skupině. Autoři dospěli k závěru, že vystavení syntetických barviv a/nebo
konzervačnímu prostředku benzoan sodnému ve stravě má za následek zvýšenou
hyperaktivitu u 3letých a 8-9letých dětí v běžné populaci. Na základě průzkumů jsou barviva
nejčastěji používány ve sladkostech, také se běžně vyskytují v nealkoholických nápojích a
benzoan sodný se také často vyskytuje v nealkoholických nápojích. Pro děti jsou to velká
lákadla, takže je snadné, aby se dostaly s jejich konzumací (barviv a konzervačních
prostředků) na úroveň testovaných dětí. EFSA zopakovala tuto studii a na základě jejich
výsledků zjistila, že: u skupiny konzumující mix A v porovnání s kontrolní skupinou byl
statisticky významný rozdíl u 3letých dětí, u 8-9letých dětí nebyly zjištěny statisticky
významné rozdíly. Vzhledem k tomu, že byly testovány směsi a nikoliv jednotlivé látky, není
možné připisovat pozorované účinky některé z jednotlivých sloučenin. Klinický význam
pozorovaných účinků také zůstává nejasný. V souvislosti s celkovou hmotností důkazů a s
ohledem na značné nejistoty, jako je nedostatek důslednosti a relativní oslabení účinku a
nedostatku informací o klinický význam chování pozorované změny, skupina došla k závěru,
že zjištění studie nemohou být použity jako základ pro změnu ADI příslušných
potravinářských barviv nebo benzoanu sodného. Nicméně EFSA si nechala zpracovat
stanoviska ohledně změn ADI u chinolinové žluti, Sunset Yellow FCF, Ponceau 4R došlo ke
snížení hodnoty ADI.
V prosinci minulého roku byla Evropským parlamentem přijata nařízení týkající se
potravinářských aditiv, enzymů, aromatizujících látek a také nařízení stanovující společný
postup autorizace pro aditiva, enzymy a aroma. První tři nařízení se začnou aplikovat od ledna
příštího roku. Navíc EU sestavila seznam několika "éček", která "mohou nepříznivě
ovlivňovat činnost a pozornost dětí" - tuto skutečnost budou muset výrobci uvést na obalech,
nejpozději od července 2010.
Mezi nová nařízení EU patří:
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1) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro
potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.
Nařízení se bude aplikovat nejpozději od 16. 12. 2010.
2) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinářských enzymech, které vytváří
harmonizovaná pravidla pro vědecké posuzování a autorizaci enzymů.
3) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách, který
umožňuje autorizovat potravinářská aditiva projednáváním ve výborech.
4) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1334/2008 o látkách určených k aromatizaci a některých
složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich
povrchu.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(Výzkumný záměr MSM 6046070901).

SOUHRN
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se v současnosti mimo jiné zabývá
posuzováním bezpečnosti jednotlivých potravinářských aditiv. Ve Velké Británii se objevila
studie, která dává do souvislosti používaná umělá barviva (chinolinová žluť, Sunset Yellow
FCF, Ponceau 4R, tartrazin, azorubin, Allura Red AC) a konzervační látky (benzoan sodný)
s hyperaktivitou dětí. U prvních tří jmenovaných EFSA snížil akceptovatelný denní příjem, u
dalších jmenovaných nebylo zatím zapotřebí tohoto opatření.
Klíčová slova: aditiva, barviva, EFSA
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OMEZENÍ OXIDACE BARVIV PAPRIKOVÝCH SALÁMŮ POMOCÍ PŘÍRODNÍHO
KOŘENÍ
REDUCING COLOUR DEGRADATION IN PAPRIKA SALAMIS USING NATURAL
ANTIOXIDANTS
Ing. Bo-Anne Bělková – Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. – Eva Neradová
Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 3, 166 28 Praha 6

Abstract
Paprika colourants in fermented salamis are usually oxidised by rancid fats, which
leads to discoloration (the loss of red colour) on the slice of the salami. Natural antioxidants
(spice extracts) added to the salami can reduce these unwanted changes. The effect of natural
antioxidants, extracts from rosemary and lycopene, on the oxidation of fat and paprika
colourants were observed on the slice of the salami. The rancidity of fat was measured by the
Thiobarbituric Acid (TBA) Test and the colour of the salami slices was evaluated by using
video image analysis (VIA). Pictures of the salami were taken by a scanner (HP Scanjet
5470c) and the fat particles were separately evaluated form the meat particles using
specialized SW: NIS-Elements 2.30. A slight growth of TBARS could be observed during the
storage of the salamis, whereas the addition of the rosemary extract successfully reduced the
fat oxidation. The evaluations showed that the rosemary extract can efficiently avoid colour
degradation in fermented salamis. The same but smaller effect was observed at lycopene too.
The antioxidative effect on the discoloration and rancidity of fats was multiplied by adding
both the rosemary extract and lycopene to the salami.
Keywords: Paprika salami, fat, colour, rosemary extract, lycopene, VIA
Úvod
Pro řadu trvanlivých salámů je charakteristická oranžově červená barva způsobená
karotenoidy z přidané papriky nebo paprikového extraktu. Stabilitu barvy při skladování
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trvanlivých salámů výrazně ovlivňuje tukový podíl a jeho oxidace. Oxidace lipidů během
výroby a skladování trvanlivých fermentovaných salámů s paprikou vede k degradaci barviv a
působí nežádoucí vzhledové změny, které se projeví jednak urychlením oxidace hemových
barviv na hnědé metpigmenty a jednak degradací barviv papriky [1,2]. Oxidaci lipidů i její
důsledky lze omezit přídavkem přírodních antioxidantů získaných extrakcí z koření
(rozmarýnu, nového koření, šalvěje atd.) [3,4].
Vyhodnotit barevné změny ve složité struktuře hrubě mělněných trvanlivých salámů
není snadné a při použití klasického reflexního spektrofotometru je to přímo nemožné. Jako
vhodná metoda se naproti tomu ukazuje analýza obrazu, která umožňuje rozdělit nasnímaný
obraz na oblasti, které lze samostatně vyhodnotit. V případě nákroje trvanlivých salámů lze
obraz rozdělit na spojku ze svalové tkáně a vložku tukových zrn; takto pak lze sledovat
barevné změny ve svalovině a v tukové tkáni nezávisle na sobě [7].
Experimentální část:
Materiály
Trvanlivé

fermentované

salámy paprikáš byly připraveny
standardním výrobním postupem

Antioxidant

K

R

L

LR

Rozmarýnový extrakt [g.kg ]

0

0,5

0

0,5

-1

0

0

0,05

0,05

-1

Lykopen [g.kg ]

Tab.1: Přehled vzorků

s tím, že pro experiment bylo

záměrně použito značně zoxidované sádlo, aby bylo možné sledovat jeho vliv na barviva
papriky. Do díla byla přidána obvyklá kořenicí směs s obsahem paprikové extraktu a do
některých vzorků navíc 0,5 g.kg-1rozmarýnového extraktu TRUMF nebo 0,05 g.kg-1 lykopenu
(přehled vzorků viz Tab.1). Po výrobě a vysušení (na aw<0,93) byly salámy skladovány v
temnu při teplotě místnosti a analyzovány v určitých intervalech.
Metody měření
Měření barevných změn:
Byla proto použita analýza obrazu, která umožňuje selektivně vyhodnotit zvlášť barvu
svalových a tukových částic. 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). Odděleně byly naprahovány plochy odpovídající svalovině a
tukové tkáni a změřena oddělena barva těchto ploch. Byly tak získány hodnoty veličin
barevného systému CIELab, tj. světlost L*, souřadnice pro červenou a* a souřadnice pro

3. 3. 2010

35

MENDELU

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

žlutou barvu b* a barevného systému RGB – červená R, zelená G, modrá B, sytost odstín a
jas.
Oxidace lipidů:
Oxidace lipidů 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 vlnové délce 538 nm; thiobarbiturové číslo bylo vypočteno podle
vztahu TBA = 7,8.A [mg.kg-1]

Výsledky a diskuse:
Vliv antioxidantů na barvu
Barvu výrobku způsobenou přidanou paprikou ovlivnily přidané extrakty z rozmarýnu
a lykopenu s antioxidačním účinkem. Červená barva nákroje paprikáše v průběhu skladování
od okamžiku výroby rostla v důsledku koncentrace barviv vysušováním (viz obr. 1). Je
patrné, že vyšších hodnot bylo dosaženo u vzorků s přidanými antioxidanty, které bránily
degradaci barviva papriky.
Hodnoty souřadnice a* a podílu červené barvy r výrazně stoupaly během skladování u
vzorku s obsahem rozmarýnového extraktu. Mírný růst hodnot lze také sledovat i u vzorků
s obsahem lykopenu. Nejnápadnější je toto u vložky tukové tkáně (viz obr. 2), kde barvu
zajišťovala pouze barviva papriky, zatímco u svaloviny byla navíc hemová barviva.
U kontrolního vzorku bez přídavku antioxidantů došlo po čase dokonce k poklesu souřadnice
pro červenou barvu a*.

Obr.1: Změna hodnot souřadnice a* spojky v průběhu
skladování
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U spojky je situace komplikovanější, protože se zde uplatňují obě skupiny barviv
(hemová i karotenoidy), navíc je zde menší podíl tukové tkáně, ve které oxidace začíná
tvorbou radikálů a hydroperoxidů. Výrazný vliv na změnu barvy má i odpařování vody ze
vzorků, kdy dochází ke zvýšení koncentrace barviv, a tudíž i ke zvýšení hodnot červené barvy
a* a r. Snížení aktivity vody v důsledku jejího odparu může mít i vliv na zpomalení
oxidačních reakcí barevných látek v paprice obsažených.
Naproti tomu expozice čerstvého nákroje na vzduchu po dobu 48 hodin způsobila
postupnou degradaci barviv. Zatímco při uchování vzorků ve tmě byly tyto změny nepatrné
(viz obr.4), při expozici na světle došlo k prudkému poklesu hodnot červené barvy a*(viz
obr.3). Zde se ukazuje spíše negativní účinek jak rozmarýnu, tak i lykopenu. Příčinou může
být jak vyčerpání antioxidační kapacity obou antioxidantů, nebo zvrat na prooxidační
působení v souvislosti s přístupem kyslíku a tvorbou tukových peroxidů. Přesný důvod je
předmětem dalšího sledování.

Obr.4: Změna hodnot souřadnice a* spojky
v průběhu skladování při expozici ve tmě při 4°C

Obr.3: Změna hodnot souřadnice a* spojky
v průběhu skladování při expozici na světle při 4°C

Vliv antioxidantů na barvivo
papriky:
Barevné změny byly
nejvíce patrné na částicích
tukové tkáně, kde docházelo
k oxidaci mastných kyselin,
a ovlivnila se tak i oxidace
oxylabilních

karotenoidů

obsažených v paprice. Po
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výrobě trvanlivých salámů zaujímala plocha papriky 25-35 % celkové plochy tukových částic.
Zpočátku skladování se tato plocha zvětšovala, a to vlivem difuse paprikové barvy do tukové
tkáně. Přibližně po čtyřech týdnech však došlo ke zmenšení plochy obarvené paprikou, a to
zejména vlivem oxidace mastných kyselin, která urychlila degradaci barviv papriky (viz graf
5). Přídavek rozmarýnového extraktu zpomalil zmenšování plochy obarvené paprikou zřejmě
v důsledku antioxidačního účinku rozmarýnového extraktu.
Oxidace lipidů
Přídavek rozmarýnového extraktu do fermentovaných salámů s paprikou měl
antioxidační vliv na tukovou tkáň (viz obr. 6). Naměřené hodnoty thiobarbiturového čísla
TBA číslo v průběhu skladování stoupaly stoupal až k bodu nasycení a opět klesaly
v důsledku snížení koncentrace oxidačních produktů schopných tvořit barevný komplex
s kyselinou thiobarbiturovou.
V případě nepřítomností antioxidantu, probíhají oxidační reakce snáze. Kladný efekt
na potlačování oxidačních reakcí měl rovněž přídavek lykopenu. Ukazuje se, že
thiobarbiturové číslo je po přídavku antioxidantů nižší, svědčí o antioxidačním působení jak
rozmarýnového extraktu, tak i lykopenu na oxidaci tuků.

Obr.6: Hodnoty TBA číslo v průběhu skladování

V průběhu skladování hodnota TBA čísla dále klesá, což může být způsobeno reakcí
oxidačních produktů z lipidů s jinými složkami masa nebo jejich rozkladem na sloučeniny
neposkytující s kyselinou thiobarbiturovou barevný komplex detekovatelný při 538 nm.
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Nejvyšší hodnoty thiobarbiturového čísla byly naměřeny u kontrolního vzorku (K),
který neobsahoval ani lykopen ani rozmarýnový extrakt. U vzorku s přídavkem 0,5 g.kg-1
rozmarýnového extraktu (R) byly hodnoty thiobarbiturového čísla podstatně menší. Toto
ukazuje, že rozmarýnový extrakt účinně brzdil oxidační děje v tukových částech salámu.
Podobný vývoj hodnot thiobarbiturového čísla je patrný i u vzorků s přídavkem lykopenu (L),
jakožto přírodního antioxidantu. Ještě lepších výsledků bylo dosaženo v případě přídavku
rozmarýnového extraktu společně s lykopenem (RL). Thiobarbiturové číslo a tedy i rozsah
oxidace lipidů byly u tohoto vzorku nejnižší v celém průběhu skladování.
Závěr
Negativnímu vlivu zoxidovaného tuku ve fermentovaných masných výrobcích
obsahujících papriku lze zabránit využitím přírodních antioxidantů. Přídavek rozmarýnového
extraktu má pozitivní vliv na snížení rozsahu oxidačních reakcí nejen hemových barviv, ale i
barviv papriky v tukové části salámu. Dále se ukázalo, že rozmarýnový extrakt má pozitivní
vliv i na snížení rozsahu oxidačních reakcí v tukové části paprikového salámu. Účinek
rozmarýnového extraktu byl ještě zesílen při současném přídavku lykopenu. Lze tedy
konstatovat, že přídavek rozmarýnového extraktu účinně omezuje oxidační reakce jak barviv,
tak i tuků v komplikovaném systému fermentovaného salámu.
Pozn.: Výzkum se uskutečnil v rámci projektu MPO č. FT-TA3/059 ve spolupráci s firmou
Trumf-international, s.r.o. Dolní Újezd.

Souhrn
Barviva papriky ve fermentovaných salámech bývají v důsledku kontaktu se
zoxidovanou

tukovou

tkání

oxidována,

čímž

dochází

k diskoloracím

(ztrátě

červenooranžové barvy) na řezu trvanlivých salámů. Přídavek přírodních antioxidantů
(extraktů z koření) může tyto nežádoucí změny omezit. Byl sledován vliv přírodních
antioxidantů, a to extraktu rozmarýnu a lykopenu na oxidaci tukové tkáně a barviv
papriky a na barvu nákroje fermentovaných salámů. Oxidace tuků byla sledována na
základě thiobarbiturového čísla, barva v nákroji byla hodnocena pomocí analýzy obrazu
(NIS-Elements 2.30). Obrazy nákroje byly snímány pomocí scanneru (HP Scanjet 5470c)
a na získaných snímcích byly vyhodnoceny zvlášť plochy odpovídající tuku a svalovině.
V průběhu skladování docházelo k nárůstu thiobarbiturového čísla (postupující oxidace
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tukové tkáně), přičemž přídavek rozmarýnového extraktu brzdil tuto oxidaci.
Antioxidační účinnost byla zvýšena současným přídavkem lykopenu a rozmarýnového
extraktu. Ukázalo se, že přídavek rozmarýnového extraktu do díla fermentovaného
salámu může účinně přispět ke stabilizaci barviv papriky. Podobný, i když menší účinek
měla i aplikace lykopenu.
Klíčová slova: Paprikový salám, tuky, barva, rozmarýnový extrakt, lykopen, obrazová
analýza
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Abstract
On the basis of military questionnaires, discontent with the supply of Czech domestic wheatrye bread during Czech soldiers´ deployment was found. This discontent reached 68% in
KFOR and 50% in ISAF. In addition, outsourced bread is not convenient due to food safety
and energetic and nutritional acceptability. It is considered as a relevant problem because
consumption of bread constitutes the main part of Czech diet. Military field bakeries were
discarded from the army as useless in 2002. To gain ability to produce bread in field condition
bakery mixtures (premixes) have been researched at the University of Defence in Brno. This
paper proposes a new alternative bakery technology for bread and pastry based on current
kitchen facilities in deployment areas. The criteria of food security, sensorial, energetic and
nutritional acceptability of products, the simplicity of production and minimization of
production costs in operations are thus accomplished.

Keywords: bakery technology, combi steamer, convenient processing, bakery premixes,
commissarial field subsistence

INTRODUCTION
The commitment of the Czech Armed Forces towards the NATO and European Union is to
build up configured battle groups at a high level of readiness. The battle groups have to be
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able to be in the state of full readiness, and able to carry out strategic movement, employment
in the theatre of operation and fulfilment of the operational tasks. The Czech Armed Forces
has neither experience with such extensive logistic support nor with the commissarial support
related to it. Research has proved that bakery products are an indispensable part of catering
provided to the Czech soldiers and that the current supply of bread and pastry in multinational
operations is unsatisfactory [1].
The paper is aimed at analyzing the supply of The Czech Armed Forces staff with
bakery products in multinational operations, proposing the solutions eliminating shortcomings
in such supply and possible providing the allied forces with such products, price calculation
included.

THE ANALYSIS OF SUPPLYING WITH BAKERY PRODUCTS
General significance of products
Bread is the most common bakery product in the Czech Republic. From 2000 to 2006 its
average annual consumption was 53,5 kg per person and there were 43,7 kg of wheat products
consumed per person, according to the Statistical Yearbook of the Czech Republic. Bakery
products are ranked before potatoes (consumption of 74,2 kg per person), pastry (6,1 kg) and
pulses (2,1 kg) on the menu of Czech population.
The uniqueness of domestic bread is based on the rate of wheat and ray flours and the
way the dough is processed. Similar type of bread or its adequate variants are available only
in some areas of Germany, Austria, southern Poland and the western part of the Slovak
Republic. White wheat bread is common in other developed countries. The bread is similar to
our toast bread or wheat French loaf [3]. However, the long-term consumption of such bread
is inadvisable from the standpoint of food preference and nourishment of Czech population.
According to the Czech Ministry of Defence Decree No. 266/1999 code of law
the recommended daily amount of wheat-rye bread consumed in a basic food rations is 320 g
(i.e. consumption of 117 kg a year), together with 90 g of current pastry (33 kg a year) and
33 g of fine pastry (12 kg a year). The amount of bread consumed during combat activities
may cover up to 40 % of soldier’s daily nutrition. The statement that the bakery products play
a strategic role in the catering of soldiers is based on the data from literature, the above
mentioned specific characteristics of bakery products and their high average consumption in
the Czech Republic.

Psychosocial effects
3. 3. 2010
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The subject matter has to be looked at from a wider perspective, not only from the alimentary
one. The way of catering and food composition has a psychosocial effect on people, which is
often neglected. The quality of food and food intake significantly influence individual’s wellbeing and performance [2]. The fact is relevant especially under the conditions of
multinational operations with high demands on physical and mental readiness of the Czech
staff. The NATO STANAG 2937 (Standardization of Combat Rations) clearly states that the
combatants food in combat operations should comply with national eating habits. The longterm violation of traditional composition of food reduces mental resistance of an individual
and his/her frustration tolerance and ability to cope with stressful situations [4, 5]. It may be
stated that the current supply of bakery products in military operations is connected with a
great deal of dissatisfaction, when soldiers are forced to eat foodstuffs they are not used to.

Bakery products subsistence in field
The Czech Armed Forces provides bakery products in three ways in the military operations
abroad.
Catering from local suppliers is problematic, because there are different climatic,
hygienic and legislative conditions in the countries where the Czech Armed Forces is
deployed. Therefore food security usually becomes a serious problem. Shortcomings are
monitored in the area of unstable microbiological quality, non-standard sensory quality and
the overall quality of products. The Czech contingent of the 7th Field Hospital was, for
example, supplied with Arabic unfermented bread from a local bakery during the operation
Iraqi Stabilisation Forces (IZ SFOR) in Iraq. The bakery was because of mould closed for
hygienic reasons during the mission.
Reimbursement to the allied armies is the second option of supplying bakery products
in military operations. Product assortment consists mainly of toast bread, which is also
unsuitable for a long-term catering of the Czech soldiers. The reasons are broken eating habits
and risks resulting from the lack of fibre and B1 and B2 vitamins.
The combination of the previous two ones is the third option.

RAW MATERIAL AND METHODS
The contentment with bakery products was discovered by questionnaire at the Czech 1st ISAF
KAIA contingent in Afghanistan and the 11th KFOR contingent in Kosovo in 2007.
For baking products were used bakery premixes readily available on the market, but
were partly modified for military research need. Rate wheat flour to rye flour was 70:30 in
3. 3. 2010
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wheat-rye bread, or vice versa in the rye-wheat bread, to gain indigenous quality. The
premixes are prepared by the mixing of powdery ingredients and biologically inactive
ingredients. Exactly composition of premixes differs from the group of products and it is a
part of trade secret. The production technology is based on blending mixtures with water,
vegetable oil, yeast, eggs and sugar. Production process consists of sub operation: molding,
ripening, dividing, kneading, proofing, baking and cooling.
Technological equipment of bakery laboratory was composed: kneader, dividing
machine of the dough, roll former, proofing facilities and oven. All the equipments are
common determined facilities to bakeries, confectioneries and supermarket, to provide the
fresh bakery products for everyday life. Tested equipments are suitable for purpose of the
research, because of the capacity, delivery and unpretentious service.
Several specific methods were availed for checking the production process and evaluation of
production optimizing.
The new technology was used for preparing dough. It is based on principal direct
method of preparing dough with addition improvers. Method was adjusted own procedure
according to course of biological process to ensure optimizing of production. Modification
consists in using dehydrated oil, which accelerates preparing the dough. [2]
Methods of economical analysis were further used for evaluations of economical
costs. Price of bakery products stem from market demand price and competitive price setting.

RESULTES OF SUPPLYING DURING THE DEPLOYMENT

Soldiers attitude
The hypothesis of low level of satisfaction with catering has been proved on the basis of the
study carried out in 2007 at the Czech 1st ISAF KAIA contingent in Afghanistan and the 11th
KFOR contingent in Saikovac, Kosovo. It results from the study of nourishment and catering
that the biggest shortcomings include the quality of bread, unsatisfactory assortment of bakery
products and, in case of KFOR operation, also the quality of other bakery products [1].
There were 50 % of respondents dissatisfied with the quality of bread in the ISAF
operation. Bread was supplied by the Supreme Company and its assortment included wheat
toast bread and partially dark bread. There were even 68 % of respondents dissatisfied with
the quality of bread in the KFOR operation. Supplies were purchased from local suppliers and
the assortment included wheat and malt coloured products. Significantly higher number of
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dissatisfied respondents compared to the satisfied ones has been found out on the monitored
level of significance α = 0, 05.
Satisfaction with other bakery products (current, wholegrain and fine pastry) was also
low (22 % of dissatisfied in ISAF, 50 % in KFOR). There were 28 % of respondents
dissatisfied with the range of products in ISAF and 54 % in KFOR.
Conclusion made after the study is that providing the combatants with bakery products
is unsatisfactory in both operations, although the catering costs in the operations amount to
35 % of current operation expenses [6].
The following chapter based on the above mentioned findings deals with the most
suitable way of providing the combatants with bakery products.

Supply with purchased bread
The procurement of bread in the area of operation is not recommended due to food security.
Bread conservation technologies are taken into account in the supply of indigenous bakery
products. Such procedures were used by the Czechoslovak Armed Forces in the past.
Chemical substances are used to prevent the development of moulds. Another option is to
combine chemical conservation and the combination of packages preventing the drying out of
bread. Bread may also be transported frozen into the area of operation.
The above mentioned ways may prolong the durability of bread up to 6 months.
However, it has to be mentioned that e.g. in the Republic Chad, where the units should
operate next, has desert climate, dry mountainous climate in the Tibesti Mountains, and even
tropical climate in the lowlands at Chad Lake in the south. Moulds on bread might cause
serious problems resulting in the depreciation of all supplies. Soldiers may also consume
bread with microscopic occurrence of moulds containing mycotoxin dangerous to health.

Bakery ready mixtures
The bakery mixtures have been researched for three years within the research carried out at
the Faculty of Economics and Management of the University of Defence. The mixtures are
being prepared for the production of several types of bread, current, wholegrain and fine
pastry. It is a unique, modern technology, which has not been known in a patent literature so
far.
The production of 80 tons of bread and pastry in the battle group would require the stock of
approx. 51 tons of mixtures for the whole 120-day operation. Water fills in the remaining
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capacity to the 80 tons. Another advantage of mixtures is mainly a wide range of quality
bakery products.
Therefore it is clear that in case bakery mixtures are used for the production in the area of
operation the weight savings would be 29 tons. It is also true that the mixtures are packed
without the presence of gases while the finished bakery products are transported with the
gases present in bread crumb. Therefore cargo area is not used effectively. At present time 12
different products of bread and current, wholegrain and fine pastry are available. The bakery
products produced in the area of deployment would be more sensorial acceptable and healthy.
The alternative way of bread and pastry producing in current kitchen facility in
deployment areas (combi steamer) was tested and confirmed.

Roll (fine pastry)

Wholegrain bun RUSTI

Wholegrain graham bun

800

50

50

50

50

50

50

800

Price per
piece

70¢

70¢

5¢

6¢

5¢

7¢

7¢

6¢

$1.75

Poppy bun

800

Current pastry

Rye-wheat bread

Weight
(g)

Product

Wheat-rye bread

Wholegrain soy bun

Wholegrain malt bun

The Following chart shows the pricing of bakery products produced from mixtures.

Chart No 1: The pricing of material costs of bread and pastry produced from bakery mixtures
[6]
Just for illustration let us add the prices of bakery products during the deployment of the 11th
Czech Armed Forces contingent in Kosovo: current pastry: 23¢, the same current pastry
coloured with malt: 36¢, Graham bun: 17¢.

CONCLUSION
It results from the analyses of catering and nourishment in operations that the ways of
providing the Czech Armed Forces combatants with bakery products have to be solved
conceptually. The procured bread and pastries significantly differ from those of the Czech
origin by their sensorial quality and/or food security.
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The bakery mixtures have been developed within the research carried out at the
University of Defence. The mixtures are being prepared for the production of traditional
Czech products (wheat-rye and rye-wheat bread, current, wholegrain and fine pastry).
The following main factors are monitored to assess the acceptability of mixtures:
microbiological and chemical purity, nutritional composition, expiration and compliance with
prescribed recipes. Moreover, when assessing the acceptability of bakery products prepared
from mixtures other factors are monitored as follows: sensorial quality, food security,
production costs and minimization of the technology demand factor for a producer.
The recommended consumption of individual types of bakery products is determined
in the Czech MoD Decree No. 266/1999 code of law. The document quotes the consumption
calculations of bakery products (80 tons per 120 days) and the price calculations of material
costs needed for the production of bread and pastry from mixtures (range from 5¢ to $1.74
according to the type and size of product) when supplying bakery products to
1 500 combatants earmarked for the battle group for 30 – 120 days.
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SUMMARY
The article deals with new alternative way how to supply The Czech Armed Forces by bread
and pastry products while deployment. On the basis of military questionnaires discontent with
foreign bakery products was found. This discontent reached 68% in KFOR and 50% in ISAF.
In addition, outsourced bread is not convenient due to food safety and energetic and
nutritional acceptability. It is considered as a relevant problem because consumption of bread
constitutes the main part of Czech diet. Military field bakeries were discarded from the army
as useless in 2002. To gain ability to produce bread in field condition bakery mixtures
(premixes) have been researched at the University of Defence in Brno. This paper proposes a
new alternative bakery technology for bread and pastry based on current kitchen facility
(combi steamer) in deployment areas. The criteria of food security, sensorial, energetic and
nutritional acceptability of products, the simplicity of production and minimization of
production costs in operations were followed.

Keywords: bakery technology, combi steamer, convenient processing, bakery premixes,
commissarial field subsistence
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JAK JE TO S ŽIVOTASCHOPNOSTÍ, IDENTITOU A POČTEM
PROBIOTICKÝCH MIKROORGANISMŮ V DOPLŇCÍCH STRAVY?
Burdychová, R.1, Burešová, K1., Šulcerová, H.2
Akademie výživy a sportu Nutriacademy, s r.o.1, Mendelova univerzita v Brně2

Abstrakt
Současný trh s probiotickými potravinami je doplněn o řadu doplňků stravy
s probiotiky. Dle legislativních požadavků by měl výrobce dodržet kvalitativní a kvantitativní
obsah deklarovaných mikroorganismů ve výrobku.
V této práci bylo ověřeno 8 doplňků stravy s probiotiky na kvalitativní a kvantitativní
zastoupení deklarovaných mikrobiálních druhů. Výrobky byly zakoupeny v tržní síti
a analyzovány v den zakoupení a na konci doby minimální trvanlivosti. Analyzovány byly
vždy tři výrobky jedné šarže. Pro selektivní stanovení deklarovaných probiotických rodů byla
použita půda BSM pro rod Bifidobacterium, půda MRS stanovení bakterií mléčného kvašení
rodu Lactobacillus a anaerobní podmínky kultivace (37 °C, 72 h) a M17 agar pro rod
Streptococcus, podmínky kultivace byly aerobní (37 °C, 24 h).
Počet

životaschopných

kultivovatelných

probiotických

mikroorganismů

se u 7 výrobků pohyboval pod deklarovanou hodnotou, a to jak při analýze v den zakoupení
tak při analýze na konci doby minimální trvanlivosti výrobků. Výjimkou byl doplněk stravy
Nutra Bona symba, u kterého byl v den zakoupení i na konci doby minimální trvanlivosti stanoven
odpovídající deklarovaný počet všech probiotických druhů. U tohoto výrobku tedy byly dodrženy

legislativní požadavky.
Úvod
Doplňky stravy vznikly, aby v moderní době doplňovaly běžnou stravu, která by měla
být pestrá. Doplňky stravy tedy nejsou celkovou náhradou jídla. Jejich zařazením do
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jídelníčku lze však získat kompletní vyváženou výživu. Sortiment doplňků stravy obsahující
probiotické mikroorganismy (často v kombinaci s prebiotiky) neustále roste, jsou uváděny na
trh ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě
sypké, jako kapalina v lahvičkách a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých
výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích. Účelem doplňků stravy
s probiotiky by mělo být dosažení vyšší konzumace probiotik tak, aby celkové přijaté
množství za den odpovídalo požadavkům dosažení příznivého účinku na lidské zdraví, tedy
minimálně 100 000 000 (108) živých buněk denně (DAVE a SHAH, 2006; BURDYCHOVÁ,
2007). Cílem této části práce bylo ověřit přítomnost životaschopných kultivovatelných buněk
probiotických mikroorganismů ve vybraných doplňcích stravy, kvantifikovat je a porovnat
s výrobcem deklarovaným množstvím probiotik v příslušném doplňku stravy.
Materiál a metody
Výrobky byly zakoupeny v tržní síti, uchovávány dle pokynů výrobce a analyzovány
v den zakoupení a na konci doby minimální trvanlivosti. 10 g výrobku bylo přidáno k 90 ml
fyziologického roztoku (Noack, Francie), homogenizováno 60 s a použito pro přípravu
příslušných ředění. Příprava ředění byla provedena dle ČSN EN ISO 8261. Analyzovány byly
vždy tři výrobky jedné šarže. Přehled analyzovaných výrobků udává Tab. 1.
Pro stanovení mezofilních bakterií mléčného kvašení byl použit MRS agar (Noack,
Francie) dle ČSN ISO 15214. Pro selektivní stanovení Bifidobacterium sp. byla použita půda
MRS-cystein (BOGOVIČ, 2009) a anaerobní kultivace při 37 °C po dobu 5 dní. Selektivní
stanovení startovacího kmene S. thermophilus bylo provedeno na M17 agaru (Merck,
Německo) při 37 °C 24 h (SHAH, 2000).
Tab. 1: Přehled analyzovaných doplňků stravy s deklarovanými druhy probiotických bakterií
Výrobek
Lactobacily „3“
Lactobacily „5“

Bion 3

3. 3. 2010

Číslo
vzorku

Deklarované druhy
probiotických bakterií

1

Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium longum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus casei
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium longum
Lactobacillus gasseri
Bifidobacterium bifidum

2

3

50

Deklarované
množství probiotických
bakterií (/g)
6x109

6x109
105
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ProbioFlora

4

Senior Biotic

5

Biopron

6

Nutra bona
jahoda

symba

Nutra
káva

symba

bona

7

8

Bifidobacterium longum
Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus casei,
Lactobacillus bulgaricus
Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum,
Bifidobacterium lactis
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum
Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus casei,
Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus lactis
Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium longum
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum
Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum

6x109

1010

1010

2x106

2x106

Výsledky a diskuse
Na Obr. 1, jsou uvedeny počty mikroorganismů v jednotlivých doplňcích stravy,
výsledky jsou statisticky zpracovány na hladině významnosti  = 0,05. Pro statistické
vyhodnocení výsledků (mnohonásobné porovnání) byl použit Tukey test (P  0,010).
Počet

životaschopných

kultivovatelných

probiotických

mikroorganismů

se u 7 výrobků pohyboval pod deklarovanou hodnotou, a to jak při analýze v den zakoupení
tak při analýze na konci doby minimální trvanlivosti výrobků. Výjimkou byl doplněk stravy
Nutra Bona symba, u kterého byl v den zakoupení i na konci doby minimální trvanlivosti
stanoven odpovídající deklarovaný počet všech probiotických druhů. U tohoto výrobku tedy
byly dodrženy legislativní požadavky.
Uvedenými kultivačními metodami byl stanoven počet kultivovatelných buněk.
Otázkou zůstává, zda mohou být v přípravcích ještě jiné, nekultivovatelné formy buněk (např.
subletální poškozené) a zda tyto mají po konzumaci žádoucí probiotické účinky. Bylo totiž
prokázáno, že pozitivní vliv na zdraví (hlavně při pokusech na lidech) mají také inaktivované
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buňky mikroorganismů, nebo jen části buněčných struktur bakterií a kvasinek (OUWEHAND
a kol., 2002; RADA, 2008; PARVEZ a kol., 2006).
den zakoupení vzorků
Bifidobacterium sp.
Bakterie mléčného kvašení
celkový počet deklarovaných bakterií

10

log KTJ/g

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

číslo výrobku

konec doby m inim ální trvanlivosti vzorků
Bifidobacterium sp.
Bakterie mléčného kvašení
celkový počet deklarovaných bakterií

10

log KTJ/g

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

číslo výrobku

Obr. 1: Počty bifidobakterií, bakterií mléčného kvašení a celkového počtu deklarovaných
bakterií ve vzorcích doplňků stravy
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VLIV PRŮBĚHU POČASÍ NA ZASTOUPENÍ BÍLKOVINNÝCH
FRAKCÍ V PŠENIČNÉM ZRNU
EFFECT OF WEATHER CONDITIONS ON BREAD-MAKING
QUALITY OF WHEAT GRAIN
Iva Burešová1 – Slavoj Palík1– Pavlína Pečivová – Irena Sedláčková1
1Agrotest
2

fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž

Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše

Bati ve Zlíně, náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín

Abstract
The effect of weather conditions on bread-making quality of wheat grain was studied on 26
wheat cultivars of different bread-making quality cultivated in 2004-2008 in Kroměříž, Czech
Republic. The weather conditions affected the content of unreduced protein fractions,
expressed as Absolute SE-HPLC Area of peaks. The content of HMW-GS was positively
affected by temperature and precipitation in the period from April to July. No significant
effect of weather conditions on gliadin content was found. All albumin and globulin fractions
except of those of the lowest molecular weight were significantly influenced by weather
conditions.
Keywords: wheat, bread making quality, HPLC
MATERIÁL A METODY
Výzkum byl prováděn na 26 odrůdách pšenice rozdílné pekárenské kvality. Pšenice byly
pěstovány v letech 2004–2008 ve společnosti Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž. Lokalita leží
v nadmořské výšce 235 m. Průměrná denní teplota dosahuje 9,1 °C; roční průměrný úhrn
srážek dosahuje 567 mm.
SE-HPLC
Zrno upravené na 15% vlhkost bylo semleto na mlýnku Brabender Quadrumat Junior Mill
(Brabender® GmbH & Co. KG, Germany). Bílkoviny byly z mouky extrahovány a jejich SEHPLC analýza byla provedena postupem podle Dachkevitch a Autran (1989). Analýza
bílkovinných frakcí byla provedena na kapalinovém chromatografu SHIMADZU analytickou
kolonou 300 x 7,8 mm BioSep™ SEC-S4000 (Phenomenex, California, USA) (obrázek č. 1).
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Molekulové hmotnosti detekovaných bílkovin byly určovány pomocí bílkovinných standardů
o známé molekulové hmotnosti.
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Obrázek č. 1 SE-HPLC chromatogram neredukovaných pšeničných bílkovinných frakcí
VÝSLEDKY A DISKUZE
Obilniny byly pěstovány ve všech sledovaných letech ve stejné lokalitě s použitím stejné
pěstební technologie, proto je možné zjištěné ročníkové rozdíly v obsahu neredukovaných
bílkovinných frakcí považovat za rozdíly způsobené rozdílným průběhem počasí. Celkový
obsah neredukovaných bílkovin byl nejvyšší v roce 2007 a nejnižší v roce 2005 (tabulka č. 1).
Tabulka č. 1 Absolutní SE-HPLC plocha píků x 106 a celková plocha píků x 106
v jednotlivých ročnících*
Pík č.

2005

2006

2007

2008

1,71a

1,95a

2,52b

2,01a

6,04b

7,08a

7,01a

6,57ab

3,28ab

4,10b

3,17a

3,91ab

18,60a

19,70ab

21,20b

19,90ab

0,82b

0,99a

0,96a

1,16c

6

0,95a

1,05a

1,21b

1,48b

7

2,37c

2,09b

1,55a

1,49a

1,12b

1,00ab

1,06ab

0,97a

0,53c

0,25b

0,36a

0,43a

1

Identification
HMW-GS a LMW-GS

2
3
4
5

Gliadiny
Albuminy a globuliny

8
9
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Celková plocha píků
35,42
38,21
39,04
37,92
* Hodnoty byly získány jako průměrné hodnoty ze dvou měření. Odlišná písmena ve stejném řádku vyjadřují
průkazný rozdíl na hladině 5% (Fisher LSD test).

Ze srovnání průběhu počasí v jednotlivých letech (data nejsou součástí textu) vyplynulo, že
obsah neredukovaných bílkovin byl v roce 2005 snížen zejména nižšími teplotami během
tvorby zrna. Vzájemné rozdíly v celkovém obsahu neredukovaných bílkovin v zrnu sklizeném
v letech 2006 a 2007 byly menší (tabulka č. 1), ačkoliv průběh počasí se v těchto letech
vzájemně dosti lišil. Zatímco během vegetační doby 2005-2006 mohl být obsah bílkovin
ovlivněn nízkými teplotami v období od prosince 2005 do března 2006, faktorem
ovlivňujícím obsah bílkovin v 2007-2008 byl spíše nedostatek srážek. Průběh teploty 20072008 byl totiž téměř identický s průběhem 2006-2007, kdy byl dosažen nejvyšší obsah
bílkovin.
Z výsledků vyplývá, že vyššího obsahu bílkovin bylo dosaženo v letech s vyšší teplotou
během vegetační doby, zejména v období tvorby zrna. Důležitý je však současně také dostatek
srážek v období před kvetením. Výsledky jsou v souladu se zjištěními Ciaffi et al, (1996a),
Corbellini et al. (1997), Uhlen et al. (1998), kteří uvádějí, že teplota během tvorby zrna může
být významným faktorem, a že obsah bílkovin průkazně roste s růstem teploty během tvorby
zrna. Průběh počasí také průkazně ovlivnil obsah sledovaných bílkovinných frakci. Obsah
HMW-GS byl průkazně vyšší u zrna sklizeného v letech 2007, 2008 než v letech 2005, 2006.
Vysoký obsah HMW-GS (pík 1) byl pozitivně ovlivněn optimální teplotou v období od dubna
do července. Poněkud vyšší obsah HMW-GS v zrnu z roku 2007 byl pravděpodobně
podpořen vyššími jarními srážkami ve srovnání s rokem 2008. V roce 2005 byl obsah HMWGS pravděpodobně snížen kvůli nízké teplotě během tvorby zrna. Obdobný průběh teploty
během tvorby zrna byl zaznamenán také v roce 2006. V tomto roce však bylo dosaženo
vyššího obsahu HMW-GS, což bylo pravděpodobně způsobeno relativně prudkým nárůstem
teploty v období od června do července, který se projevil také největším obsahem LMW-GS
(pík 2). Také Uhlen et al. (1998) zjistil, že podíl polymerních bílkovin roste s rostoucí
teplotou v období tvorby zrna.
Naše výsledky neprokázaly průkazný vliv průběhu počasí na obsah gliadinů, třebaže
ročníkové rozdíly v této frakci jsou patrné z tabulky č. 1. Nepodařilo se tak potvrdit závěry
Ciaffi et al. (1996a); Corbellini et al., (1997); Graybosch et al., (1995); Panozzo and Eagles,
(2000). Důvodem může být, že naše pokusy byly prováděny v polních podmínkách, ve
kterých nebylo dosahováno teplotního stresu, a průměrné letní teploty nepřesáhly v žádném ze
sledovaných let 30 °C.

3. 3. 2010

55

MENDELU

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

Všechny frakce albuminů a globulinů, s výjimkou těch s nejnižší molekulovou hmotností,
byly průkazně ovlivněny průběhem počasí. Zajímavé výsledky byly získány porovnáním
obsahu albuminů a globulinů v letech 2005 a 2008. Zatímco zrno sklizené v roce 2005
obsahovaly nejnižší podíl albuminů a globulinů s vyšší molekulovou hmotností a nejvyšší
podíl albuminů a globulinů s nižší molekulovou hmotností, u vzorků sklizených v roce 2008
tomu bylo právě naopak (tabulka č. 1).
Zjištěné výsledky naznačují, že mezi vzorky je možné očekávat průkazné rozdíly
v kvalitativních ukazatelích, především těch, které jsou ovlivňovány přítomností polymerních
gluteninů a gliadinů.
ZÁVĚR
Zjištěné výsledky prokázaly, že syntéza pšeničných bílkovinných frakcí je ovlivňována
průběhem počasí během vegetační doby. Lze očekávat, že rozdíly v podílech jednotlivých
bílkovinných frakcí se následně projeví průkaznými rozdíly v kvalitativních ukazatelích,
především těch, které jsou ovlivňovány přítomností polymerních gluteninů a gliadinů.
PODĚKOVÁNÍ
Výzkum byl prováděn za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MSM2532885901).

SOUHRN
Sdělení shrnuje výsledky hodnocení vlivu průběhu počasí na zastoupení bílkovinných frakcí v
pšeničném zrnu. Výzkum byl prováděn u 26 odrůd pšenice rozdílné pekárenské kvality.
Pšenice byla pěstována v letech 2004-2009 v jedné lokalitě (Kroměříž). Průběh počasí
ovlivňoval podíl neredukovaných bílkovinných frakcí (absolutní plocha SE-HPLC píku).
Podíl vysokomolekulárních podjednotek gluteninů (HMW-GS) byl průkazně ovlivněn
působením teploty a srážek zejména v období duben – červenec. Také obsah albuminů a
globulinů, s výjimkou globulinů s nejnižší molekulovou hmotností, byl statisticky průkazně
ovlivněn průběhem počasí během vegetační doby. Závislost obsahu gliadinů na průběhu
počasí nebyla statisticky prokázána. Ročníkové rozdíly v obsahu neredukovaných
bílkovinných frakcí naznačují rozdíly v pekárenské kvalitě zrna.
Klíčová slova: pšenice, pekárenská kvalita, SE-HPLC
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REZISTENCE K ANTIMIKROBIÁLNÍM LÁTKÁM U IZOLÁTŮ ESCHERICHIA
COLI ZE SYROVÉHO KRAVSKÉHO A KOZÍHO MLÉKA
ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM
RAW COW’S AND GOAT’S MILK
Šárka Cupáková 1 – Darina Muchová1 - Lenka Necidová1 – Renáta Karpíšková1,2 –
Bohumíra Janštová1
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Abstract
The aim of this study was to monitore resistance to antimicrobial agents in bacteria
Escherichia coli isolated from raw cow’s (n = 151) and goat’s (n = 39) milk produced on
farms in the Czech Republic. Disk diffusion method was used to test 13 therapeutically
important antimicrobial agents. Almost half of the E. coli isolates from cow’s milk were
resistant to at least one antimicrobial substance (47.7%). Most frequently resistance to
tetracycline (47.7%), streptomycin (31.1%), ampicillin (29. 8%) and kanamycin (25.8%),
occasionally also to the combination of sulfomethoxazol/trimethoprim, trimethoprim and
chloramphenicol were found. Isolates resistant to 3 or more tested antimicrobial agents were
identified simultaneously. Only 1 strain resistant to kanamycin was detected from goat’s milk,
it was an isolate of E. coli serotype O156 carrying the stx1 gene. Other isolates were sensitive
to all antimicrobial agents tested. Problems with mastitis in monitored goat’s farms occurred
very rarely, therefore be assume that a high proportion of sensitive strains is directly related to
the absence of antibotic treatment.
Keywords: Escherichia coli, milk, resistance, disk diffusion method
MATERIÁL A METODY
Rezistence k antimikrobiálním látkám byla hodnocena u baktérií Escherichia coli izolovaných
ze syrového kravského (151 izolátů) a syrového kozího mléka (39 izolátů) z produkce 5
různých farem v České republice (3 farmy skotu a 2 kozí farmy). Všechny testované izoláty
E. coli byly indol pozitivní a β-D-glukuronidáza pozitivní (COLItest, Pliva-Lachema a.s.,
Brno, ČR). Diskovou difúzní metodou byla testována rezistence ke 13 terapeuticky
významným antimikrobiálním látkám, jejich přehled je uveden v tabulce 1. Stanovení bylo
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provedeno podle metodiky CLSI (2006a), antibiotické disky byly získány od firmy Oxoid
(Basingstoke, VB). Vyhodnocení bylo provedeno dle kritérií uvedených v CLSI (2006b).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Tabulka č. 1 Výskyt rezistence u izolátů Escherichia coli ze syrového mléka
Antimikrobiální látka
Ampicilin (AMP)
Amoxicilin/klavulanová kys. (AMC)
Ciprofloxacin (CIP)
Nalidixová kyselina (NAL)
Cefotaxim (CTX)
Chloramfenikol (CMP)
Kolistin (COL)
Streptomycin (STR)
(CT)CCCCC(/(((C
Kanamycin
(KAN)
Gentamycin (GEN)
Sulfometoxazol/trimetoprim (COT)
Trimetoprim (TRI)
Tetracyklin (TET)

Kravské mléko

Kozí mléko

n

%

n

%

0
45
0
0é
0
3
1
41
40
0
4
4
72

0
29,60
0
0
0
1,97
0,65
26,97
26,32
0
2,63
2,63
47,37

0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,79
3,57
0
0
0
0

Téměř polovina izolátů E. coli z kravského mléka byla rezistentní k nejméně 1 testované
antimikrobiální látce (47,7 %), nejčastěji byla zjištěna rezistence k tetracyklinu (47,7 %),
streptomycinu (31,1 %), ampicilinu (29,8 %) a kanamycinu (25,8 %), ojediněle také ke
kombinaci sulfometoxazol/trimetoprim, trimetoprimu a chloramfenikolu (viz. Tabulka 1).
Tabulka 2: Fenotypy vícečetné rezistence u izolátů E. coli ze syrového kravského mléka.
Antimikrobiální látka

Počet izolátů

AMP, KAN, TET
AMP, STR, TET
AMP, STR, KAN, TET
AMP, STR, KAN, TET, COL
AMP, CMP, STR, SXT, TRI, TET

3
5
34
1
2

Ze syrového kravského mléka byly izolovány E. coli rezistentní současně ke 3 a více
skupinám testovaných antimikrobiálních látek (viz. Tabulka 2). Je patrný rozdíl v zastoupení
těchto izolátů mezi jednotlivými farmami. Nejčastěji se vyskytovala kombinace rezistence
k β-laktamům, aminoglykosidům a tetracyklinům, převážná většina těchto izolátů pocházela
z farmy, kde se k zaprahování a léčbě mastitid používali právě léčiva obsahující uvedené
antimikrobiální látky. Výskyt izolátů s rezistencí k β-laktamům, aminoglykosidům,
tetracyklinům, chloramfenikolu a sulfonamidům byl opět vázán na jednu z testovaných farem.
Na této farmě byly při zaprahování i léčbě aplikovány přípravky na bázi β-laktamů a
tetracyklinů.
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Brazilští autoři Rangel et al. (2009) se zabývali hodnocením rezistence baktérií Escherichia
coli izolovaných ze vzorků mléka získaného od krav s mastitidou. Predominantní výskyt
rezistence byl zaznamenán podobně jako v naší studii k tetracyklinu (92,2 %) a streptomycinu
(90,4, %), ale také ke kyselině nalidixové, amikacinu a cefalotinu. Autoři dále poukazují na
vysoký výskyt multirezistentních izolátů (152, tj. 65,8 %). K jiným výsledkům dospěl Lee
(2009), který u E. coli sérotypů O26 a O111 izolovaných ze skotu jako nejčastější prokázal
rezistenci k ampicilinu, dále také k tetracyklinu a streptomycinu, více než polovina izolátů
byla rezistentních k nejméně 1 testované antimikrobiální látce. Na druhou stranu žádný ze
studovaných izolátů nebyl rezistentní k fluorochinolonům či amikacinu. Vysoký podíl
rezistence k sulfonamidům a trimetoprimu zaznamenali Stannarius et al. (2009) u izolátů E.
coli z prasat, významné zastoupení měla i rezistence ke streptomycinu a tetracyklinu. Ve své
studii dále poukazují na vztah mezi výskytem rezistence a antibiotiky používanými na
farmách.
U izolátů z kozího mléka byla pouze v 1 případě zjištěna rezistence ke kanamycinu, jednalo
se o izolát E. coli sérotypu O156 nesoucí gen stx1. Ostatní izoláty byly k testovaným
antimikrobiálním látkám citlivé. Tato skutečnost může souviset s celkově dobrým zdravotním
stavem koz a nepoužíváním anti-mastitidních přípravků.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že výskyt rezistentních kmenů Escherichia
coli v syrovém mléce souvisí s úrovní používání antimikrobiálních přípravků, ať už
z preventivních či terapeutických důvodů. Chovy skotu jsou z tohoto pohledu významnějším
rezervoárem než chovy koz.
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Cílem studie bylo zhodnocení rezistence k antimikrobiálním látkám u baktérií Escherichia
coli izolovaných ze syrového kravského a kozího mléka z produkce farem v České republice.
Diskovou difúzní metodou bylo testováno 13 terapeuticky významných antimikrobiálních
látek. Téměř polovina izolátů E. coli z kravského mléka byla rezistentní k nejméně 1
testované antimikrobiální látce (47,7 %), nejčastěji byla zjištěna rezistence k tetracyklinu
(47,7 %), streptomycinu (31,1 %), ampicilinu (29,8 %) a kanamycinu (25,8 %), ojediněle také
ke kombinaci sulfomethoxazol/trimetoprim, trimetoprimu a chloramfenikolu. Byly zjištěny i
izoláty rezistentní současně ke 3 a více testovaným antimikrobiálním látkám. U izolátů
z kozího mléka byla pouze v 1 případě zjištěna rezistence ke kanamycinu, jednalo se o izolát
E. coli O156 nesoucí gen stx1. Ostatní izoláty byly k testovaným antimikrobiálním látkám
citlivé. Problémy s onemocněním mléčné žlázy se ve sledovaných chovech koz vyskytují
zcela výjimečně, lze tedy předpokládat, že vysoký podíl citlivých kmenů je v přímé
souvislosti s absencí antibiotické léčby.
Klíčová slova: Escherichia coli, mléko, rezistence, disková difúzní metoda
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MIKROBIOLOGICKÁ JAKOST SUROVIN POUŽÍVANÝCH PŘI VÝROBĚ
CUKRÁŘSKÝCH PRODUKTŮ
MICROBIOLOGICAL QUALITY OF RAW MATERIALS USED IN THE
MANUFACTURE OF PASTRY PRODUCTS
Olga Cwiková O. – Viera Šottníková – Šárka Skoupá
Ústav technologie potravin, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
This work deals with microbiology quality evaluation of chosen raw materials for
confectionary products production. It is, especially, focused on microbiotope of apricot jam,
kiwi gel, fruits jam and dehydrated matters for creams production - Vanesa, Mixar. The
specimens were being taken from the confectionary and bakery production-plant.
Microbiology assessments were performed by the plotting method, agar soil potting method.
The raw material specimens were being observed from April 2008 till February 2009, and the
total quantity of the microorganisms, coliform bacteria, yeasts and fungi was being
determined. All the results were finally evaluated and compared. Maximum tolerated quantity
of the microorganisms was not exceeded in the most specimens.
Keywords: coliform bacteria, yeasts and fungi, milk creams, jam.
ÚVOD
Zdravotní nezávadnost cukrářských výrobků je ovlivněna nejen výběrem a skladováním
surovin, ale také jejich zpracováním a následně i skladováním a distribucí hotových výrobků
(Bláha a kol, 1998). Suroviny pro výrobu cukrářských výrobků a potraviny z nich vyrobené
jsou vhodným zdrojem živin pro mikroorganismy (Görner a Valík, 2004). V běžné
potravinářské praxi se doporučuje sledovat bakterie, které mají význam z hlediska
potravinářské mikrobiologie. Jsou to zejména bakterie, které se významnou mírou podílejí na
kažení cukrářských surovin a výrobků (Bláha, 1996).
Cílem práce bylo sledování mikrobiologické jakosti surovin pro výrobu cukrářských
výrobků v průběhu roku 2008 a 2009.
MATERIÁL A METODY
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Pro mikrobiologickou analýzu byly odebírány následující suroviny:
➢ Mixar (sušený mléčný krém)
➢ Vanesa (sušený mléčný krém)
➢ Kiwi gel
➢ Džem ovocný – linecký, pasírovaný
➢ Meruňková náplň
Vzorky byly asepticky odebírány do sterilních vzorkovnic a do sterilních folií v
průběhu roku 2008 a 2009 v provozovně cukrářské a pekařské výroby v Jihomoravském kraji.
Od každé suroviny byly paralelně odebírány tři vzorky, které byly zpracovány podle ČSN EN
ISO 6887-1.
Z mikrobiologických ukazatelů byl sledován:
▪

Celkový počet mikroorganismů (CPM). Kultivace proběhla na půdě Plate Count Agar
(PCA) dle ČSN EN ISO 4833 při 30°C po dobu 72 hodin.

▪

Počet koliformních bakterií (KFB). Kultivace proběhla na půdě VRBL dle ČSN ISO
4832 při 37°C po dobu 24 hodin.

▪

Počet kvasinek a plísní (KaP). Kultivace proběhla na půdě Glukose Chloramphenicol
Agar (GKCH) dle ČSN ISO 7954 při 25°C po dobu 5 dnů.
Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny programem Statistica Cz, verze 8. Od

každé suroviny byly odebírány tři vzorky a z nich vypočítány základní statistické
charakteristiky (střední chyba průměru, průměr) a analýza rozptylu.
Kiwi gel
Nejvyšší (P<0,05) hodnota CPM byla detekována ve vzorku ze 3. odběru, a to 1,9.102
KTJ.g-1 (1,28 log KTJ.g-1). KaP byly prokázány pouze u 8. odběru. Jejich hodnota dosáhla
počtu 1,58.103 KTJ.g-1 (3,20 log KTJ.g-1). Při ostatních odběrech nebyly KaP v kiwi gelu
detekovány.

Džem ovocný – linecký, pasírovaný
Nejvyšší (P<0,05) hodnota CPM byla stanovena při 8. odběru (2,6.102 KTJ.g-1; 2,41 log
KTJ.g-1). Nejvyšší (P<0,05) KaP obsahoval vzorek džemu, který byl stanovován při
posledním 8. odběru, a to 2,7.102 KTJ.g-1 (2,43 log KTJ.g-1). CPM a počet KaP ve vzorku
ovocného džemu–lineckého, pasírovaného je znázorněn na obr. 1.
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Obr. 1: CPM a počet kvasinek a plísní (KaP) v log KTJ.g u vzorku ovocného džemu při
jednotlivých odběrech. Průměry označené různými písmeny se statisticky liší (P<0,05)

Meruňková náplň
Nejvyšší (P<0,05) CPM byl zaznamenán u vzorku z 5. odběru. Co se týká KaP,
nejvyšší (P<0,05) počet byl detekován při 5. odběru (1,4.102 KTJ.g-1; 2,15 log KTJ.g-1). CPM
a počet KaP ve vzorku meruňkové náplně je znázorněn na obr. 2.

-1

Obr. 2: CPM a počet kvasinek a plísní (KaP) v log KTJ.g u vzorku meruňkové náplně
při jednotlivých odběrech. Průměry označené různými písmeny se statisticky liší (P<0,05)

Mixar
U vzorku Mixaru byly KFB detekovány pouze při 1., resp. 3. odběru v množství 6.10 1,
resp. 7.101 KTJ.g-1 (1,78 resp. 1,85 log KTJ.g-1). U ostatních vzorků nebyly KFB prokázány.
CPM byl ve vzorcích detekován v rozmezí 5.101 - 1,9.102 KTJ.g.-1 (1,70 až 2,28 log KTJ.g-1).
Nejméně (P<0,05) CPM obsahoval vzorek z prvního odběru (5.101 KTJ.g-1; 1,70 log KTJ.g-1)
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a nejvíce (P<0,05) vzorek ze 4. odběru (1,9.102 KTJ.g-1; 2,28 log KTJ.g-1). Nejvyšší (P<0,05)
počet KaP byl zaznamenán u 1. a 3. odběru, a to v množství 5.101 KTJ.g-1 (1,70 log KTJ.g-1).
CPM, počty KaP a KFB ve vzorku Mixaru jsou znázorněny na obr. 3.

-1

Obr. 3: CPM, počty kvasinek a plísní (KaP) a koliformních bakterií (KFB) v log KTJ.g u vzorku
Mixaru při jednotlivých odběrech. Průměry označené různými písmeny se statisticky liší (P<0,05)

Vanesa
Nejvyšší (P<0,05) CPM byl zjištěn u vzorku ze 7. odběru (9.102 KTJ.g-1; tj. 2,95 log
KTJ.g-1). KaP byly detekovány pouze u vzorku z 5. odběru v množství 2.102 KTJ.g-1 (2,30 log
KTJ.g-1). Přítomnost KFB byla zjištěna pouze v případě 4. odběru v množství 1.102 KTJ.g-1 (2
log KTJ.g-1). Počet jednotlivých skupin mikroorganismů ve Vanese je znázorněn na obr. 4.

-1

Obr. 4: CPM, počty kvasinek a plísní (KaP) a koliformních bakterií (KFB) v log KTJ.g u vzorku
Vanesa při jednotlivých odběrech. Průměry označené různými písmeny se statisticky liší (P<0,05)
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SOUHRN
Cílem práce bylo sledovat počty vybraných mikroorganismů (celkového počtu
mikroorganismů, plísní a kvasinek a koliformních bakterií) v surovinách používaných při
výrobě cukrářských produktů. Jednotlivé šarže surovin (ovocné náplně a sušené mléčné
krémy) byly odebírány v podniku, který se zabývá výrobou cukrářských výrobků, a to od
února 2008 do února 2009. Výsledky byly vyhodnoceny programem Statistica Cz.
Vypočítány byly základní statistické charakteristiky (průměr, střední chyba průměru) a byla
provedena analýza rozptylu. U vzorků ovocných náplní nebyly překročeny hodnoty dané
normou pro CPM a počet plísní a kvasinek, u sušeného mléčného krému Mixar byl zjištěn
oproti normě vyšší počet koliformních bakterií při 1. a 3. odběru, sušený mléčný krém Vanesa
nevyhověl požadavkům normy při 4. odběru.
Klíčová slova: koliformní bakterie, plísně a kvasinky, mléčné krémy, ovocné náplně
ZÁVĚR
Výsledky našich rozborů byly podkladem pro výrobce při hodnocení a výběru
dodavatele surovin pro výrobu cukrářských produktů. Na základě našich výsledků a reklamací
spotřebitelů byl proveden audit u některých dodavatelů surovin. U některých dodavatelů bylo
zřejmé, že reagovali na naše výsledky zlepšením správné výrobní a hygienické praxe.
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SENZORICKÉ SROVNÁNÍ ČOKOLÁD S RŮZNÝMI SLADIDLY
COMPARISON OF CHOCOLATES SWEETENED WITH DIFFERENT
SWEETENERS USING METHODS OF SENSORY ANALYSIS
Kateřina Čmejlová – Zdeňka Panovská – Alena Váchová – Jana Řeřichová
Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,

Praha 6, 166 28

Abstract
The interest of public in products with the name light increases nowadays that is why
producers of food are more interested in the materials, which are making the product less
energetic. One group of these materials are alternative sweeteners (e.g. saccharin, aspartame,
acesulfame-K; sucralose, neotame from the new ones).
The main objective of this work was to compare two samples of dark chocolate sweetened
with different sweeteners (saccharose and maltitol). 162 assessors, both men and women in
age of 19–55 years, evaluated samples of chocolate using method of sensory profile and
paired preference test. Samples were presented randomly marked with codes.
They were found little differences in some descriptors in the sensory profile of both samples,
but it can be said that it has no effect on the acceptability of chocolates (they were not found
any significant differences in the descriptor overall taste). This deduction was confirmed by
results from paired preference test where they were not found significant differences between
samples.
Keywords: chocolate, maltitol, sacharose, sensory evaluation
Úvod
Na trhu neustále roste nabídka potravin se sníženým obsahem energie, v současnosti se dají
koupit tyto varianty téměř všech potravin. Jedním ze způsobů, jak snížit obsah energie
výrobku je použít sladidlo s nižším obsahem energie než má sacharosa.
Sokmen a Gunes studovali vliv různých sladidel (maltitol, isomalt a xylitol) na rheologické
vlastnosti rozpuštěné čokolády. Herschel-Bulkleyův model byl vybrán jako nejvíce
odpovídající model pro rheologická data čokoládových vzorků. Vzorky s maltitolem
vykazovaly stejné rheologické vlastnosti jako vzorky se sacharosou a proto může být maltitol
doporučen jako dobrá náhrada sacharosy v čokoládových recepturách.
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Maltitol, O-α-D-glukopyranosyl-(1→4)-D-glucitol, je produktem hydrogenace maltosy. Jeho
sladivost je asi 90 % sladivosti sacharosy. Vykazuje jen velmi malý vliv na hladinu krevního
cukru a slabé laxativní účinky. Je rozpustný ve vodě a stabilní při různém pH i při zahřívání.
Energetická hodnota maltitolu je 9,66 kJ.g-1 (sacharosa má energtickou hodnotu 16,7 kJ.g-1).
MATERIÁL A METODY
157 studentů bakalářského studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, mužů
i žen ve věku od 19 do 31 let, a pracovníci laboratoře senzorické analýzy, pět žen ve věku od
20 do 55 let, celkem tedy 162 hodnotitelů, hodnotilo dva vzorky hořké čokolády metodou
senzorického profilu a párovou porovnávací zkouškou. Vzorky se lišily v použitém sladidle,
vzorek A byl slazen maltitolem, zatímco vzorek B byl doslazován sacharosou. (Kromě toho
vzorek A obsahoval o 7 % více kakaových součástí.) Vzorky byly hodnotitelům předkládány
v náhodném pořadí označené číselnými kódy. Úkolem bylo po ochutnání ohodnotit jednotlivé
deskriptory podle formuláře a zaškrtnout přítomné pachuti. Po ochutnání obou vzorků měli
hodnotitelé označit chuťově lepší vzorek.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Byly hodnoceny dva vzorky čokolád metodou senzorického profilu, s krajními body 0 =
nepříjemná, 100 = příjemná pro deskriptory příjemnosti, 0 = neznatelná, 100 = velmi silná pro
deskriptory intenzity a 0 = špatná, 100 = velmi dobrá pro deskriptory textura a rozplývavost
čokolády.
Průměrné výsledky hodnocení pro oba vzorky ukazuje graf na obrázku 1.
Pro statistické srovnání výsledků byl použit program Statistica 8.0. Deskriptory celková chuť
čokolády, příjemnost sladké chuti, intenzita kakaové chuti, příjemnost hořké chuti, celková
textura, rozplývavost čokolády a pocit při polykání byly statisticky zpracovány
jednofaktorovou ANOVou. U deskriptorů intenzita sladké chuti, příjemnost kakaové chuti a
intenzita hořké chuti byla pomocí Leveneova testu homogenity rozptylů prokázána
heteroskedasticita (na hladině p = 0,050) a pro statistické zpracování výsledků hodnocení
těchto deskriptorů byl použit Wilcoxonův test.
Analýza rozptylu prokázala rozdíly mezi vzorky A a B v deskriptorech příjemnost sladké
chuti (p = 0,025), intenzita kakaové chuti (p = 0,000), rozplývavost čokolády (p = 0,000) a
pocit při polykání (p = 0,013). Wilcoxonův test prokázal statisticky významné rozdíly mezi
vzorky v deskriptorech intenzita sladké chuti (p = 0,000) a intenzita hořké chuti (p = 0,000).
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Obr. 1: Průměrné hodnocení vzorků čokolád
Prokázané rozdíly jsou nejspíše způsobeny rozdílným obsahem kakaa, kdy vzorek A
obsahuje 57 % kakaa a vzorek B obsahuje 50 % kakaa. Tento rozdíl však nemá vliv na
příjemnost kakaové chuti a celkovou chuť čokolády, kde nebyly nalezeny statisticky
významné rozdíly. Z toho je možné usuzovat, že ač se hodnocení čokolády liší v některých
deskriptorech, nemá to vliv na oblíbenost čokolády.
Pachuti, které byly nalezeny ve vzorcích čokolády, ukazuje tabulka I. V obou vzorcích
byly nalezeny podobné pachuti. Vzorek A vykazoval ovocnou či medovou pachuť, která je
nejspíše způsobena použitým druhem sladidla.
Tab. 1: Pachuti přítomné ve vzorcích čokolády
vzorek
A

přítomné pachuti
hořká, olejovitá, louhovitá, nakyslá, připálená, plesnivá, hnilobná, palčivá, kovová,
mýdlovitá, medová, žluklá, ovocná, divná

B

palčivá, hořká, hnilobná, po sušeném mléku, plesnivá, nakyslá, zatuchlá, připálená,
olejovitá, mýdlovitá, kovová, žluklá,
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Výsledky párové porovnávací zkoušky potvrdily předchozí výsledky, kdy nebyl
prokázán statisticky významný rozdíl v příjemnosti chuti čokolády na hladině významnosti
5 %. Výsledky hodnocení párové zkoušky shrnuje tabulka II.
Tab. 2: Výsledky párové porovnávací zkoušky
nA

71

nB

76

F0,95(154; 142) =

1,3131

α

0,05

F=

0,9221

ZÁVĚR
Výsledky hodnocení ukazují, že hodnotitelé sice rozpoznají drobné rozdíly v některých
deskriptorech, ale obecně lze soudit, že to nemá vliv na oblíbenost čokolády. Čokoláda
slazená maltitolem je přijímána stejně dobře jako čokoláda slazená sacharosou.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 6046137305.

SOUHRN
Na trhu neustále roste nabídka potravin se sníženým obsahem energie, v současnosti se dají
koupit tyto varianty téměř všech potravin. Jedním ze způsobů, jak snížit obsah energie
výrobku je použít sladidlo s nižším obsahem energie než má sacharosa. Úkolem této práce
bylo senzoricky porovnat dva komerčně dostupné vzorky hořké čokolády slazené různými
sladidly (sacharosou a maltitolem). Celkem 162 hodnotitelů, mužů i žen ve věku od 19 do 55
let, hodnotilo dva vzorky čokolády metodou senzorického profilu a párovou porovnávací
zkouškou. Vzorky byly předkládány v náhodném pořadí označené číselnými kódy. Úkolem
bylo po ochutnání ohodnotit jednotlivé deskriptory podle formuláře a zaškrtnout přítomné
pachuti. Po ochutnání obou vzorků měli hodnotitelé označit chuťově lepší vzorek. Získané
výsledky byly statisticky zpracovány. Ze senzorického profilu čokolád vyplývají drobné
rozdíly v některých deskriptorech, ale obecně lze soudit, že to nemá vliv na oblíbenost
čokolády (ve výsledcích hodnocení pro deskriptor celková chuť čokolády nebyly nalezeny
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statisticky významné rozdíly mezi čokoládami). Tento závěr byl potvrzen párovou preferenční
zkouškou, kde nebyly mezi hodnoceními čokolád prokázány významné rozdíly.
Klíčová slova: čokoláda, maltitol, sacharosa, senzorické hodnocení
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PRODUKCE ETHYLENU ODRŮDAMI MERUNĚK BĚHEM ZRÁNÍ
ETHYLENE PRODUCTION BY APRICOTS CULTIVARS DURING MATURITY
Libor Dokoupil1 – Jan Goliáš2
Zahradnická fakulta Mendelovy Univerzity v Brně
1

Ústav ovocnictví, ZF MENDELU v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice
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Abstract
During maturation of apricot varieties (ripening level „mature“ and „over-mature“), we have
measured production of ethylene released from intact fruits in free volume (1 liter) and CO2
production (under the same conditions) for 6 varieties of apricot (varieties 'Bergeron',
'Vynoslivyj' 'Betinka', 'Goldrich', 'Marlene', hybrid LE-2927). Metabolism assessed on
ethylene production and softening of the fruit was confirmed for all varieties, each with a
distinct increase (for ethylene) and decrease (for softening tissue). High production of
ethylene was detected in variety 'Betinka' (12.15 to 9.76 µl / kg.h) and 'Goldrich' (0.39 to 5.99
µl / kg.h). Low ethylene production during ripening was observed in variety 'Bergeron' (0.31
to 1.08 µl / kg.h) and hybrid 2729 (0.19 to 1.16 µl / kg.h). Production of CO2 released by the
fruit, known as the intensity of respiration (mg / kg.h) is an important criterion of
physiological activity of flesh fruit. The results show that the low production of ethylene and
CO2 is typical for the variety 'Bergeron' (0.31 to 1.08 µl / kg.h for ethylene and 70.02 to 83.41
mg / kg.h CO2). High production of ethylene for the variety 'Betinka' (12.15 to 9.76 µl / kg.h)
shows its high intensity of respiration (266.36 to 132.00 mg / kg.h). Correlation dependence is
expressed by the equation line (CO2 = 9.8744 86.26 (µl / kg.h) ethylene, r2 = 0.6082). For the
dependence of the strength of the fruit and the production of ethylene applies a polynomial
function, strength (MPa) = 0.0589 x2 - 0.6319 x + 2.868 ethylene (µl / kg.h), r2 = 0.5990.
High strength fruit in general relates to the variety of apricots. Apricot varieties, which have a
production of ethylene up to 1.0 µl / kg.h have a strength-range from 3.2 to 2.0 MPa. The
concentration of citric acid: malic acid varies significantly and is an attribute of a plant
variety, which is in the range of the citric acid ratio: malic acid = 1: 0.51-2.73. The rate of
consumption of organic acids during maturation is typical varietal characteristics. An
important criterion is the rate of consumption of citric acid, which is higher than the rate of
consumption of malic acid. The concentration of sugars is variety-dependent; sucrose is
predominant and can easily hydrolyzed.
Keywords: apricot, ethylene, ripening, organic acid
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MATERIÁL A METODY
V průběhu zrání odrůd meruněk (zralostní stupně optimálně zralý a přezrálý) byly stanoveny
produkce ethylenu uvolňovaného z neporušených 4 plodů do volného objemu (1 litru) a
produkce CO2 (za stejných podmínek) pro 6 odrůd meruněk (odrůdy 'Bergeron ', 'Vynoslivyj',
'Betinka ', 'Goldrich ', 'Marlen ', novošlechtění LE-2927).
Stanovení ethylenu bylo provedeno na CGC/FID a CO2 na CGC/vodivostní detekce na
plynovém chromatografu Agilent GC 4890C, nosný plyn He 1,0 ml/min., programovaná
teplota kolony od 80°C do 120°C, tR – ethylenu, 1,14 min, CO2 4,2 min., n = 6 pro stupně
zralosti a pro odrůdu. Instrumentací obou měřených plynných hodnot (ethylenu a CO2 ve
stejných měřících systémech (identický odběr vzorku pro analýzu a zapojení analytických
kolon paralelně) poskytuje přesné vyhodnocení koncentrace obou analytů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Biochemicky původ CO2 odráží aerobní dýchání ze zásobních metabolitů (sacharidů a
organických kyselin), produkce ethylenu je biochemicky vázána na přeměny aminokyseliny
methioninu. Při tomto zvážení odlišnosti obou metabolických cyklů, se vytvořila vzájemná
vazba produkce obou plynů. Za těchto podmínek se jedná vždy o plody optimálně zralé, ale
nepřezrálé na plodonoši. Závislost intenzity dýchání a pevnosti plodů má přibližně podobný
průběh jako pro vztah s produkcí ethylenu.
Jakostní ukazatele odrůd meruněk se vztahují ke koncentraci cukerné sušiny (koncentrace
sacharozy, glukozy a fruktozy (údaje v g/l), koncentrace kyseliny citronové a kyseliny
jablečné (údaje v g/l). Z analýz, které byly provedeny u všech odrůd je koncentrace kyseliny
vinné, kyseliny jantarové, kyseliny pyrohroznové v hodnotách koncentrace jednotek nebo
desetin g/l, odrůdové rozdíly nejsou zřetelné.
Tab. 1: Změřené hodnoty ethylenu GC na analytické koloně DB WAX (x – průměr,
s.e. – standard errors):
Ethylen (µl/kg.h)

3. 3. 2010

ODRŮDA

ZRALOST

Bergeron

x

s.e.

nezralý

0,31

0,016

Bergeron

zralý

1,08

0,151

Betinka

nezralý

12,15

2,123

Betinka

zralý

9,76

2,556

Goldrich

nezralý

0,39

0,073
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Goldrich

zralý

5,99

0,497

Marlen

nezralý

0,45

0,095

Marlen

zralý

2,11

0,671

Vynoslivyj

nezralý

0,51

0,053

Vynoslivyj

zralý

1,54

0,045

LE-2927

nezralý

0,19

0,033

LE-2927

zralý

1,16

0,113

ZÁVĚR
V průběhu zrání 6 odrůd meruněk (odrůdy 'Bergeron', 'Vynoslivyj', 'Betinka', 'Goldrich',
'Marlen', novošlechtění LE-2927) byly sledovány v aktuálním stavu zralosti látkové složky,
které mají být rozlišitelnými hledisky odrůdové odlišnosti.
Bezprostředně po oddělení plodů od plodonoše byla analyzována produkce ethylenu (G µl/kg.h) metodou zjištění koncentrace v ambientní atmosféře uzavřeného prostoru (V = 1 litr).
Souběžně byl pomocí plynové chromatografie (vodivostní detekce) stanoven CO2 uvolněný
přes slupku plodu. Produkce ethylenu odrůd se rozliší stupněm zralosti (nezralé, zralé) a
částečně podle odrůdy. Nejnižší produkci ethylenu v obou fázích zrání vykazují odrůdy
Bergeron a novošlechtění LE-2927. Nejvyšší produkce ethylenu v obou fázích je zjištěna u
odrůdy Betinka. Korelační závislost produkce ethylenu a produkce CO2 je volná (r2<0,5).
Pevnost plodu zjištěná penetrační technikou bezprostředně nesouvisí s produkcí ethylenu.
Organické kyseliny (jablečná a citronová) charakterizují odrůdovou odlišnost neboť poměr
koncentrace kyseliny citronové : kyseliny jablečné = 1 : 0,51 - 2,73.

SOUHRN
Stanovení ethylenu bylo provedeno na CGC/FID a CO2 na CGC/vodivostní detekce na
plynovém chromatografu Agilent GC 4890C, nosný plyn He 1,0 ml/min., programovaná
teplota kolony od 80°C do 120°C, tR – ethylenu, 1,14 min, CO2 4,2 min., n = 6 pro stupně
zralosti a pro odrůdu. Bezprostředně po oddělení plodů od plodonoše byla analyzována
produkce ethylenu (G - µl/kg.h) metodou zjištění koncentrace v ambientní atmosféře
uzavřeného prostoru (V = 1 litr). Souběžně byl pomocí plynové chromatografie (vodivostní
detekce) stanoven CO2 uvolněný přes slupku plodu. Instrumentací obou měřených plynných
hodnot (ethylenu a CO2 ve stejných měřících systémech (identický odběr vzorku pro analýzu
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a zapojení analytických kolon paralelně) poskytuje velmi přesné vyhodnocení koncentrace
obou analytů. Produkce ethylenu odrůd se rozliší stupněm zralosti (nezralé, zralé) a částečně
podle odrůdy. Nejnižší produkci ethylenu v obou fázích zrání vykazují odrůdy Bergeron a
novošlechtění LE-2927. Nejvyšší produkce ethylenu v obou fázích je zjištěna u odrůdy
Betinka.
Korelační závislost produkce ethylenu a produkce CO2 je volná (r2<0,5). Pevnost plodu
zjištěná penetrační technikou bezprostředně nesouvisí s produkcí ethylenu. Organické
kyseliny (jablečná a citronová) charakterizují odrůdovou odlišnost neboť poměr koncentrace
kyseliny citronové : kyseliny jablečné = 1 : 0,51 - 2,73.
Klíčová slova: meruňka, zralost, etylen, organické kyseliny
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VLIV DIFERENCOVANÉ VÝŽIVY NA BARVU
HOVĚZÍHO MASA U JALOVIC A VOLŮ
THE INFLUENCE OF DIFFERENT FEEDING RATION
ON THE BEEF COLOUR OF HEIFERS AND STEERS
Eliška Dračková1 – Jan Šubrt1 – Radek Filipčík1 - Marek Bjelka2
1Ústav

chovu a šlechtění zvířat, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
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Abstract
The aim of the study was to evaluate the colour of beef (Musculus longissimus lumborum et
thoracis) depending on feed ratio composition. The content of muscle pigments, remission
and pH48 value were observed. The values in CIELab system were also monitored. Totally
72 animals were included in the experiment (36 heifers and 36 steers). Animals were divided
into 3 groups with 12 pieces depending on the nutrition.
An influence of the nutrition in heifers showed a significant difference (P<0.05) in the muscle
pigments parameters between the first and the second group and in the hue of beef between
the first and the second group and between the second and the third group. The others
parameters in heifers were statistically non-significant. An influence of the nutrition in steers
were found out a statistical high significance (P<0.01) for parameters of remission and
lightness L* between the second and the third group and statistical significance (P<0.05) were
observed in the other parameters (muscle pigments, redness a* and yellowness b* spectrum,
chroma C* and hue h) between the third and the second group respectively the first group. As
the conclusion it could be deduce that the nutrition had higher influence to observed
parameters in steers than in heifers.
Keywords: colour meat, pigments, remission, system CIELab, heifers, steers
MATERIÁL A METODY
Pro analýzu barvy masa bylo vybráno 72 zvířat (36 jalovic a 36 volů), která byla rozdělena
podle výživy na 3 skupiny (intenzivní, polointenzivní a extenzivní) po 12 kusech.
Do sledování byli vybráni kříženci českého strakatého skotu s plemeny masného skotu
(Charolais, Galloway a víceplemenní kříženci).
V mase byly sledovány následující ukazatele barvy: obsah svalových pigmentů metodou dle
Hornseye (1956), remise Spekolem 11 s násadcem při vlnové délce 522 nm, dále byly
sledovány parametry v barevném systému CIELab, kde sledujeme světlost (L*), podíl
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červeného (a*) a žlutého (b*) spektra, sytost (C*) a odstín (h) barvy stanovené
spektrofotometrem Konica Minolta CM - 2600d. Doplňujícím ukazatelem byla hodnota pH48
zjištěná pH–metrem 340 s vpichovou elektrodou. Sledované ukazatele byly vyhodnocovány
v závislosti na složení krmné dávky. Každá skupina byla vykrmována při odlišném typu
výživy, skupiny se lišily složením a hmotnostním zastoupením jednotlivých složek krmné
dávky (KD):
1.skupina: Kukuřičná siláž – 60 % sušiny KD (78 g NL; 6,18 MJ NEV), jetelotravní siláž – 10
% sušiny KD (150,6 g NL; 5,6 MJ NEV), luční seno – 10 % sušiny KD (102 g NL; 5,1 MJ
NEV) a doplňkové jadrné směsi S-1 – 20 % KD.
2.skupina: Kukuřičná siláž – 60 % KD, luční seno – 10 % KD, jadrná směs S-1 – 20 % KD a
močovina v dávce 0,03 kg na 100 kg živé hmotnosti.
3.skupina: V průběhu zimního období byli voli a jalovice krmeni jetelotravní siláží, od konce
měsíce dubna byla zvířata pasena při zatížení pastvy 2,15 zvířat / 1 ha pastviny.
Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu STATISTICA 8.0. Při využití Tukeyova
HSD testu byla vyhodnocena průkaznost na úrovni 95 % a 99 %.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V tabulce 1 jsou uvedeny sledované ukazatele v závislosti na odlišné krmné dávce
pro jalovice.
Tabulka 1 Technologické parametry masa podle úrovně výživy jalovic

Ukazatel

Skupina 2

Skupina 3

n = 12

n = 12

n = 12

x ± sx

x ± sx

x ± sx

5,48 ± 0,03

5,51 ± 0,06

3,57± 0,75

4,01 ± 0,74

5,49 ± 0,03

pH48
Pigmenty

Skupina 1

(mg.g-1)

4,13 ± 0,50

b

a

Remise (%)

5,31 ± 1,39

5,73 ± 2,00

5,23 ± 1,41

L*

38,19 ± 3,33

38,69 ± 2,27

36,12 ± 2,38

a*

13,90 ± 3,30

11,07 ± 1,73

10,95 ± 1,04

b*

11,60 ± 3,42

10,40 ± 1,14

9,01 ± 0,82

C*

18,13 ± 4,65

15,23 ± 1,76

14,20 ± 1,14

h

39,50 ± 3,25

b

43,42 ± 4,12

a,c

39,46 ± 2,67

b

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami jalovic: A, B, C = P<0,01, a, b, c = P<0,05
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U parametrů pH48, remise, hodnoty světlosti (L*), podílu červené (a*) a žluté (b*) oblasti
spektra a sytosti (C*) nedocházelo k významným změnám hodnot mezi danými skupinami
vlivem rozdílného složení krmných dávek, tzn., že zjištěné hodnoty parametrů nebyly mezi
sebou v rámci skupin statisticky průkazné. Ale na úrovni 95 % se statistická průkaznost
prokázala u obsahu svalových pigmentů mezi skupinami s intenzivním a polointenzivním
výkrmem. Také hodnoty odstínu vykazovaly signifikantní rozdíl (P<0,05) mezi skupinou
s polointenzivním výkrmem (43,42 ± 4,12) a skupinou s intenzivním (39,50 ± 3,25),
respektive s extenzivním (39,46 ± 2,67) výkrmem.
Tabulka 2 Technologické parametry masa podle úrovně výživy volů
Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

n = 12

n = 12

n = 12

x ± sx

x ± sx

x ± sx

pH48

5,51 ± 0,05

5,50 ± 0,05

5,51 ± 0,06

Pigmenty (mg.g-1)

4,09 ± 0,39

3,85 ± 0,76

c

4,48 ± 0,63

b

Remise (%)

4,60 ± 1,04

5,59 ± 1,98

C

4,13 ± 0,97

B

L*

36,31 ± 1,49

37,15 ± 2,26

Ukazatel

C

35,38 ± 1,58

B
a

a*

12,89 ± 2,14

c

11,96 ± 1,71

10,91 ± 1,89

b*

10,00 ± 1,62

c

9,90 ± 1,61

8,24 ± 1,27

C*

16,32 ± 2,64

c

15,56 ± 2,07

h

37,85 ± 1,86

39,62 ± 4,26

c

c

a,b

13,68 ± 2,22

a

37,11 ± 2,09

b

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami volů: A, B, C = P<0,01, a, b, c = P<0,05

Tabulka 2 znázorňuje zjištěné hodnoty parametrů pro kategorii volů. U hodnot pH48, tak jako
u kategorie jalovic, nebyly zjištěny signifikantní rozdíly. Statisticky průkazné rozdíly
(P<0,05) vykazovaly hodnoty parametrů obsahu svalových pigmentů a odstínu mezi
skupinami s polointenzivním výkrmem a skupinou s výkrmem extenzivním. Dále vztah těchto
dvou skupin byl statisticky vysoce průkazný (P<0,01) u hodnot remise (5,59 ± 1,98 % a 4,13
± 0,97 %) a hodnoty světlosti (37,15 ± 2,26 a 35,38 ± 1,58). Oproti tomu u podílu červeného
spektra (a*) a hodnot sytosti (C*) byl vztah mezi skupinami s intenzivním a extenzivním
výkrmem na úrovni 95 %. Podíl žlutého spektra (b*) vykazoval průkaznost (P<0,05) mezi
3. skupinou (8,24 ± 1,27) a skupinou 1. (10,00 ± 1,62), respektive 2. skupinou (9,90 ± 1,61).
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Obdobnou tématikou vztahu výživy k technologickým parametrům masa se ve svých článcích
zabývalo více autorů FILIPČÍK et al. (2009), ZIMMERANN et al. (2009), VOŘÍŠKOVÁ a
FRELICH (2007), publikovali závislosti barvy masa na pohlavní příslušnosti a pastevnímu
chovu.
Z hodnot v obou tabulkách vyplývá, že zvířata v extenzivním výkrmu měla vyšší obsah
hemových barviv ve svalovině než zvířat s 1., respektive 2. skupiny. Shodné tendence vývoje
barvy masa při pastevním systému chovu a výkrmu u býků stanovili ŠUBRT et al. (2009) a
DANNENBERGER et al. (2006).Obdobný vztah mezi barvou masa u volků, jalovic a krav
plemene Charolais prokázal GATELLIER et al. (2005).
ZÁVĚR
Z předkládaných výsledků lze konstatovat, že rozdílné složení krmné dávky více ovlivnilo
zvolené ukazatele u kategorie volů než u jalovic. Dále je z výsledků patrné, že jak u jalovic
tak i u kategorie volů s extenzivním výkrmem byly hodnoty pro námi sledované parametry
nižší než u zbývajících typů výkrmu (intenzivního a polointenzivního) a proto maso této
skupiny bylo tmavší.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu 2B08037.

SOUHRN
Cílem práce bylo zhodnocení barvy hovězího masa (Musculus longissimus lumborum et
thoracis) v závislosti na složení krmné dávky. V mase byly sledovány obsah svalových
pigmentů metodou dle Hornseye (1956), remise Spekolem 11 při vlnové délce 522 nm a
hodnota pH48 zjištěná pH–metrem 340 s vpichovou elektrodou, dále byly sledovány hodnoty
v systému CIELab stanovené spektrofotometrem Konica Minolta CM - 2600d. Do pokusu
bylo zahrnuto celkem 72 zvířat (36 jalovic a 36 volů), která byla rozdělena podle výživy
na 3 skupiny po 12 kusech (intenzivní, polointenzivní a extenzivní). Analyzovaná zvířata byla
kříženci českého strakatého skotu s vybranými plemeny masného skotu (Charolais, Galloway
a víceplemenní kříženci).
Vliv výživy u jalovic vykazoval signifikantní rozdíl (P<0,05) jen u parametrů svalových
pigmentů a to mezi 1. a 2. skupinou a odstínu (mezi 1. a 2.; 2. a 3. skupinou). Ostatní
parametry u jalovic nebyly statisticky průkazné. Oproti tomu u kategorie volů, kde vysoce
statistická průkaznost (P<0,01) byla stanovena pro ukazatele remise a světlosti L* mezi 2. a 3.
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skupinou a statistická průkaznost na úrovni 95 % u ostatních parametrů (svalové pigmenty,
oblast červeného a* a žlutého b* spektra, sytost C* a odstín h) mezi 3. a 2., resp. 1. skupinou.
Z výsledků lze konstatovat, že rozdílné složení krmné dávky více ovlivnilo zvolené ukazatele
u kategorie volů než u jalovic.
Klíčová slova: barva masa, svalové pigmenty, remise, systém CIELab, jalovice, voli
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HYGIENICKÉ RIZIKÁ A MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA OVČIEHO MLIEKA
Z POHĽADU SPRACOVATEĽA
SANITARY RISKS AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF EWE’S MILK
FROM PRODUCER’S POINT OF VIEW
Vladimír Foltys – Katarína Kirchnerová
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SR

Abstract
Ewe’s milk represents the substantial economic gain for sheep breeders and it enriches milk
product assortment on the market. We observed microbiological quality of Tsigai breed ewe’s
milk from two producers (machine milking – hand milking) during one season.
We found out that milk obtained by machine milking had explicitly lower average content of
total number of microorganisms (from 2.84.105 to 7.87.105 CFU.ml-1) than milk obtained
from hand milking (from 6.3.105 do 1.12.106 CFU.ml-1). Reverse situation was in number of
bacteria Staphylococcus aureus and number of coliform bacteria. The average number of
Staphylococcus aureus in milk from machine milking was 1.43.103 CFU.ml-1 and the number
of coliform bacteria 8.51.103 CFU.ml-1 compared with milk from hand milking (4.58.102
CFU.ml-1 and 5.41.103 CFU.ml-1, resp.). After comparison of our results with sanitary limits,
we must state that 4.5 % - 16.7 % pool samples from machine milking and 15.1% - 36.8%
pool samples from hand milking were not in line with the number of coliform bacteria limit
1.5.106 CFU.ml-1. Reverse situation was in number of Staphylococcus aureus, 33.3 % milk
samples from machine milking and 26.4 % of milk samples from hand milking were not in
line with the limit 5.102 CFU.ml-1 .
From these results, we can see that neither advanced nor modern machine milking of sheep is
necessarily a guarantee of better ewe’s milk quality. The quality of milk removal depends
mainly on hygiene and sanitary level during the milking process.
Key words: ewe’s milk, milking, microbiological quality
Úvod
Ovčie mlieko nepredstavuje v našich podmienkach z hľadiska množstva podstatný zdroj
výživy. Predstavuje však určité výživové tradície a z nutričného hľadiska aj cennú potravinu.
V podmienkach Slovenskej republiky existuje pre výrobu a spracovanie ovčieho mlieka
významný výrobný potenciál, s možnosťou exportu mliečnych výrobkov z tohto mlieka na
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trhy krajín EÚ. Aj v krajinách EÚ sa v posledných rokoch produkcia ovčieho mlieka
a výrobkov z neho vyrobených , s ohľadom na nekvótovanú produkciu, neustále zvyšovala.
Medzi základné vlastnosti nakupovaného surového mlieka, ktoré rozhodujú o jeho zdravotnej
bezpečnosti, patrí mikrobiologická kvalita. Ovčie mlieko získavané a spracovávané priamo na
salašoch možno zaradiť medzi suroviny s určitým hygienickým rizikom pre konzumenta.
Náročné požiadavky na kvalitu ovčieho mlieka vyžadujú v praxi zabezpečenie celého
komplexu hygienických, epizootologických a zoohygienických opatrení vyplývajúcich
z legislatívnych noriem pre podmienky jeho získavania so špecifickým prístupom tak
v technológii klasického ručného, ako aj progresívneho strojového dojenia. Štúdie uvádzajú
výrazne lepšiu mikrobiologickú kvalitu surového ovčieho mlieka pri strojovom dojení ako pri
ručnom dojení. Z hľadiska zabezpečenia zdravotnej bezpečnosti výrobkov sa v mnohých
prípadoch vyžaduje pri spracovaní ovčieho mlieka (najmä vo veľkovýrobných podmienkach)
jeho tepelné ošetrenie. Pri záhreve mlieka v závislosti na čase a teplote vznikajú rôzne
reakcie, ktoré ovplyvňujú nutričnú hodnotu a zdravotnú bezpečnosť mliečnych výrobkov.
MATERIÁL A METÓDY
Počas spracovateľskej sezóny ovčieho mlieka (apríl – september) boli v dvojtýždňových
intervaloch odoberané cisternové vzorky zvážaného surového ovčieho mlieka, u ktorého sa
sledovala (tiež zloženie a ukazovatele technologickej kvality) jeho mikrobiologická kvalita so
zameraním na technologickú mikroflóru. Vzorky surového mlieka boli odoberané zo
skladovacieho tanku tesne pred pasterizáciou mlieka. V podmienkach mliekarne bolo mlieko
počas sezóny tepelne ošetrované kontinuálnou prietokovou pasterizáciou pri teplote 80 0C
a 72 0C, s dobou výdrže 20 sekúnd. Vzorky tepelne ošetreného mlieka boli odoberané
z výpustného ventilu pastéra. U mlieka boli sledované nasledovné ukazovatele jeho
mikrobiologickej kvality: celkový počet mikroorganizmov, počet koliformných baktérií,
spórotvorné

anaeróbne

baktérie,

počet

psychrotrofných

mikroorganizmov,

počet

kyselinotvorných a alkaligénnych mikroorganizmov, počet termorezistentných baktérií, počet
proteolytických baktérií a počet lipolytických baktérií.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Výsledky mikrobiologickej kvality surového ovčieho mlieka zo zvoznej cisterny uvádza
tabuľka 1. Po zvore surového mlieka do mliekarne na spracovanie sú bežne počty celkových
mikroorganizmov (CPM) 107 KTJ/ml a počty psychrotrofných mikroorganizmov 106 KTJ/ml,
čo je spôsobované multiplikačným efektom v priebehu skladovania a zvozu mlieka. Podobne
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aj v tejto práci zistené priemerné hodnoty CPM v surovom ovčom mlieku pred jeho tepelným
ošetrením dosahovali až 107 KTJ/ml a priemerné počty psychrotrofných mikroorganizmov
106 KTJ/ml.
Dominantnú zložku mikroflóry surového ovčieho mlieka tvorili technologicky nežiaduce
alkalické baktérie s metabolizmom neznižujúcim pH prostredia, ktorých priemerný podiel na
CPM predstavoval za celú sezónu až 53,70 %. Prevažne sa jedná o psychrotrofné baktérie, čo
bolo zrejme odrazom aplikovaného hlbokého chladenia ovčieho mlieka pred jeho zvozom na
spracovanie, ako aj nedostatočnej úrovne hygieny pri jeho získavaní. Hoci pasterizáciou sú
psychrotrofné baktérie prevažne inaktivované, ich extracelulárne enzýmy (proteázy a lipázy)
sú väčšinou tepelne stabilné, a tak následne negatívne ovplyvňujú technologické vlastnosti
spracovávanej suroviny, znižujú kvalitu a trvanlivosť syrov, výťažnosť výroby.
Tabuľka 1 – Mikrobiologická kvalita surového ovčieho mlieka
Druh mikroorganizmov (KTJ/ml)
Max.
Ø
Celkový počet mikroorganizmov
21 921 875
96 000 000
Koliformné baktérie
206 121
1 100 000
Spórotvorné aeróbne baktérie
168
420
Spórotvorné anaeróbne baktérie
10
30
Termorezistentné baktérie
448
1 800
Psychotrófne baktérie
6 048 125
28 000 000
Alkaligénne baktérie
9 890 000
25 000 000
Kyselinotvorné baktérie
8 040 625
56 000 000
Proteolytické baktérie
9 615
94 000
Lipolytické baktérie
9 213
147 000
Podiel jednotlivých druhov mikroorganizmov na celkovom
počte mikroorganizmov v %
Koliformné baktérie
1,14
6,11
Termorezistentné baktérie
0,01
0,024
Psychotrófne baktérie
42,55
95,92
Alkaligénne baktérie
53,70
93,33
Kyselinotvorné baktérie
34,61
86,76
Proteolytické baktérie
0,63
5,53
Spórotvorné aeróbne baktérie
0,004
0,025
Spórotvorné anaeróbne baktérie
0,07
0,30
Lipolytické baktérie
0,54
8,65

min.
650 000
2 300
110
0
90
370 000
460 000
100 000
30
0

v (%)
107,28
141,32
57,21
111,80
98,73
101,30
82,78
166,50
235,97
386,15

0,04
0,0002
9,49
16,18
6,67
0,0001
0,001
0
0

128,82
132,21
56,95
44,43
72,52
255,77
187,89
145,73
386,94

KTJ – kolónie tvoriace jednotky

Hladiny koliformných baktérií v surovom ovčom mlieku z fariem sú v rozpätí 102 - 10

3

KTJ/ml, pričom následne sa ich počet vo vzorkách odobratých na mliekarni zvyšuje o jednu
log.jednotku. Zistený priemerný počet koliformných baktérií v surovom mlieku zo
skladovacieho tanku dosiahol hodnoty 105 KTJ/ml, pričom ich priemerný podiel na CPM však
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dosahoval len 1,14 %. Skupina spórotvorných baktérií (anaeróbne a aeróbne) dosahovala
nízke počty (rádovo 101 – 102 KTJ/ml). najvyššia variabilita výsledkov bola zistená u skupín
proteolytických (255 %), resp. lipolytických (386 %) baktérií. Tieto technologicky významné
baktérie dosahovali na CPM nízke zastúpenie (0,63, resp. 0,54 %).Mikrobiologickú kvalitu
pasterizovaného ovčieho mlieka (v závislosti od výšky pasterizačnej teploty) dokumentujú
údaje uvádzané v tabuľkách 2 a 3.
V porovnaní s mikroflórou surového ovčieho mlieka vzrástlo v tepelne ošetrenom mlieku
percentuálne zastúpenie termorezistentných baktérií (rádovo 102 -103 ) na CPM. Podobne ako
v surovom, aj v tepelne ošetrenom ovčom mlieku dominantnou zložkou boli alkaligénne
baktérie, ktorých priemerný podiel na CPM (v závislosti od spôsobu tepelného ošetrenia) bol
71 %, resp. 50 %, čo pri výrobe syrov s dlhšou dobou zrenia môže spôsobovať nežiadúce
technologické a organoleptické problémy.
Tabuľka 2 – Mikrobiologická kvalita pasterizovaného ovčieho mlieka (72 0C, 20 sek.)
Druh mikroorganizmov (KTJ/ml)
Max.
Min.
v (%)
Ø
Celkový počet mikroorganizmov
95 633
170 000
44 800
43,66
Koliformné baktérie
28
8 900
0
173,21
Spórotvorné aeróbne baktérie
120
280
60
61,61
Spórotvorné anaeróbne baktérie
5
20
0
173,21
Termorezistentné baktérie
237
500
90
56,73
Psychotrófne baktérie
2 400
10 600
0
157,75
Alkaligénne baktérie
49 383
147 000
15 000
93,55
Kyselinotvorné baktérie
38 667
100 000
2 000
81,97
Proteolytické baktérie
877
2 200
0
89,27
Lipolytické baktérie
1 433
8 600
0
223,61
Podiel jednotlivých druhov mikroorganizmov na celkovom
počte mikroorganizmov v %
Koliformné baktérie
0,04
5,24
0
173,21
Termorezistentné baktérie
0,31
0,67
0,12
77,05
Psychotrófne baktérie
0,35
6,24
0
66,15
Alkaligénne baktérie
0,18
0,63
0,05
110,00
Kyselinotvorné baktérie
5,00
20
0
173,21
Proteolytické baktérie
50,52
92,19
13,08
65,37
Spórotvorné aeróbne baktérie
38,11
76,92
4,46
70,33
Spórotvorné anaeróbne baktérie
1,39
4,91
0
121,75
Lipolytické baktérie
3,20
19,20
0
223,61
KTJ – kolónie tvoriace jednotky

Získané výsledky tiež dokumentujú skutočnosť, že v závislosti od výšky pasterizačnej teploty
pri vyššej pasterizačnej teplote (tabuľka 3) bola všeobecne dosiahnutá lepšia mikrobiologická
kvalita mlieka, a to z pohľadu CPM, resp. absolútnych počtov jednotlivých druhov
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sledovaných baktérií (psychrotrofné, alkaligénne). Na druhej strane však pri vyššej
pasterizačnej teplote vzrástol na CPM podiel technologicky nežiaducich baktérií
(termorezistentné, psychrotrofné, alkaligénne) a klesol podiel typickej pôvodnej mikroflóry
(kyselinotvorné baktérie), čo z hľadiska spracovania mlieka na výrobky s dlhšou dobou zrenia
nie je technologicky vítané.
Tabuľka 3 – Mikrobiologická kvalita pasterizovaného ovčieho mlieka (80 0C, 20 sek.)
Druh mikroorganizmov (KTJ/ml)
Max.
Min.
v (%)
Ø
Celkový počet mikroorganizmov
18 320
36 000
420
65,34
Koliformné baktérie
122
510
0
157,27
Spórotvorné aeróbne baktérie
105
200
60
45,26
Spórotvorné anaeróbne baktérie
3
10
0
173,21
Termorezistentné baktérie
372
1 000
80
84,11
Psychotrófne baktérie
1 422
3 900
0
118,11
Alkaligénne baktérie
12 552
21 000
310
60,14
Kyselinotvorné baktérie
5 922
21 000
30
116,56
Proteolytické baktérie
162
700
0
151,03
Lipolytické baktérie
0
0
0
0
Podiel jednotlivých druhov mikroorganizmov na celkovom
počte mikroorganizmov v %
Koliformné baktérie
0,65
2,83
0
161,53
Termorezistentné baktérie
6,02
26,19
0,89
151,57
Psychotrófne baktérie
5,83
17,56
0
110,79
Alkaligénne baktérie
4,44
23,81
0,17
195,04
Kyselinotvorné baktérie
2,40
12,50
0
183,59
Proteolytické baktérie
71,12
77,78
55,56
10,16
Spórotvorné aeróbne baktérie
26,98
58,33
7,14
66,84
Spórotvorné anaeróbne baktérie
1,52
4,76
0
110,71
Lipolytické baktérie
0
0
0
0
KTJ – kolónie tvoriace jednotky

Uvedené výsledky vhodne doplňujú aj poznatky o výsledkoch mikrobiologických sterov
z povrchov zariadení a povrchov ceckov oviec, ktoré svojou mierou prispievajú k výslednej
kvalite mlieka a odrážajú hygienu jeho získavania Najvyššie priemerné hodnoty CPM boli
zistené vo vyrovnávacej nádrži dojacieho zariadenia (1,66.103 KTJ.cm-2) a mliekarenskej
kanve (2,60.103 KTJ.cm-2). Druhým závažným miestom možnej druhotnej kontaminácie boli
ceckové gumy (1,16.103 KTJ.cm-2) a zásobná nádrž (pri ručnom dojení) 1,53.103 KTJ.cm-2.
Povrch ceckov tiež prispieva k mikrobiológii mlieka: pri strojovom dojení 9,10.102 KTJ.cm-2
a pri ručnom dojení 6,42.102 KTJ.cm-2. Najvyššie priemerné hodnoty PKB boli zistené pri
strojovom dojení v ceckových gumách 3,7.101 KTJ.cm-2 a zásobnej nádrži 2,5.101 KTJ.cm-2.
Pri ručnom dojení to bolo v kanve 7.101 KTJ.cm-2 a zásobnej nádrži 9,0 KTJ.cm-2.
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ZÁVER
Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že výsledná mikrobiologická kvalita
surového ovčieho mlieka pred jeho spracovaním (tepelným ošetrením) vo veľkovýrobných
podmienkach nezávisí len od podmienok získavania a ošetrovania mlieka v podmienkach
prvovýroby, ale aj od podmienok zvozu mlieka (teplota, dĺžka, čistota zvozných cisterien
a pod.) a doby jeho úchovy. Mikrobiologická kvalita ovčieho mlieka po jeho tepelnom
ošetrení závisí od podmienok pasterizácie (výška teploty, doba výdrže), pričom na výsledné
mikrobiálne spektrum vplýva aj vstupné druhové zastúpenie mikroflóry surového mlieka.
SÚHRN
Ovčie mlieko predstavuje podstatný ekonomický prínos pre chovateľov oviec a spestruje
sortiment mliečnych výrobkov na trhu. V priebehu jednej sezóny bola sledovaná
mikrobiologická kvalita ovčieho mlieka od dvoch dodávateľov. Prvý chov – strojové dojenie
– plemeno cigája. Druhý chov – ručné dojenie – plemeno cigája. Sledovali sme celkový počet
mikroorganizmov (CPM), počet koliformných baktérií (PKB), Staphylococcus aureus (STA).
Zistili sme, že mlieko získavané strojovým dojením malo jednoznačne nižší priemerný obsah
CPM (od 2,84.105 do 7,87.105 KTJ.ml-1), ako mlieko získané ručným dojením (od 6,3.105 do
1,12.106 KTJ.ml-1). V počte baktérí STA a PKB je tomu však naopak. Pri strojovom dojení
bol zistený priemerný počet STA 1,43.103 KTJ.ml-1 oproti ručnému dojeniu 4,58.102 KTJ.ml-1
a PKB 8,51.103 KTJ.ml-1 oproti ručnému dojeniu 5,41.103 KTJ.ml-1 . Porovnaním zistených
výsledkov s hygienickými limitmi pre surové ovčie mlieko musíme konštatovať, že podľa
CPM nevyhovovalo hranici 1,5.106 KTJ.ml-1 pri strojovom dojení od 4,5% do 16,7%, a pri
ručnom dojení od 15,1% do 36,8% bazénových vzoriek mlieka. Pri počte STA ja situácia
opačná, limitu 5.102 KTJ.ml-1 nevyhovovalo pri strojovom dojení 33,3% a pri ručnom dojení
26,4% vzoriek mlieka.
Podľa výsledkov vidíme, že ani pokrokové a moderné strojové dojenie oviec nemusí byť
zárukou lepšej kvality ovčieho mlieka. Kvalita získavania mlieka je závislá hlavne od úrovne
hygieny a sanitácie v procese získavania mlieka.
Kľúčové slová: ovčie mlieko, dojenie, mikrobiologická kvalita
Kontaktná adresa: Ing. Vladimír Foltys, Ph.D., Ústav výživy, Centrum výskumu živočíšnej výroby
Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, e-mail: kirchnerova@cvzv.sk
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HODNOCENÍ VÝTĚŽNOSTI U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVĚŘINY
EVALUATION OF MEAT YIELD IN SELECTED SPECIES OF VENISON
Robert Gál – Tomáš Pich
Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
náměstí T.G. Masaryka 275, Zlín 762 72

Abstract
The experimental work was based on monitoring of the yield in selected types of venison.
Specifically, the yield was detected in roebuck, deer and wild boars. There were identified and
evaluated: total weight, weight of fleshy shares (shoulders, legs, back, neck, tenderloin),
weight of bones, leather, venison trimmings (share of meaty ribs) and the proportion of
notprocessable parts - waste.
Keywords: venison, meat yield
MATERIÁL A METODY
Zvěřina v experimentu pocházela z volné přírody a byla vykoupena specializovanou
zpracovatelskou firmou. Konkrétně byla zjišťována výtěžnost u zvěřiny srnčí a to u 50 kusů,
jelení 11 kusů a 11 kusů divokých prasat. Z kusu ulovené zvěřiny byla po zvážení sejmuta
kůže. Kus byl dále rozbourán na jednotlivé partie s kostí, které byly taktéž zváženy. Tyto
partie byly následně vykostěny. Byla zjišťována váha kostí a jednotlivých svalových částí.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z experimentu, který byl proveden, bylo zjištěno u zvěřiny jelení následující. Výtěžnost
masitých částí po bourání viz Tab. 1. se pohybovala v průměru na úrovni 53,30%. Podíl kostí
činil 33,75%. Procentuální podíl kůže z rozbouraných kusů se průměrně pohyboval v hodnotě
9,51% a nezpracovatelný odpad, do kterého jsme zařadili enormě poškozené část způsobené
střelou a nejedlé podíly zvěřiny činil 4,53%.
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Tab. č. 1. Podíl zastoupení jednotlivých částí zvěřiny jelení (%)
Kus

Masité
podíly

č.

Kosti

Kůže

(%)

(%)

Nezpracovatelný
odpad (%)

(%)
1

48,65

29,24

5,95

16,16

2

53,7

33,76

9,01

3,53

3

51,73

39,15

9,12

5

4

54,43

26,42

9

10,15

5

53,90

33,33

10,97

1,8

6

53,05

35,89

10

1,06

7

50,52

39,93

9,55

2

8

56,65

32,6

10,75

2

9

54,17

34,30

11,53

3

10

54,56

35,86

8,74

0,84

11

54,97

30,79

10

4,24

53,30%

33,75%

9,51%

4,53%

Zvěřina z divokých prasat nám vykazovala následující výsledky. Průměrná váha kusů, u
kterých jsme provedli měření byla 57 kg. Podíl získaných masitých částí zvěřiny činil
50,65%, což je vyšší výtěžnost v porovnání s experimentem, který uvádí Hanzal a kol. (2008),
kteří v experimentu použili podobnou váhovou kategorii a zjistili u ní výtěžnost 43,8%.
Podíl kostí činí 22,07% což je ve srovnání s Hanzalem a kol. (2008), taktéž vyšší. Autoři
uvádějí 8,5%. Tato relativně vysoká odchylka může být dána mírou preciznosti oddělování
(bourání) masa (zvěřiny) od kostí. Podíl kůže u dané skupiny činí 3,45% a nezpracovatelný
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odpad 2,46%, což koresponduje s výsledky ve srovnávaném experimentu, kdy autoři Hanzal a
kol. (2008) uvádějí procentuální zastoupení tohoto podílu 2,6%.
Tab. č. 2. Podíl zastoupení jednotlivých částí zvěřiny divokých prasat (%)
Kus

Maso

Kosti

Kůže

Nezpracovatelný
odpad (%)

č.

(%)

(%)

(%)

1

56,04

24,29

16,67

3

2

61,06

19,98

16,18

2,8

3

49,78

22

26,42

1,8

4

37,7

28,88

31,94

1,5

5

50,98

24,98

20,36

3,68

6

56,28

19,83

21,89

2

7

57,67

24,67

15,67

2

8

46,66

16,53

31,8

5

9

44,16

20,91

32,35

2,57

10

45,45

21,9

31,45

1,2

11

51,42

18,79

27,65

1,5

50,56%
22,07%
3,45%
2,46%
Zvěřina srnčí nám vykazovala tyto výsledky. Podíl masitých částí srnčí zvěřiny se pohyboval
v průměru na hodnotě 56,94%, což je v porovnání s výtěžností ostatních, v experimentu
sledovaných druhů nejvyšší výtěžnost. Podíl kostních částí u srnčí zvěřiny byl zjištěn na
úrovni 19,29%, což je hodnota podobná u zastoupení kostního podílu divokých prasat, kde
tento podíl činil 22,07%. V porovnání odlišná je tato hodnota ve srovnání se zjištěním u jelení
zvěřiny, kde činila 33,75%. Podíl kůží byl u této zvěřiny zjištěn v nejvyšším procentuálním
zastoupení ve srovnání s ostatními druhy zvěřiny a tvořil 11,21%. Taktéž podíl
3. 3. 2010

89

MENDELU

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

nezpracovatelného odpadu činil 12,56%, což je také nejvyšší hodnota tohoto podílu ve
srovnání s ostatními druhy v experimentu.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že výtěžnost masitých podílů zvěřiny jelení
činí v průměru 53,30%, podíl kostí 33,75%, kůže tvořila 9,51% a nezpracovatelný odpad
4,53%.
Zvěřina divokých prasat a to konkrétně podíl masitých částí, byl zaznamenán na úrovni
50,56%, což byla nejnižší hodnota z pohledu zastoupení masitých částí v porovnání
s ostatními dvěma druhy zvěřiny (jelení, srnčí). Kostní podíl tvořil u tohoto druhu zvěřiny
22,07%, kůže byla zastoupena 3,45% a nezpracovatelný podíl tvořil 2,46%.
Srnčí zvěřina byla charakterizována nejvyšším zjištěným podílem masitých částí a to 56,94%.
Naopak zde byl zjištěn nejnižší podíl kostí, které tvořily 19,29%. Nejvyšším podílem ve
srovnání s ostatními v experimentu sledovanými druhy, lze charakterizovat také podíl kůží,
který byl zjištěn 11,21% a nezpracovatelný podíl který byl zjištěn na úrovni 12,56%.
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ROZDÍLY V SENZORICKÉM HODNOCENÍ MASA MARINOVANÉHO
V BĚŽNÝCH MARINÁDÁCH A MARINÁDÁCH BEZ ALERGENŮ
A SYNTETICKÝCH ADITIV
DIFFERENCES IN SENSORY EVALUATION OF MEAT MARINATED
IN MARINADES WITH AND WITHOUT ALLERGENS AND SYNTHETIC
ADDITIVES
Leo Gallas1 – Alena Saláková1 – Pavla Steinhauserová2 – Iva Steinhauserová1
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hygieny a technologie masa, FVHE VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42

2Ústav

hygieny a technologie mléka, FVHE VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42

Abstract
Allergy to foods and food ingredients are a particular problem in the current population
of developed countries. In recent years, also examines the allergenic potential of a wide range
of food additives. With the development of gastronomic level in the field of public catering
and the development of culinary options, typical consumer increases consumption
of marinated meat and hence the consumption of commercially produced marinades.
Marinades contain a number of components, which cause or may cause allergic reactions.
Consumer preferences diverge from foods containing allergens and synthetic food additives.
This places demands on manufacturers to maintain sensory and technological properties
of marinades while maintaining all their beneficial properties. Our study has set itself
the objective to compare the results of sensory evaluation of the three pairs of commercially
available marinades. Each pair contained a "classic" recipe and the modified version, which
contains no allergens or synthetic food additives. Results of sensory evaluation show that the
modified version of marinades have the same or slightly better sensory properties than the
original recipe.
Keywords: food allergen, food additive, marinade, marinated meat, sensory evaluation
MATERIÁL A METODY
Potravinové alergie nejsou novinkou ani „vynálezem“ moderní doby. První zmínky o nich
pocházejí již z dob antiky. Je ověřitelným faktem, že výskyt potravinových alergií již několik
desetiletí narůstá. Alergenem mohou být běžně se vyskytující potraviny či jejich složky, které
u jedinců s poruchou imunitního systému startují nepřiměřené obranné reakce organismu.
Mapování výskytu různých alergických reakcí na složky potravin je stále dokonalejší a díky
tomu se neustále zvyšuje i počet potenciálních alergenů v potravinách. Příčinou alergií
na některé potraviny mohou být také aditivní látky. Potravinářská aditiva jsou širokou
a různorodou skupinou látek, které pomáhají vytvořit nebo vylepšit některou z vlastností
potravinářského výrobku. Mezi sledované parametry patří i možnost alergické odezvy
lidského organismu na aditiva. Používání těchto pečlivě testovaných a následně povolených
látek však vyvolává u řady konzumentů negativní reakce. To v současnosti způsobuje odklon
výrobců potravin od některých syntetických aditivních látek a snahu o jejich nahrazení
látkami přírodními, které u konzumentů nevzbuzují negativní „průmyslové“ asociace. Nové
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preparáty – aditiva na přírodní bázi, samozřejmě vyžadují zachování senzorických standardů,
které se od potravinářských výrobků již zcela samozřejmě očekávají a na které jsou
spotřebitelé zvyklí. Na našem trhu se stále více rozšiřují marinády a marinovací směsi
k nakládání masa. Často bývají složeny z řady exotických koření, dochucovadel, barviv,
zkřehčovacích látek atd. Jsou to směsi, které pro dosažení co nejlepšího efektu obsahují i řadu
aditiv a potenciálních alergenů. Výroba marinád bez potravinářských aditiv je technologicky
náročná a samozřejmě i dražší.
Účelem naší jednoduché studie bylo senzoricky porovnat dva typy marinád – standardní
a s upravenou recepturou, u kterých nebyly při výrobě použity žádné alergeny a syntetická
aditiva.
Popis použitých marinád
Pro senzorické hodnocení jsme marinovali plátky vepřové pečeně. Celkem jsme použili
tři dvojice marinád. Každá dvojice sestávala z „běžného“ typu a varianty „upravené“,
tj.bez alergenů a přídatných látek. První dvojice byla sestavena ze dvou variant česnekové
marinády (RAPS GmbH & Co. KG, Kulmbach, Německo). Marináda měla výraznou
žlutooranžovou barvu s příjemně kořeněným aroma. Dávkovali jsme doporučených 60 g
marinády na 1 kg masa. Při senzorickém hodnocení bylo možné u tohoto marinovaného masa
v chuťovém vjemu rozpoznat česnek, pepř, koriandr, cibuli a chilli koření. Obě testované
marinády se lišily přítomností alergenů, konkrétně celeru a hořčičné mouky. Žádná z obou
marinád neobsahovala glutaman sodný (E 621). Druhou dvojicí byly varianty pikantní
marinády (RAPS GmbH & Co. KG, Kulmbach, Německo). Tato marináda měla jasnou
oranžovočervenou barvu a taktéž příjemnou kořeněnou vůni. Zvolené dávkování odpovídalo
80 g marinády na 1 kg masa. U marinovaného masa bylo možno v chuťovém vjemu
rozpoznat papriku, pepř, česnek, cibuli a chilli koření. Tyto marinády neobsahovaly žádné
legislativně uváděné alergeny, zato se lišily přítomností glutamanu sodného (E 621). Poslední
testovanou byla standardní olejová marináda (RAPS GmbH & Co. KG, Kulmbach,
Německo). Tato marináda vykazovala červenohnědou barvu a příjemnou aromatickou vůni.
Dávkovali jsme doporučených 60 g dané marinády na 1 kg masa. V chuťovém vjemu bylo
možno rozpoznat papriku, cibuli, česnek a chuť rajčat. Varianty se lišily přítomností alergenů,
konkrétně hořčičného semene, a neobsahovaly přídatnou látku glutaman sodný (E 621).
Marinování všech vzorků masa probíhalo po dobu dvou hodin při chladírenské teplotě.
Veškeré marinované maso jsme před senzorickým hodnocením stejným způsobem tepelně
opracovali v konvektomatu.
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Senzorické hodnocení
Senzorické hodnocení probíhalo v technologické laboratoři Ústavu hygieny a technologie
masa Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Účastnilo se jej celkem 23 proškolených
hodnotitelů (z toho 15 žen a 8 mužů). Hodnotitelé nebyli předem informováni o tom, která
marináda je standardní a která s upravenou recepturou. Při vlastním senzorickém hodnocení
používali protokol s nestrukturovanými grafickými stupnicemi o délce 100 mm, kdy jeden
okraj stupnice představoval plně vyhovující stav (100) a druhý okraj zcela nevyhovující stav
daného parametru (0). Hodnotitelé posuzovali následující parametry:
• celkový vzhled

• barva na povrchu

• příjemnost vůně

• intenzita vůně

• křehkost

• šťavnatost

• slanost

• příjemnost kořenění

• intenzita kořenění

• „dozvuk“ – příjemnost a intenzitu chuti po konzumaci

• celkový dojem chuti

• celkové hodnocení.

Zpracování experimentálních dat
Hodnoty z vyplněných dotazníků byly převedeny do elektronické podoby. Gaussovo
rozdělení

testovaných

souborů

bylo

ověřováno

Kolmogorovovým-Smirnovovým

a Lillieforsovým testem. Pro zjištění rozdílů mezi jednotlivými soubory byly použity
standardní statistické postupy, ovšem u žádného ze sledovaných deskriptorů nebyl v rámci
porovnávané dvojice dat zjištěn statisticky průkazný rozdíl v hodnocení.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Jak je patrné z grafického vyjádření výsledků v grafech č. 1 až 3, v parametrech jako
je křehkost a šťavnatost byly mezi porovnávanými vzorky marinovaného masa u všech
tří dvojic pouze minimální, statisticky neprůkazné rozdíly (P > 0,05). Barva marinovaného
masa se u jednotlivých dvojic průkazně nelišila. O něco příznivěji byla hodnocena barva
u „upravených“ verzí marinád. Hodnotitelé, zejména ženy (které tvořily 65 % všech
hodnotitelů), popisovali barvu u upravených marinád jako „živější“ nebo „zářivější“. Rovněž
celkový vzhled, příjemnost vůně a intenzita vůně se hodnotitelům jevily nepatrně atraktivnější
u verzí „upravených“. Významným senzorickým znakem je u konzumované potraviny její
slanost. U každé dvojice vzorků byla slanost hodnocena prakticky shodně. Co se týče
příjemnosti použité směsi koření a její intenzity, byly o něco lépe ohodnoceny vzorky
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s novějšími verzemi marinád. U pikantních pokrmů, mezi které většinou patří i marinované
maso, je důležitým znakem „dozvuk“ chuti, který může i jinak příznivý dojem chuti pokazit.
Zaznamenané rozdíly vyznívaly nepatrně lépe pro „upravené“ receptury marinád (i přesto,
že některé marinády neobsahovaly v novější verzi glutaman sodný E 621), ovšem prakticky
vzato se výrazně nelišily od jejich dřívějších klasických verzí. Stejně tak i celkové hodnocení
u každé dvojice marinád bylo velmi blízké.
Graf č. 1 - Výsledky senzorického porovnání u standardní olejové marinády

Graf č. 2 - Výsledky senzorického porovnání u česnekové marinády

Graf č. 3 - Výsledky senzorického porovnání u pikantní marinády
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ZÁVĚR
Závěrem můžeme konstatovat, že obě verze konkrétních použitých marinád jsou
pro spotřebitele prakticky k nerozeznání. Absence syntetických aditiv a chuťově výrazných,
ale současně alergenních látek, se na vlastnostech marinád v žádném případě neprojevuje
negativně. Při senzorickém hodnocení jsme prokázali, že marinády, které neobsahují
syntetická aditiva a specifikované alergenní látky, mají v porovnání s dosavadními
recepturami:
• stejně atraktivní barvu a strukturu
• přinejmenším stejné chuťové vlastnosti
• přinejmenším stejný „dozvuk chuti“ po konzumaci
• stejné aplikační nároky
• stejnou dobu trvanlivosti.
Můžeme předpokládat, že při současném vývoji si „upravené“ varianty marinád najdou
své zákazníky především mezi osobami postiženými alergiemi a mezi vyznavači životních
trendů typu „návrat k přírodě“. Tyto výrobky by ovšem mohly zaujmout spotřebitele, kteří
preferují zdravější životní styl a samozřejmě budou vyhovovat i běžnému spotřebiteli
bez zvláštních nároků.
PODĚKOVÁNÍ
Tento projekt byl řešen za podpory výzkumného záměru Veterinární aspekty bezpečnosti
a kvality potravin MSM 6215712402.

SOUHRN

3. 3. 2010

95

MENDELU

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

Alergie na potraviny a složky potravin jsou aktuálním problémem zejména v populaci
rozvinutých zemí. V posledních letech se zkoumá také alergizující potenciál širokého spektra
potravinářských aditiv. S rozvojem gastronomické úrovně v oblasti veřejného stravování
a také s rozvojem kulinárních možností běžného spotřebitele narůstá spotřeba marinovaného
masa a tedy i spotřeba komerčně vyráběných marinád. Marinády obsahují celou řadu
komponent, které způsobují nebo mohou způsobovat alergické reakce. Preference spotřebitelů
se odklánějí od potravin s obsahem alergenů a syntetických potravinářských aditiv. To klade
na výrobce nároky na zachování senzorických a technologických vlastností marinád
při zachování všech jejich pozitivních vlastností. Naše studie si dala za cíl porovnat výsledky
senzorického hodnocení u tří dvojic běžně dostupných marinád. Každá dvojice obsahovala
„klasickou“ recepturu a její upravenou verzi, která neobsahuje žádné alergeny ani syntetická
potravinářská aditiva. Výsledky senzorického hodnocení ukazují, že upravené verze marinád
vykazují stejné nebo mírně lepší senzorické vlastnosti než původní receptury.
Klíčová slova: potravinové alergeny, potravinářská aditiva, marinády, marinované maso,
senzorická analýza
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THE POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF EXTRACT IN BARLEY BY THE
ENZYMATIC WAY
Gregor T., Karásková I., Cerkal R., Šottníková V., Hřivna L.
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská
1, Česká Republika
E-mail: xkarask7@node.mendelu.cz, gregor@node.mendelu.cz

Abstract
The aim of this work was determine extract in barley by the enzymes on base
proteases, cellulases, xylanases, -glukanases and amylases. These enzymes were
disintegrated components of grain of barley analogous to natural enzymes in malt; fall off so
need grain of barley malted. The grain of barley hasn't needed enzymes for disintegration
compounds in the barley. The determination of extract in barley by conventional method by
prepared sweet, are not practice. For information of extract in barley is used formula by the
Bishop. The formula was won experimentally and was for needs modern malting several
times forced. Direct method by the help of prepared congress sweet we are making in the final
malt. Preparation of the malt lasts usually 10 days; this suit in laboratory conditions does in
micro-malt house. Like optimal, shows application enzymes in this succession: cellulase,
xylanase, -glukanase, -amylase, -amylase along with protease. In comparison with
assessment by enzymatic way in the barley and way by the prepare congress sweet, are record
same, with error perhaps 1%.

Key words: extract, barley, malt, enzymatic way
Acknowledgments: MŠMT „Výzkumného centra pro studium obsahových látek ječmene a
chmele“ 1M0570.
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STANOVENÍ MASTNÝCH KYSELIN V POTRAVINÁCH KAŽDODENNÍ VÝŽIVY
THE DETERMINATION OF FAT ACIDS IN MEAL
Gregor T1., Rozíková V1., Pospíchalová J2., Šalplachtová M2.

Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská
1, Česká Republika
2Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 65, Brno, Česká Republika
1

e-mail: xkarask7@node.mendelu.cz, gregor@node.mendelu.cz
Abstract
The aim of this work was determine fat acids in meal. For determination of fat acids
was used method by gas chromatography by Fisons 8000 instrument. For analysis were used
samples of variety of pig, chicken, beef, duck, rabbit and fish. The samples of meet were used
from home breeding and intensive breeding. From the others samples were analysed samples
of plant oils, animal fat and food supplement.
Key words: fat acids, gas chromatography
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CHARAKTERISTIKY KOMPOZITNÍ MOUKY – PŠENICE A TRITORDEUM
COMPOSITE FLOUR (WHEAT AND TRITORDEUM) FEATURES
Marie Hrušková – Ivan Švec – Ivana Jurinová
Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 6, 160 88 Praha 6
Abstract
Nowadays, the tritordeum as a wheat and barley cross represents a new crop, which could be
potentially used in a baking industry. The article describes the results of comparative study of
the six tritordeum lines and commercial wheat flour quality in a three-crop year period. The
basic analytical characteristics were evaluated with employment of the flour and fermented
rheological tests of tritordeum flours and their composites (50:50) with wheat one. Laboratory
baking test as a direct consumer’s quality indicator was also performed. Statistic methods
used for evaluation of tritordeum samples and their origin effect confirmed higher importance
of harvest year.
Keywords: tritordeum, quality features, rheological characteristics, bread
MATERIÁL A METODY
Tritordeum (X Tritordeum Ascherson et Graebner) bylo vytvořeno křížením planého
vytrvalého ječmene (Hordeum chilense Roemer et Schultese, 2n = 2x = 14) s pšenicí
(Triticum spp.). Hexaploidní formy tritordea (2n = 6x = 42) mají geonomovou sestavu
HchHchAABB, tvořenou chromozomy ječmene (Hch) a pšenice (A, B). První informace o
tritordeu pochází z roku 1977 (Alvarez et al., 1994). V současnosti šlechtění a hodnocení
nové plodiny pokračuje a byla vytvořena řada jarních forem s dostatečnou genetickou
variabilitou (Sillero et al., 1997, Martin et al., 1998, Martinek, 2003).
Cílem práce bylo analyzovat tři soubory kompozitní hladké mouky z pšeničné mouky a šesti
linií tritordea (označení T1 – T6), pěstovaných v letech 2006 až 2008. (Identifikace vzorků
VÚZ Kroměříž: T1 – HT135bDH, T2 – HTC1331bDH, T3 – HTC1323DH, T4 –
HTC1331DH, T5 – HTC1331cDH, T6 – HTC1380). DH formy byly odvozeny z nezralých
(haploidních) prašníků v podmínkách in vitro. Protože mají zcela identické homologické
chromosomy, tvoří naprosto uniformní neštěpící linie. Komplexní rozbor kvality dle interní
metodiky cereální laboratoře VŠCHT Praha byl použitý pro uvedené vzorky diferencovaně.
Jakost hladké mouky z tritordea (příprava na laboratorním mlýně Brabender Junior) byla
popsána analytickými znaky podle platných ČSN norem. Následně byly připraveny
kompozitní mouky s 50% podílem pšeničné mouky světlé M. Kvalita kompozitní mouky pro
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šest linií byla hodnocena 22 znaky fermentovaného těsta a pečiva z laboratorního pokusu
podle interních postupů VŠCHT. Finální pekařský výrobek byl popsán měrným objemem,
poměrovým číslem (výška/průměr), senzorickou analýzou a penetrací střídy jako kritérii
spotřebitelské kvality pečiva.
Statistický model hodnocení vlivu ročníku sklizně a linie tritordea zahrnoval variační a
shlukovou analýzu a také metodu hlavních komponent (program Statistica 7.1, StatSoft,
USA). Uvedený model byl pro sledování kvality potravinářské pšenice popsán v předchozí
práci (Švec et al., 2009).
Tab. 1 Jakostní znaky hladké mouky z pšenice a tritordea
VÝSLEDKY A DISKUZE
Vzorek

Jakost hladké mouky
z tritordea
Průměrné

znaky

pekařské

kvality hladké mouky z linií
tritordea (Tab. 1) pěstované

T1
T2
T3
T4
T5
T6
M

Popel
mouky
(%)
0,60
0,61
0,66
0,60
0,60
0,66
0,56

a
a
a
a
a
a

Bílkoviny
mouky
(%)
15,7 a
15,5 a
15,7 a
16,3 a
15,5 a
15,5 a
11,2

Zelenyho
test
(ml)
31 a
29 ab
25 ab
33 a
27 ab
22 b
45

Číslo
poklesu
(s)
237 ab
231 ab
189 a
316 b
235 ab
167 a
339

za srovnatelných agrotechnických podmínek v létech 2006 – 2008 se průkazně vzájemně
neliší obsahem minerálních látek a bílkovin, ale ve srovnání s pšeničnou moukou je obsah
bílkovin vyšší o 39,4
– 45,5 %. Kvalita Tab. 2 Jakostní znaky pečiva – kompozitní mouky
bílkovin

podle

Zelenyho testu však
mezi

jednotlivými

liniemi kolísá a ve
všech případech je
nižší

než

je

Vzorek
T1
T2
T3
T4
T5
T6
M

Vaznost
PP
(%)
55,0 a
54,2 a
55,3 a
55,0 a
54,3 a
54,6 a
55,2 a

Měrný
objem
(ml/100 g)
345 a
367 a
349 a
343 a
345 a
378 a
301 a

Tvar
pečiva
(1)
0,61
0,61
0,65
0,57
0,60
0,54
0,68

a
a
a
a
a
a
a

Penetrace
střídy
(mm)
15,9 a
16,3 a
14,6 a
11,9 a
16,5 a
14,2 a
15,4 a

Senzorika
(body)
12 a
13 a
12 a
14 a
12 a
13 a
10 a

požadováno pro standardní pekařské zpracování. Analýza rozptylu se podle kvality bílkovin
nepotvrdila příbuznost linií T2, T4 a T5, kdy pro vzorek T4 byla v průměru sledovaných
ročníků stanovena nejvyšší sedimentační hodnota Zelenyho testu. Podle čísla poklesu se
průkazně odlišují vzorky T6 a T3, kde lze predikovat a při zpracování se potvrdila zvýšená
lepivost těsta.
Jakost kompozitní m ouky (pšenice:tritordeum = 1:1)
Chování kompozitních mouk pří zahřívání popisují amylografické charakteristiky. Zjištěné
výsledky korespondují s aktivitou amyláz stanovenou jako číslo poklesu, kde nejnižších
hodnoty dosáhly vzorky T3 a T6. Teplota počátku mazovatění byla pro všechny vzorky
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srovnatelná, rozpětí 2,5 °C vypovídá o podobné struktuře škrobových zrn Tab. 3. Analýza
rozptylu vlivu
tritordeí a pšenice. Maxima amylografické křivky se v průměru
linie tritordea a
pohybovala mezi 240 - 803 amylografickými jednotkami (AJ) a teploty ročníku sklizně
maxima mazovatění mezi 75,8 – 92,8 °C. Pro kolísání výsledků mezi
ročníky sklizně nejsou zjištěny statisticky odlišné rozdíly, ale podle
absolutních hodnot bylo chování moučných suspenzí podobné pro
skupiny T3-T6 a T1-T2-T5. Standardům pšeničné mouky M se ve třech
sledovaných ročnících nejtěsněji blíží chování linie T4, pro kterou byla
průměrná hodnota maxima křivky 803 AJ a teplota maxima mazovatění
92,8 °C.
Chování fermentovaného těsta bylo sledováno během tří technologických
fází: - zrání popisuje fermentografická, kynutí maturografická a zapékání
OTG zkouška. Během zrání se chování těsta z kompozitní mouky ze šesti
linií tritordea odlišovalo minimálně s výjimkou znaku objem těsta na
konci zkoušky. Doby fermentace 43 - 50 min a objemy kvasných plynů
110 - 129

fermentografických

jednotek

(FeJ)

lze

považovat

za

srovnatelné s chováním těsta z komerčních vzorků pšenice. Nejnižší
tříletý průměr objemu těsta dosáhla linie T2, kdy kvalita bílkovin podle
Zelenyho

testu

patřila

v souboru

tritordeí

také

k nižším.

Linie
T1
T2
T3
T4
T5
T6
M

PC1
-0,150a
0,016a
-0,275a
0,396a
-0,214a
-0,065a
0,292a

Linie
T1
T2
T3
T4
T5
T6
M

PC2
0,014a
-0,480a
-0,320a
-0,032a
0,083a
-1,175a
1,909b

Ročník
2006
2007
2008

PC1
-0,380a
-0,089b
0,469c

Ročník
2006
2007
2008

PC2
-0,164a
0,050a
0,114a

Při maturografické zkoušce se vzorek T2 vyrovnal standardu znakem doba dokynutí (35 a
36 min).

Celkově

byly

zjištěné

maturografické

rozdíly

znaků

menší

než

při

fermentografickém hodnocení. Kvalita těsta z šesti linií tritordea byla pro pekařské použití
spíše technologicky průměrná. Také ve fázi zapékání v olejové lázni nebylo chování
kompozitního těsta významné odlišné, rozdíly zjištěných hodnot se proti standardu
pohybovaly v řádu 10 - 15 %.
Provedený pekařský pokus prokázal, že 50% přídavek tritordea jakost finálního pšeničného
výrobku výrazně nemění. Kompozitní mouky vykazovaly zvýšený měrný objem o 14-26% a
pečivo charakterizovalo mírné snížení klenutosti - v průměru o 10 % (Tab.2). Senzorický
profil se v principu nezměnil, neboť bodové hodnocení se pohybuje od 9 (nejlepší) do
27 bodů (spotřebitelský nepřijatelný výrobek). Zjištěné změny nebyly s pravděpodobností
95 % statisticky průkazné.
Statistické posouzení vlivu linie a ročníku pěstování tritordea
Pro posouzení vlivu obou faktorů (linie a ročník) byla použita shluková analýza
v euklidovském prostoru se shlukovacím algoritmem nejvzdálenějšího souseda („Furthest“) a
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metoda hlavních komponent. Pro tyto statistiky byly vybrány analytické znaky mouky
z tritordea a charakteristiky kompozitních mouk (celkem 26 proměnných). První
vícerozměrná metoda určila odlišný vliv ročníků 2006 a 2008, neboť vzorky z těchto let
s výjimkou T4’06 a T6‘08 jsou v dendrogramu umístěny odděleně. Metoda hlavních
komponent rozdělila sledované vzorky podle ročníku sklizně - první hlavní komponenta
(průměrně 40 % celkové proměnlivosti souboru) zahrnula celkem šest proměnných
vysvětlených min ze 70 % (číslo poklesu, maturografická pružnost těsta, objem vzorku,
měrný objem pečiva, penetrace a plocha řezu). Dalších pět proměnných (amylografické
maximum, teplota maxima mazovatění, doba
dokynutí, odpor těsta a objem pečiva) bylo první komponentou vysvětleno minimálně z 60 %.
Lze konstatovat, že první hlavní komponenta reprezentuje zejména vlastnosti fermentovaného
těsta a pečiva. Podle druhé hlavní komponenty (15 % proměnlivosti dat) byly se souboru
vyděleny vzorky pšeničné mouky, lišící se od tritordeí v kvalitě bílkovin (např. znak Zelenyho
test - 69 % proměnlivosti) a senzorickém profilu pečiva (59 % proměnlivosti). Lze
konstatovat, že odlišuje typ obilniny. Sumárně komponenty PC1 a PC2 vysvětlily
proměnlivost poloviny sledovaných jakostních a technologických charakteristik. Naproti tomu
PC3 (průměrně 12 % proměnlivosti dat) zahrnula pouze technologický znak doba fermentace,
který byl uspokojivě vysvětlen (73 %). Faktorová skóre vzorků pro první a druhou hlavní
komponentu byla testována analýzou rozptylu. Vliv ročníku sklizně se projevil jako
dominatní faktor působící na kvalitu tritordea i komerční pšenice, neboť se podle PC1 jakost
testovaných linií statisticky neodlišovala od kvality standardu. Rozdíl mezi pšenicí a liniemi
tritordea byl však podle výsledků Tukeyova testu průkazný pro PC2. Dominantní efekt
ročníku sklizně se prokázal specifickou kvalitou dílčích souborů, jak pro PC1 ukazuje Tab. 3.
ZÁVĚR
Technologická jakost kompozitní mouky ze šesti linií tritordea a pšeničné mouky byla
popsána výsledky získanými z analytických a reologických zkoušek. Použité statistické
metody prokázaly kvalitativní rozdíly mezi touto obilovinou a potravinářskou pšenicí jako
standardem a také mezi jednotlivými liniemi tritordea. Kompozitní mouky s obsahem 50 %
hladké mouky z tritordea lze technologickými charakteristikami a pekařským pokusem
považovat za perspektivní pro pekárenské užití. Podle výsledků shlukové analýzy a metody
hlavních komponent byl pro vysvětlení rozdílů sledovaných jakostních znaků tritordea a
vzorků kompozitní mouky určující vliv ročníku sklizně.
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SOUHRN
Tritordeum (X Tritordeum Ascherson et Graebner) bylo vytvořeno křížením planého
vytrvalého ječmene (Hordeum chilense Roemer et Schultese, 2n = 2x = 14) s pšenicí
(Triticum spp.). Cílem práce bylo sledovat technologické charakteristiky kompozitní mouky,
tvořené 50% podílem pšeničné mouky světlé a stejným množstvím hladké mouky z 6 linií
tritordea. Průměrné jakostní znaky hladké mouky z tritordea pěstované za srovnatelných
agrotechnických podmínek v létech 2006 – 2008 se průkazně vzájemně neliší obsahem
minerálních látek ani obsahem bílkovin, ale ve srovnání s pšeničnou moukou je obsah
bílkovin vyšší o 39,4 – 45,5 %. Chování kompozitních mouk při zahřívání popisují
amylografické charakteristiky a zjištěné výsledky korespondují s aktivitou amyláz stanovenou
jako číslo poklesu. Během zrání a kynutí se chování fermentovaného těsta odlišovalo spíše
neprůkazně. Provedený pekařský pokus prokázal, že 50% přídavek tritordea jakost finálního
výrobku negativně nemění. Kompozitní mouky vykazovaly zvýšení měrného objemu o 14 –
26 % a pečivo charakterizovalo mírné snížení klenutosti (v průměru o 10 %).
Klíčová slova: kompozitní mouky pšenice-tritordeum, jakost, reologické znaky, pečivo
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HODNOCENÍ VÝNOSU A KVALITY VYBRANÝCH ODRŮD BRAMBOR
YIELD AND QUALITY OF SELECTED POTATO VARIETIES
Miroslav Jůzl1 – Petr Elzner1 – Miroslav Jůzl2 – Libor Janečka1
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1,

1

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

2

In this work are described yield results based on one-year field trials established in locality
Zabcice in the year 2009. The hectare yield of eight different potato varieties (Karin,
Kerkovske rohlicky, Krasa, Princess, Red Anna, Sazava and Toscana) was observed. We
found significant differences in yield of tubers between observed varieties. The highest
hectare yield has variety Toscana (84 t.ha-1) and the lowest variety Krasa (33 t.ha-1).
Next was evaluated the colour of fresh tubers and boiled tubers by the spectrophotometric
method. Between tubers of one variety were not found any significant differences in colour of
fresh potatoes, but we found differences between varieties. There were also differences
between varieties in colour of boiled tubers. Differences were also between colour of fresh
and boiled tubers.
Keywords: yield, colour of tubers, colour changes, varieties
MATERIÁL A METODY
Polní pokus byl založen v ranobramborářské oblasti na lokalitě v Žabčicích. Pro hodnocení
výnosových výsledků bylo při hustotě porostu 53 300 rostlin.ha-1 pěstováno sedm odrůd
brambor různých raností a různých varných typů. Všechny odrůdy byly pěstovány při
jednotném hnojení, ošetřování a jednotné agrotechnice. Hodnocení výnosů bylo provedeno po
139 dnech od výsadby. Od každé odrůdy bylo odebráno 10 trsů, které byly ihned ručně
rozborovány a zváženy pro stanovení výnosových parametrů.
Ve stejném termínu byly odebrány i vzorky pro hodnocení barvy dužniny sledovaných odrůd.
Od

každé

odrůdy

bylo

ve

fyzikální

laboratoři

Ústavu

technologie

potravin

na MENDELU v Brně změřeno 5 hlíz před a 5 hlíz po uvaření, přičemž se každá polovina
změřila dvakrát. Hlízy byly vybrány střední velikosti, nepoškozené, proveden řez v příčném
směru (kratší průřez). Vaření probíhalo v destilované vodě po dobu 7 minut. Hlízy byly
měřeny pod fólií, v režimu měření byl eliminován lesk (SCE). Ke stanovení barvy byl použitý
spektrofotometr Konica Minolta CM 3500d. Tento přístroj byl připojený na počítač, ve
kterém byl nainstalován softwarový program CMs-100w Spectramagic NX. Přístrojem bylo
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proměřeno celé viditelné spektrum ve 20 nm intervalech. Pro kolorimetrické stanovení hlíz
brambor byly zvoleny režimy: reflektance, SCE (specular component excluded – eliminace
lesku), geometrie d/8 (přístroj měří odražené světlo pod úhlem 8°), velikost štěrbiny 30 mm,
režim osvětlení D 65.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky výnosových výsledků jsou znázorněny na grafu 1. Nejnižší výnos byl zjištěn u
odrůdy Krasa (33 t.ha-1) a nejvyšší u odrůdy Toscana (84 t.ha-1). Na základě dosažených
výsledků je možné konstatovat, že výnos hlíz u jednotlivých odrůd byl ovlivněn především
ranosti. Nejnižší výnos byl zjištěn u velmi rané odrůdy (Krasa), o něco vyšší výnos byl u
raných odrůd (Karin, Sázava) a nejvyšší u poloraných odrůd (Princess, Red Anna, Toscana).
Jedinou výjimkou byla poloraná odrůda Keřkovské rohlíčky, která dosáhla druhého nejnižšího
výnosu ze všech sledovaných odrůd.
Graf 1: Výnos hlíz – porovnání odrůd

Při hodnocení barvy dužiny nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl mezi jednotlivými
hlízami a opakováními v rámci měření u každé odrůdy. Průkazné rozdíly v parametrech byly
naopak zjištěny mezi jednotlivými odrůdami. Průměrné hodnoty z těchto měření jsou uvedené
v následující tabulce.
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Tab. 1: Hodnoty CIE L*C syrových hlíz
L*(D65)

C*(D65)

x

Sx

Vx

x

Sx

Vx

80,12
78,39
78,56
77,16
79,60
78,56

0,56
1,55
0,93
0,72
0,45
1,32

0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02

41,78

1,75

0,04

49,17

2,95

0,06

50,05

0,84

0,02

42,99

5,37

0,12

38,63

1,35

0,04

42,07

2,55

0,06

Krasa
80,01
L* - jas; C* - sytost

1,21

0,02

36,43

2,25

0,06

Odrůda
Karin
Red Anna
Toscana
Princess
Keřkov. r.
Sázava

Nejsvětlejší sledovanou odrůdou v syrovém stavu byla odrůda Karin

(L* = 80,12) a

nejtmavší odrůda Princess (L* = 77,16). Z hlediska sytosti (C*) na řezu syrové hlízy lze
zařadit mezi méně syté odrůdy Krasa a Keřkovské rohlíčky.
Nejsvětlejší sledovanou odrůdou ve vařeném stavu byla odrůda Toscana (L* = 75,03). U
všech parametrů jsou výsledky podobné jako u hlíz syrových, jen snížené v důsledku úpravy
(Tab 2.)

Tab. 2: Hodnoty CIE L*C vařených hlíz
L*(D65)

C*(D65)

x

Sx

Vx

x

Sx

Vx

65,62
63,34
75,03
63,56
74,28
68,14

5,09
3,64
1,03
4,74
1,52
3,70

0,08
0,06
0,01
0,07
0,02
0,05

32,62
38,86
42,14
36,39
35,21
32,55

1,43
4,48
1,95
5,70
1,56
2,31

0,04
0,12
0,05
0,16
0,04
0,07

Krasa
70,99
L* - jas; C* - sytost

1,73

0,02

30,83

3,30

0,11

Odrůda
Karin
Red Anna
Toscana
Princess
Keřkov. r.
Sázava

Největší odchylka mezi barvou syrových a uvařených hlíz byla zaznamenána u odrůdy Red
Anna (ΔE* = 18,71) , dále také u Karin, Princess a Sázavy. Nejmenší naopak u Keřkovských
rohlíčků (ΔE* = 7,61), které tak vykázaly nejvyšší stabilitu barvy po úpravě (graf 2).
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Graf 2: Rozdíl barvy mezi syrovými a vařenými hlízami (ΔE*)- porovnání odrůd
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ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že výnos hlíz je ovlivňován odrůdou, resp.
její raností. Výrazné rozdíly mezi odrůdami byly zjištěny i při hodnocení barvy dužniny
syrových a vařených hlíz a při hodnocení stability barvy před a po kuchyňské úpravě. Lze
tedy konstatovat, že odrůda je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu brambor a
výrobků z nich. Jak pro pěstitele, tak pro zpracovatele je tedy důležitá volba vhodné odrůdy
podle záměru uplatnění a zpracování produkce.
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.
Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu NAZV č. QI101A184 s názvem
„Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí“

SOUHRN
V práci jsou vyhodnoceny výnosové výsledky jednoletého polního pokusu založeného
v ranobramborářské oblasti na lokalitě v Žabčicích v roce 2009. Byl hodnocen výnos u sedmi
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konzumních odrůd brambor – Karin, Keřkovské rohlíčky, Krasa, Princess, Red Anna, Sázava
a Toscana. Mezi jednotlivými odrůdami byly zjištěny výrazné rozdíly v dosaženém
hektarovém výnosu hlíz, který se pohyboval v rozmezí 33 t.ha-1 (odrůda Krasa) až 84 t.ha-1
(odrůda Toscana). U výše uvedených sedmi odrůd bylo následně provedeno hodnocení barvy
dužniny hlíz před uvařením a po uvaření, pomocí spektrofotometrické metody. Bylo zjištěno,
že mezi jednotlivými hlízami v rámci jedné odrůdy nejsou v zabarvení dužniny syrových
brambor statisticky průkazné rozdíly. Průkazné rozdíly byly zjištěny až při porovnání
jednotlivých odrůd. U vařených hlíz byly dosaženy podobné výsledky, ale hodnoty byly
snížené vlivem kuchyňské úpravy.
Klíčová slova: výnos, barva dužniny, barevné změny, odrůdy
Kontaktní adresa
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Mendelova univerzita
v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail: juzl@mendelu.cz

3. 3. 2010

108

MENDELU

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

DEKARBOXYLASOVÁ AKTIVITA LAKTOBACILŮ IZOLOVANÝCH ZE SÝRŮ
S NÍZKO- NEBO VYSOKODOHŘÍVANOU SÝŘENINOU
DECARBOXYLASE AKTIVITY OF LACTOBACILLI ISOLATED OF SEMIHARD
OR HARD CHEESES
Libor Kalhotka1, Michaela Němcová 1, Šárka Havlíková 2, Vladimír Černý 2
1 Ústav

agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin

Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.
2

MILCOM a.s. - VÚM, Soběslavská 841, 390 02 Tábor

Abstract
Biogenic amines, i.e. nitrogenous low-molecular organic bases are important in low
concentration for physiological processes in all live organisms. However, they may have
toxicological effects in humans when consumed in food in high amounts. Biogenic amines
are formed mainly by decarboxylation of amino acids by decarboxylases either of microbial
or food origin. The purpose of our experiments was to determine decarboxylase activity (DA)
of microorganisms isolated of cheeses. DA was assessed using three grades of color intensity
of nutrient media in which microorganisms were cultivated in presence of amino acids
(arginine, lysine, ornithine, phenylalnine, histidine, tyrosine, tryptophane). This method was
then used for evaluation of decarboxylation activity of selected microorganisms isolated from
cheeses. Most of bacteria tested showed significant activity of decarboxylases which was
regulated by temperature and influenced by duration of cultivation.
Keywords: decarboxylase activity, microorganisms, biogenic amines
ÚVOD
Působením dekarboxylas na volné aminokyseliny vznikají biogenní aminy. Biogenní aminy
jsou přítomny ve všech živých organismech a jsou pro organismus nepostradatelné.
V nadlimitních koncentracích však mohou mít na organismus negativní vliv. V potravinách a
krmivech představují biogenní aminy jedny z nežádoucích zplodin konečného rozkladu
bílkovin. Z hlediska potravin a výživy je rozhodující cestou vzniku biogenních aminů
dekarboxylace přirozených aminokyselin působením enzymů některých bakterií. Tuto
schopnost má také mnoho rodů bakterií mléčného kvašení (MAIJALA et al., 1993,
DE LLANO et al., 1998, BOVER-CID et HOLZAPFEL 1999, LONVAUD-FUNEL, 2001).
Dekarboxylace je děj, kdy se odbourává karboxylová skupina – COOH a vytváří se oxid
uhličitý, účinný enzym se pak nazývá dekarboxylasa (KALAČ et KŘÍŽEK, 2002). Tvorba
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biogenních aminů je složitý proces závislý na moha faktorech, jejichž identifikace je obtížná
(BOVER-CID et al., 2000). Vznik a množství biogenních aminů v potravinách nebo
potravinářských surovinách lze tedy ovlivnit omezením bakteriálního růstu nebo inhibicí
aktivity příslušných enzymů působením řady faktorů. K nejvýznamnějším patří teplota,
aktivita vody, pH, doba skladování, obsah solí, redox potenciál. Teplota prostředí významně
ovlivňuje enzymatickou aktivitu mikroorganismů a tím samozřejmě i vznik biogenních
aminů. Obecně platí, že produkce biogenních aminů je úměrná teplotě a době skladování.
Teplota skladování může ovlivnit obsah biogenních aminů v potravinách (SILLA SANTOS,
1996). Optimální teplota tvorby histaminu je značně rozdílná (5-38 °C) a závisí hlavně
na druhu kontaminující mikroflóry (VELÍŠEK,1999).
Stanovení dekarboxylasové aktivity mikroorganismů lze provádět různými způsoby.
V průběhu času byla k tomuto účelu vytvořena řada postupů a médií. Jde o poměrně
jednoduché metody využívající ke stanovení tvorby biogenních aminů média obsahující pH
indikátor např. bromkresol purpur

(MOELLER, 1954, MAIJALA, 1993, BOVER-CID

et HOLZAPFEL, 1999). Při dekarboxylaci aminokyselin odštěpí příslušná dekarboxylasa
z karboxylové skupiny aminokyseliny CO2 za vzniku alkalického aminu a pozitivní výsledek
se projeví změnou zbarvení indikátoru, což je způsobeno změnou pH (BROOKS
et SODEMAN, 1974). Rychlé screeningové metody mohou být omezené citlivostí v detekci
produkce biogenních aminů, která vede k protikladným výsledkům. Nezanedbatelná
je přítomnost falešně pozitivních a falešně negativních kmenů. Z těchto důvodů musí být
produkce biogenních aminů potvrzena analytickými kvantitativními metodami. Navíc záporné
nebo pozitivní odpovědi ve screeningových médiích nutně neznamenají podobné chování
v potravinách (BOVER-CID et HOLZAPFEL, 1999). I přes zřejmé nevýhody je metoda
testování dekarboxylasové aktivity pomocí barevných změn vhodná pro relativně rychlé
a levné zjištění schopnosti mikroorganismů tvořit biogenní aminy.
Cílem práce bylo charakterizovat dekarboxylasovou aktivitu vybraných kmenů laktobacilů
izolovaných ze sýrů s nízko- nebo vysokodohřívanou sýřeninou.
METODIKA
Princip: při dekarboxylaci aminokyseliny obsažené v diagnostickém médiu odštěpí příslušná
dekarboxylasa z karboxylové skupiny aminokyseliny CO2 za vzniku alkalického aminu.
Pozitivní výsledek se pak projeví změnou zbarvení indikátoru způsobené změnou pH.
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Postup: sterilní zkumavky 80 x 10 mm byly plněny 2 ml diagnostické půdy (DAVIS, 1955,
modifikace CCM), zality 0,5 ml parafinového oleje a sterilizovány 15 min. při 121 °C.
Do takto připravených zkumavek byla očkovací kličkou inokulována 24 hodinová mikrobiální
kultura. Testováno bylo 12 kmenů laktobacilů izolovaných ze sýrů (viz tab. 1) Inkubace
zkumavek probíhala při 25, 30 a 37 °C (kmeny 6,8,10,12,13 pouze při 37 °C) po dobu
10 dnů v jejichž průběhu byly hodnoceny barevné změny. Pro testování bylo použito
7 aminokyselin: lysin (Lys), arginin (Arg), ornithin (Orn), phenylalanin (Phe), histamin (His),
tyrosin (Tyr) a tryptofan (Trp).

Tab. 1: Testované kmen mikroorganismů
pořadové
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

výsledek identifikace
Lactobacillus casei/paracasei
Lactobacillus curvatus subsp.curvatus
Lactobacillus curvatus subsp.curvatus
Lactobacillus curvatus subsp.curvatus
Lactobacillus curvatus subsp.curvatus
Lactobacillus curvatus subsp.curvatus
Lactobacillus curvatus subsp.curvatus
Lactobacillus curvatus
Lactobacillus curvatus
Lactobacillus curvatus subsp.curvatus
neidentifikováno
Lactobacillus curvatus subsp.curvatus

původ
vysokodohřívaný sýr
vysokodohřívaný sýr
vysokodohřívaný sýr
vysokodohřívaný sýr
nízkodohřívaný sýr
nízkodohřívaný sýr
měkký sýr
nízkodohřívaný sýr
sbírkový kmen
sbírkový kmen
vysokodohřívaný sýr
měkký sýr

VÝSLEDKY A DISKUSE
V průběhu 10 dnů bylo při teplotách 25, 30 a 37 °C (kmeny 6, 8, 10, 12, 13 pouze při 37 °C)
testováno 12 mikrobiálních kmenů izolovaných ze sýrů (viz Tab.1). Po 10 dnech inkubace
byly zjištěny tyto výsledky: při 25 °C byla zjištěna silná pozitivní reakce kmenů 2, 5, 11
u argininu a slabá reakce kmene 9 u ornithinu. Inkubace při 30 °C se projevila silnou
pozitivní reakcí kmene 5 a 11 u argininu a slabou reakcí kmene 9 u ornithinu a histidinu. Při
37 °C byla prokázána silná pozitivní reakce kmene 11 u argininu a slabá reakce kmene 2
u tyrosinu, kmene 5 u lysinu a argininu, kmenů 10, 12, 13 u tyrosinu a kmene 9 u ornithinu
(Graf 1). Je však nutno poznamenat, že některé testování některých kmenů není ještě
ukončeno.
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Graf 1. Pozitivní reakce u aminokyselin 10. den inkubace při 25, 30 a 37 °C.
Optimální růstová teplota laktobacilů je 30 až 40 °C (SEDLÁČEK 2007). Význam optimální
teploty pro funkci dekarboxylas a tvorbu biogenních aminů zdůrazňují ve svých pracích
SILLA SANTOS (1998), BOVER-CID et HOLZAPFEL (1999) a GREIFOVÁ et al. (2003).
Mnohé kmeny laktobacilů včetně L. curvatus

jsou uváděny jako producenti tyraminu

(CHOUDHURY et al., 1990, DE LLANO et al., 1998, BOVER-CID et al., 2001, PEREIRA
et al., 2001). Také některé naše kmeny vykázali pozitivní i když ne příliš silnou reakci na
tyramindekarboxylasu. Nejsilnější dekarboxylasová aktivita u námi testovaných kmenů byla
však prozatím zjištěna u argininu. Protichůdné údaje uvádí literatura u schopnosti bakterií
mléčného kvašení tvořit histamin. SILLA SANTOS (1998) a BOVER-CID et al. (2001)
nepozorovali u laktobacilů aktivitu histidindekarboxylasy, naopak přítomnost tohoto enzymu
u mnoha laktobacilů uvádí BOVER-CID et HOLZAPFEL (1999) a DAPKEVICIUS et al,
(2000). Slabá aktivita histidindekarboxylasy byla prozatím zjištěna pouze u jednoho námi
testovaného kmene. KALAČ et KŘÍŽEK, (2002) uvádí, že dekarboxylasové aktivity,
stanovené různými autory u téhož mikrobiálního druhu, mohou být rozdílné, jelikož uvnitř
jednotlivých druhů existují desítky kmenů, které se mohou v této vlastnosti velmi výrazně
lišit.
ZÁVĚR
Dekarboxylasovou aktivitu mikroorganismů významně ovlivňují teplota a doba kultivace.
Se vzrůstající teplotou a délkou kultivace se dekarboxylasová aktivita a tedy i produkce
biogenních aminů zvyšuje. Otázkou zůstává zda se tato laboratorně stanovená aktivita projeví
i v podmínkách výroby potravin, kde jsou mikroorganismy startovacích kultur ovlivňovány
mnoha faktory.

3. 3. 2010

112

MENDELU

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

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl s podporou projektu MŠMT 2B08069 Národní program výzkumu - NPV II,
program 2B -

Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou

biogenních aminů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezávadnosti
sýrů na spotřebitelském trhu.

SOUHRN
Působením bakteriálních dekarboxylas na volné aminokyseliny vznikají biogenní aminy,
nízkomolekulární bazické dusíkaté látky, které mají v organismu člověka významné
fyziologické funkce. V nadlimitních množstvích však negativně ovlivňují lidské zdraví
a jejich větší množství je tedy v potravinách nežádoucí. Obsah biogenních aminů v
potravinách ovlivňuje řada faktorů (kvalita výchozí suroviny, hygiena při výrobě, přítomné
mikroorganismy, doba a teplota zrání či skladování).
Cílem práce bylo charakterizovat dekarboxylasovou aktivitu vybraných kmenů laktobacilů
izolovaných ze sýrů s nízko- nebo vysokodohřívanou sýřeninou.
Metoda testování dekarboxylasové aktivity byla založena na barevné reakci vzniklého aminu
s barevným indikátorem. K testování byla použita tekutá živná půda s přídavkem argininu
nebo lysinu, ornithinu, histidinu, phenylalaninu, tyrosinu či tryptofanu. Inkubace probíhala
za anaerobních podmínek při 37, 30 a 25 °C. Hodnocení probíhalo 10 dní po 24 hodinách.
U některých z testovaných laktobacilů docházelo v průběhu testování k významným změnám
barevných reakcí z nichž bylo patrné, že dekarboxylasovou aktivitu významně ovlivňuje
teplota a doba kultivace. Otázkou ale zůstává, zda se námi zjištěná dekarboxylasová aktivita
a tedy i možná produkce biogenních aminů projeví i v tak složitých systémech jakými jsou
sýry.
Klíčová slova: dekarboxylasová aktivita, mikroorganismy, biogenní aminy
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AERÓBNE SPORULÁTY V SUROVOM KRAVSKOM MLIEKU
AEROBIC SPORULATES IN RAW COWS MILK
Katarína Kirchnerová1 – Vladimír Foltys1
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SR

1

Abstract
Monitoring of bacterial contamination of milk at 14 producing farms, with 21 sample
collection during the year, was used for study of aerobic sporulates occurrence. Mesophilic
aerobic sporulates count ranged from 2 to 330 CFU.ml-1 . Average value of MAS was 54
CFU.ml-1, with variation coefficient Vk = 99,9%. It was the 0,1% part from the total micro
flora of milk. Psychrotrophic aerobic sporulates count in studied milk ranged from 0 to 28.
Changes in count of aerobic sporulates during the year were not statistically significant.
Seemingly low count of sporulates can play an important role by long term milk products,
because there is time and living space for multiply and spoiling of food.
Keywords: milk, aerobe sporulates,
Starostlivosť o mikrobiologickú kvalitu kravského mlieka ako suroviny pre výrobu
mliekarskych produktov za posledných takmer 20 rokov, odkedy sa zisťuje priamymi
mikrobiologickými metódami, umožnila významné zlepšenie kvality mlieka - pokles limitu
celkového počtu mezofilných mikroorganizmov z 20 000 tis. ml-1 na 50 - 100 tis. ml-1 (trieda
kvality Q a I.). Mliekarňam to umožnilo prejsť na náročné technologické zameranie v oblasti
výroby syrov, ako aj v oblasti predlžovania trvanlivosti čerstvých mliekarskych produktov.
Ďalšie mikrobiologické požiadavky uvedené v tabuľke 1. sú doplnkovými ukazovateľmi,
ktorých sledovanie je pre mliekarne nezáväzné. Vzniká tu otázka, či používanie jediného
mikrobiologického kritéria, CPM, umožňuje zamedziť riziko nekvality a dosiahnuť
bezpečnosť mliečnych potravín.
Vzhľadom na najvyššiu schopnosť prežiť pasterizáciu mlieka a následne sa pomnožovať vo
finálnych výrobkoch, majú zvláštne postavenie v celkovej mikroflóre mlieka spórotvorné
mikroorganizmy. Pre výrobu konzumného mlieka a mliečnych výrobkov majú význam
baktérie rodu Bacillus, najčastejšie B. cereus, B. licheniformis, B. subtilis, ktorý sa množí
v anaeróbnom,

aj v aeróbnom

prostredí,

a je

fyziologických

variantov,

sa

v rozmanitosti

čo

odráža

charakteristický

širokým

mezofilných,

okruhom

termofilných

a psychrofilných druhov (MPAS). Rod Bacillus je rizikový potravný patogén so schopnosťou
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znehodnotiť lipo- a proteolytickou enzymatickou aktivitou konzumné mlieko a produkovať
termolabilný diarhogénny a termostabilný emetický toxín. Tvorba toxínov nie je vždy spojená
so známkami pokazenia potraviny, čo je nebezpečné pre spotrebiteľa [1, 3].
Pri prvovýrobe mlieka môžu spórotvorné mikroorganizmy pochádzať zo siláže, pôdy
a vody. Z tráviaceho traktu dojníc, kde sú schopné sa pomnožiť až 10 násobne, sa výkalmi
dostávajú na podstielku, na plochy stojiska, výbehu, a na telo dojnice [5]. Štúdium výskytu
aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov ukázalo, že najvyšší počet bacilov sa nachádzal
vo výkaloch a v siláži, kde hodnoty presahovali 106.g-1. V mlieku bol zistený zvýšený počet
sporulátov pri zmene krmiva, keď sa u dojníc prejavovali hnačky [3]. Významné korelácie
medzi výskytom spórotvorných baktérií rodu Bacillus v surovom mlieku a výkaloch (r = 0,28,
P = 0,05), resp. v krmive a výkaloch (r = 0,35, P = 0,01) sa zistili pri hľadaní spôsobov
redukcie ich prieniku do mlieka [4].
MATERIÁL A METÓDY
Výskyt mikroorganizmov jednotlivých doplnkových ukazovateľov kvality v SKM a ich
vzťahy k celkovej mikroflóre sme zisťovali v rámci celoročného monitoringu. V priebehu
jedného roka, rovnomerne počas štyroch ročných období, sme na 14 poľnohospodárskych
podnikoch vykonali po 21 odberov bazénových vzoriek surového kravského mlieka
pripraveného na odber do mliekarne na spracovanie na mliečne potraviny. Bolo skúšaných
celkom 294 vzoriek, ktorých. odber sa realizoval v zmysle Metodických pokynov skúšania
kvality nakupovaného mlieka MP SR, na konzerváciu bolo použité Heeschenovo činidlo.
Vo vzorkách sme stanovili celkový počet mezofilných mikroorganizmov (CPM), počet
koliformných baktérí (PKB), celkový počet psychrotrofných mikroorganizmov (CPP),
spórotvorné anaeróbne mikroorganizmy (SPAN), mezofilné aeróbne sporuláty (MAS), a ,
psychrotrofné aeróbne sporuláty (PAS) podľa schémy v tabuľke 1.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Celkovú úroveň mikrobiologickej kontaminácie sledovaných vzoriek mlieka sme
vyhodnotili vo vzťahu k limitom predpísaným normou STN 57 0529 „Surové kravské mlieko
na mliekarenské ošetrenie a spracovanie.“.
Celkový počet mezofilných mikroorganizmov (CPM) v priemere za celé ročné obdobie
bol 38 170 KTJ/ml. Limit 100 tis. KTJ/ml bol prekročený pri 9.2 % z celkového počtu
vzoriek. Počet koliformných baktérií (PKB) ako indikátor hygieny vemena a fekálneho
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znečistenia počas dojenia mal priemernú hodnotu celého súboru 698 KTJ/ml, čo svedčí
o dobrej úrovni v sledovaných chovoch. Vo vyšších kategóriách ako limit STN, a to 1000
KTJ/ml, sa zaznamenalo 16.3 % vzoriek.
Tabuľka1: Schéma stanovenia mikrobiologickej kontaminácie surového kravského
mlieka
Mikrobiol. Inaktivácia Živná pôda
skupina
CPM

30°C,
72 hod.
GTK
6.5°C,
10 dní
VČŽL
30°C,
48 hod.
MPAG
37°C,
7 dní
GTK + škrob 30°C, 7
2 hod.
GTK + škrob 6.5°C,
10 dní
GTK

CPP
PKB
SPAN
(anaer.)
MAS
(aer.)
PAS
(aer.)

Kultivácia

85°C,
10 min.
82°C,
30 min.
82°C,
30 min.

Záväznosť Vzorky
ukazovateľa nad limit
(%)
100 tis. KTJ/ml povinný
9.2
Max povol.
hodnota

50 tis. KTJ/ml doplnkový

5.8

1000 KTJ/ml

doplnkový

16.3

neg. v 0.1 ml

doplnkový

51

200 KTJ/ml

navrhovaný 3.1

Znižovanie počtu mezofilných mikroorganizmov v nadojenom mlieku a skladovanie
chladeného mlieka dáva priestor pre pomnožovanie psychrotrofných mikroorganizmov (CPP).
Aritmetický priemer bol 12.5 tis. KTJ/ml. Predpísaný limit do 50 tis. KTJ/ml prekročilo 5.8 %
vzoriek. Spórotvorné anaeróbne mikroorganizmy (SPAN), ktoré sú nežiaduce najmä v mlieku
na trvanlivé výrobky, boli v priemernom počte 6.3 KTJ/ml, 51 % vzoriek bolo v kategórii nad
5 KTJ/ml, čo s pravdepodobnosťou (P = 0.5) znamená pozitívny výsledok pri očkovaní 0.1ml
vzorky mlieka pri zisťovaní splnenia limitu STN. Analýzou rozptylu sme nezistili štatisticky
významný vplyv ročných období na stredné hodnoty sledovaných mikrobiologických
ukazovateľov. Hygiena dojenia je zrejme už na takej úrovni, že dokáže eliminovať prirodzený
vplyv rozdielnej teploty v ročných obdobiach na schopnosť pomnožovania mikroorganizmov
v prostredí maštale. Jednotlivé vyššie hodnoty sa javia skôr ako sporadicky sa vyskytujúce
chyby v hygiene dojenia.
Počet mezofilných aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov (MAS) sa pohyboval
v rozmedzí od 2 do 330 KTJ.ml-1. Priemerná hodnota bola 54 s variačným koeficientom
Vk = 99.9% a geometrický priemer 35.7 KTJ.ml-1. Podiel z celkovej mikroflóry mlieka bol
0.1%. Psychrotrofné aeróbne spórotvorné mikroorganizmy (PAS) mali v sledovanom súbore
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počty od 0 do 28, v priemere 5.4 KTJ.ml-1. Medzi počtami MAS a PAS je nízky korelačný
koeficient r = 0.18, čo poukazuje na potrebu stanovovať aj mezofilné aj psychrotrofné
aeróbne sporuláty, pretože sa ich počet nedá navzájom odhadnúť.
V priebehu roka sme pozorovali určité kolísanie a zmeny rozptylu týchto hodnôt, avšak vplyv
ročného obdobia sa nepotvrdil (obr. 1). Kolísanie výsledkov aeróbnych spórotvorných
mikroorganizmov v priebehu roka je štatisticky nevýznamné. Pozorované zvýšené hodnoty sa
taktiež javia ako sporadicky sa vyskytujúce chyby v hygiene dojenia.
Tepelná inaktivácia pri stanovení MPAS, a to 82°C počas 30 min., a kultivácia pri aeróbnych
podmienkach umožňuje užšie sa zamerať na pasterizáciu prežívajúce spóry spórotvorných
aeróbnych mikroorganizmov, prevažne rod Bacillus. Použitím dvoch inkubačných teplôt,
30°C a 7°C, zistíme počet mezofilných i psychrofilných druhov. Zúženie pojmu oproti
termorezistentným mikroorganizmom umožňuje i sprísnenie tohto kritéria na navrhovaný
počet max. 200 KTJ v 1 ml mlieka. [2], čomu nasvedčujú i zistené výsledky.
Obr.1: Mezofilné (MAS) a psychrotrofné (PAS) aeróbne sporuláty v surovom kravskom
mlieku v priebehu roka

200.00

MAS
PAS

Priemerná
150.00
hodnota
jednotlivých 100.00
odberov
[KTJ/ml] 50.00

11/1
11/2
12/1
12/2
1/2
2/1
2/2
3/1
3/2
4/1
4/2
5/1
5/2
6/1
6/2
7/1
7/2
8/1
8/2
9/1
9/2

0.00

jeseň

zima

jar

leto

jeseň

Doba odberu vzorky [mesiac/poradie]
ZÁVER
Výskyt aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov, aj napriek tomu, že ich počty sú
v porovnaní s hodnotami CPM sú o 3 poriadky nižšie, má osobitný význam sledovať
samostatne, vzhľadom na ich technologické a hygienické dôsledky. Pre PAS platí, že i pri
správnom dlhodobom skladovaní a chladení mliečnych potravín majú čas a životný priestor
pre pomnoženie i zo zdanlivo zanedbateľných počiatočných počtov KTJ.
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SÚHRN
Monitoring bakteriálnej kontaminácie mlieka na 14 podnikoch, pri ktorom sme uskutočnili po
21 odberov v priebehu celého roka, sme použili na štúdium výskytu aeróbnych sporulátov.
Počet mezofilných aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov (MAS) sa pohyboval
v rozmedzí od 2 do 330 KTJ.ml-1. Priemerná hodnota bola 54 s variačným koeficientom
Vk = 99.9% a geometrický priemer 35.7 KTJ.ml-1. Podiel z celkovej mikroflóry mlieka bol
0.1%. Psychrotrofné aeróbne spórotvorné mikroorganizmy (PAS) mali v sledovanom súbore
počty od 0 do 28, v priemere 5.4 KTJ.ml-1. Medzi počtami MAS a PAS je nízky korelačný
koeficient r = 0.18, čo poukazuje na potrebu stanovovať aj mezofilné aj psychrotrofné
aeróbne sporuláty, pretože sa ich počet nedá navzájom odhadnúť. Kolísanie výsledkov
aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov v priebehu roka je štatisticky nevýznamné.
Pozorované zvýšené hodnoty sa javia skôr ako sporadicky sa vyskytujúce chyby v hygiene
dojenia. Výskyt aeróbnych spórotvorných mikroorganizmov, aj napriek tomu, že ich počty sú
v porovnaní s hodnotami CPM sú o 3 poriadky nižšie, má osobitný význam sledovať
samostatne, vzhľadom na ich technologické a hygienické dôsledky. Pre PAS platí, že i pri
správnom dlhodobom skladovaní a chladení mliečnych potravín majú čas a životný priestor
pre pomnoženie i zo zdanlivo zanedbateľných počiatočných počtov KTJ.
Kľúčové slová: mlieko, aeróbne sporuláty
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Kolenčíková D., Sládková P., Imricchová I.: Zhodnocení frakcionované pasterace (tyndalace)
vaječné melanže
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SLEDOVÁNÍ KVALITY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Z NAŠÍ TRŽNÍ SÍTĚ
MONITORING OF MARKET DAIRY PRODUCTS QUALITY
Lenka Kouřimská, Alena Gabrielová, Jana Poděbradská, Alexandra Mikotová,
Veronika Legarová
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU v Praze, Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 - Suchdol

Abstract
Physiochemical and organoleptic properties of dairy products from the market were monitored in samples of semi-skimmed UHT milk, cream and plain yoghurt. Sensory quality was
evaluated by graphical linear unstructured scale together with attractivity and serviceability of
packaging. Chemical analyses were focused on the main components and acidity determinations depending on the type of product. Correlations between the values were calculated and
evaluated. Most samples fulfilled the legislative limits for the parameters tested. Sensory
evaluation results showed that attractive or practical packaging does not mean the top
organoleptic quality product. Statistically significant correlations were found between texture
and appearance or taste values.
Keywords: milk, cream, yoghurt, sensory analysis, composition
MATERIÁL A METODY
V práci byly monitorovány fyzikálně-chemické a organoleptické vlastnosti 11 vzorků trvanlivého polotučného UHT mléka (tabulka č. 1), 11 vzorků smetan o různé tučnosti (10 – 40 %)
(tabulka č. 2), a 12 vzorků bílých jogurtů (tabulka č. 3) z naší tržní sítě. Senzorická kvalita
každého vzorku byla hodnocena minimálně deseti školenými hodnotiteli grafickou lineární
nestrukturovanou stupnicí od 0 do 100 %, přičemž 0 bylo nejhorší a 100 % nejlepší hodnocení. Také byla posuzována atraktivita obalu a jeho praktičnost. Z fyzikálně-chemických
vlastností byl monitorován obsah základních složek (tuk, bílkoviny, sušina) a titrační kyselost
v závislosti na daném typu výrobku (ČSN 57 0107, ČSN 57 0530, ČSN 57 0536). Korelační
koeficienty pro zjištění závislostí mezi stanovenými hodnotami byly vypočteny pomocí programu Statistica verze 8 (StatSoft Inc.). Jako statisticky významné byly považovány korelace
na hladině pravděpodobnosti p  0,05.
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Tabulka č. 1: Seznam vzorků trvanlivého polotučného mléka
Č. vz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Název
Tesco Value
Vian
Albert Bio mléko
Tesco Organic
Lactel
Euroshopper
Bohemik mléko
Pilos
Spar mléko
Clever
Jihočeské mléko

Výrobce
Mlékárna Pragolaktos
neuveden
Tatranská mliekáreň
Tatranská mliekáreň
Mlékárna Kunín
Ahold Czech Republic
Bohemik Opočno
Mlékárna Pragolaktos
Mlékárna Hlinsko
Mlékárna Hlinsko
Madeta a.s.

Prodejce
Tesco
Kaufland
Albert
Tesco
Tesco
Albert
Penny Market
Lidl
Interspar
Billa
Tesco

Tabulka č. 2: Seznam vzorků smetan
Č. vz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název
Smetana ke šlehání
Smetana
Šlehačka de luxe
Smetana ke šlehání
Albert Quality
Smetana ke šlehání trvanlivá
Lahodná smetana ke šlehání
Tatra Šlehačka trvanlivá
Smetana ke šlehání
Smetana
Smetana ke šlehání Laktos

11.

Smetana 0,5 l

Výrobce
Mlékárna Kunín
Mlékárna Kunín
Mlékárna Kunín
Mlékárna Kunín

Obsah tuku
31 %
12 %
40 %
31 %

Meggle s. r. o.
Madeta a.s.
Mlékárna Hlinsko
MoraviaLacto Jihlava
Zott – SRN
Vyrobeno v EU
Dovozce Laktos a.s.
Olma

30 %
33 %
30 %
33 %
12 %
30 %
10 %

Tabulka č. 3: Seznam vzorků bílých jogurtů
Č. vz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3. 3. 2010

Název
Choceňský smetanový jogurt
Florian smetanové pokušení
Jihočeský jogurt ve skle
Klasik jogurt bílý
Bílý jogurt
Bílý jogurt řeckého typu
Jogurt bílý
Hollandia jogurt selský bílý
z Krásného Údolí
Tesco Natural Yoghurt
Bílý jogurt z Valašska
Zott jogurt bílý
Tesco smetanový jogurt

Výrobce
Choceňská mlékárna
Olma Olomouc
Agro-La Jindřichův Hradec
Olma Olomouc
Yoplait Slušovice
Bohemilk Opočno
Moravialacto Jihlava
Hollandia Karlovy Vary

Obsah tuku
10 %
10 %
3,5 %
2,7 %
2,3 %
10 %
3,5 %
4%

Výrobeno v Německu
Mlékárna Valašské Meziříčí
Zott Polska Opole
Ehrmann Stříbro

1,5 %
3%
3%
10 %
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VÝSLEDKY A DISKUZE
V tabulkách č. 4 až 9 jsou uvedeny výsledky chemických a senzorických analýz vzorků.
Vzorky ve většině případů splňovaly požadavky vyhlášek č. 77/2003 a 124/2004 Sb., nevyhovující byly pouze některé vzorky jogurtů. Vzorek č. 1 nesplnil deklarovaný obsah sušiny
a vzorky č. 2, 5, 9 a 11 obsahovaly méně tuku. U vzorku číslo 11 je ale naměřená hodnota
ještě přijatelná v souvislosti s chybou měření (směrodatná odchylka 0,1 %). Ze senzorického
hodnocení je vidět, že mnohdy atraktivní nebo praktický obal neobsahuje výrobek špičkových
organoleptických vlastností. Je otázkou, které kritérium bude pak pro zákazníka při koupi
výrobku důležitější.
Tabulka č. 4: Výsledky chemických analýz vzorků polotučných UHT mlék
Č. vz.

Kasein
Bílkoviny
%
%
1.
2,46
3,40
2.
2,58
3,50
3.
2,55
3,49
4.
2,53
3,47
5.
2,40
3,29
6.
2,49
3,42
7.
2,50
3,46
8.
2,61
3,56
9.
2,62
3,56
10.
2,54
3,49
11.
2,45
3,40
*TPS = tukuprostá sušina

Tuk
%
1,54
1,57
1,64
1,64
1,60
1,64
1,62
1,60
1,50
1,55
1,65

Celková
sušina %
10,30
10,56
10,51
10,53
10,30
10,42
10,41
10,63
10,53
10,43
10,33

TPS
%
8,76
9,01
8,88
8,93
8,71
8,80
8,80
9,05
9,07
8,93
8,70

Laktosa
%
4,82
4,97
4,83
4,89
4,92
4,85
4,81
4,90
4,95
4,90
4,78

Tabulka č. 5: Senzoricky nejlépe hodnocené vzorky polotučných UHT mlék
Deskriptor
Vzhled
Barva
Konzistence
Vůně
Chuť
Atraktivita vzhledu
obalu
Praktičnost obalu

3. 3. 2010

Číslo vzorku
2
1
2, 11
11
11
3

Název
Vian
Tesco Value
Vian, Madeta
Madeta
Madeta
Albert Bio

3, 4, 5

Albert Bio, Tesco Organic, Lactel
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Tabulka č. 6: Výsledky chemických analýz vzorků smetan
Č. vz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bílkoviny
%
2,18
2,85
2,08
2,18
2,28
2,27
2,14
2,17
3,09
2,35
3,11

Tuk
%
32
12
40
31
30
36
32
33
12
30
11

Celková
sušina %
37,1
20,1
39,8
36,9
36,8
39,6
37,9
38,8
21,0
36,6
18,4

TPS
%
6,3
7,8
5,8
6,2
6,7
6,1
6,3
5,9
8,3
6,1
8,5

Tabulka č. 7: Senzoricky nejlépe hodnocené vzorky smetan
Deskriptor
Vzhled
Barva
Konzistence
Vůně
Chuť
Atraktivita vzhledu
obalu
Praktičnost obalu

Číslo vzorku
6
5
6
3
2
5
8

Název
Lahodná smetana ke šlehání, Madeta a.s
Smetana ke šlehání trvanlivá, Madeta a.s
Lahodná smetana ke šlehání, Meggle s.r.o.
Šlehačka de luxe, Mlékárna Kunín
Smetana, Mlekárna Kunín
Smetana ke šlehání trvanlivá, Meggle s.r.o.
Smetana ke šlehání, MoraviaLacto Jihlava

5
8

Smetana ke šlehání trvanlivá, Meggle s.r.o.
Smetana ke šlehání, MoraviaLacto Jihlava

Tabulka č. 8: Výsledky chemických analýz vzorků bílých jogurtů
Č. vz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3. 3. 2010

Kyselost
SH
40
37
67
56
53
32
55
46
63
53
48
43

Tuk
%
10,6
8,8
3,6
2,7
2,2
10,0
3,5
3,9
1,3
3,6
2,9
10,5

Celková
sušina %
16,2
18,0
14,8
12,9
12,4
17,6
11,8
11,5
11,8
12,5
12,0
17,6
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TPS
%
5,6
9,2
11,2
10,2
10,2
7,6
8,3
7,6
10,5
8,9
9,1
7,1
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Tabulka č. 9: Senzoricky nejlépe hodnocené vzorky bílých jogurtů
Deskriptor
Vzhled
Barva
Konzistence
Vůně
Chuť
Atraktivita vzhledu
obalu
Praktičnost obalu

Číslo vzorku
10
9
1
10
10
10
8

Název
Bílý jogurt z Valašska
Tesco Natural Yoghurt
Choceňský smetanový jogurt
Bílý jogurt z Valašska
Bílý jogurt z Valašska
Bílý jogurt z Valašska
Hollandia jogurt selský bílý

3

Jihočeský bílý jogurt ve skle

Při sledování závislostí mezi naměřenými výsledky analýz vzorků mléka byla u mléka zjištěna například silná závislost mezi barvou a chutí (p = 0,806). Bylund (1995) uvádí, že technologické zpracování mléka, zvláště pak homogenizace, ovlivňuje obě tyto vlastnosti mléka.
Mléko má plnější chuť a bělejší vzhled. Při hodnocení vzhledových vlastností obalů mlék
byla zjištěna také středně silná přímá závislost mezi atraktivitou obalu a jeho praktičností (p =
0,695).
U vzorků smetan byla vypočtena silná korelační závislost mezi jejich vzhledem a konzistencí
(p = 0,897) a středně silná závislost mezi barvou a konzistencí (p = 0,721). Je vidět, že při
hodnocení tohoto mléčného výrobku je konzistence více vizuálně posuzována a hraje důležitou roli. Tučnější smetany mají také z důvodu barevných pigmentů rozpustných v tucích nažloutlejší barvu a hustší konzistenci.
Při hodnocení bílých jogurtů jsou tyto organoleptické vlastnosti též úzce spjaty. Silné závislosti byly zjištěny mezi vzhledem a barvou (p = 0,921), vzhledem a konzistencí (p = 0,917)
a mezi barvou a konzistencí (p = 0,932). Hodnocení vzhledu, barvy a textury korelovala také
silně nebo středně silně s hodnocením vůně a chuti.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že většina hodnocených vzorků splňovala
legislativní požadavky vyhlášek č. 77/2003 a 124/2004 Sb. Senzorické hodnocení vzorků poukázalo na rozdíly mezi výrobky v závislosti na výrobci. U vzorků s hustší konzistencí byly
zjištěny statisticky významné korelace mezi texturními a vzhledovými, či chuťovými
vlastnostmi. Výrobky, které byly senzoricky hodnoceny jako nejlepší, by si mnohdy zasloužily atraktivnější a praktičtější obal, který by mohl zvýšit jejich oblibu u zákazníků.
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PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou záměru MŠMT č. MSM 6046070901.

SOUHRN
Fyzikálně-chemické a organoleptické vlastnosti mléčných výrobků z naší tržní sítě byly monitorovány v minimálně deseti různých vzorcích od každé komodity. Posuzovány byly vzorky
trvanlivého polotučného UHT mléka, smetan a bílých jogurtů. Senzorická kvalita vzorků byla
hodnocena grafickou lineární nestrukturovanou stupnicí, přičemž byla posuzována i atraktivita obalu a jeho praktičnost. Z fyzikálně-chemických vlastností byla monitorována hlavně
tučnost, případně obsah bílkovin a kyselost v závislosti na daném typu výrobku. Mezi organoleptickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi byla zjišťována vzájemná závislost. Většina hodnocených vzorků splňovala legislativní požadavky vyhlášek č. 77/2003 a 124/2004
Sb. Senzorické hodnocení ukázalo, že mnohdy atraktivní nebo praktický obal neobsahuje výrobek špičkových organoleptických vlastností. U vzorků s hustší konzistencí byly zjištěny
statisticky významné korelace mezi texturními a vzhledovými, či chuťovými vlastnostmi.
Klíčová slova: mléko, smetana, jogurt, senzorická analýza, složení
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SLEDOVÁNÍ ZMĚNY OBSAHU LAKTÓZY VE FERMENTOVANÝCH
SYROVÁTKOVÝCH NÁPOJÍCH
MONITORING OF CHANGES OF LACTOSE CONTENT DURING
FERMENTATION PROCESS OF CHEESE WHEY DRINKS
Veronika Legarová1 - Lenka Kouřimská1 - Blanka Dvořáková1 - Alena Gabrielová1
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha –

1

6 Suchdol

Abstract
Bacteria cultures, known as starters, are used in the manufacture of cultured milk products.
They are added to the product and allowed to grow there under controlled conditions. In this
study the cheese whey was fermented by different thermophillic bacteria starter cultures
available from market cultures producer. Acidity changes during the fermentation process
were measured by titratable acidity and pH value changes. Changes of lactose content were
monitored by determination of reducing sugars by Luff-Schoorl’s method. The lactose
changes take place when bacteria ferment lactose to lactic acid. The obtained data were
evaluated and the suitability of cultures for fermented whey drinks preparation with regard to
content of lactose was discussed.
Keywords: whey, fermentation, lactose, whey drinks, thermophillic bacteria
MATERIÁL A METODY
Pro přípravu fermentovaných syrovátkových nápojů byly použity vždy stejné suroviny ve
shodných poměrech. Hlavní surovinou byla při všech experimentech sušená syrovátka
Lactosérum z Jihlavské mlékárny Moravia Lacto a. s. Pro přípravu fermentovaných
syrovátkových nápojů a nápojů na bázi směsi syrovátky a mléka byla použita rekombinovaná
syrovátka (sušená syrovátka rozmíchaná v teplé pitné vodě, a to vždy 10 g syrovátky ve
100 ml teplé pitné vody) nebo směs rekombinované syrovátky a mléka v poměru 75 %
syrovátky a 25 % mléka a 50 % syrovátky a 50 % mléka. Po celou dobu experimentů byl
používán stejný typ mléka a to Jihočeské lahodné mléko polotučné, vysokotepelně
pasterované od mlékárny Madeta a. s. U všech typů vzorků následovala pasterace při teplotě
78 °C po dobu 30 sekund.
Na základě konzultací s odborníky z Výzkumného ústavu mlékárenského (VÚM) byly
vybrány 4 nejběžnější typy jogurtové kultury a to WV2, J2, RX a KAN IV (Laktoflora,
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Milcom a.s.). Ve všech případech se jedná o směsné jogurtové kultury, které jsou tvořeny
kmeny: Lactobacillus delbrüeckii subsp. Bulgaricus a Streptococcus thermophilus. Samotná
syrovátka a směsi syrovátky a mléka byly za aseptických podmínek očkovány jednotlivými
typy kultur (1% zákys) a kultivovány při 43 °C po dobu 4 hodin. Doba kultivace je výrobcem
(VÚM) doporučena u těchto typů jogurtové kultury 3,5 až 4,5 hodiny.
V experimentu byly v přesných hodinových intervalech odebírány vzorky během fermentace
a titrační metodou podle Luff-Schoorla byl stanoven celkový obsah redukujících sacharidů.
Průběh fermentace byl dále monitorován na základě změn titrační a aktivní kyselosti
syrovátkových nápojů. Na základě získaných výsledků bylo diskutováno případné doporučení
takovýchto fermentovaných syrovátkových nápojů pro osoby trpící laktózovou intolerancí.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Během fermentace byla sledována aktivní kyselost pomocí pH metru v přesných hodinových
intervalech. Z hodnot uvedených v tabulce I je patrné, že vzorky fermentované kulturou
KAN IV dosáhly po 4 hodinách fermentace nejnižší hodnoty pH. Vzorky s ostatními typy
jogurtové kultury vykazovaly vzájemně podobné hodnoty pH.
Tabulka 1: Změny aktivní kyselosti (pH) během fermentace
t
[h]

KAN IV
100 %
25 % 50 %
syrovátky mléka mléka

100 %
syrovátky

RX
25 %
mléka

50 %
mléka

100 %
syrovátky

WV2
25 % 50 %
mléka mléka

100 %
syrovátky

J2
25 %
mléka

50 %
mléka

0

6,26

6,39

6,41

6,26

6,48

6,5

6,38

6,41

6,43

6,33

6,57

6,57

0+

6,19

6,37

6,36

6,24

6,37

6,5

6,28

6,28

6,37

6,28

6,43

6,52

1

5,89

6,24

6,14

5,96

6,25

6,3

5,94

6,04

6,30

5,84

6,31

6,36

2

4,74

5,76

6,08

5,85

6,10

6,2

5,87

6,02

6,26

5,80

6,28

6,30

3

4,23

4,48

4,94

5,80

6,01

6,10

5,77

5,95

6,18

5,68

6,15

6,22

3,99
4,31
4,36
5,15
5,68
t = doba fermentace
0 = hodnota před přídavkem zákysové kultury
0+ = hodnota po přídavku zákysové kultury

6,00

5,22

5,32

5,87

4,86

5,34

5,77

4

Obdobné výsledky byly zjištěny i v případě hodnot titrační kyselosti (tabulka II), kde výrazně
vyšší hodnoty SH vykazovaly opět vzorky s kulturou KAN IV. Dá se proto usuzovat, že tento
typ jogurtové kultury prokysává nejrychleji ze všech čtyř sledovaných kultur.
Hodnoty změn obsahu redukujících sacharidů zjištěné titrační metodou podle Luff-Schoorla
a vyjádřené jako obsah laktózy jsou uvedené v tabulce III. Protože je kromě laktózy touto
metodou stanovován i obsah fermentací vzniklých redukujících monosacharidů, neprojeví se
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při sledování procesu fermentace primární rozklad laktózy na glukózu a galaktózu, ale až
jejich následná metabolická přeměna na kyselinu mléčnou.
Tabulka 2: Změny titrační kyselosti (v SH) během fermentace
KAN IV
t
100 %
[h] syrovátky

RX
25 % 50 % 100 %
mléka mléka syrovátky

25 %
mléka

WV2
50 % 100 %
mléka syrovátky

25 %
mléka

50 %
mléka

J2
100 %
syrovátky

25 %
mléka

50 %
mléka

0

6,71

6,71

8,94

6,26

6,26

8,94

6,15

6,48

6,48

5,98

6,71

6,45

0+ 8,05

7,16

8,05

7,16

7,16

7,16

6,04

7,32

6,93

6,37

6,99

6,82

1

9,17

7,16

8,50

8,05

8,05

7,83

7,16

7,83

7,60

7,27

8,27

7,88

2

16,55

11,63

8,94

8,49

8,61

8,27

7,82

8,72

8,94

7,99

8,44

8,34

3

25,49

23,25

22,80

9,28

9,17

8,94

8,50

9,84

9,39

10,41

9,61

9,36

4

27,06
27,50 30,90 13,86
11,85
t = doba fermentace
0 = hodnota před přídavkem zákysové kultury
0+ = hodnota po přídavku zákysové kultury

10,34

13,19

15,09

11,35

17,27

17,41

12,8

U vzorků, kde byla přidána kultura KAN IV došlo během fermentace k největšímu úbytku
redukujících cukrů, a to v průměru o 0,6 %. U vzorků s kulturou RX došlo k úbytku
v průměru o 0,42 % a u ostatních vzorků byl pokles velice nízký až nepatrný. Obsah
redukujících sacharidů byl opět nejnižší u vzorků s přídavkem 50 % mléka.
Přepočteme-li, za předpokladu homofermentativní přeměny 1 molekuly laktózy na
4 molekuly mléčné kyseliny, hodnoty největší změny titrační kyselosti u kultury KAN IV
(rozdíl 22 SH), vyjde nám, že tato změna odpovídá úbytku 0,47 % laktosy. Tento rozdíl
koreluje s hodnotou úbytku redukujících sacharidů, ale je celkově poměrně velmi nízký ta to,
abychom mohli tyto výrobky jednoznačně zařadit jako bezproblémové pro lidi trpící
laktosovou intolerancí. Nesporným přínosem je ale konzumace kultur, které obsahují enzym
laktázu a štěpení laktózy v lidském trávicím traktu napomáhají.
Tabulka 3: Změny obsahu redukujících sacharidů (v %) během fermentace zjištěné metodou
Luff-Schoorla
KAN IV
t
100 %
[h] syrovátky

25 %
mléka

RX
50 % 100 %
mléka syrovátky

25 % 50 %
mléka mléka

WV2
100 %
syrovátky

J2
25 % 50 % 100 %
mléka mléka syrovátky

25 %
mléka

50 %
mléka

0

6,80

6,95

5,70

6,62

5,98

5,02

6,43

5,99

5,43

6,69

6,13

5,65

0+ 6,75

6,97

5,65

6,31

5,95

5,01

6,47

6,00

5,47

6,62

5,96

5,62

1

6,53

6,88

5,47

6,30

5,96

5,23

6,45

6,04

5,49

6,62

6,14

5,68

2

6,24

6,38

5,24

6,13

5,91

4,99

6,43

6,00

5,37

6,57

6,03

5,64

3

6,89

6,16

5,26

6,13

5,91

4,74

6,39

5,94

5,43

6,55

6,00

5,60

4

6,14
6,27
5,24
6,00
5,62
t = doba fermentace
0 = hodnota před přídavkem zákysové kultury
0+ = hodnota po přídavku zákysové kultury

4,74

6,37

5,88

5,42

6,53

6,03

5,56
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ZÁVĚR
Podstatou práce bylo sledování změn obsahu laktózy v syrovátkových nápojích během
fermentace při použití různého složení výchozí suroviny a různých typů termofilních
jogurtových kultur. Byly sledovány kysací křivky vzorků syrovátky a mléka spolu se
změnami sacharidů během fermentace pomocí titrační metody podle Luff-Schoorla. Ze
zjištěných výsledků lze konstatovat, že k největším změnám došlo u kultury KAN IV. Nápoje
tohoto typu ale nemohou být jednoznačně doporučeny osobám trpícím laktózovou intolerancí,
protože i po 4 hodinové fermentaci zůstává většina laktózy v nápoji nerozštěpena.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného záměru MŠMT č. MSM 6046070901.
SOUHRN
Sladká syrovátka je vedlejším produktem při výrobě sýrů. Mléčná syrovátka je důležitým
zdrojem laktózy, vápníku, mléčných proteinů a rozpustných vitaminů, které způsobují, že
tento produkt může být zahrnut mezi funkční potraviny a zdroj plnohodnotných živin.
Velká část syrovátky se v současné době využívá jako krmivo – v tekuté, zahuštěné nebo
sušené formě. Vzhledem k velkému objemu výroby sýrů, tvarohů a tím i syrovátky, jakož
i faktu, že syrovátka obsahuje řadu nutričně cenných látek, se hledají další možnosti využití
syrovátky nejen pro krmné účely.
Sušená syrovátka má využití jako aditivum do mnoha potravinářských výrobků, ale její
výroba je energeticky náročná. Jednou z dalších možností využití syrovátky je výroba
syrovátkových nápojů nebo nápojů na bázi směsi sladké syrovátky a mléka. Podstatou práce
bylo sledování změn obsahu laktózy v syrovátkových nápojích během fermentace
termofilními mlékařskými kulturami. Pro fermentaci byly použity 4 nejčastější typy jogurtové
kultury, v přesných hodinových intervalech byly sledovány změny titrační a aktivní kyselosti
a změny obsahu laktózy titrační metodou podle Luff-Schoorla. Na základě získaných
výsledků byla diskutována vhodnost použití fermentovaných syrovátkových nápojů pro osoby
trpící laktózovou intolerancí.
Klíčová slova: syrovátka, fermentace, laktóza, syrovátkové nápoje, termofilní kultury
LITERATURA
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REZISTENTNÍ ŠKROB V BRAMBORÁCH A VÝROBCÍCH Z BRAMBOR
RESISTANT STARCH IN POTATOES AND POTATOES PRODUCTS
Dobromila Leitnerová - Jana Dostálová – Jozef Záhorský
Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,
166 28 Praha 6 - Dejvice

Abstract
Potatoes are the important source of resistant starch. Aim of this study was determination
of resistant starch in fresh, cooked and stored cooked potatoes, french fries, chips and instant
mashed potatoes bought on Czech retail. The contents of resistant starch in potatoes were
higher after cooking and the highest contents were in the samples stored in the refrigerator.
The contents of resistant starch in instant mashed potatoes or in french fries were nearly
similar with the contents in cooked potatoes, in chips were the contents of resistant starch
lower.
Keywords: resistant starch, potatoes, mashed potatoes, french fries, chips
MATERIÁL A METODY
Brambory a výrobky z brambor byly zakoupeny v prvním čtvrtletí roku 2009 v tržní síti ČR.
Seznam analyzovaných vzorků je uveden v tabulce I.
Tabulka 1 Analyzované vzorky

Brambory
Hranolky

Chipsy

Sušené
bramborové
kaše

3. 3. 2010

Název výrobku
Brambory varný typ C
Brambory varný typ B
Zmrazené hranolky Nowaco
Zmrazené hranolky do trouby
Friall
Bohemia chips solené
Pringles original (solené
bramborové chipsy)
Bio Amylon, bramborová kaše s
mlékem
Maggi, bramborová kaše
Amylon, bramborová kaše s
mlékem
Vitana, bramborová kaše s
mlékem
Natura, bramborová kaše
Knorr, bramborová kaše

131

Výrobce, země původu
AHOLD Czech Republic, ČR
VESA Velhartice a.s., ČR
Nowaco Czech Republic s.r.o., ČR
Friall s.r.o., ČR
Intersnack a.s., ČR,
Procter & Gamble – Rakona, s.r.o., ČR
Amylon a.s., ČR
Nestlé Česko s.r.o., ČR
Amylon a.s., ČR
Vitana a.s., ČR
Natura a.s., ČR
Unilever s.r.o., ČR
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U zakoupených výrobků byl stanoven obsah rezistentního škrobu enzymovou metodou dle
AOAC 2002.02. Vzorek byl inkubován po dobu 16 hodin při 37 °C s pankreatickou αamylasou a amyloglukosidasou, přičemž došlo k hydrolýze rozpustného škrobu na glukosu.
Peleta, která zůstala po hydrolýze, představovala rezistentní škrob a byla rozpuštěna
hydroxidem draselným a následně inkubována při 50 °C s amyloglukosidasou v pufru acetátu
sodného. Hydrolýzou uvolněná glukosa byla stanovena spektrofotometricky při 510 nm.
Obsah rezistentního škrobu (RS) byl stanoven u syrových brambor, u brambor uvařených
a následně u brambor uvařených a skladovaných v chladničce při teplotě 4 °C po dobu 24
hodin (simulace situace, kdy jsou brambory uvařeny, ochlazeny a uchovávány v chladničce
do druhého dne například k přípravě bramborového salátu). Obsah RS byl stanoven rovněž
u hranolků, a to u zmrazených hranolků, hranolků pečených v elektrické troubě a hranolků
smažených na pánvi ve vrstvě tuku a dále u pečených i smažených hranolků skladovaných
při 65 °C po dobu 4 hodin (simulace situace, kdy ve stravovacích službách mohou být pokrmy
skladovány nejdéle 4 hodiny při teplotě minimálně 65 °C). Sušené bramborové kaše a chipsy
byly analyzovány ve formě, v jaké byly zakoupeny.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Při stanovení rezistentního i rozpustného škrobu u jednotlivých vzorků byla vždy provedena 2
paralelní stanovení.
Rezistentní škrob přítomný v bramborách je typu 2 – tedy škrob přítomný ve formě
škrobových zrn, ve kterých je škrob pevně sbalen v paprskovitém tvaru, což způsobuje
odolnost vůči trávicím enzymům. Vysoká odolnost vůči trávicím enzymům je dána také
vysokým obsahem amylosy, jejíž obsah v bramborách je přibližně 20-23 % z celkového
škrobu. Vysoké odolnosti vůči trávicím enzymům odpovídá i zjištěný obsah RS u syrových
brambor. V následující tabulce II jsou uvedeny obsahy rezistentního škrobu u dvou různých
analyzovaných varných typů brambor vyjádřených jako % rezistentního škrobu z celkového
obsahu škrobu. Celkový obsah škrobu vyjádřený na sušinu byl vyšší u varného typu C.
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Tabulka 2 Obsah rezistentního škrobu v bramborách
Brambory
Obsah RS [% z celkového obsahu škrobu]
Brambory v syrovém stavu
Uvařené brambory
Uvařené brambory skladované při 4°C po dobu 24 hodin

varný typ B

varný typ C

85,5
4,4
8,7

87,1
4,9
7,5

Během vaření dochází k želatinaci škrobových zrn, čímž se škrob stává stravitelným.
Po uvaření brambor a jejich postupném ochlazování dochází k přeměně škrobu na formu RS3
– retrogradovaný škrob, kdy dojde k vyluhování amylosy ze škrobových zrn do roztoku a při
ochlazení se polymerové řetězce začnou přeskupovat do dvoušroubovic stabilizovaných
vodíkovými vazbami. To potvrzují i výše uvedené výsledky stanovení, ve kterých je patrné,
že skladováním uvařených brambor v chladničce došlo ke zvýšení obsahu RS.
Vzhledem k tomu, že RS se vyskytuje i v technologicky upravených potravinách, byl
zjišťován jeho obsah v technologicky zpracovaných bramborách ve formě sušených
bramborových kaší, chipsů a hranolků. V tabulce III jsou uvedeny obsahy RS v chipsech a
kaších, v tabulce IV jsou uvedeny obsahy v hranolkách.
Tabulka 3 Obsah rezistentního škrobu v chipsech a sušených bramborových kaších
Výrobky
Chipsy

Sušené bramborové kaše

Bohemia chips solené
Pringles original
Bio Amylon s mlékem
Maggi
Amylon s mlékem
Vitana s mlékem
Natura
Knorr

Obsah RS [% z celkového obsahu
škrobu]
2,8
2,3
3,9
2,3
3,4
4,8
6,0
4,2

Obsahy RS v chipsech byly ve srovnání s uvařenými brambory přibližně poloviční, což si lze
dle literatury vysvětlit tím, že vliv na obsah RS má tloušťka vzorku (čím je tloušťka vzorku
menší, tím je nižší obsah RS).
Obsah RS v sušených bramborových kaších komerčně dostupných na českém trhu je
srovnatelný s obsahy RS v uvařených bramborách. Rozdílné hodnoty RS u jednotlivých kaší
mohou být dány odlišným složením jednotlivých výrobků, neboť obsahují buď sušené
brambory nebo bramborové vločky, ve kterých jsou kromě většinového podílu sušených
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brambor přítomny také antioxidanty, barviva, emulgátory a konzervanty. Bramborové kaše
Vitana a Natura obsahující bramborové vločky měly vyšší obsah RS než ostatní kaše
vyrobené ze sušených brambor.
Tabulka 4 Obsah rezistentního škrobu v hranolkách
Hranolky
Obsah RS [% z celkového obsahu škrobu]
Zmrazené hranolky
Hranolky pečené v elektrické troubě
Hranolky smažené na pánvi ve vrstvě tuku
Pečené hranolky v troubě skladované při 65°C po dobu 4
hodin
Smažené hranolky na pánvi ve vrstvě tuku skladované při
65°C po dobu 4 hodin

Nowaco

Friall

14,4
13,2
9,8

13,4
9,2
7,3

12,2

8,4

8,5

6,9

Hranolky Friall obsahovaly ve srovnání s hranolkami Nowaco nižší obsah RS, což může být
dáno technologií výroby těchto hranolků. Goni a kolektiv ve své studií uvádí, že pokud byly
vzorky brambor před smažením dehydratovány, tak došlo ke zvýšení obsahu RS. Při
skladování hranolků pečených v elektrické troubě i hranolků smažených na pánvi po dobu 4
hodin při 65 °C byl obsah škrobu ve srovnání s čerstvě upečenými či usmaženými hranolkami
nižší, což odpovídá tomu, že při teplotách vyšších než 30 °C dochází k potlačení retrogradace
a za teplot kolem 65°C retrogradace již neprobíhá.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že uvařené brambory a výrobky z brambor
jsou významným zdrojem rezistentního škrobu. Pravidelná konzumace potravin s obsahem
rezistentního škrobu má pozitivní vliv na mikroflóru tlustého střeva.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou grantu MŠMT ČR MSM 6046137305.

SOUHRN
Rezistentní škrob se řadí spolu s dalšími rostlinnými polysacharidy mezi vlákninu potravy.
Jedná se o nestravitelnou část škrobu, která není trávena v tenkém střevě člověka.
Obsah rezistentního škrobu byl stanoven v bramborách a výrobcích z brambor –
v bramborových hranolcích, sušených bramborových kaších a bramborových chipsech
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zakoupených v české obchodní síti v roce 2009. Stanovení bylo provedeno použitím
enzymového setu dodávaného firmou Megazyme International Ireland, Ltd.
Změny obsahu rezistentního škrobu v bramborách byly sledovány po jejich uvaření
a následném skladování za různých podmínek. U bramborových hranolků byly sledovány
změny obsahu rezistentního škrobu při různých technologických úpravách a následném
skladování.
Po uvaření brambor došlo k výraznému snížení obsahu rezistentního škrobu (více než
dvacetinásobně) na 4,6 % rezistentního škrobu z celkového obsahu škrobu. Při následném
skladování uvařených brambor v chladničce se obsah rezistentního škrobu zvýšil dvojnásobně
ve srovnání s obsahem zjištěným v uvařených bramborách. V sušených bramborových kaších
byl obsah rezistentního škrobu srovnatelný s obsahem zjištěným v uvařených bramborách.
V bramborových chipsech se obsah rezistentního škrobu pohyboval v rozmezí 2,3 – 2,8 %
z celkového obsahu škrobu. U bramborových hranolků pečených v troubě byl obsah
rezistentního škrobu přibližně o 3 % z celkového obsahu škrobu vyšší než u hranolků
smažených na pánvi.
Klíčová slova: rezistentní škrob, brambory, bramborové kaše, hranolky, chipsy
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VYUŽITÍ NIR SPEKTROSKOPIE PŘI KONTROLE FALŠOVÁNÍ MÁSLA
ROSTLINNÝMI TUKY
THE USE OF NIR SPECTROSCOPY VERIFYING THE ADULTERATION OF
BUTTER BY VEGETABLE FATS
Táňa Lužová1 – Květoslava Šustová1 – Marcela Králíková1 – Kristýna Hrnčířová1
1Ústav

technologie potravin, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of this work was to investigate the potencial of the near infrared spectroscopy
technique to distinguish butter from another fats and the feasibility to check the butter
quality. The major advantage of NIR spectroscopy is that usually no sample preparation is
necessary, hence the analysis is simple, fast and can be carried out online. Samples were
analyzed with a FT NIR Antaris analyzer, that works in range 4000- 10000 cm-1. The result
shows, that NIR spectroscopy can be used routinely for the quality analysis of butter.
Keywords: butter, NIR spectroscopy,diskriminant analysis
MATERIÁL A METODY
V našem výzkumu jsme vyzkoušeli schopnost NIR spektrofotometru rozlišit másla
vyráběná výhradně z mléčného tuku od směsných tuků dostupných na trhu. Byla měřena
másla stolní, čerstvá, tříčtvrtětučná, másla s obsahem i bez obsahu soli, a ztužené tuky.
K měření NIR spekter byl použit analyzátor FT NIR Antaris firmy ThermoNicolet
pracující v rozsahu vlnočtů 4000 - 10000 cm-1 v režimu reflektance s rozlišením 4, počtem
scanů 80. Vzorky másla i tuků se nechaly změknout při pokojové teplotě. Plátek másla o
velikosti 1 cm byl nanesen na Petriho misku, překryt alobalem a zatížen zpětným zrcátkem.
Spektra byla měřena na integrační sféře, každý vzorek 2x. K vyhodnocení bylo následně
použito průměrné spektrum. Program TQ ANALYST pomocí metody diskriminační analýzy
vytvořil kalibrační modely.
Diskriminační analýza je spektrální klasifikační technika založená na schopnosti
rozlišit spektra podle kvality tím, že určí třídu, která je nejpodobnější posuzovanému spektru
vzorku. Třídy jsou popsány standardy, jež tvoří shluk (cluster) kolem těžiště třídy. Přítomnost
diskriminačního kříže ukazuje na velkou rozdílnost porovnávaných vzorků (RŮŽIČKOVÁ et
al., 2006).

3. 3. 2010

136

MENDELU

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

Diskriminační analýzou bylo zjišťováno, zda je přístroj schopný rozeznat máslo od
směsných a ztužených tuků.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledkem diskriminační analýzy mezi máslem a směsným tukem je úplné oddělení
clusterů a přítomnost diskriminačního kříže, což svědčí o výrazném rozdílu mezi vzorky
(Obr.1). Podobného výsledku dosáhla i diskriminační analýza provedená u másla a ztuženého
tuku (Obr.2). Diskriminační analýza mezi směsným a ztuženým tukem (Obr.3) nebyla tak
jednoznačná jako v předchozím dvou případech. I tak je ale rozdělení clusterů poměrně
zřetelné.
Jak uvedli SATO a KAWANO (1990), pomocí NIR spektroskopie je možné odhalit již
3% obsah cizího tuku v másle a to velmi jednoduše, rychle a nedestruktivně.

Obr.1: Diskriminační analýza mezi máslem (□) a směsným tukem (∆)

3. 3. 2010

137

MENDELU

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

Obr.2: Diskriminační analýza mezi máslem (□) a ztuženým tukem (∆)

Obr.3: Diskriminační analýza mezi ztuženým (□) a směsným tukem (∆)
ZÁVĚR
Pomocí metody diskriminační analýzy byla ověřována schopnost NIR spektroskopie
odlišit máslo od směsných a ztužených tuků. Rozdělení jednotlivých vzorků do clusterů
poměrně jednoznačně potvrdilo možnost využití NIR spektroskopie k rozlišení různých druhů
tuků a zároveň poukázalo na potenciál této metody pro odhalování falšování másla.
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SOUHRN
Práce se zabývá možností využití blízké infračervené spektroskopie při detekci másla
od jiných tuků. Hlavní výhoda metody spočívá v jednoduché, rychlé analýze bez náročné
přípravy vzorku. Vzorky másel, ztužených a směsných tuků byly analyzovány na FT NIR
Antaris analyzátoru, pracujícího v rozsahu vlnočtů 4000 – 10 000 cm-1. Pomocí metody
diskriminační analýzy byly vytvořeny patřičné kalibrační modely. Přístroj byl natolik citlivý,
že byl schopen bezpečně rozeznat máslo od směsného i ztuženého tuku. Na základě výsledků
lze konstatovat, že NIR spektroskopie je vhodnou metodou pro analýzu kvality másla.
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ
VLASTNOSTI VAJEČNÝCH HMOT
FACTORS INFLUENCING TECHNOLOGICAL PROPERTIES
OF LIQUID EGG PRODUCTS
Šárka Nedomová – Jana Simeonovová
Ústav technologie potravin, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
This work was aimed technological characteristics of egg products measured by foamability
and index of persistence albumen’s foam. Technological characteristics were tested with
different length of whipping (2, 4 and 6 min), different temperature (4, 12, 20 and 58 °C),
with water addition (20 and 40 %), salt addition (5 a 8 %), sugar addition (10, 20, 30 and 40
%), yolk addition (1 and 5 %). Between the length of whipping 2 min and 4 min was no
statistically significant difference. The biggest volume was at 6 min whipping. Foamability
was highest in temperature 58 °C. The addiction of water increased foamability, but decreased
the persistence of foam. The addition of salt increased volume and persistence of foam. The
addiction of sugar had positive influence on persistence of foam. Yolk content decreased
foamability and persistence of foam.
Keywords: eggs products, egg white, additives, foamability, foam stability
MATERIÁL A METODY
Většina skořápkových vajec se v současnosti zpracovává na vaječné hmoty různého
typu, které jsou snáze použitelné v potravinářské výrobě než skořápková vejce.
Nejdůležitějšími vlastnostmi vaječných hmot využitelnými při výrobě potravin jsou tvorba
gelu (např. krekry, sušenky), tvorba pěny (např. piškoty) a emulgační vlastnosti (majonézy,
dresinky, omáčky). Mezi nejdůležitější technologické vlastnosti vaječného bílku patří tvorba
pěny, která se uplatňuje se v potravinářských technologiích při výrobě pekařských a
cukrářských výrobků (při výrobě třeného a šlehaného pečiva, zmrzliny, krémů, pěn, desertů,
cukrovinek atd.). Naopak je nežádoucí při zpracování vajec, např. při míchání, čerpání,
pasteraci apod. Technologické vlastnosti bílku závisí na různých faktorech – na věku nosnic
(Hammershøj a Qvist, 2001; Silversides a Budgell, 2004), délce skladování vajec (Hatta et al.,
1997; Alleoni a Antunes, 2004; Jones, 2007), na pH bílku (Conrad, 1991; Damodaran, (1989);
Baldwin, (1986), na přídavku různých látek (Oldham et al., 2008) i na způsobu konzervace
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vajec (Min et al.; 2005). Z hlediska jakosti a technologické využitelnosti se u bílku posuzuje
schopnost tvorby pěny, tzv. šlehatelnost a trvanlivost pěny.
Vaječné hmoty byly v naší práci připraveny ze skořápkových vajec snesených
hybridem ISA Brown. Nosnice byly chovány v klecovém chovu, vejce byla odebrána ve
34. týdnu snášky. Po odebrání vajec byla vejce skladována při nekolísavé teplotě 6 °C.
Vaječné hmoty byly pro každé stanovení připraveny z důkladně zhomeogenizovaného bílku
30 vajec. U bílků bylo stanoveno pH a sušina bílku. 100 ml vzorku vaječného bílku bylo po
vytemperování na požadovanou teplotu šleháno do vytvoření pěny za vybraných podmínek –
při rozdílné délce šlehání (2 min, 4 min, 6 min), různé teplotě šlehání (4 °C, 12 °C, 20 °C,
58 °C), s přídavkem vody do bílku (20 %, 40 %), s přídavkem NaCl (5 %, 8 %), s přídavkem
cukru (10 %, 20 %, 30 %, 40 %) a přídavkem žloutku (1 %, 5 %).
Po 30 min a 60 min stání pěny byl objem zkapalněného bílku zjištěn odlitím do
odměrného válce. Následně byl ze zjištěných objemů vyjádřen index šlehatelnosti, index
trvanlivosti pěny po 30 a 60 min dle následujících vzorců dle Simeonové et al. (2003):

Index šlehatelnosti: Iš =

V2
 100 [%]
V1

V1 = objem bílku před našleháním (ml)
V2 = objem bílku po našlehání (ml) = objem pěny
,
V2 − V1
 100 [%]
Index trvanlivosti pěny: Itrv. =
V1
,
V1 = objem zkapalněného bílku po ½ h (po 1 h) (ml).

VÝSLEDKY A DISKUZE
Vliv délky šlehání na technologické vlastnosti vaječných hmot
Průměrné indexy šlehatelnosti se pohybovaly v rozmezí od 503 - 540 %, což znamená
že při šlehání bílku zvětšil bílek svůj objem 5 až 5,4násobně, což jsou mnohem nižší hodnoty
šlehatelnosti než uvádí ostatní autoři (Simeonovová et al., 2003; Jones, 2007). Nejnižší index
šlehatelnosti byl zaznamenán při délce šlehání 2 minuty, nejvyšší index šlehatelnosti při délce
šlehání 6 minut (viz tab. 1). Index trvanlivosti pěny po 30 min se pohyboval v rozmezí od 472
- 497 %, index trvanlivosti pěny po 60 min 444 – 472 % - při delším šlehání se trvanlivost
pěny zvyšovala. Statisticky průkazné a vysoce rozdíly mezi technologickými vlastnostmi
ovlivněnými délkou šlehání jsou uvedeny v tab. 1. Délka šlehání tedy ovlivňuje významně
šlehatelnost bílku, což uvádí i Baldwin (1986).
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Tab. 1. Technologické vlastnosti bílku při různé délce šlehání

Délka šlehání

Index trvanlivosti
pěny
po 60 min [%]
463,9 ± 6,4Bc

2 min (A)

Index šlehatelnosti
[%]
503,3 ± 35,8C

Index trvanlivosti pěny
po 30 min [%]
486,7 ± 5,6Bc

4 min (B)

520,0 ± 17,3

472,4 ±16,0A

443,8 ± 1,6A

497,3 ± 8,7a

471,9 ± 14,9a

6 min (C)
540,0 ± 16,7A
abc
(P<0.05); ABC (P<0.05)

Vliv teploty šlehání na technologické vlastnosti vaječných hmot
Technologické vlastnosti bílku při různé teplotě šlehání jsou uvedeny v tab. 2., kde je
dobře patrný nárůst objemu pěny v závislosti na teplotě šlehané hmoty. Průměrné indexy
šlehatelnosti se pohybovaly v rozmezí od 480 - 600 %. Nejnižší index šlehatelnosti byl
zaznamenán při teplotě šlehání 4 °C, nejvyšší index šlehatelnosti při teplotě šlehání 58 °C.
Průměrné indexy trvanlivosti pěny po 30 min se pohybovaly v rozmezí od 480 - 500 % nejnižší index trvanlivosti pěny po 30 minutách byl zaznamenán u vzorku o teplotě 4 °C,
nejvyšší u vzorku o teplotě 58 °C. Průměrné indexy trvanlivosti pěny po 60 min se
pohybovaly v rozmezí od 477 - 586 % v závislosti na teplotě šlehání. Stejně jako po 30
minutách i po 60 minutách byl zaznamenán nejnižší index trvanlivosti pěny u vzorku o teplotě
4 °C; nejvyšší u vzorku o teplotě 58 °C, což bylo způsobenou koagulací bílkové pěny.
Statisticky průkazné a vysoce průkazné rozdíly jsou uvedeny v tab. 2. Teplota šlehání
ovlivňuje šlehatelnost bílku, což uvádí i Stadelman a Cotterill (1994).
Tab. 2. Technologické vlastnosti bílku při různé teplotě šlehání
Teplota šlehání

Index šlehatelnosti
[%]

Index trvanlivosti pěny Index trvanlivosti pěny
po 30 min [%]
po 60 min [%]

4 °C (A)

480,0 ± 15,8D

480,0 ± 15,4BcD

477,8 ± 2,9BCD

12 °C (B)

540,0 ± 12,3

497,3 ± 15,0AC

471,9 ± 14,9ACD

20 °C (C)

500,0 ± 14,7

495,0 ± 1,7aBd

479,3 ± 2,9ABD

600,0 ± 13,0Ac

583,7 ± 9,8ABC

58 °C (D)
600,0 ± 12,4A
abcd
(P<0.05); ABCD (P<0.05)
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Vliv přídavku vody na technologické vlastnosti vaječných hmot
Do vaječného bílku bylo před šleháním přidáno 20 a 40 % destilované vody. Průměrné
indexy šlehatelnosti se pohybovaly v rozmezí od 537 - 680 %. Vliv přídavku vody na objem
bílkové pěny je uveden v tab. 3, kde je dobře patrný nárůst objemu pěny v závislosti na %
množství přidané vody. Stejně jako po 30 i po 60 min stání vzorku bylo více zkapalněného
bílku naměřeno u vzorku s vyšším přídavkem vody, což popsal i Baldwin (1986), který přímo
uvedl, že přídavek vody vyšší než 40 % způsobí, že se tekutina od pěny oddělí. Vysoce
průkazný rozdíl byl zjištěn u indexu šlehatelnosti a trvanlivosti pěny po 30 min (viz tab. 3).
Tab. 3. Technologické vlastnosti bílku při různém přídavku vody

Přídavek vody

Index šlehatelnosti
[%]

bez (A)
20 % (B)

Index trvanlivosti pěny
po 30 min [%]

Index trvanlivosti
pěny
po 60 min [%]

503,3 ± 35,8BC

486,7 ± 5,6 BC

463,9 ± 6,4

587,3 ± 12,7

561,2 ± 26,6

AC

537,6 ± 26,8

640,3 ± 13,6 AB

613,0 ± 13,9

AC

40 % (C)
680,0 ± 17,3AB
abc
(P<0.05); ABC (P<0.05)

Vliv přídavku soli na technologické vlastnosti vaječných hmot
V závislosti na přídavku soli bylo patrné zvýšení objemu bílkové pěny (viz tab. 4).
Stabilita pěny byla prokazatelně vyšší (P <0,05) u vzorku s vyšším přídavkem soli (8 %) než
u vzorku s nižším přídavkem (5 %) soli. Index šlehatelnosti při různém přídavku soli vykázal
vysoce průkazný rozdíl pouze mezi vzorky s přídavkem 5 % a 8 % soli. Rozdíl mezi šleháním
vzorků bez přídavku a při přídavku 5 a 8 % soli nebyl prokázán. U indexu trvanlivosti pěny
po 30 minutách byly zaznamenány vysoce průkazné rozdíly rovněž jen mezi 5% a 8%
přídavkem soli. U indexu trvanlivosti pěny po 60 min nebyly zaznamenány statistické rozdíly
mezi jednotlivými vzorky.
Tab. 4. Technologické vlastnosti bílku při různém přídavku soli

bez (A)

Index šlehatelnosti
[%]
503,3 ± 35,8

Index trvanlivosti pěny
po 30 min [%]
486,7 ± 5,6

Index trvanlivosti
pěny
po 60 min [%]
463,9 ± 6,4

5 % (B)

526,7 ± 23,1C

509,2 ± 22,2C

485,7 ± 21,4

507,3 ± 40,4

490,7 ± 39,3

Přídavek soli

8 % (C)
523,3 ± 40,4
abc
ABC
(P<0.05);
(P<0.05)
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Vliv přídavku cukru na technologické vlastnosti vaječných hmot
Při statistickém hodnocení technologických vlastností vaječných hmot s různým
přídavkem cukru nebyly zjištěny rozdíly v indexu šlehatelnosti, tedy v objemu našlehané
hmoty, ale byly zjištěny statisticky vysoce průkazné rozdíly (P < 0,01) v trvanlivosti pěny po
60 min (viz tab. 5). Průkazný rozdíl nebyl zjištěn pouze mezi vzorkem bez přídavku cukru a
vzorkem s přídavkem cukru 10 %. Přídavek cukru tedy zvýší stabilitu pěny, důležité je však
množství přidaného cukru - malé množství zpevní pěnu nedostatečně, velké množství zase
protrhne blanky bublinek vzduchu.
Tab. 5. Technologické vlastnosti bílku při různém přídavku cukru

bez (A)

Index šlehatelnosti
[%]
503,3 ± 35,8

10 % (B)

483,3 ± 5,7

505,3 ± 62,9

449,3 ± 9,2CDE

20 % (C)

500,0 ± 8,4

493,3 ± 29,0

474,3 ± 11,5ABDE

30 % (D)

508,1 ± 14,0

500,3 ± 17,3

483,3 ± 7,45ABCe

508,6 ± 14,8

495,4 ± 16,6ABCd

Přídavek cukru

40 % (E)
511,8 ± 14,3
abcde
(P<0.05); ABCDE (P<0.05)

Index trvanlivosti pěny Index trvanlivosti pěny
po 30 min [%]
po 60 min [%]
486,7 ± 5,6
463,9 ± 6,4CDE

Vliv přídavku žloutku na technologické vlastnosti vaječných hmot
Triacylglyceroly, cholesterol a fosfolipidy přítomné ve žloutku zhoršují šlehatelnost
bílku. Technologické vlastnosti po přídavku žloutku jsou uvedeny v tab. 6. Šlehatelnost se
rapidně zhoršila až při 5% přídavku žloutku, což odpovídá výsledkům Baldwina (1986) a
Simeonovové et al. (2003), kteří uvádí snížení šlehatelnosti bílku díky přítomnosti žloutků.
Mezi vzorky bez přídavku a vzorky s 1 % přidaného žloutku nebyl prokázán statistický rozdíl.
Obsah sušiny a pH při stanovení technologických vlastností je uveden v tab. 7.
Tab. 6. Technologické vlastnosti bílku při různém přídavku žloutku

bez (A)

Index šlehatelnosti
[%]
503,3 ± 35,8C

1 % (B)

502,7 ± 2,3C

Přídavek žloutku

Index trvanlivosti pěny Index trvanlivosti pěny
po 30 min [%]
po 60 min [%]
C
486,7 ± 5,6
463,9 ± 6,4C

5 % (C)
200,2 ± 8,4AB
abc
(P<0.05); ABC (P<0.05)
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Tab. 7. Obsah sušiny a pH při stanovení technologických vlastností
Sušina bílku [%]
11,70

pH bílku
8,21

ZÁVĚR
Pomocí vhodných přídavků můžeme technologické vlastnosti bílku zlepšit - můžeme
zvýšit objem našlehané bílkové pěny i její trvanlivost. Dle zjištěných výsledků můžeme
doporučit šlehat bílky při chladírenských teplotách (4 °C), pro přípravu solených vaječných
bílků lze využít přídavek soli v množství asi 8 %, k přípravě slazených hmot zase přídavek
cukru v dávce kolem 40 %. Potřebujeme-li hlavně velký objem pěny při spotřebitelském
využití bílků můžeme použít přídavek vody, ale jen v množství do 40 %, jinak dochází velmi
rychle k jejímu oddělení od bílkové pěny. Jednoznačně negativní vliv na technologické
vlastnosti má obsah žloutku v bílku.

SOUHRN
Mezi nejdůležitější technologické vlastnosti vaječného bílku patří tvorba pěny, která
se uplatňuje se v potravinářských technologiích při výrobě pekařských a cukrářských výrobků
(při výrobě třeného a šlehaného pečiva, zmrzliny, krémů, pěn, desertů, cukrovinek atd.).
Z hlediska jakosti a technologické využitelnosti se u bílku posuzuje schopnost tvorby pěny,
tzv. šlehatelnost a trvanlivost pěny. V práci byla sledována šlehatelnost a trvanlivost pěny
bílku při rozdílné délce šlehání (2 min, 4 min, 6 min), různé teplotě šlehání (4 °C, 12 °C,
20 °C, 58 °C), s přídavkem vody do bílku (20 %, 40 %), s přídavkem NaCl (5 %, 8 %),
s přídavkem cukru (10 %, 20 %, 30 %, 40 %) a přídavkem žloutku (1 %, 5 %). Byly zjištěny
statisticky průkazné rozdíly ve šlehatelnosti i trvanlivosti pěny po 30 a 60 min stání ovlivněné
jednotlivými přídavky i podmínkami šlehání.
Klíčová slova: bílek, technologické vlastnosti, index šlehatelnosti, index trvanlivosti pěny
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THE OBJECTIVE MEASUREMENT OF POTATOE´S TEXTURE PROPERTIES
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Abstract
Texture of potatoes is one of the most important characteristics for consumers. This work was
aimed at the objective measurement of texture properties of different varieties of potatoes.
Ten varieties of potatoes - Francisca, Ingrid, Karin, Karlena, Kuras, Marilyn, Secura, Valfi,
Velox and Vendula were studied. It was chosen two types of test – unaxial compression test
and penetration for raw and cooked potatoes tubers or cylindrical specimens (high = 10 mm,
width = 12 mm). Raw tubers penetration test results ranged from 40,2 to 50,7 N; cooked
tubers penetration test results ranged from 5,3 to 14,0 N. Raw cylindrical specimens results
range from 143 to 178 N; cooked specimens 3,4 to 14,9 N. The differences between varieties
were statistically significant. Also statistically differences between types of test were detected.
Keywords: potatoes, texture, objective methods

ÚVOD, MATERIÁL A METODY
Textura potravin je definována jako celkový dojem z vlastností potraviny
hodnocených dotykovými receptory v ústech. Metody texturních analýz je možné rozdělit na
senzorické (subjektivní), které stále patří k základním metodám hodnocení textury potravin a
objektivní (instrumentální). U bramborových hlíz bývá textura považována za jeden z nejvíce
vnímaných znaků - hodnotí se pevnost, konzistence a moučnatost, vlhkost, tvrdost, měkkost
popř. rozvářivost. K objektivní analýze textury brambor jsou využívány metody deformačních
testů (texturometry s uniaxiální deskovou kompresí, popř. penetrace do vařené hlízy, krájecí
testy atd.) (Blahovec et al., 1998), popř. pomocí infračervené spektroskopie, nukleární
magnetické rezonance (Thybo et al., 2003) a mikroskopických technik. Vyjádřením textury je
i varný typ, který je deklarován pro každou registrovanou odrůdu konzumních brambor přímo
na základě senzorické analýzy texturních charakteristik, který usnadňuje orientaci spotřebitele
při nákupu konzumních brambor pro zamýšlené kuchyňské upotřebení. V syrových
bramborách se pektin vyskytuje jako mezilamelový pektin ve formě protopektinu
nerozpustného ve vodě, nebo jako složka vnějších buněčných stěn. Zabezpečuje soudržnost

3. 3. 2010

147

MENDELU

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

buněk (Krkošková, 1986). Fyzikální vlastnosti syrových brambor jsou důležité při krájení
polotovarů z brambor – syrových hranolků, vlnek, kostiček a plátků. Na texturu uvařených
brambor má podstatný vliv intracelulární škrob. Při vaření se pektin odbourává, proto se
buňky lépe od sebe oddělují, což vnímáme jako ztrátu pevnosti, tedy měknutí brambor (Bárta
et al., 2002; Krkošková, 1986).
Cílem práce bylo srovnání různých druhů testů objektivních metod pro měření
texturních vlastností bramborových hlíz. Sledovány byly odrůdy brambor Francisca, Ingrid,
Karin, Karlena, Kuras, Marilyn, Secura, Valfi, Velox a Vendula, které byly vypěstovány
v roce 2008 za shodných podmínek hnojení v lokalitě Žabčice. K testování byly zvoleny testy
penetrační (pronikání sondy do bramborové hlízy) a testy kompresní (unaxiální desková
komprese). Penetrační testy byly provedeny u syrových i vařených hlíz stejných rozměrů, pro
kompresní testy byly ze syrových i vařených hlíz vykrojeny válce o rozměrech: h = 10 mm,
š = 12 mm. Vzorky byly vařeny za konstatních podmínek.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky kompresního testu syrových vzorků různých odrůd brambor, kdy jsou
vzorky definovaného rozměru stlačovány mezi dvěma deskami, jsou znázorněny na obr. 1.
Nejvyšší hodnot u syrových vzorků dosáhla ze sledovaných odrůd odrůda Ingrid (178 N),
nejnižší hodnoty byly zjištěny u odrůdy Vendula (143 N). Mezi odrůdami byly zjištěny
statisticky vysoce průkazné rozdíly (P < 0,01).
Na obr. 2 jsou znázorněny hodnoty kompresního testu vařených vzorků. Nejvyšší
hodnot u vařených vzorků dosáhla ze sledovaných odrůd odrůda Marilyn (14,9 N), nejnižší
hodnoty byly zjištěny u odrůdy Vendula (3,4 N). Mezi odrůdami byly zjištěny statisticky
vysoce průkazné rozdíly (P < 0,01).
Výsledky penetračního testu u syrových hlíz, kdy definovaná sonda proniká do celé
hlízy, jsou znázorněny na obr. 3. Nejvyšší hodnot u syrových hlíz dosáhla ze sledovaných
odrůd odrůda Secura (50,7 N), nejnižší hodnoty byly zjištěny u odrůdy Marilyn (40,2 N).
Mezi odrůdami byly zjištěny statisticky vysoce průkazné rozdíly (P < 0,01).
Na obr. 4 jsou znázorněny výsledky penetračního testu u vařených hlíz. Nejvyšší
hodnot u vařených hlíz dosáhla ze sledovaných odrůd odrůda Valfi (14,0 N), nejnižší hodnoty
byly zjištěny u odrůdy Karlena (5,3 N). Mezi odrůdami byly zjištěny statisticky vysoce
průkazné rozdíly (P < 0,01).
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Obr. 1. Výsledky kompresního testu u syrových vzorků sledovaných odrůd brambor

Obr. 2. Výsledky kompresního testu u vařených vzorků sledovaných odrůd brambor
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Obr. 3. Výsledky penetračního testu u syrových hlíz sledovaných odrůd brambor

Obr. 4. Výsledky penetračního testu u vařených hlíz sledovaných odrůd brambor
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ZÁVĚR
Mezi odrůdami brambor byly zjištěny statisticky vysoce průkazné rozdíly jak u
kompresních i penetračních testů, tak i u syrových a vařených vzorků. Pro hodnocení je dle
výsledků vhodnější využít metodu kompresního testu u připravených vzorků než metodu
penetrační u celých hlíz, kdy se projevuje vysoká variabilita výsledků vzhledem k rozdílné
velikosti hlíz.

SOUHRN
U bramborových hlíz bývá textura považována za jeden z nevíce vnímaných znaků hodnotí se pevnost, konzistence a moučnatost, vlhkost, tvrdost, měkkost popř. rozvářivost.
K objektivní analýze textury brambor jsou využívány metody deformačních testů
(texturometry s uniaxiální deskovou kompresí, popř. penetrace do vařené hlízy, krájecí testy
atd.). Cílem práce bylo srovnání různých druhů testů objektivních metod pro měření
texturních vlastností bramborových hlíz. K testování byly zvoleny testy penetrační (pronikání
sondy do bramborové hlízy) a testy kompresní (unaxiální desková komprese). Sledovány byly
odrůdy brambor Francisca, Ingrid, Karin, Karlena, Kuras, Marilyn, Secura, Valfi, Velox,
Vendula. Mezi odrůdami brambor byly zjištěny statisticky vysoce průkazné rozdíly jak u
kompresních i penetračních testů, tak i u syrových a vařených vzorků.
Klíčová slova: brambory, objektivní metody, textura
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VLIV KARAGENANU NA VNÍMÁNÍ INTENZITY JAHODOVÉHO
AROMA V MODELOVÉM VZORKU PUDINKU
EFFECT OF CARRAGEEN ON THE PERCEIVED INTENSITY
OF STRAWBERRY AROMA IN CUSTARD MODEL SYSTEM
Zdeňka Panovská - Dobromila Leitnerová - Alena Váchová
Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,
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Abstract
The aim of the study was to evaluate the influence of addition of carrageen on sensory
perception of strawberry aroma flavour and other sensory characteristics in custards.
Custard model system was composed of modified tapioca starch, milk, carrageen and sucrose.
Sensory Profile method was used to describe key attributes. Samples with carrageen were
perceived as less intensive than without carrageen.
Keywords: sensory analysis, strawberry aroma, carrageen
ÚVOD
Textura a viskozita potravin hraje velmi významnou roli při jejich oblibě. Studie ukazují, že
látky upravující texturu neovlivňují pouze viskozitu a konzistenci výrobku, ale mohou snížit
intenzitu přítomných chuťových a aromatických látek. Jakým způsobem látky upravující
texturu ovlivňují lidské vnímání chuti a vůně a jak naopak chuťové látky či aroma ovlivňují
lidské vnímání textury je předmětem studia mnohých výzkumných týmů1,2. Už v roce 1956
byla publikována studie, která se zabývala stanovením prahu detekce pro základní chutě jak
v kapalinách, tak v gelech. Autoři ve své práci tvrdili, že chuťový stimul se lépe detekuje
v kapalném prostředí 3. Později Mackey (1958) pozoroval, že chuť kofeinu, chininu a
sacharinu je lépe vnímána ve vodných roztocích než v oleji4. Závěry této studie nebyly
vzhledem k nedokonalosti postupů jednoznačné.
Další významné práce zabývající se touto problematikou byly publikovány v sedmdesátých
letech, kdy např. Marschall a kol. zkoumali vnímání sladké chuti v gelech tvořených pěti
polysacharidy. Zjistili, že intensita sladké chuti byla lépe vnímána v karagenovém gelu a
nejméně v kukuřičném škrobu. Pektin, želatina a agarový gel měly střední hodnoty vnímání
sladkosti. Autoři korelovali subjektivní pocit vnímané sladké chutě s různými fyzikálním
parametry gelů jako je tvrdost, soudružnost apod. Žádný z jednotlivých parametrů nebo
skupiny parametrů nebylo možno použít pro vysvětlení rozdílů ve vnímání sladké chuti.
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Autoři uzavřeli svoji práci tvrzením, že sladkost je vnímána tím více, čím rychleji je gel
rozmělněn v ústní dutině 5.
Pangborn zkoumala,

zda intenzita chuti se ve vodných roztocích

mění v závislosti na

přídavku gum o různých koncentracích. Její data nepotvrdila obecný vliv viskosity na
intensitu chuti. Spíše změny v intensitě chuti mohou být připisovány specifickým interakcím
mezi jednotlivou gumou a individuální chutí. Jenom u citrónové kyseliny se ukázalo slabé
potlačení vnímání kyselé chuti v závislosti na zvyšující se koncentraci roztoku6. Autorka se
tomuto tématu věnovala i v dalších pracích. Rozsah viskozity zkoumaný autory byl však
velmi úzký, protože zahrnoval pouze viskozity běžně používané v nealkoholických nápojích
(0-25 cps)7.
Moskowitz studoval tyto vlivy ve větším rozsahu viskozit od 1 do 1000 cps a 1 - 10 000cps
(viskozita vody až gelu) a zjistil, že intensita vnímané chuti klesá jako funkce viskozity pro
všechny podněty 8.
Také v osmdesátých a devadesátých letech byla tato problematika předmětem zájmu
některých vědců. Po mnoha výzkumech se dospělo k obecnému závěru, že vnímání aroma i
chuti klesá se stoupající viskozitou, ale také další vlivy jako jsou např. vzájemné vazby,
povlak ústní dutiny atd. hrají při vnímání významnou roli 9. Baines a Morfia (1987) zjistili, že
se vnímání sladké chuti a jahodového aroma snižuje v přítomnosti guarové gumy10. Bakker a
spol. (1996) své studie zaměřili na zkoumání časového profilu aroma přidaného do
želatinového gelu. Uvolňování aroma probíhalo pomaleji ze vzorků obsahujících vyšší
koncentraci želatiny. Velký vliv na uvolňování aroma měla rychlost žvýkání vzorků 11.
Maskovací efekt hydrokoloidů závisí na typu a koncentraci hydrokoloidu. V některých
pracích je zmiňováno, že textura gelů může značně ovlivnit uvolňování aromatických
komponent12,13.
Detailní studie o uvolňování limonenu z vodných roztoků polysacharidů a slabých gelů byla
uveřejněna v roce 2003. Na jedné straně byla provedena rheologická měření, která
umožňovala charakterizovat xanthan a galaktomanan (guarová guma a karob) samostatně
nebo ve směsi. Na straně druhé bylo kvantifikováno uvolňování limonenu z matrice použitím
mikroextrakce na tuhou fázi v kombinaci s plynovou chromatografií. Všechny výsledky
ukázaly velké rozdíly v uvolňování limonenu v závislosti jak na složení matrice, tak na
viskozitě roztoku. Navíc, když v médiu došlo k synergistickým interakcím mezi
polysacharidy výsledek ukazoval, že uvolňování bylo značně sníženo. To ukazuje, že
uvolňování těkavých látek není ovlivněno jenom sférickými jevy, ale také výskytem
specifických interakcí, které nejsou zcela objasněny. V každém případě zde svoji roli hrají
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dva hlavní mechanismy: difusní pokles v mediu a molekulární interakce mezi aromatickou
sloučeninou a matricí14. Hollywood a spol. (2002) se ve své práci zaměřili na sledování
intenzity sladké chutě a aroma ve vzorcích obsahujících různé koncentrace hydroxypropylmethycelulosy (HPMC). Aroma a sladká chuť byly hodnoceny metodou odhadu magnitudy.
Koncentrace těkavých látek v dechu hodnotitelů byla navíc sledována pomocí MS Nose. Při
nízkých koncentracích HPMC byla vnímaná intenzita aroma stejná, ale při vyšších
koncentracích HPMC intenzita vnímaného aroma klesala. Intenzita sladké chuti vzorku
vykazovala stejný vzorec chování. Koncentrace těkavých látek v dechu hodnotitelů se
neměnila ani se stoupající koncentrací HPMC 15.
CÍL PRÁCE
Pomocí senzorické analýzy porovnat modelové vzorky pudinku a zjistit vliv přídavku
karagenanu na vnímání vybraných parametrů.
MATERIÁL A METODY
Příprava modelové směsi tzv. puding
Rozpis surovin v g/100 g pudingu:
4 g tapiokového škrobu (Cerestas Creamlex C*75720, Zurich, Švýcarsko), 5 g sacharosy, 0,01
g –karagenanu (Swiss Federal Institute of Technology, Institute of Food Science and
Nutrition, Švýcarsko), 0,06 g jahodového aroma, (Givaudan Dubendorf Ltd., Švýcarsko), 90 g
dehydratovaného plnotučného mléka (plnotučné sušené mléko (26% tuku), Friesland Coberco
Dairy Foods, Holandsko), voda. Váha vody se volila tak, aby součet všech surovin byl 100 g
(váha vody je závislá na obsahu vlhkosti škrobu).
Hodnocení modelových vzorků
Hodnocené pudinky měly vždy stejné složení, lišily se pouze v obsahu zahušťovadla
karagenanu. Senzorické hodnocení probíhalo v souladu s normami ISO. Na senzorickém
hodnocení se podíleli zaměstnanci a studující na VŠCHT Praha. První hodnotitelský panel se
skládal ze studentů čtvrtého a pátého ročníku potravinářské fakulty VŠCHT, postgraduálních
studentů a zaměstnanců školy. Všichni hodnotitelé tohoto panelu absolvovali kurs senzorické
analýzy. Jednalo se o 27 hodnotitelů, 25 žen a 2 muži ve věku 22–60 let. Tento panel je
v textu zkráceně označován jako P1.
Druhý hodnotitelský panel byl složen ze studentů prvního ročníku potravinářské fakulty
VŠCHT, v textu označovaných jako P2. Tito hodnotitelé v průběhu semestru prošli základním
senzorickým školením. Panel se skládal z 63 hodnotitelů, 43 žen a 20 mužů, ve věku od 19 do
25 let.
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Při hodnocení pudinků byly podávány vždy dva vzorky v náhodném pořadí – jeden vzorek
obsahoval zahušťovadlo karagenan a druhý je neobsahoval. Hodnotitelé měli prostřednictvím
senzorické profilu zaznamenat příjemnosti a intenzity deskriptorů. Množství podávaného
vzorku bylo 30 ml. Jako neutralizátor chuti byla podávaná voda.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Průměrné hodnoty hodnocených deskriptorů a výběrové směrodatné odchylky jsou uvedeny
v tabulce I a stínováním jsou označeny rozdíly na hladině významnosti 95%.
Jak je ukázáno v tabulce I přídavek karagenanu výrazně ovlivnil nejen hustotu vzorku, ale i
vnímání příjemnosti jahodové chuti. Rozdíly mezi pudinkem s karagenem a pudinkem bez
karagenanu v příjemnosti jahodové chuti a v hustotě vzorku byly statisticky významné.
Vzorek s karagenanem byl vnímán jako hustší, ale měl méně příjemnou jahodovou chuť
oproti pudinku bez karagenanu. Tyto parametry byly statisticky významné u obou panelů.
Panel P2 zaznamenal více rozdílů mezi pudinky zřejmě pro větší počet hodnotitelů. Odlišnosti
byly v příjemnosti vůně, příjemnosti sladké a jahodové chuti a v tučnosti. Pudink bez
karagenanu měl vyšší příjemnost vůně, vyšší byla i příjemnost sladké a jahodové chuti.
Pudink s karagenanem byl oproti druhému vzorku hodnocen jako tučnější.
Tabulka I – Hodnocení pudinků se zahušťovadlem karagenanem a bez zahušťovadla
Panel P1
Deskriptory

bez
karagenanu

Panel P2

s karagenanem

bez
karagenanu

s
karagenanem

x

s

x

s

x

s

x

s

Celková příjemnost chuti

75

4

72

4

66

5

52

5

Celková příjemnost vůně

72

4

73

4

64

4

57

5

Intenzita vůně

41

4

46

5

43

5

42

5

Intenzita sladké chuti

63

4

63

4

60

4

55

5

Příjemnost sladké chuti

67

4

70

4

72

4

61

5

Intenzita jahodové chuti

54

5

49

5

52

5

46

5

Příjemnost jahodové chuti

66

4

55

4

57

5

45

5

Tučnost vzorku

40

5

43

4

51

4

57

4

Hustota vzorku

44

4

74

4

53

4

74

5

x – průměrná hodnota v % stupnice, s – výběrová směrodatná odchylka
Stínováním jsou vyznačeny rozdíly na hladině významnosti 95 %.
3. 3. 2010

155

MENDELU

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

ZÁVĚR
Cílem práce bylo sledování vlivu faktorů na vnímání jahodové chuti v modelovém vzorku.
Koncentrace jahodového aroma byly poměrně nízké. Bylo zjištěno, že karagenan nepříznivě
ovlivňuje příjemnost jahodové chuti. Puding obsahující karagenan byl hodnocen jako méně
příjemný oproti pudingu, který uvedené zahušťovadlo neobsahoval. U pudingu bez
zahušťovadla byla intenzita aroma vnímána intenzivněji než u pudingu s karagenanem, neboť
zesíťovaná struktura karagenanu umožnila zádrž aroma.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla vytvořena za podpory grantu MSM 6046137305
SOUHRN
Látky upravující texturu neovlivňují pouze viskozitu a konzistenci výrobku, ale mohou snížit
intenzitu přítomných chuťových a aromatických látek. Široké uplatnění má karagenan a to jak
v mléčných výrobcích, v sladkém pečivu, želé, cukrářských výrobcích, šlehačce ve sprayi,
některých jogurtech, práškových nápojích a také v dětské výživě a mnoha dalších. Přídavek
karagenanu může mít vliv nejen na senzorické vnímání přidaného aroma, ale i dalších
parametrů. V práci byl sledován vliv na senzorické vnímání jahodového aroma. Bylo zjištěno,
že karagenan nepříznivě ovlivňuje příjemnost jahodové chuti a snižuje intenzitu vnímaného
aroma.
Klíčová slova: senzorická analýza, jahodové aroma, karagenan
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frankfurtských párků se sníženým obsahem tuku
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DETEKCE ZMRAZOVÁNÍ A ROZMRAZOVÁNÍ MASA
POMOCÍ CITRATSYNTHASY
DETECTION OF FREEZING AND DE-FREEZING OF MEAT
BY THE HELP OF CITRATSYNTHASE
Ing. Michaela Petrová - Bc.Anna Šimoniová –
Ing. Bo-Anne Bělková – Prof. Ing. Petr Pipek, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 3,166 28 Praha 6
Abstract
Frozen meat, especially fish meat, can be after thawing sometimes sold as fresh meat, because
the price of fresh meat is usually much higher than price of frozen meat and customers can be
swindled. On the other side, sometimes it is necessary to proof that meat was frozen,
especially in situations when it will be consumed in raw state (fermented sausages, steak
tatare etc.). The detection of frozen meat, especially fish meat, is based on the activity of citric
acid cycle enzymes, which are released to the exsudate, due to the mechanical disintegration
of mitochondria by ice crystals. The principles of this method were applied to pork and beef
meat using commercial enzymatic sets. Changes of citratsynthase activity were observed in a
sample of lean pork muscle, which was either frozen or stored in a refrigerator. The changes
in the activity of citratsynthase are imperceptible during cold storage. However, significant
changes were observed when meat samples were stored at low temperatures for a longer
period. These changes are caused by the microbial decomposition of the meat tissue and the
total citratsynthase activity is affected not only by the activity of the microbial citratsynthase
but also by the amount of disintegrated muscle cells. In the case of frozen meat the activity of
citratsynthase rapidly increases with the storage period. Moreover, when refreezing the meat
the citratsynthase activity expressively increases. These results show that the method used to
detect the changes of citratsynthase activity is suitable to differ fresh from frozen/ thawed
pork meat.
Key words: citratsynthase, activity, freezing, thawed meat

3. 3. 2010

159

MENDELU

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

MATERIÁL A METODY
K měření byly použity
vzorky
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a sledován vliv počtu zmražení,

skladování masa

kdy byly všechny vzorky kromě dvou zmraženy - u prvního čerstvého vzorku byla proměřena
aktivita citratsynthasy ihned, po 5 a 11 dnech skladování v chlazeném stavu, druhý čerstvý
vzorek byl skladován při teplotě 4 °C a aktivita citratsynthasy u něj byla proměřena až
s posledním zmraženým vzorkem po 18 dnech skladování. Pro měření byla použita
spektrofotometrická metoda stanovující aktivitu citratsynthasy ve vzorku exsudátu z masa,
který byl zředěn 1:10 demineralizovanou vodou a ke kterému bylo přidáno stejné množství
bicinového pufru (N,N-bis- (2-hydroxyethyl)-glycin). Ke směsi byl přidán vzorek, pufr pro
citratsynthasu (ředěný 1:4 vodou), Acetyl-CoA, DTNB (5,5'-dithio-bis(2-nitrobenzoová)
kyselina) a reakční roztok byl promíchán. Čas inkubace byl 20 sekund. Následně byla
proměřena absorbance při 412 nm po dobu 90 sekund s intervalem 10 sekund (deacetylasová
aktivita). K měřenému roztoku byl poté přidán 10mM roztok oxaloctové kyseliny, reakční
roztok byl promíchán a opět
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Graf 2: Aktivita citratsynthasy při chladírenském a mrazírenském
skladování masa
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Jak je patrné z Grafu 1, aktivita citratsynthasy se s dobou chladírenského skladování
zvyšuje. Do pěti dnů chladírenského skladování se ještě aktivita citratsynthasy příliš neliší od
aktivity čerstvého masa, po delší době se však začíná blížit hodnotám zmražených vzorků.
Důvodem

je
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enzymu do exsudátu a zvýšení aktivity sledovaného enzymu. Jak je zřetelné z Grafu 4,
opakované zmražení má na katalytickou aktivitu citratsynthasy větší vliv než doba
mrazírenského skladování jednou zmraženého masa. První a druhé zmražení ještě udržuje
aktivitu enzymu na relativně nízké hodnotě, nicméně s každým dalším rozmražením a
následným zmražením se aktivita mění výrazněji. Vznikající krystaly ledu, které způsobily
poškození buněčné struktury masa sice při rozmražení mizí, nicméně škody v mikrostruktuře
masa se nemění. Naopak, při každém novém zmražení nově se tvořící ledové krystaly toto
poškození prohlubují. Pokud tedy porovnáme katalytickou aktivitu čerstvého masa, kterému
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nepředcházelo zmražení, se vzorkem po pátém zmražení, zvýší se její hodnota až 25krát.
Naproti tomu maso zmražené jednou má o jeden řád nižší katalytickou aktivitu citratsynthasy
než maso zmrazované pětkrát.
ZÁVĚR
Katalytická aktivita citratsynthasy během chladírenského skladování nejdříve mírně
roste,

poté

zůstává

docházet mikrobiálnímu

konstantní.
napadení

Při

delším

a výskytu

chladírenském

bakteriální

skladování

citratsynthasy.

může

V průběhu

mrazírenského skladování dochází k nárůstu aktivity enzymu. Aktivita citratsynthasy výrazně
stoupá opakovaným počtem zmražení. Enzymová metoda sledování aktivity citratsynthasy se
pro odlišení čerstvého od zmraženého masa zdá být vhodná, avšak jen do určité doby
chladírenského skladování. Zde se však již uplatňují jiné senzorické změny, které znemožní
prodej rozmraženého masa jako čerstvého za vyšší cenu.
PODĚKOVÁNÍ
Výzkum se uskutečnil v rámci projektu MSM6046137305.
SOUHRN
Zmražené maso, zejména rybí bývá někdy po rozmražení vydáváno za čerstvé, které
má však vyšší cenu a zákazníci jsou tímto klamáni. Jindy je naopak potřeba prokázat, že bylo
maso zmraženo, a to zejména v případech, kdy se konzumuje v syrovém stavu a je třeba ho
zmražením zbavit parazitů (např. tatarský biftek, fermentované salámy). Pro detekci zmražení
byly v případě ryb vyvinuty metody založené na sledování aktivity enzymů citrátového cyklu,
které se uvolňují do exsudátu při poškození mitochondrií ledovými krystaly. Principy těchto
metod byly s využitím komerčních enzymových setů aplikovány na maso jatečních zvířat.
K detekci zmrazení vepřového masa byly sledovány změny aktivity citratsynthasy v průběhu
chladírenského i mrazírenského skladování libové vepřové svaloviny. Aktivita citratsynthasy
je v případě chladírensky skladovaného masa jen nepatrná, k jejímu zvýšení dochází až po
delší době, kdy nastává mikrobiální zkáza masa a uplatňují se enzymy přítomných mikrobů.
V důsledku zmražení dochází k velkému zvýšení aktivity enzymu , která s prodlužující se
dobou mrazírenského skladování ještě dále roste. Každým dalším zmrazením a rozmrazením
masa aktivita citratsynthasy výrazně stoupá. Ukazuje se, že metoda s využívající změny
aktivity citratsynthasy je pro odlišení čerstvého od zmraženého/rozmraženého vepřového
masa vhodná.
Klíčová slova: citratsynthasa, aktivita, zmražené maso, rozmražené maso
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ZHODNOCENÍ VLIVU POŘADÍ LAKTACE A ČETNOSTI VRHU NA DOJIVOST
A ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ ORGANICKÉHO OVČÍHO MLÉKA
EVALUATION OF INFLUENCE OF PARITY AND LITTER SIZE ON MILK YIELD
AND BASIC COMPOSITION OF ORGANIC SHEEP MILK
Michaela Pokorná – Leona Konečná – Jan Kuchtík – Radek Filipčík
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of the study was to evaluate the influence of parity (PA) and litter size (LS) on the
average daily milk yield (ADMY) per lactation and on average contents of total solids (TS),
fat (F), protein (P), casein (C) and lactose (L) per lactation in organic milk of sheep (n = 90),
different crossbreeds of Lacaune and East Friesian breed. The study was carried out on
organic farm in Valašská Bystřice during the year 2009. 21 ewes were on the first PA, 17
ewes were on the second PA, 15 ewes were on the third PA, 25 ewes were on the fourth PA
and 12 ewes were on the fifth PA, whereas 49 ewes gave birth singles and 41 ewes twins. The
PA had a highly significant (P≤0,01) effect on ADMY and on average contents of TS, F, P, C
and L. ADMY had, except the second PA, gradually growing tendency, whereas the average
contents of TS, F, P and C were very stabile between the second and the fourth PA. The
contents of L were also very stabile, except the second PA. The effect of LS had a highly
significant effect on ADMY and on contents of TS, F and C. On the other hand the LS had not
a significant effect on the contents of P and L.
Keywords: parity, litter size, organic sheep milk, milk yield, basic milk composition.
MATERIÁL A METODY
Zhodnocení vlivu pořadí laktace a četnosti vrhu na dojivost a základní složení
organického ovčího mléka probíhalo na ekologické farmě ve Valašské Bystřici v roce 2009.
Tato farma je specializována na ekologický chov dojných ovcí, přičemž na této farmě dochází
i k přímému zpracování mléka na ovčí sýry. Do sledování bylo zahrnuto celkem 90 ovcí,
kříženek plemen lacaune (L) a východofríská ovce (VF). Konkrétně se jednalo o následující
křížence: L50VF50 (n=28); L75VF25 (n=27) a L87,5VF12,5 (n=35). Vzhledem ke
skutečnosti, že ne všichni kříženci byli zastoupeni ve všech sledovaných laktacích, nebylo
realizováno zhodnocení vlivu konkrétních kříženců na dojivost a základní složení mléka.
Sledování bylo realizováno v období od května do září, na základě pěti po sobě jdoucích
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odběrů vzorků mléka a měření objemu mléka (l). Intervaly mezi jednotlivými odběry se
pohybovaly v rozmezí 28 až 34 dnů. Z pohledu pořadí laktace bylo v rámci sledování
registrováno 21 bahnic na první laktaci, 17 bahnic na druhé laktaci, 15 bahnic na třetí laktaci,
25 bahnic na čtvrté laktaci a 12 bahnic na páté laktaci. Z pohledu četnosti vrhu v roce 2009
porodilo 49 bahnic jedináčky a 41 bahnic dvojčata. Odstav jehňat a přechod na dojení se
uskutečnil 1.5.2009. Krmná dávka (KD) bahnic od porodu do odstavu se skládala z travního
sena dobré kvality (ad libitum), organického ovsa (200 g/ks/den) a minerálního lizu MIKRO
Mg Super (ad libitum). Po odstavu až do konce sledování se skládala KD bahnic z pastvy na
trvalé pastvině (ad libitum), organického ovsa (50 g/ks/den) a minerálního lizu MIKRO Mg
Super (ad libitum). Vzorky mléka byly okamžitě po odebrání zchlazeny a převezeny do
rozborové laboratoře, kde byly standardními metodami stanoveny obsahy sušiny, tuku,
bílkovin, kaseinu a laktózy. Získané výsledky byly následně statisticky zpracovány pomocí
programu Statistica 8.0.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky zhodnocení vlivu pořadí laktace na průměrnou denní dojivost za laktaci a
průměrné obsahy základních složek mléka za laktaci jsou prezentovány v tabulce 1. Z této
tabulky především vyplývá, že pořadí laktace mělo statisticky vysoce průkazný (P≤0,01) vliv
na průměrnou denní dojivost (PDD) za laktaci a na průměrné obsahy všech sledovaných
základních složek mléka za celou laktaci. PDD bahnic za celou první a druhou laktaci byla na
srovnatelné úrovni (cca 0,80 l mléka), avšak mezi druhou a třetí laktací došlo k jejímu zvýšení
o 0,13 l. Stejný trend, tedy mírné zvýšení PDD (+0,07 l), byl taktéž zjištěn mezi třetí a čtvrtou
laktací. Nicméně na páté laktaci byla PDD neprůkazně nižší než na čtvrté laktaci. Výše
uvedený trend, tedy zvyšování PDD od první do třetí až čtvrté laktace také zaznamenali ve
svých studiích Gonzalo a kol. (1994), Christodoulou a kol. (1997), Bencini a Pulina (1997),
Ploumi a kol. (1998), Pugliese a kol. (2000) a Novotná a kol. (2009).
Průměrný obsah sušiny ovčího mléka za celou laktaci byl staticky průkazně nejnižší u
bahnic na první laktaci. Naproti tomu nejvyšší její obsah byl zaznamenán na páté laktaci,
přičemž mezi druhou až čtvrtou laktací byly průměrné obsahy sušiny za celou laktaci
poměrně velmi vyrovnané. Výše uvedený trend však nekoresponduje s výsledky Seviho a kol.
(2000), Nuddy a kol. (2003) a Gonzala a kol. (1994), kteří ve svých studiích uvádějí, že
průměrné obsahy sušiny za celou laktaci se zvyšují s každou vyšší laktací. Průměrný obsah
tuku za celou laktaci byl průkazně nejnižší na první laktaci, přičemž nejvyšší jeho obsah byl
zjištěn na páté laktaci. Mezi druhou až čtvrtou laktací nebyly zjištěny statistické rozdíly mezi
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jednotlivými obsahy tuku za celou laktaci, stejně jako v případě sušiny. Naproti tomu Sevi a
kol. (200) a Nudda a kol. (2003) zaznamenali zvyšování průměrných obsahů tuku v intervalu
od první do třetí laktace. Nicméně například Pugliese a kol. (2000) a Oravcová a kol. (2007)
uvádějí, že průměrný obsah tuku za celou laktaci se nemění v závislosti na pořadí laktace.
Průměrné obsahy bílkovin za celou laktaci byly od první do čtvrté laktace poměrně vysoce
vyrovnané, avšak na páté laktaci došlo k výraznému zvýšení jejich obsahu. Stejný trend byl
zjištěn i v případě obsahů kaseinu. Námi zjištěný trend zvyšování se obsahu bílkovin do třetí
laktace je v souladu s údaji, jež uvádějí Oravcová a kol. (2007). Naproti tomu však Sevi a kol.
(2000) a Gonzalo a kol. (1994) uvádějí, že obsahy bílkovin se zvyšují s každou vyšší laktací,
když Sevi a kol. (2000) také uvádějí, že obsah kaseinu se postupně zvyšuje od první do třetí
laktace. Laktóza představovala relativně nejstabilnější složku sledovaného ovčího mléka, což
je v souladu se závěry, jež uvádějí Nudda a kol. (2003), Ploumi a kol. (1998) a Pugliese a kol.
(2000). Nicméně v našem sledování byl i v případě této mléčné složky zjištěn průkazný vliv
pořadí laktace, když průkazně nejnižší obsah laktózy byl zjištěn na druhé laktaci.
Tabulka 1: Vliv pořadí laktace na průměrnou denní dojivost za laktaci a na průměrné složení
organického ovčího mléka za celou laktaci.
Dojivost
Sušina
Tuk
Bílkoviny Kasein
Laktóza
(kg/den)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1. laktace L.S.M.
0,82DE
18,73E
7,28dE
5,74E
4,24E
4,82B
sx
(A)
0,260
1,662
1,400
0,643
0,584
0,282
2. laktace
(B)

L.S.M.

3. laktace
(C)

L.S.M.

4. laktace
(D)

L.S.M.

5. laktace
(E)

L.S.M.

sx
sx
sx
sx

0,79cDE
0,273

19,28
1,483

7,79
1,319

5,88
0,569

4,39E
0,490

4,71ACDe
0,225

0,92b
0,279

19,15e
1,310

7,54
1,177

5,80E
0,497

4,37E
0,443

4,92B
0,229

0,99AB
0,285

19,25e
1,499

7,75a
1,194

5,77E
0,499

4,34E
0,477

4,88B
0,199

0,97AB
0,257

19,96Acd
1,508

8,12A
1,305

6,13ACD
0,621

4,72ABCD
0,539

4,81b
0,249

a, b, c, d, e = mezi hodnotami ve sloupcích s různými písmeny byly zjištěny stat. průkazné (P≤0,05) rozdíly.
A, B, C, D, E = mezi hodnotami ve sloupcích s různými písmeny byly zjištěny stat. vysoce průkazné (P≤0,01)
rozdíly.

Výsledky zhodnocení vlivu četnosti vrhu na průměrnou denní dojivost a na průměrné
obsahy základních složek mléka za laktaci jsou prezentovány v tabulce 2. Z této tabulky
především vyplývá, že četnost vrhu měla statisticky vysoce průkazný (P≤0,01) vliv na
dojivost a obsahy sušiny, tuku a kaseinu. Na druhou stranu tento faktor neměl průkazný vliv
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na obsahy bílkovin a laktózy. Průměrná denní dojivost (PDD) bahnic, které porodily jedno
jehně, byla průkazně nižší než PDD bahnic se dvěma jehňaty, což je v souladu se závěry, jež
uvádějí Oravcová a kol. (2006), Gonzalo a kol. (1994), Hassan (1995), Christodoulou a kol.
(1997) a Fuertes a kol. (1998). Vyšší dojivost bahnic s více jehňaty je možno vysvětlit faktem,
že vícerčata častěji přijímají mléko a tím více stimulují mléčnou žlázu bahnice k produkci a
také skutečností, že bahnice s více jehňaty potřebuje více mléka na jejich uživení.
Mléko bahnic s dvojčaty obsahovalo průkazně vyšší průměrný obsah sušiny než mléko
bahnic s jedináčky. Tento trend nekoresponduje s výsledky studií Hassana (1995) a Fuertese a
kol. (1998), kteří uvádějí, že mléko bahnic s dvojčaty obsahuje méně sušiny než mléko bahnic
s jedináčky. Nicméně ve výše uvedených studiích byly rozdíly mezi obsahy sušiny
v závislosti na počtu jehňat velmi nízké. Také průměrný obsah tuku v mléce bahnic s dvojčaty
byl průkazně vyšší než v případě bahnic s jedináčky. Ve studiích Gonzala a kol. (1994),
Hassana (1995) a Fuertese a kol. (1998) však byl zaznamenán opačný trend, a to nižší obsah
tuku v mléce bahnic s vícečetnými vrhy. Tato skutečnost je výše uvedenými autory
vysvětlována tím, že se zvyšující se dojivostí dochází ke snižování obsahu tuku. Z výsledků
našeho sledování dále vyplývá, že obsahy bílkovin a kaseinu v mléce bahnic s dvojčaty byly
vyšší (v případě kaseinu vysoce průkazně vyšší) než tomu bylo v případě bahnic s jedináčky.
Tento trend je v souladu se závěry, které uvádějí Fuertes a kol. (1998). V případě průměrného
obsahu laktózy neměla četnost vrhu průkazný vliv a její obsah v mléce bahnic s jedním
jehnětem i dvojčaty byl totožný. Tato námi zjištěná skutečnost však nekoresponduje
s výsledky, jež uvádějí Fuertes a kol. (1998), když v případě jejich sledování bylo zjištěno, že
v závislosti na růstu počtu jehňat ve vrhu dochází k pozvolnému snižování obsahu laktózy.
Tabulka 2: Vliv četnosti vrhu na průměrnou denní dojivost za laktaci a na průměrné obsahy
základních složek mléka za laktaci.
Dojivost
Sušina
Tuk
Bílkoviny Kasein
Laktóza
(kg/den)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Jedináčci L.S.M.
0,85B
19,00B
7,48B
5,79
4,31B
4,83
sx
(A)
0,254
1,534
1,333
0,571
0,510
0,257
Dvojčata
(B)

L.S.M.

sx

0,95A
0,306

19,46A
1,528

7,88A
1,235

5,89
0,582

4,47A
0,538

4,83
0,233

A,B = mezi hodnotami ve sloupcích s různými písmeny byly zjištěny statisticky vysoce průkazné rozdíly P≤0,01
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ZÁVĚR
Z výsledků zhodnocení vlivu pořadí laktace na průměrnou denní dojivost (PDD) za laktaci,
respektive na průměrné obsahy základních složek mléka za laktaci především vyplývá, že
tento faktor měl statisticky vysoce průkazný (P≤0,01) vliv na PDD a průměrné obsahy sušiny,
tuku, bílkovin, kaseinu a laktózy. Obecně je možno dále konstatovat, že PDD měla,
s výjimkou druhé laktace, postupně se zvyšující trend, přičemž průměrné obsahy sušiny, tuku,
bílkovin a kaseinu byly od druhé do čtvrté laktace poměrně velmi vyrovnané. Obsahy laktózy
za celou laktaci byly také, s výjimkou druhé laktace, poměrně vysoce stabilní. Ze zhodnocení
vlivu četnosti vrhu na PDD a na průměrné obsahy základních složek mléka za celou laktaci
především vyplývá, že tento faktor měl statisticky vysoce průkazný vliv na PDD a průměrné
obsahy sušiny, tuku a kaseinu. Na druhou stranu nebyl zjištěn průkazný vliv tohoto faktoru na
průměrné obsahy bílkovin a laktózy.
PODĚKOVÁNÍ
Sledování bylo realizováno s podporou projektu MZe QH91271.

SOUHRN
Vliv pořadí laktace a četnosti vrhu na průměrnou denní dojivost (PDD) a na průměrné obsahy
sušiny, tuku, bílkovin, kaseinu a laktózy v organickém ovčím mléce byl hodnocen u bahnic
(n=90), kříženek plemen lacaune a východofríská ovce chovaných na ekofarmě ve Valašské
Bystřici v průběhu roku 2009. Do sledování bylo zařazeno 21 bahnic na první laktaci, 17
bahnic na druhé, 15 bahnic na třetí, 25 bahnic na čtvrté a 12 bahnic na páté laktaci, přičemž
49 bahnic porodilo jedináčky a 41 bahnic dvojčata. U bahnic byla v průběhu sledování celkem
pětkrát průběžně zjišťována dojivost a realizovány odběry vzorků mléka. Pořadí laktace mělo
statisticky vysoce průkazný (P≤0,01) vliv na PDD a průměrné obsahy sušiny, tuku, bílkovin,
kaseinu a laktózy. Dále je možno konstatovat, že PDD měla, s výjimkou druhé laktace,
postupně se zvyšující trend a průměrné obsahy sušiny, tuku, bílkovin a kaseinu byly od druhé
do čtvrté laktace poměrně velmi vyrovnané. Obsahy laktózy za celou laktaci byly také,
s výjimkou druhé laktace, poměrně vysoce stabilní. Ze zhodnocení vlivu četnosti vrhu na výše
uvedené ukazatele především vyplývá, že tento faktor měl statisticky vysoce průkazný vliv na
PDD a průměrné obsahy sušiny, tuku a kaseinu. Na druhou stranu nebyl zjištěn průkazný vliv
tohoto faktoru na průměrné obsahy bílkovin a laktózy.
Studie byla realizována s podporou MZe QH91271.
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POROVNÁNÍ CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ KONOPNÉHO OLEJE
ZÍSKANÉHO RŮZNÝMI ZPŮSOBY LISOVÁNÍ
CHARACTERISTIC OF HEMP SEED OILS EXTRACTED
USING TWO DIFFERENT WAYS
Ivana Poustková – Luboš Babička – Lenka Kouřimská – Gabriela Siegrová
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6

Abstract
Cannabis sativa is one of the most spread species of cannabis which belongs to family
Cannabinaceae. The seeds are important part of cannabis sativa, which contains high part of
lipids and proteins. It provides also valuable essential fatty acids, carbohydrates, fiber,
vitamins and minerals. Due to low content of THC is possible to produce valuable oil from
seeds, which is used in cosmetic and food industry.
The aim of this work was measuring of composition of hemp seeds from one harvest,
monitoring and comparing quality of parameters both cold pressed hemp seed oil and hemp
seed oil by CO2 extraction. Both oils are comparable in composition of fatty acids what
follows from results of analyses. Also contents of sterols and moisture are similar in both oils.
The saponification value and iodine value representative quality of lipids. The saponification
value is similar in both oils, comformable to as a iodine value. Also was found dissimilarities
in colours, phospholipides, unsaponifiable matter, acid value and peroxide value. The cold
pressed hemp seed oil contains lower values of unsaponifiable matter, colours and higher
concentration of phospholipides and lower acid value - it is caused by influence of CO2. The
oxidation stability of cold pressed hemp seed oil was four times higher than oil by CO 2
extraction.
Keywords: hemp seeds, hemp oil, fatty acid, pressing and extraction
MATERIÁL A METODY
V současné době se oleje a tuky získávají z rostlinných semen dvěma základními pochody lisováním (mechanickým oddělením oleje z rostlinných pletiv za tlaku) a extrakcí (extrakce
oleje z rostlinných pletiv organickým rozpouštědlem). Extrahovaný a lisovaný surový olej se
po oddělení mechanických nečistot obvykle dále zpracovávají společně. K analýzám byla
použita konopná semena pocházející z jedné partie sklizená v témže roce a následně z nich
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konopný olej lisovaný za studena a konopný olej extrahovaný pomocí CO2. Vzorky byly
poskytnuty firmou CANNABIS Pharma - derm, s.r.o.
Stanovení vlhkosti: Vlhkost byla stanovena gravimetricky.
Stanovení mastných kyselin: Po převedení mastných kyselin na methylestery byly tyto
stanoveny pomocí plynové chromatografie.
Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek: Olej se zmýdelní varem s ethanolickým roztokem
hydroxidu draselného pod zpětným chladičem. Nezmýdelnitelný podíl se vyextrahuje z
roztoku mýdla diethyletherem a po oddestilování rozpouštědla a vysušení se zváží zbytek.
Stanovení stability olejů metodou podle Schaala: Tuk se skladuje při zvýšené teplotě a stanoví
se délka indukční periody, která je měřítkem stability tuku při skladování.
Stanovení peroxidového čísla: Vzorek oleje reaguje s roztokem jodidu draselného v roztoku
kyseliny octové a chloroformu, dále se titruje uvolněný jód standardním roztokem thiosíranu
sodného.
Stanovení barviv: Množství chlorofylových a karotenoidních barviv se stanovilo
spektrofotometricky.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z tabulky č. 1 je patrné, že složení mastných kyselin u oleje získaného lisováním a extrakcí
pomocí CO2 se nijak významně neliší. V tabulce č. 2 je uveden přehled kvalitativních znaků
olejů. Rozdíly se objevují v peroxidovém čísle, kdy vyšší hodnoty dosahuje olej extrahovaný
Tab. č. 1: Porovnání zastoupení mastných kyselin u

Tab. č. 2: Kvalitativní charakteristika olejů

konopného oleje podle způsobu jeho získání

v čistém stavu

Složení MK (% všech MK)

lisovaný

extrahovaný

lisovaný extrahovaný CO2
Palmitová (C16)

6,56

6,62

Peroxidové číslo (mekv

12,62

18,2

189,7

193,33

Číslo jodové (g I2/100 g) 155,67

154,43

Stearová (C18)

3,33

3,54

O/kg)

Olejová (C18:1)

11,67

12,18

Číslo zmýdelnění (mg

Linolová (C18:2)

56,24

56,03

Linolenová (C18:3 )

3,16

2,95

16,95

16,62

1,09

1,01

Obsah vlhkosti a

1,00

1,06

těkavých látek (% hm.)

Linolenová (C18:3
)
Stearidonová
(C18:4)
Arachová (C20)

KOH/g)

Číslo kyselosti (mg
KOH/g )

Nezmýdelnitelný podíl
(% hm.)

3. 3. 2010

171

CO2

4,14

0,96

0,16

0,18

1,44

2,27

MENDELU

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

CO2. Oba oleje měly téměř totožný průběh peroxidového čísla během skladování, lišily se
pouze hodnotami peroxidového čísla. V průběhu skladování peroxidové číslo rostlo, po určité
době došlo k poklesu, který je způsoben přeměnou primárních oxidačních produktů
(hydroperoxidů) na produkty sekundární (např. aldehydy, oxokyseliny). U oleje získaného
lisováním za studena (a u výrobků z něj vyrobených) se senzorické vady způsobené žluknutím
mohou vyskytnout později, neboť obsahuje nižší množství hydroperoxidů, které se budou
přeměňovat na sekundární produkty způsobující žluknutí. Odlišnosti v peroxidovém čísle
mohou být také způsobeny rozdílným zpracováním semínek před lisováním nebo extrakcí.
Semínko před vlastním lisováním nepodstupuje proces mletí, ale je ihned lisováno a poté jde
okamžitě do sudu s ochrannou atmosférou (dusík). U extrakce semínko po rozemletí prochází
určitou časovou prodlevou, aby se uvolnilo co nejvíce oleje, teprve poté dojde k extrakci.
Pokud namleté semínko projde delší časovou prodlevou, na vzduchu začne oxidovat.
Také obsah nezmýdelnitelných látek byl u extrahovaného oleje skoro dvojnásobný. Nižší
hodnoty byly naměřeny u čísla kyselosti, kdy CO2 může být polárnější rozpouštědlo, a proto
se do oleje extrahovaného patrně rozpustí méně volných mastných kyselin. Co se týká obsahu
barviv, olej lisovaný vykazoval hodnoty 3,73 mg/kg karotenoidů (po 115 dnech skladování v
temnu za teploty 6 °C 2,71 mg/kg), olej extrahovaný 19,58 mg/kg, resp. 17,92 mg/kg. U
feofytinů byly zjištěny hodnoty 9,12 mg/kg a 7,03 mg/kg (po 115 dnech skladování za teploty
6 °C v temnu), u oleje extrahovaného to byly hodnoty 38,65, resp. 32,95 mg/kg. Olej
extrahovaný pomocí CO2 vykazoval vyšší obsahy feofytinů i karotenoidů, což je způsobeno
účinky oxidu uhličitého na tyto látky obsažené v buňkách (zelená barviva v chloroplastech).
Olej extrahovaný pomocí CO2 obsahuje o polovinu více karotenoidů i feofytinů. Karotenoidní
barviva jsou při koncentracích obsažených v konopném oleji považovány za antioxidanty
(látky, které zabraňují žluknutí oleje a tím přirozeně prodlužují dobu skladování oleje a
výrobků z něj vyrobených), feofytiny se mohou za určitých podmínek chovat jako
prooxidanty (látky, které snižují účinek antioxidantu přímou oxidační reakcí za vzniku
radikálu, který následně reaguje s lipidickým substrátem a iniciuje autooxidaci, proto
prooxidant).
ZÁVĚR
U olejů získaných oběma metodami (lisováním za studena, extrakcí pomocí CO2) je složení
mastných kyselin srovnatelné. Také obsah sterolů, vlhkosti a těkavých látek je v obou olejích
téměř totožný, což potvrzuje skutečnost, že semena, z nichž byl olej získán, pocházejí z jedné
sklizně. Konopný olej získaný lisováním za studena charakterizují nižší obsahy látek
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nezmýdelnitelného podílu, barviv a vyšší hodnoty fosfolipidů. Rozdíly jsou dány účinkem
oxidu uhličitého na tyto látky. Olej extrahovaný pomocí CO2 vykazuje o polovinu více
feofytinů a karotenoidů. Konopný olej obecně patří, vzhledem ke svému vysokému obsahu
polyenových mastných kyselin, k olejům s nižší oxidační stabilitou. Výsledky testování
oxidační stability naznačují u oleje lisovaného za studena téměř 4x vyšší hodnotu oxidační
stability. U oleje získaného lisováním za studena (a u výrobků z něj vyrobených) se mohou
senzorické vady způsobené žluknutím vyskytnout později, jelikož obsahují méně
hydroperoxidů, které se následně přeměňují na sekundární produkty způsobující žluknutí.
Použitá metoda extrakce oleje z konopného semene má relativně malý vliv na jeho výslednou
kvalitu.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(Výzkumný záměr MSM 6046070901).

SOUHRN
Konopí seté (Cannabis sativa) je nejrozšířenějším druhem konopí, které patří do čeledi
konopovitých rostlin. Důležitou částí této rostliny jsou semena, která obsahují vysoký podíl
proteinů a lipidů. Mimo jiné poskytují cenné esenciální mastné kyseliny, sacharidy, vlákninu,
vitamíny a minerální látky. Díky nízkému obsahu THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) je
možné ze semen vyrábět cenný olej, který má kromě potravinářského využití možnosti
uplatnění především v kosmetickém průmyslu.
Cílem práce bylo porovnání charakteristických vlastností konopného oleje získaného
lisováním za studena a získaného extrakcí pomocí CO2. Složení mastných kyselin, obsah
sterolů, těkavých látek a vlhkost byly v obou olejích téměř totožné. Odlišnosti byly
zaznamenány u barviv a nezmýdelnitelného podílu, kde olej získaný lisováním za studena
vykazoval nižší hodnoty a u fosfolipidů, kde bylo množství vyšší. Tyto rozdíly jsou
způsobeny zejména účinkem oxidu uhličitého na tyto látky při extrakci pomocí CO2.
Výsledky testování oxidační stability ukázaly u oleje lisovaného za studena skoro čtyřnásobně
vyšší hodnotu než u oleje získaného extrakcí pomocí CO2.
Klíčová slova: konopné semínko, konopný olej, mastné kyseliny, lisování a extrakce
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VÝSKYT KADMIA, OLOVA A RTUTI V PLODNICÍCH VYŠŠÍCH DRUHŮ HUB
THE OCCURRENCE OF CADMIUM, LEAD AND MERCURY IN BASIDIOCARPS
Otakar Rop – Jiří Mlček
Ústav technologie a mikrobiologie potravin, FT UTB ve Zlíně,
Náměstí TGM 275, 762 72 Zlín

Abstract
The aim of this work was to evaluate the cadmium, lead and mercury content of edible
mushrooms. The samples were dried and after drying the basidiocarps were mineralized and
analyzed by the method of atomic absorption spectrometry. The highest values of cadmium
and lead content were observed in the basidiocarps of puffball mushroom (Lycoperdon
perlatum). In mushrooms of the genus Boletus high amounts of both metals were determined,
too. The highest contents of mercury were in basidiocarps of summer cap (Boletus aestivalis).
The lowest concentrations of trace elements under investigation were determined in
commercially grown mushrooms.
Key words: basidiomycetes, basidiocarps, cadmium, lead, mercury
MATERIÁL A METODY
Cílem našeho měření bylo srovnat schopnost plodnic, jednotlivých druhů volně
rostoucích hub, kumulovat ve svých pletivech kadmium, olovo a rtuť.
Pro účely měření obsahu cizorodých prvků v plodnicích basidiomycet byla vybrána
lesní lokalita (smíšený les) v katastrálním území Kostelec a Luhačovice v okrese Zlín.
Základní půdní a klimatická charakteristika lokalit je uvedena v tabulce 1 a 2 (Kuča et al.,
1992).
Tabulka 1. Půdní a klimatická charakteristika lokality Kostelec

3. 3. 2010

Parametr

Lokalita

Půdní typ

Mezotrofní kambizem

Nadmořská výška

197 m n. m.

Průměrná roční teplota

8,2 ºC

Průměrné roční srážky

630 mm
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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 uvedené lokalitě sbírány v průběhu měsíce září 2008 a
2009. Průměrný vzorek byl vždy u každého druhu tvořen z 15 plodnic. Pro srovnání byly na
obsah cizorodých prvků analyzovány i plodnice komerčně pěstovaného žampionu
dvouvýtrusého (Agaricus bisporus) a hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus), které pocházely
z obchodní sítě. Plodnice byly předsušeny při 40ºC a po ztrátě lepkavosti dosušeny při 105 ºC
± 2 ºC (Kyzlink, 1990). Usušený materiál byl mineralizován ve směsi koncentrovasné
kyseliny sírové a 30 % peroxidu vodíku a mineralizát byl následně proměřen pomocí atomové
absorpční spektrometrie (přístroj PHILLIPS PU9200X). Pro stanovení rtuti byla provedena
mineralizace in situ a obsah rtuti byl proměřen na atomovém absorpčním spektrometru pro
stanovení rtuti AMA-254. Měření obsahu cizorodých prvků bylo u každého druhu houby
provedeno ve 4 opakováních (Novotný, 2000). 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).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky chemických analýz na obsah cizorodých prvků jsou uvedeny v tabulce 3.
Při srovnání obsahů cizorodých prvků v plodnicích jednotlivých druhů basidiomycet
byly naměřeny statisticky nejvyšší množství u volně rostoucích hub. U komerčně pěstované
hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) a žampionu dvouvýtrusého (Agaricus bisporus) byl obsah
kadmia na úrovni 0,05 a 0,04 mg Cd.kg-1 sušiny. Také v případě olova bylo u žampionu
dvovýtrusého naměřeno v průměru jen 0,25 mg Pb.kg-1 sušiny a v případě rtuti to bylo 0,10
mg Hg.kg-1 sušiny. Statisticky významně nejvíce kadmia a olova bylo naměřeno u rodů Hřib
(Boletus) a pýchavky obecné (Lycoperdon perlatum). Rtuti bylo v průměru nejvíce u hřibu
dubového (Boletus aestivalis), a to až 0,36 mg Hg.kg-1 sušiny.
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Tabulka 3. Průměrné hodnoty obsahu cizorodých prvků v plodnicích basidiomycet v mg.kg-1
sušiny ± S.D.
Druh houby

Kadmium

Olovo

Rtuť

Boletus aestivalis

0,16 ± 0,02a

0,62 ± 0,05a

0,36 ± 0,02a

Hřib hnědý

Xerocomus badius

0,15 ± 0,02a

0,55 ± 0,06a

0,30 ±0,03b

Hřib smrkový

Boletus edulis

0,16 ± 0,03a

0,60 ± 0,05a

0,34 ± 0,01ab

Klouzek sličný

Suillus grevillei

0,10 ± 0,02b

0,41 ± 0,04b

0,30 ± 0,02b

Kozák březový

Leccinum scabrum

0,08 ± 0,02 b

0,32 ± 0,03c

0,12 ± 0,01c

Křemenáč osikový

Leccinum aurantiacum

0,07 ± 0,01bc

0,30 ± 0,03c

0,13 ± 0,02c

Václavka obecná

Armillariella mellea

0,11 ± 0,02b

0,42 ± 0,03b

0,12 ± 0,01c

Pýchavka obecná

Lycoperdon perlatum

0,18 ± 0,01a

0,71 ± 0,03d

0,31 ± 0,03ab

Žampion dvouvýtrusý

Agaricus bisporus

0,05 ± 0,01bd

0,25 ± 0,01d

0,10 ± 0,01c

Hlíva ústřičná

Pleurotus ostreatus

0,04 ± 0,01d

0,27 ± 0,03cd

0,11 ± 0,01c

Český název

Latinský název

Hřib dubový

Rozdílné horní indexy v jednotlivých sloupcích znamenají statistickou průkaznost průměrů
(P < 0,05)
U mnohých plodnic hub se setkáváme s jejich využíváním jako lidské potravy již
tisíce let. Přestože nutriční hodnota hub je nízká, nacházejí uplatnění díky obsahu sytících
složek, které jsou polysacharidické povahy. V buněčné stěně je vysoké množství beta
glukanů, které dnes ve farmacii slouží k výrobě přípravků používaných na zvyšování
odolnosti imunitního systému člověka (Rop et al., 2009). Houby jsou známé i obsahem stovek
dalších biologicky aktivních látek, které mají použití v lékařství (Purves et al., 2004).
S ohledem na využívání hub mnoho autorů upozorňuje nejen na pozitiva, ale i na nebezpečí
související s konzumací hub. Houby obecně patří mezi organismy, které mají schopnost ve
zvýšené míře kumulovat těžké kovy (Patra a Sharma, 2000). Tato vlastnost se u nich
projevuje zejména v zátěžových lokalitách a v blízkosti komunikací (Alonso et al., 2003).
Výsledky našich měření jsou u některých rodů basidiomycet alarmující (např. Boletus,
Lycoperdon), a to i přesto, že v místě sběru není vysloveně přítomnost průmyslových podniků
a lokality se nacházejí cca 2 km od nejbližší komunikace. Průměrná sušina hub byla kolem
90 – 95 %, což potvrzuje i literatura (Purves et al., 2004). Pokud bychom na základě této
hodnoty vyjádřili obsah rtuti v čerstvé hmotě plodnic hub, právě u rodu Boletus byly dosaženy
nebo překročeny nejvyšší přípustná množství, která jsou dána českou legislativou u zeleniny
na úrovni 0,03 mg.kg-1 (Anonymous, 2004). U ostatních druhů hub byl zaznamenán
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podlimitní obsah, zejména potom u komerčně pěstované hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) a
žampionu dvouvýtrusého (Agaricus bisporus).
ZÁVĚR
Plodnice basidiomycet se vyznačují vysokou schopností kumulovat cizorodé prvky.
Při srovnání vybraných volně rostoucích druhů a komerčně pěstované hlívy ústřičné
(Pleurotus ostreatus) a žampionu dvouvýtrusého (Agaricus bisporus) byly statisticky
průkazně zaznamenány vyšší obsahy cizorodých prvků v pletivech plodnic volně rostoucích
hub. Vůbec nejvyšší množství cizorodých prvků byly zjištěny u rodů Hřib (Boletus) a
pýchavky obecné (Lycoperdon perlatum).
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR (VZ 7088352101).

SOUHRN
Plodnice vyšších hub mohou být významným zdrojem cizorodých prvků v potravním
řetězci. Je to způsobeno vysokým obsahem proteinů, které mají schopnost tyto prvky vázat.
V našich měřeních jsme sledovali obsah kadmia, olova a rtuti v plodnicích 10 druhů
basidiomycet. Plodnice byly získány ze dvou lokalit smíšeného lesa v průběhu dvou
pokusných let. Lokality se nacházejí na katastrálním území Kostelce a Luhačovic. Prvky byly
stanovovány v sušině, kdy po mineralizaci ve 30% peroxidu vodíku a koncentrované kyselině
sírové bylo provedeno proměření metodou atomové absorpční spektrometrie. Pro srovnání
byly analyzovány i plodnice komerčně pěstovaného žampionu dvouvýtrusého (Agaricus
bisporus) a hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus). Právě plodnice komerčně pěstovaných hub
měly nejnižší obsahy sledovaných prvků. Naproti tomu nejvyšší obsahy cizorodých prvků
byly naměřeny v plodnicích pýchavky obecné (Lycoperdon perlatum) a houbách rodu Hřib
(Boletus). V případě kadmia bylo u pýchavky obecné jeho průměrné množství na úrovni 0,18
mg.kg-1 a v případě olova 0,71 mg.kg-1 sušiny. V plodnicích hřibu dubového (Boletus
aestivalis) bylo naměřeno množství rtuti 0,36 mg.kg-1 sušiny.
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INTERAKCE KOVOVÉ CHUTI S KYSELOU CHUTÍ
INTERACTION BETWEEN METALLIC AND SOUR TASTE
Jana Řeřichová - Zdeňka Panovská - Alena Váchová - Kateřina Čmejlová
Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6

Abstract
This study deals with interaction of metallic taste with sour taste. Metallic taste is sometimes
classified among basic tastes that are sweet, salty, sour, bitter and umami. The perception of
metallic taste is a combination of olfaction-taste. Metallic taste has for example divalent
metals namely iron. Iron is sometimes used for fortification of food (e.g. infant formula,
bread, pasta, cereal flour, salt, sugar and milk), because they are essential for people.
This study deals with perception of metallic taste ferrous sulfate with sour taste citric acid.
The evaluation was carried out by students and staff from ITC PRAGUE. The best estimate
threshold was used for evaluations. Results show, that sour taste has influence on the best
estimate threshold ferrous sulfate. The lower detection threshold (0.0074 g/l) was found for
ferrous sulfate in solution citric acid about concentration 0.43 g/l and higher detection
threshold (0.0159g/l) had ferrous sulfate in solution citric acid about concentration 0.65 g/l.
Keywords: metallic taste, iron, sensory evaluation
ÚVOD
Mezi základní chutě se řadí chuť sladká, hořká, kyselá, slaná a umami1. Podle ČSN
ISO 5492 je v současné době mezi základní chutě řazena i chuť kovová2. Výzkumem kovové
chuti se zabýval Wundt již od roku 1880. Povaha a výklad „kovové chuti“ však ještě není
dostatečně prostudován3,4. Kovová chuť se od ostatních chutí liší tím, že jde o kombinovaný
počitek čichově-chuťový5.
Kovová chuť se vyskytuje u různých solí dvojmocných kovů, ale zvláště efektivní pro
vyvolání kovového vnímání jsou železnaté sloučeniny. Soli železa mají nejvýraznější
kovovou chuť a kovovou pachuť, proto se jako standard kovové chuti používá heptahydrát
síranu železnatého (FeSO4.7H2O)5,6. Vnímání kovové chuti roztoku síranu železnatého je
sníženo uzavřením nosu4. Vnímání kovové chuti síranu železnatého je značně individuální.
Rozdíl v prahu citlivosti se mezi jednotlivými hodnotiteli může lišit až o tři řády7.
I přesto, že železo způsobuje kovovou chuť, je pro lidský organizmus nezbytné.
Deficit železa je nejvyšší v rozvojových zemích3. Doporučený příjem železa se liší podle věku
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a pohlaví (kojenci 6 mg/den, děti 10 mg/den, muži 10-12 mg/den a ženy 10-15 mg/den,
v těhotenství se doporučuje zvýšit příjem železa na 30 mg/den). Nedostatek železa může
způsobovat např. anémii, narušení termoregulace a funkce imunitního systému, záněty jazyka
a ústních koutků. Aby se zabránilo jeho deficitu, byla zavedena v řadě zemí jeho fortifikace8.
Od 1. července 2007 je v platnosti směrnice EU 2006/1925/EC, která harmonizuje
fortifikaci potravin v Evropské unii9. V České republice vstoupila v platnosti od 1. července
2008 Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanovují požadavky na doplňky stravy a na
obohacování potravin10. V současné době je povoleno přidávat více než 80 odlišných
chemických látek9.
Železem se může obohacovat dětská výživa, chléb, cereální mouka, kakao, sojová
a rybí omáčka, kari koření, cukr, sušené mléko aj., i v těchto případech však může dojít
k nechtěné barvené změně a vzniku kovové chuti produktů11,12.
MATERIÁL A METODY
Tato práce se zabývá stanovením prahu citlivosti síranu železnatého v kyselých roztocích
a změnou jejich senzorických vlastností. Pro hodnocení byla použita metoda slovního popisu
a pak byl stanoven práh citlivosti. Práh citlivosti byl stanoven metodou BET dle normy ISO
13301. Pro hodnocení se používá sada šesti vzrůstajících koncentrací vzorků, jejichž
koncentrace se zvyšuje s konstantním faktorem. Hodnotitelé mají za úkol v každé koncentraci
ohodnotit sadu tří vzorků a určit, který vzorek je odlišný (v sadě je vždy jeden vzorek
s příslušnou koncentrací sledované látky a dva obsahují čistý vzorek). BET se vypočítá jako
geometrický průměr nejvyšší nedetekované koncentrace a nejnižší detekované koncentrace13.
Pro přípravu roztoků byl použit heptahydrát síranu železnatého s čistotou 99,0 % (výrobce
Penta). Standardní látkou pro hodnocení kyselé chuti je kyselina citrónová, která byla použita
pro přípravu kyselých roztoků5. Byla použita kyselina citrónová o čistotě 99,8 % (výrobce
Lach-Ner) a koncentraci 0,43 g/l a 0,65 g/l. Hodnocení se účastnili studenti a zaměstnanci
VŠCHT Praha ve věku 20 až 50 let. Vzorky byly hodnotitelům předkládány v kádinkách
označených čtyřmístným číselným kódem. Pokud došlo ke zbarvení roztoků, tak bylo
hodnocení provedeno při červeném světle, které tyto odlišnosti eliminovalo.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Hodnotitelé byli nejprve požádáni, aby slovně ohodnotili předložené kyselé roztoky
s přídavkem síranu železnatého. V nízkých koncentracích síranu železnatého nebyli
hodnotitelé schopni rozpoznat, o jakou další chuť kromě kyselé se jedná. Při vyšších
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koncentracích již rozpoznávali další chuť, kterou popisovali nejčastěji jako kovovou, pak také
jako nahořklou nebo slanou. Kovová chuť ulpívala na jazyku. Z popisu také vyplynulo, že
hodnotitelům se roztoky s vyšším obsahem FeSO4.7H2O zdáli více kyselé oproti roztokům,
které obsahovaly nižší koncentrace.
Pro hodnocení prahu citlivosti síranu železnatého v kyselých roztocích byly použity dvě
koncentrace kyseliny citrónové, a to 0,43 g/l a 0,65 g/l. Pro hodnocení prahu citlivosti v nižší
sledované koncentraci byla použita koncentrační řada FeSO4.7H2O v rozmezí koncentrací
0,0003 g/l až 0,0356 g/l s faktorem ředění 2,5. Skupinový práh citlivosti vypočtený jako
geometrický průměr jednotlivých hodnot byl pro síran železnatý v kyselém roztoku
o koncentraci 0,43 g/l stanoven na 0,0074 g/l. Na obrázku č.1 je procentuální zastoupení
individuálních prahů citlivosti v panelu hodnotitelů.
Rozložení prahů citlivosti BET mezi jednotlivými
hodnotiteli v roztoku kys. citrónové při koncentraci
0,43 g/l
50,0

% BET

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,0014

0,0036

0,009

0,0225

Koncentrace [g/l]

Obr. 1. Rozložení prahů citlivosti mezi jednotlivými hodnotiteli v roztoku kys. citrónové
o koncentraci 0,43 g/l
Pro hodnocení prahu citlivosti ve vyšší sledované koncentraci kys. citrónové (0,65 g/l) byla
použita koncentrační řada FeSO4.7H2O v rozmezí koncentrací 0,0009 g/l až 0,089 g/l
s faktorem ředění 2,5. Skupinový práh citlivosti vypočtený jako geometrický průměr
jednotlivých hodnot byl pro síran železnatý v tomto roztoku stanoven na 0,0159 g/l. Na
obrázku č. 2 je procentuální zastoupení individuálních prahů citlivosti v panelu hodnotitelů.
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Rozložení prahů citlivosti BET mezi jednotlivými
hodnotiteli v roztoku kys. citrónové při koncentraci
0,65 g/l
60

% BET

50
40
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10
0
0,0036

0,009

0,0225

0,0563

Koncentrace [g/l]

Obr. 2. Rozložení prahů citlivosti mezi jednotlivými hodnotiteli v roztoku kys. citrónové
o koncentraci 0,65 g/l
Pro porovnání vlivu matrice na vnímání přidaného síranu železnatého jsou v tabulce I
uvedeny hodnoty prahu citlivosti síranu železnatého v demineralizované, destilované,
vodovodní vodě a v roztoku kyseliny citrónové o koncentraci 0,43 g/l a 0,65 g/l.
Tabulka I
Porovnání prahů citlivosti FeSO4.7H2O ve vodě a v roztoku kyseliny citrónové (lit.14)
Individuální hodnota BET [g/l]
Matrice
Skupinový BET [g/l]
Minimální
Maximální
Demineralizovaná
0,0005
0,0067
0,0021
voda
Destilovaná voda
0,0008
0,0067
0,0025
Vodovodní voda
0,0011
0,0067
0,0043
Roztok kys. citrónové
0,0014
0,0225
0,0074
c = 0,43 g/l
Roztok kys. citrónové
0,0036
0,0225
0,0159
c = 0,65 g/l
Z této tabulky je patrné, že nejnižší práh citlivosti je v demineralizované vodě. Práh citlivosti
v roztoku kyseliny citrónové o koncentraci 0,43 g/l je vyšší než pro vodu vodovodní
a nejvyšší práh citlivosti je pro roztok kyseliny citrónové o koncentraci 0,65 g/l. Z toho
vyplývá, že čím roztok obsahuje vyšší koncentraci rozpuštěné látky, tím je vyšší i práh
citlivosti síranu železnatého.
ZÁVĚR
Vnímání kovové chuti je značně ovlivněno matricí, ve které je síran železnatý rozpuštěný. Při
koncentraci kys. citrónové 0,43 g/l byl práh citlivosti u panelu hodnotitelů stanoven na
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0,0074 g/l a při koncentraci kys. citrónové 0,65 g/l byl 0,0159 g/l. Z toho je patrné, že kyselá
chuť ovlivňuje vnímání kovové chuti. V kyselejších roztocích je vyšší práh citlivosti a toho by
se mohlo využít při fortifikaci potravin síranem železnatým. Síran železnatý také v kyselých
roztocích zvýrazňoval vnímání kyselé chuti. Z výsledků je také patrné, že vnímání kovové
chuti je značně individuální a že je poměrně velký rozptyl v citlivosti mezi jednotlivými
hodnotiteli.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 6046137305.

SOUHRN
Kovová chuť se někdy řadí mezi základní chuti k sladké, slané, kyselé, hořké a umami.
Vnímání kovové chuti se od ostatních liší tím, že jde o počitek čichově-chuťový. Kovovou
chuť způsobují mimo jiné dvojmocné soli kovů např. železa. Pro lidský organizmus je železo
esenciální a jeho příjem potravou je často deficitní. Deficitem železa jsou nejčastěji postiženy
ženy a děti a jeho nedostatek může způsobovat např. anémii, narušení termoregulace a funkce
imunitního systému, záněty jazyka a ústních koutků a může působit problémy v těhotenství.
V ČR je v platnosti Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanovují požadavky na doplňky
stravy a obohacování potravin. Různými formami železa mohou být fortifikovány některé
potraviny např. sůl, cukr, pekárenské výrobky, dětská výživa, mléko a mlékárenské výrobky.
Může však docházet k nežádoucím senzorickým změnám obohacených potravin. Cílem této
práce bylo sledovat vliv kyselé chuti na vnímání kovové chuti. Za standardní látkou pro
vnímání kovové chuti je považován heptahydrát síranu železnatého a kyselé chuti kyselina
citrónová. Práh citlivosti FeSO4.7H2O byl stanoven metodou BET při různých koncentracích
kyseliny citrónové. Hodnocení se účastnili studenti a zaměstnanci VŠCHT Praha ve věku 20
až 50 let. Snahou bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňuje kyselá chuť vnímání kovové chuti.
Klíčová slova: kovová chuť, železo, senzorické hodnocení
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VLIV SKLADOVÁNÍ SYROVÉHO VEPŘOVÉHO SÁDLA (-18 °C) NA KVALITU
TRVANLIVÝCH FERMENTOVANÝCH MASNÝCH SALÁMŮ
EFFECT OF STORAGE OF RAW PORK FAT (-18 °C) ON QUALITY OF DRY
FERMENTED SAUSAGES
Alena Saláková – Josef Kameník – Zdeněk Pavlík - Hana Buchtová
Ústav hygieny a technologie masa, FVHE VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno

Abstract
The aim of this study was to evaluate the quality parameters of dry fermented sausages
(Poličan). Sausages are made from pork back fat. The back fat was stored (-18 ° C) for 28, 56,
84, 112 and 140 days. The colour (spectrophometric measurement in system CIELAB),
thiobarbituric acid reacting substances (TBA), pH and water activity were measured. Fresh
raw sausages mixture and sausages after ripening were evaluated.
Redness a* decreased during storage period of back fat. The highest TBA values were found
in sausages made from row back fat. The sausages made from stored fat was found lower
water activity value, in all experimental groups the water activity after ripening was less than
0.93. pH values did not differ significantly depending on the time of storage of fat.
Keywords: pork back fat, dry fermented sausages, colour, TBA, pH
MATERIÁL A METODY
V pokusu byly hodnoceny parametry trvanlivých fermentovaných salámů Poličan,
vyrobených z různě skladovaného vepřového sádla. První dávka salámů byla vyrobena
z čerstvého sádla (skladovaného 5 dní při teplotě -18 °C), dále bylo sádlo skladováno 28, 56,
84, 112 a 140 dní při teplotě -18 °C. Jakostní parametry byly hodnoceny u čerstvě naraženého
díla a salámů po dokončení zrání (21 dní).
Receptura byla složená z 33 % z vepřového masa, 33 % hovězího masa a 33 % vepřového
hřbetního vepřového sádla. Do díla bylo přidáno 0,3 % dextrózy, startovací kultura, koření
a 2,4 % dusitanové solicí směsi. Směs byla naražena do fibrousových střev průměru 55 mm.
Fermentace byla zahájena při teplotě 24 °C, po týdnu klesla na 16 °C, při které vydržela
až do konce zrání (21 dní). Relativní vlhkost vzduchu byla nastavena na 94 %, po týdnu na
méně než 80 %.
Barva byla měřena spektrofotometrem KonicaMinolta CM-2600d (KonicaMinolta, Japonsko).
Nastavení přístroje: zdroj světla D65 a standardní úhel pozorovatele 10°, měřící štěrbina
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3 mm. Kalibrace přístroje byla provedena na černou a bílou barvu. Naměřené vzorky
vyhodnoceny v systému CIEL*a*b*– L* světlost, nabývá hodnot od 0 do 100, a* souřadnice
pro červenou barvu, b* souřadnice pro žlutou barvu.
Aktivita vody byla stanovena na přístroji Novasina LabMaster (Novatron Scientfic Ltd, Velká
Británie) při teplotě 25 °C. pH bylo měřeno pH-metrem WTW pH 340i (WTW GmBh,
Německo) s vpichovou elektrodou SentixSP.
Obsah malondialdehydu byl stanoven reakcí s kyselinou 2-thiobarbiturovou, destilační
metodou (Castellini et al., 2002).
VÝSLEDKY A DISKUZE
V grafu č. 1 je zaznamenán průběh hodnot pH čerstvě naraženého díla a salámu po ukončení
zrání v závislosti na délce skladování sádla, z kterého byly jednotlivé série vzorků vyrobeny.
Hodnota pH díla klesla z výchozích 5,77 – 5,90 na 4,80 – 5,10 zaznamenaných u vyzrálých
salámů po 21 dnech. Rovněž nedošlo ke změnám v průběhu pokusu, dávky připravené
z vepřového sádla skladovaného v období 140 dnů vykazovaly obdobný průběh pH hodnot.
Průběh hodnot vodní aktivity aw znázorňuje graf č. 2. Hodnota aw je důležitý indikátor
trvanlivosti. V našem pokusu se hodnoty aw díla pohybovaly mezi 0,93 a 0,97. Po třech
týdnech zrání byly ve všech případech na hodnotách ≤ 0,90, což svědčí o předpokladu
mikrobiální stability salámu Poličan. U déle skladovaného sádla (od 28 dne) jsme
zaznamenali nižší hodnoty aktivity vody u salámů po dokončení zrání.
Fernfindez et al. (1995) měřili aktivitu vody u trvanlivých fermentovaných masných výrobků
během procesu zrání. V jejich pokusu došlo ke snížení hodnoty aw z původních 0,970
na hodnoty 0,900 – 0,920 po 14 dnech zrání a dále na 0,860 – 0,870 po 28 dnech zrání.

Graf č. 1: Průměrné hodnoty pH čerstvě naraženého díla a salámu po dokončení zrání

3. 3. 2010

187

MENDELU

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

Graf č. 2: Aktivita vody čerstvě naraženého díla a salámu po dokončení zrání

Graf č. 3: Obsah malondialdehydu (mg/kg) čerstvě naraženého díla a salámu po dokončení
zrání
Kameník (2007) uvádí, že autooxidační procesy nastupují zejména při dlouhodobém
mrazírenském skladování masných výrobků, proto je výhodné přidávat do TFS antioxidační
činidla. Organoleptické vlastnosti finálních výrobků jsou úzce vázány na změny lipidů
(hydrolýza a oxidace). Oxidativní změny tuků vytvářejí sloučeniny, které již v nízkých
koncentracích ovlivňují negativně chuť výrobků (nažluklá, rybinová, kovová příchuť).
Odbourávání tuků autooxidací nastupuje zejména při dlouhodobém mrazírenském skladování
masa a masných výrobků. Obsah malondialdehydu (Graf č. 3) kolísá v průběhu pokusu.
U čerstvě naraženého díla byly zjištěny nižší hodnoty TBA v porovnání s vyzrálým salámem.
Výsledky ukazují, že u vzorků vyrobených ze s´ádla skladovaného 28 a 56 dní, byly hodnoty
thiobarbiturového čísla nižší než u vzorků, které obsahovaly sádlo čerstvé. V dalších dvou
sériích již podle předpokladů množství produktu oxidace stoupalo. V poslední sérii došlo opět
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k poklesu hodnot thiobarbiturového čísla, což je při dlouhodobém mrazírenském skladování
možné odůvodnit tím, že produkty oxidace tuku byly dále odbourávány.
Tabulka č. 1: Barevné parametry L*, a*, b* čerstvě naraženého díla a salámu po dokončení
zrání
Sádlo

Stav

L*

a*

b*

dílo

47,34

±

1,31

11,84

±

0,98

11,99

±

1,14

21.den

45,92

±

0,63

18,04

±

0,56

10,57

±

0,74

dílo

46,87

±

0,92

16,18

±

0,95

13,25

±

0,44

21.den

47,64

±

1,03

17,83

±

0,57

10,68

±

0,47

dílo

47,58

±

0,64

13,43

±

0,79

11,64

±

0,46

21.den

46,41

±

1,02

18,51

±

0,87

9,99

±

0,57

dílo

51,34

±

1,55

18,85

±

1,08

15,29

±

0,83

21.den

51,34

±

0,91

16,66

±

0,41

12,99

±

0,33

dílo

50,81

±

0,82

19,13

±

0,81

15,79

±

0,39

21.den

46,88

±

0,49

18,13

±

0,48

11,13

±

0,25

dílo

50,53

±

1,12

18,40

±

0,94

15,51

±

0,42

21.den

49,46

±

1,52

18,11

±

0,65

11,73

±

0,60

Čerstvé sádlo
Sádlo
skladováno 28
dní při -18 °C
Sádlo
skladováno 56
dní při -18 °C
Sádlo
skladováno 84
dní při -18 °C
Sádlo
skladováno 112
dní při-18 °C
Sádlo
skladováno 140
dní při -18 °C

V tabulce č. 1 jsou uvedeny barevné parametry L*, a*, b* pro čerstvě naražené dílo a salám
po dokončení zrání. Hodnoty L* kolísají v průběhu skladování sádla, Salámy z déle
skladovaného sádla jsou světlejší (mají nižší hodnotu L*). Do 56. dne skladování sádla má
dílo nižší hodnotu parametru a* v porovnání s vyzrálým salámem, dále parametr a* vykazuje
opačný trend. Hodnoty a* ke konci skladování sádla jsou vyšší. Podíl žluté barvy b*
v průběhu zrání klesá. Salámy z déle skladovaného sádla mají vyšší podíl žluté barvy
(hodnota b*) u díla.
Kameník (2006) uvádí, že pro výrobu TFS je nejlepší použít co nejčerstvější sádlo důkladně
vychlazené nebo krátce zmrazené, s obsahem vody asi 5%. Starší sádlo sice nemusí vykazovat
na první pohled senzorické změny, ale v konečných výrobcích může působit odchylky vůně
a chutě už po krátké době skladování.
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ZÁVĚR
V našem pokusu jsme sledovali vliv délky skladování sádla na vybrané parametry trvanlivých
fermentovaných masných výrobků Poličan. Bylo zjištěno, že hodnoty pH se výrazně neliší
v průběhu skladování sádla, u vyzrálých salámů vyrobených z déle skladovaného sádla byla
zjištěna nižší hodnota aktivity vody. Nejvyšší TBA u díla bylo zjištěno z čerstvě vyrobeného
sádla. Zvolená metoda použitá pro hodnocení oxidačních procesů tuků (TBA) není zcela
vhodná pro trvanlivé fermentované masné výrobky. Stanovení ovlivňují např. cukry a další
produkty oxidace. U salámů vyrobených ze skladovaného sádla byla zjištěna vyšší hodnota a*
a b*.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.
SOUHRN
Cílem práce bylo hodnocení jakostních parametrů trvanlivých fermentovaných salámů
(Poličan). Salámy byly vyrobeny z čerstvého vepřového sádla a sádla skladovaného (-18 °C)
po dobu 28, 56, 84, 112 a 140 dní. Hodnocenými parametry byly barva (spektrofotometricky
v systému CIELAB), thiobarbiturové číslo (TBA), pH a aktivita vody. Bylo hodnoceno
čerstvě vyrobené dílo a salámy po dokončení zrání.
Podíl červené barvy klesá u salámů vyrobených ze skladovaného sádla. Nejvyšší hodnoty
TBA byly zjištěny u salámů vyrobených z čerstvého sádla. U salámů vyrobených
ze skladovaného sádla byla zjištěna nižší hodnota aktivity vody, u všech pokusných skupin
byla aktivita vody po dokončení zrání nižší než 0,93. Hodnoty pH se výrazně neliší
v závislosti na době skladování sádla.
Klíčová slova: vepřové sádlo, trvanlivé fermentované salámy, barva, TBA, pH
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JAKOST OBILOVIN URČENÝCH PRO PEKÁRENSKÝ PRŮMYSL
QUALITY OF CEREALS FOR BAKING INDUSTRY
Irena Sedláčková – Iva Burešová – Slavoj Palík
Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž

Abstract
The most frequent raw materials 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 summarises results of the
evaluation of grain quality of wheat and rye harvested in the Czech Republic in the period of
2002– 2009 and compare the quality of grain harvested in 2009 with quality of grain
harvested in the period of 2002–2008. Each year, the quality was assessed in about 1000
wheat samples and about 100 rye samples. The wheat and ray grain quality in 2009 was lower
than the quality of the grain harvested in 2007 nevertheless it was one of the highest quality in
investigated period.
Keywords: Triticum aestivum L., Secale cereale L., bread-making quality, grain quality
MATERIÁL A METODY
Kvalita vzorků potravinářské pšenice byla hodnocena u sklizňových vzorků získaných od
pěstitelů. Základním požadavkem je, aby vzorky nebyly upravovány, tj. byly přímo
od kombajnu. V roce 2009 bylo hodnoceno celkem 1 017 vzorků potravinářské pšenice a
celkem 72 vzorků žitného zrna. Kvalita vzorků pšenice byla hodnocena podle ČSN 46 1100-2
(2001) Pšenice potravinářská – požadavky na pekárenskou pšenici. Kvalita vzorků žita byla
hodnocena podle ČSN 461100-4 (2001) Žito.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Pšenice
Z celkového počtu 1 017 vzorků, bylo 438 sklizeno v Čechách a 579 na Moravě. Požadavky
ČSN 461100-2 (2001) splnilo ve všech parametrech současně 26 % vzorků sklizených
v Čechách a 37 % vzorků sklizených na Moravě. Pro srovnání v roce 2008 to bylo 50 %
vzorků sklizených v Čechách a 47 % vzorků sklizených na Moravě. V celé České republice
splnilo všechny požadavky současně 33 % (v loňském roce 49 %) vzorků potravinářské

3. 3. 2010

191

MENDELU

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

pšenice. Mezi vzorky nebyl žádný, který by nesplnil požadavek ČSN alespoň v jednom
parametru.
Průměrné hodnoty sledovaných parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Průměrné hodnoty
parametrů v Čechách a na Moravě se významněji neliší, což ukazuje, že kvalita pšenice
sklizené v roce 2009 v Čechách byla stejná a jako na Moravě. V tabulce č. 2 jsou uvedeny
podíly vzorků, které v daném parametru splnily požadavek ČSN 461100-2 (2001).
Tabulka č. 1 Průměrné hodnoty sledovaných parametrů
Parametr

Průměrná hodnota
ČR

Čechy

Morava

Objemová hmotnost [kg·hl-1]

77,5

77,7

77,4

Obsah dusíkatých látek v sušině [%]

12,5

12,2

12,7

43

42

44

Číslo poklesu [s]

328

332

325

Obsah příměsí a nečistot [%]

4,6

4,6

Sedimentační index [ml]

4,6

Tabulka č. 2 Podíly vzorků, které splnily požadavek ČSN 4611-2 (2001) na pekárenskou kvalitu zrna
Parametr

Vyhovuje
ČR

Čechy

Morava

Objemová hmotnost

75%

78%

73%

Obsah dusíkatých látek v sušině

80%

72%

85%

Sedimentační index

91%

93%

91%

Číslo poklesu

98%

99%

97%

Obsah příměsí a nečistot

77%

78%

77%

Objemová hmotnost patřila v roce 2009 k parametrům, které nejméně často splňovaly
požadavek ČSN. Průměrné hodnoty se mezi vzorky sklizenými v Čechách a na Moravě téměř
nelišily a pohybovaly se mezi 77,4–77,7 kg·hl-1. Poněkud větší byl rozdíl v podílu vzorků,
které v tomto parametru splnily požadavek ČSN 461100-2 (2001). V Čechách splnilo
požadavek ČSN 78 % vzorků, zatímco na Moravě byl podíl nižší (73 %).
Průměrný obsah dusíkatých látek byl v roce 2009 roven 12,5 %. Průměrná hodnota
naznačuje, že zrno pekárenské pšenice má dostatečný obsah bílkovin v endospermu zrna
(Kulp a Ponte, 2000).
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Rozdíly mezi hodnotami zjištěnými v Čechách a na Moravě odpovídají zjištěním uvedeným
u parametru sedimentační index, tj. vyšší průměrný obsah dusíkatých látek v sušině měly
vzorky sklizené na Moravě (12,7 %) než v Čechách (12,2 %). Požadavek ČSN 461100-2
(2001) na obsah dusíkatých látek v sušině zrna splnilo 80 % vzorků.
Množství a kvalitu lepkových bílkovin obsažených v endospermu zrna vyjadřuje parametr
sedimentační index. Požadavek ČSN 461100-2 (2001) na sedimentační objem alespoň 30 ml
splnilo 91 % vzorků. Průměrná hodnota sedimentačního indexu (43 ml) je o 13 ml vyšší než
požaduje ČSN. Hodnoty sedimentačního indexu ukazují, že bílkoviny pšeničného zrna
sklizeného v roce 2009 mají velmi dobrou pekárenskou kvalitou (Belderok et al., 2000).
Hodnota čísla poklesu vyjadřuje aktivitu amylolytických enzymů v pšeničném šrotu. Zkouška
se využívá pro odhalení porůstání zrna. Průměrná hodnota čísla poklesu (328 s) byla
v průměru o 100 s vyšší než požaduje ČSN. Zrno s takovým číslem poklesu má nízkou
aktivitu amylolytických enzymů a jak uvádí Belderok et al. (2000), aktivitu enzymů zrna je
třeba před pekárenským využitím zvýšit.
Kvalita zrna není významně snížena přítomností příměsí a nečistot. Hodnocené vzorky byly
tzv. vzorky od kombajnu a nebyly tudíž nijak tříděny. Přesto neobsahují vysoký podíl příměsí
a nečistot.
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Obrázek č. 1 Meziroční srovnání podílu vyhovujících vzorků pšenice v jednotlivých letech
Meziroční srovnání kvality pšeničného zrna (obrázek č. 1) dokládá vysokou kvalitu zrna
sklizeného v roce 2007 a 2009. V roce 2007 vyhovělo ze všech sledovaných let nejvíce
vzorků ve všech hodnocených parametrech. Z hlediska výtěžnosti mouky při mletí zrna
vychází jako nejkvalitnější zrno sklizené v roce 2004, což je dáno nejvyšší objemovou
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hmotností. Z hlediska technologické kvality bílkovin je ovšem tento ročník nejhorší. Naopak
technologicky nejkvalitnější zrno s vysokou kvalitou pšeničných bílkovin (SEDI) bylo
sklizeno v letech 2005, 2006 a 2009.
Žito
V roce 2009 bylo analyzováno celkem 72 vzorků žita určeného na mlýnské zpracování, toho
bylo 39 vzorků sklizeno v Čechách a 33 na Moravě. Požadavky ČSN 461100-4 (2001) splnilo
ve všech parametrech současně 74 % vzorků žita. Mezi vzorky nebyl žádný, který by nesplnil
požadavek ČSN alespoň v jednom parametru.
Průměrné hodnoty sledovaných parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 3. Průměrné hodnoty
parametrů v Čechách a na Moravě se významněji neliší, což dokazuje, že kvalita žita
sklizeného v roce 2009 v Čechách a na Moravě byla stejná. V tabulce č. 4 jsou uvedeny
podíly vzorků, které v daném parametru splnily požadavek ČSN 461100-4:2001.
Téměř všechny vzorky splnily požadavek ČSN 461100-4 (2001) v parametru objemová
hmotnost. Objemová hmotnost byla v průměru rovna 73,7 kg·hl-1. V celé ČR splnilo
požadavek normy 93 % vzorků. Objemová hmotnost vzorků žita je v průměru o 3,7 kg·hl-1
vyšší než požaduje ČSN. Stejně jako u pšenice, je také u žita z letošní sklizně, je objemová
hmotnost nižší než tomu bylo v předchozích dvou letech.
Tabulka č. 3 Průměrné hodnoty sledovaných parametrů
Parametr

Průměrná hodnota
ČR

Objemová hmotnost [kg·hl-1]
Číslo poklesu [s]

73,7
237

Obsah příměsí a nečistot [%]

5,3

Čechy

Morava

73,6

73,8

232
5,0

243
5,8

Tabulka č. 4 Podíly vzorků, které splnily požadavek ČSN 461100-4 (2001) na kvalitu zrna
Parametr

Vyhovuje
ČR

Čechy

Morava

93%

92%

94%

100%

100%

100%

Obsah příměsí a nečistot

99%

97%

100%
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Všechny zkoušené vzorky vyhověly v parametru číslo poklesu. Průměrná hodnota čísla
poklesu (237 s) je o více jak 100 s vyšší než je požadavek ČSN 461100-4 (2001). Žitné zrno
s číslem poklesu 237 s má nízkou aktivitu amylolytických enzymů a není porostlé.
Téměř všechny vzorky (99 % v ČR) splnily požadavek ČSN v parametru obsah příměsí
a nečistot. Průměrný obsah příměsí a nečistot byl roven 5,3 %. Průměrný obsah příměsí a
nečistot naznačuje, že zrno není významně znečištěno žádným typem příměsí ani nečistot.
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Obrázek č. 2 Meziroční srovnání podílu vyhovujících vzorků žita v jednotlivých letech
Meziroční srovnání kvality žitného zrna za období 2002-2009 (obrázek č. 2) dokládá vysokou
technologickou kvalitu zrna sklizeného v letech 2007, 2009 a 2004. Naopak nejnižší
technologickou kvalitu mělo žitné zrno sklizené v letech 2006, 2002 a 2005.
ZÁVĚR
Kvalita pšeničného zrna sklizeného v roce 2009 patří z dlouhodobého hlediska (2002-2009)
mezi nejvyšší. Tento pozitivní poznatek potvrzují průměrné hodnoty sledovaných parametrů.
Průměrné hodnoty všech sledovaných parametrů splnily požadavky příslušných ČSN.
Analýzy kvality prokázaly, že pšeničné zrno má nižší plnnost, ale obsahuje dostatečné
množství kvalitních bílkovin.
Žitné zrno sklizené v roce 2009 má dostatečný objem, který by měl zajistit dobrou výtěžnost
mouky. Průměrná hodnota čísla poklesu naznačuje, že amylolytické enzymy mají nízkou
aktivitu a zrno není porostlé.
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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 uvádí jakost
pšeničného a žitného zrna ze sklizně 2009 v porovnání se sklizněmi provedenými v období
2002-2008. Jakost byla každoročně hodnocena přibližně u 1000 sklizňových vzorků pšenice a
asi 100 sklizňových vzorků žita. Pšeničné a žitné zrno sklizené v roce 2009 mělo sice nižší
jakost než zrno ze sklizní 2007 a 2008, přesto patří mezi nejkvalitnější ze celé sledované
období. 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, ve kterém 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.
Klíčová slova: Triticum aestivum L., Secale cereale L., pekárenství, kvalita zrna
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STANOVENÍ MIKROMECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ VAJEČNÉ SKOŘÁPKY
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Abstract
One of the key engineering properties of eggshell material is the Young’s modulus E. Its
knowledge enables e.g. the evaluation of the eggshell strength, which is important parameter
of the egg quality. There are many techniques for evaluation of the main elastic properties.
Generally, they include static loading and different kinds of dynamic loading. However, these
techniques cover a bulk material and do not describe the local mechanical properties. A very
promising procedure useable for this task seems to be a nanoindentation. The method is based
on the direct measurement of the load-displacement relationship. The depth of penetration
starts from the nanometer scale. Presented work describes the basic principles and preliminary
results of indentation measurements. It was concluded that nanoindentation, as a novel testing
method used for determining of eggshell micromechanical properties, offers a precise tool for
describing material characteristics on eggshell micro-scale and thus offers precise and
valuable data for mapping of material parameters, modelling and numerical simulations.
Keywords: Eggshell, elastic properties, micromechanical properties, nanoindentation

MATERIAL AND METHODS
Eggshells
Hisex Brown eggs have been used for the measurements. Eggs were collected in the hens'
age of 75 weeks. Defective eggs were not included in the experiment.
Preparation of specimens
The chips of eggshells (originating from five different positions around egg equator) were
embedded into metacrylate tablet. In order not to thermally affect the structure, the specimens
were cold-prepared. Commercially available two-component resin was used for metacrylate
mixture preparation and the specimens were left to dry and cure for 8 hours. The tablets were
polished in order to achieve flat surface with maximum roughness of 10–20 nm.
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Experimental set-up and loading conditions
Nanohardness tester (CSM Instruments, Switzerland) was used to perform the
experiments. Standard Berkovich tip was brought to the sample surface producing a series of
imprints. The indenter has a nominal tip radius of R≈50 nm and an apex half-angle of θ =
65.27°. E. Schematic of the experimental set-up is shown in Fig. 1.

Fig 2: A schematic layout of the measuring assembly

The eggshell chips were loaded in both radial and tangential directions. Load versus depth
of penetration was measured throughout the whole procedure of loading, holding, and
unloading. The load controlled test was performed using standard trapezoidal loading diagram
as follows: linear loading (72 mN/min) up to the peak force (12 mN), then 20 s holding period
at the maximum force and linear unloading (72 mN/min) to zero force level.
The value of Poisson’s ratio is needed for evaluation of E-modulus (Oliver and Pharr,
1992). The value of Poison’s ratio =0.345 was adopted from measurements described in
Nedomová et al. (2009) where the similar eggshells were used. Comparable values of , e.g.
0.307 (Lin et al., 2004) or 0.300 (Couke, 1998), were reported by other authors. Nevertheless,
the sensitivity of the results of E-modulus on  within the aforementioned range 0.3-0.35 is
low.

RESULTS AND DISCUSSION
Mechanical

properties

of

biological

materials

are

increasingly

explored

via

nanoindentation testing. Since the mechanical properties of hen’s eggshell are strongly
affected by many factors, single variable evaluation must be considered carefully and with
respect to complex character of given material.
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The series of nanoindention experiments (in two loading directions described above) has
been performed. Following results were obtained: Young’s modulus (radial loading) = 41 ±
3.9 GPa, Young’s modulus (tangential loading) = 43 ± 4.1 GPa. The calculated and values
represent 5 individual measurements performed on the specimens originating from 5 different
position around the equator. The example of loading diagram is shown in Fig. 1.
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Fig 1: Load versus depth plot
The values of Young’s modulus E are in general agreement with values reported by
Nedomová et al. (2009), where the experiments have been performed using similar eggshells.
Nedomová et al. (2009) found that elastic constants are independent on the egg shape as well
as loading force orientation (egg loaded either on equator strip and/or egg-tip).
The values of E obtained from radial and tangential directions did not vary significantly
(41 ± 3.9 GPa and 43 ± 4.1 GPa, respectively). This scatter shows on isotropic nature of the
eggshell structure. Due to small number of tests, this conclusion has to be confirmed by
further and more detailed experiments, but it already shows on the general trend. The values
calculated for measurements performed around the equator did not change significantly, thus
the micro mechanical properties seem to be independent on the position around the eggshell
circumference. The edges, membrane, and inhomogenities were avoided in the measurement.
The surface structure appears to be fairly homogenous, which supports the micromechanical
measurements. This fact is documented in Fig. 2, which shows an eggshell structure captured
by electron microscope (magnification 500 x). On the other hand, the larger magnification
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reveals the presence of pores and micro-cracks – see Fig. 3 (magnification 25 000 x) that must
be excluded from the measurements results or the results must be carefully considered and
evaluated with regard to this fact.

Fig. 2: Electron microscope capture of the eggshell structure. Magnification 500 x.
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Fig. 3: Electron microscope capture of the pores and micro-cracks. Magnification 25000 x.

The overall view (100x magnification) on the eggshell cross section is shown in Fig. 4.
The beads or little circles on the picture margins represent undissolved particles of
metacrylate. Area indicated by the black circle in the middle of the picture shows the matrix
of 80 indents s (10 x 8), which the average values for given position were calculated from.
The left edge of the eggshell (as shown in the Fig. 4) is the outer side while right edge is the
inner side with membrane.
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Fig 4: Eggshell cross section

Fig. 5 shows a detailed view on the cross sectional surface with an indent.

Fig 5: Indentation imprint (load applied = 10 mN)

It follows from macroscopic measurements that mechanical properties show certain
degree of variability when measured at different locations on the same egg (Lin et al., 1993).
Therefore, the use of nanoindentation for creating of a more detailed „map“ of eggshell’s
micromechanical properties from various locations seem to be a promising and probably one
of very few applicable approaches.
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CONCLUSIONS
Presented results approved that above described testing method offers a precise tool for
describing material characteristics on eggshell micro-scale and thus offers precise and
valuable data for mapping of material parameters, modelling, and numerical simulations. The
values of E obtained from radial and tangential directions did not vary significantly (41 ± 3.9
GPa and 43 ± 4.1 GPa, respectively). This finding indicates isotropic character of the eggshell
structure. Also the values obtained from measurements performed around the equator
circumference did not vary significantly.
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SOUHRN
Práce popisuje základní principy nanoindentace a hodnotí možnosti této techniky pro
stanovení mikromechanických vlastností skořápek slepičích vajec. Testována byla vejce
slepic plemene Hisex Brown. Vzorky skořápek byly odebrány ze střední části vejce (rovníku).
Experimenty byly provedeny na nanoindentačním zařízení CSM. Během zatěžování, zádrže i
odtěžování byla sledována závislost hloubky indentace na síle. Z těchto závislostí vypočteny
elastické konstanty. Vzorky skořápek byly zatěžovány v radiálním a tangenciálním směru.
Hodnoty modulů získané při zatěžování v obou směrech se významným způsobem nelišily
(41 ± 3.9 GPa a 43 ± 4.1 GPa). Z toho lze vyvodit, že vaječná skořápka má do značné míry
izotropní charakter. Významně se nelišily ani hodnoty naměřené po obvodu rovníku. Hodnoty
E se v zásadě shodovaly s hodnotami uváděnými Nedomovou et al. (2009), kde byl E
hodnocen jiným postupem na obdobných vzorcích. Výzkum potvrdil, že nanoindentace je
použitelný a přesný postup umožňující stanovení materiálových charakteristik vaječných
skořápek na mikroskopické úrovni.
Klíčová slova: vaječná skořápka, elastické vlastnosti, mikromechanické vlastnosti,
nanoindentace
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FOURIÉROVÝCH DESKRIPTORŮ
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Abstract
The paper is focused on determination and evaluation of potato tubers shape variability.
Elliptic Fourier descriptors were used for description of tubers shape and three different
potato varieties were analysed (Karin, Marilyn, and Vendula). 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 tuber 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 in case of all potato varieties. Height to width ratio was confirmed
as the most significant parameter with contribution of 70.58, 73.67 and 74.02 % for Karin,
Marilyn and Vendula varieties respectively (front-view).
Keywords: potato tubers, Fourier descriptors, image analysis

MATERIAL AND METHODS
Potato tubers
Three varieties of potato tubers have been analysed: Karin, Marilyn, and Vendula. Karin
is a variety with prolonged, oval tubers, yellowish and smooth skin and yellow flesh. The
variety was breeded in SATIVA Keřkov by crossbreeding of Rita x Hera. Marilyn is a special
variety for gourmet culinary use and sold to the final consumers under special brand mark.
The product is produced by Medipo Agras H. B. Vendula is early to semi-early market variety
with high yield and prolonged oval tubers. The variety was breeded in Vesa Velhartice by
crossbreeding of Rosella x Paola.
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Evaluation of variation of tubers shape based on image analyses elliptic Fourier analyses
The tubers 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 colour (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
photos captured in three main views (along main axes) is given in Fig. 1.

Fig. 1: Example of “front-view”, “side-view”, and “top-view” of Karin variety
The image analysis software Shape (Iwata and Ukai, 2002) was used to perform all
following steps. The closed contours of the tubers were obtained through binary images with
appropriate thresholds, 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
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 tp and T, respectively, then the elliptic Fourier expansions of the coordinates
on the contour are

2nt p
2nt p

x p = A0 +   an cos
+ bn sin
T
T
n =1 


 ,


(1)


2nt p
2nt p

y p = C0 +   cn cos
+ d n sin
T
T
n =1 


 .


(2)

and
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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
tuber 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 tuber shape
characteristic. The variation in shape accounted for by each component was visualized using
inverse Fourier transformation (Furuta et al., 1995). Example of such visualization is given in
Fig. 2.

Fig. 2: Selected tuber’s contour visualization
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RESULTS AND DISCUSSION
Ten pieces of tubers of each variety was analysed. The ambition of the paper is to examine
the applicability of selected method and detailed statistical quantification would require much
larger series of experimental material. The main dimensions of the tubers are listed in Table 1.
Table 1: The dimensional parameters of experimental tubers (all dimensions are given in mm)
Variety Height
Karin 66.04
Karin 65.47
Karin 64.99
Karin 66.36
Karin 66.78
Karin 85.56
Karin 71.25
Karin 71.68
Karin 78.30
Karin 77.16
mean 71.35
6.58
sx

Width Depth Variety
51.94 43.26 Marilyn
54.31 45.85 Marilyn
52.55 45.38 Marilyn
52.43 39.52 Marilyn
48.91 46.78 Marilyn
47.25 42.85 Marilyn
52.65 48.81 Marilyn
61.59 56.57 Marilyn
63.53 54.59 Marilyn
65.61 54.28 Marilyn
55.07 47.78 mean
5.94
5.38
sx

Height Width Depth Variety Height
69.67 41.12 38.01 Vendula 65.33
66.27 47.54 43.28 Vendula 69.00
76.51 47.65 40.26 Vendula 66.49
78.37 47.13 41.67 Vendula 67.88
76.63 46.68 41.58 Vendula 71.35
84.81 44.56 44.85 Vendula 78.56
86.77 50.61 32.04 Vendula 77.19
96.32 49.02 39.57 Vendula 84.51
85.54 48.76 40.23 Vendula 81.40
84.05 55.68 45.81 Vendula 72.65
80.49 47.87 40.73 mean 73.43
8.37
3.59
3.68
6.29
sx

Width Depth
50.09

48.02

47.03

38.99

52.14

41.01

50.79

49.92

51.12

49.78

52.75

36.94

51.75

42.32

52.18

39.43

52.85

47.44

67.09

51.57

52.77

44.54

5.03

5.08

Comparative analyses of tubers’ shape variability were performed by image analysis,
employing principal components analysis of elliptic Fourier descriptors. The mean tuber
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 100 % of
the total variance in both, front and side-view shape and 97 % in top-view shape. Computed
values for front-view are given in Table 2. This result is valid for all tested varieties.
Table 2: Contributions of principal components – front-view
Variety
Karin
Karin
Karin
Karin
Marilyn
Marilyn
Marilyn
Marilyn
Vendula
Vendula
Vendula
Vendula

3. 3. 2010

Component Proportion (%)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Cumulative (%)

70.58
21.46
5.49
2.44
73.67
20.32
4.21
1.07
74.02
19.86
3.12
2.32

70.58
92.44
97.53
99.97
73.67
93.99
98.20
99.27
74.02
93.88
97.00
99.32
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Indicator
Width to height ratio
Position of the center of gravity
Curvature
Degree of roundness
Width to height ratio
Position of the center of gravity
Curvature
Degree of roundness
Width to height ratio
Position of the center of gravity
Curvature
Degree of roundness
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CONCLUSIONS
The effort was focused on quantification of shape variability of three varieties of potato
tubers. Elliptic Fourier descriptors were used as a mathematical descriptive tool.
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 70.58, 73.67 and
74.02 % of the total shape variation (front-view) for Karin, Marilyn and Vendula varieties
respectively. Similar results were obtained for side and top-view data. The first four principal
components account for almost 100 % of the total variance in both, front and side-view shape
and 97 % in top-view shape. The main advantage of using elliptic Fourier descriptors and
principal component analysis is accurate detection of small shape variations. Detection of
rather small variations is difficult for humans, but the analyses based on the component scores
can clearly detect significant variations among individual doughnuts. Above-mentioned
method represents accessible but powerful descriptive tool, which suits perfectly for
evaluating of biological shapes.
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SOUHRN
Příspěvek popisuje metodu a výsledky hodnocení variability tvaru hlíz tří bramborových
odrůd (Karin, Marilyn a Vendula). Pro popis obrysových křivek tvaru (v tří hlavních
pohledech - čelním, bočním a horním) byly použity eliptické Fouriérovy deskriptory. Metoda
kvantifikuje vliv několika parametrů - poměru výška/šířka, umístění těžiště, poloměru křivosti
a stupně kulovitosti. Pomocí inverzní Fourierovy transformace jsou dále křivky znovu
rekonstruovány a ze získaných dat je vypočtena tvarová variabilita. V případě čelního a
bočního pohledu byla variabilita u všech odrůd téměř stoprocentně popsána pomocí prvních
čtyř komponent (software umožňuje počítání celkem 20 komponent). V případě horního
pohledu postihovaly první čtyři komponenty cca 97 % celkové hodnoty variability. U všech
pohledů byl nejvýznamnější první Fouriérův descriptor (s podílem 70 – 74 %). Vyčíslení
tvarové variability je významným popisným prvkem dané plodiny. Uvedený postup též
postihuje malé tvarové odchylky, což je nesporná výhoda dané metody. Hodnocení tvaru je
též nezávislé na velikosti objektu.
Klíčová slova: bramborová hlíza, Fouriérovy deskriptory, obrazová analýza
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NENEWTONOVSKÉ TOKOVÉ CHOVÁNÍ SYROVÁTKY
NON-NEWTONIAN CHARACTER OF RAW WHEY
Libor Severa1 – Květoslava Šustová2– Šárka Nedomová1– Jaroslav Buchar1
Ústav techniky a automobilové dopravy, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
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Abstract
The raw whey and its rheological behaviour have been investigated. Several characteristics
have been measured, quantified and evaluated. The main results are represented by flow
curves and time dependence data. The whey has been examined in wide range of shear rates.
The measurements have been performed using rotary digital viscometer (concentric cylinders
geometry). The whey exhibited (in all cases and combinations of measuring conditions) time
dependence and shear thinning behaviour. Several mathematical models have been used for
modelling of experimental data. MATLAB® software has been used with satisfying
correlation coefficients between experimental and computed results. The results can be used
for designing of technological equipment.
Keywords: whey, kinematic viscosity, non-newtonian behaviour, modelling

MATERIAL AND METHODS
Whey samples
A sweet whey samples have been used for all rheological measurements. A dry matter of
the material has been determined and value of 48 % was found. Pycnometric method was
used and 1200 kg.m-3 density of whey was determined. The whey was produced as a byproduct from skim milk (pH 6.2). The samples of whey have been received from a
commercial producer (Eligo, a.s), manufacturing the whey powder. The whey was sampled
directly from the production line – from the tank behind the expander.
Viscosity measurement
The whey was assumed to be a non-Newtonian, time dependent fluid (Steffe, 1996). Thus
special pre-measuring treatment was performed. The volume of 20 ml of whey was put into
the apparatus cuvette without previous heavy mixing or any other kind of preparation. Then
the sample was pre-shared at 10s-1 for 20 s.
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There are several methods to measure kinematic viscosity of fluid or semi fluid materials
and different geometries may be utilized: concentric cylinders, cone and plate, and parallel
plates. Presented data have been obtained from measurements performed on laboratory digital
viscometer Anton Paar DV–3 P (Austria) that is designed to measure dynamic or kinematic
viscosity (, ), shear stress (), and shear rate (  ). The DV-3 P is a rotational viscometer,
based on measuring the torque of a spindle rotating in the sample at a given speed. Shear
stress is expressed in [g/(cm.s2)], shear rate in [s-1] and kinematic viscosity in [mm2/s] speed
of spindle in revolutions per minute [rpm]. The experiments have been performed with use of
a low viscosity adapter with LCP spindle. The law viscosity adapter permits more accurate
measurements than standard device equipped with another spindle type. Also the measuring
range of viscometer can be extended to lower values. This extension is particularly
advantageous when measuring materials where low shear rates data are required. Due to
parallel cylinder geometry shear stress, except other values, can be determined. The
measuring apparatus set-up is shown in Fig. 1.

Fig. 1: Schematic of measuring principle of rotational viscometer with concentric cylinders
measuring geometry
The flow curves were obtained for raw whey shared at 0.34–68 s-1.
Mathematical models
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Mathematical models have been created with use of MATLAB® v. 7.1.0.246(R14)
Service Pack 3, Curve fitting application (The MathWorks, Inc., USA). The suitability of the
fitted models was evaluated by the determination of coefficient (r2) and the significance level
(p < 0.05).

RESULTS AND DISCUSSION
Non-newtonian behavior
The rate dependence of kinematic viscosity was monitored in the range from 0.34 to
34 s-1. Table 1 contains the experimental results.
Table 1: The values of kinematic viscosity as a function of share rate

Share rate (s-1)

0.34 0.68 1.70 3.40 6.80 17.00 20.40 23.80 27.20 68.00

Kinematic viscosity (mm2/s)

1100 726

365

230

150

96

83

76

67

64

According to later mentioned equations, correlation coefficients of r2 = 0.997 and r2 = 0.998
between measured and experimental data were obtained for exponential and power model,
respectively.
Parameters of fitting models:
Exponential:

v = a. exp (b. ) + c. exp (d . )

Coefficients: a = 1405; b = -1.532; c = 261.1; d = -0.05635
General Power:

v = a. b + c

Coefficients: a = 529; b = -0.678; c = 0.95
According to Table 1, it may be observed that whey viscosity depends on shear rate,
especially for values below approx. 5 s-1. This indicates a range of non-Newtonian behavior
and concentrated whey thus may be classified as shear thinning fluid. However, concerning
whey protein isolate, Bazinet et al. (2004) reports that at 5 and 10% protein concentration
(whatever the pH), the rheological behaviour appeared to be a Newtonian, while at 20%, the
rheological behaviour appeared to be a non-Newtonian shear thinning.
Time dependence of whey kinematic viscosity
Whey viscosity can be regarded as time dependent. Several repeated measurements
confirmed such conclusion. The time-dependent viscosity of whey was measured at constant
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shear rate of 34 s-1. At a constant share rate, the kinematic viscosity decreases relatively
slowly (when avoiding starting non–relevant values) for first 10–20 minutes and then
approaches a constant value corresponding to equilibrium state. Similar dependence was
observed for the majority of samples. The decrease can be attributed to partial internal
structure influence. Detailed study of microstructure in relation to flow properties and
processing is given in Walkenström and Hermansson (2002). The rate and extent of viscosity
change depend on both, applied shear rate and pre-measuring treatment. From the longer
time-period point of view the whey proteins can also be modified through processing or
enzymatic treatments that alter their structure to provide enhanced functionality for gelation,
emulsification and viscosity changes.
Received data were fitted into power model with satisfying result r2=0.985 and following
parameters:

v = a.t b + c
Coefficients:

a = 188.2; b = -0.04967; c = -77.22

As stated before, all our experiments have been conducted under room temperature (21
°C). It could be assumed that similar flow dependencies would be obtained for different
experimental temperature conditions (obviously in different value levels). Presented data are
in accordance with conclusions of Leng and Turgeon (2007) who used a Carreau model for
shear-viscosity dependence description.

CONCLUSIONS
The time-dependent viscosity of concentrated whey was measured at constant shear rate of
34 s-1. Viscosity can be declared as time dependent. The kinematic viscosity decreases
relatively slowly for first 10-20 minutes and then approaches a constant value corresponding
to equilibrium state. Applied shear rate and pre-measuring treatment influence both, the rate
and extent of viscosity change. We can also conclude from the data presented in this study
that the viscosity of concentrated raw whey is shear rate dependent, especially for values
below approx. 5 s-1. This indicates a range of non-Newtonian behaviour and concentrated
whey may be thus classified as shear thinning fluid. Correlation r2 = 0.998 between
experimental and computed data was achieved for power model. It can be also stated that
there is an effect of a combined heat and shear treatment on the formation and rheological
properties of fibrillar whey protein aggregates. Fibril growth is dependent on protein
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concentration (Akkermans et al., 2008). The results presented in this paper are quite useful for
accurate design of technological equipment such as pumps and piping for raw whey shipping.
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SOUHRN
Prezentovány jsou výsledky měření reologických vlastností surové syrovátky, konkrétně její
časové závislosti a závislosti na rychlosti deformace. Vzorky syrovátky byly hodnoceny při
rychlostech deformace v rozsahu 0,34 až 68 s-1. Měření byla realizována na digitálním
rotačním viskozimetru (s měřící geometrií válec-válec). U materiálu byla zjištěna časová
závislost a shear-thinning chování. Časová závislost byla hodnocena při rychlosti deformace
34 s-1. Materiál byl shledán časově závislým. Závislost na rychlosti deformace je zvláště
významná při hodnotách pod 5 s-1. To ukazuje na ne-newtonowský charakter daného
materiálu a surovou syrovátku lze prohlásit za shear-thinning kapalinu. Pomocí mocninného
modelu bylo dosaženo korelace r2 = 0,998 mezi experimentálními a modelovými daty.
Výsledky prezentované v této práci mohou být využity při dimenzování a konstrukci
technologických zařízení (např. čerpadel a potrubí) používaných pro manipulaci se surovou
syrovátkou.
Klíčová slova: syrovátka, kinematická viskozita, ne-newtonovské chování, modelování
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DETEKCE BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ SE SCHOPNOSTÍ TVOŘIT
TYRAMIN A HISTAMIN VE FERMENTOVANÝCH MASNÝCH VÝROBCÍCH
Pavla Sládková – Eva Petirová – Tomáš Komprda
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova země dělská a lesnická
univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika.

Abstrakt
Genus and species identification of lactic acid bacteria (LAB) with putative ability to form
tyramine and histamine was performed in bacterial isolates from dry fermented sausages
produced by two producers (K, R) in two different diameters 7 cm (S), 4,5 cm (U) using two
different spice mixtures (P – spice mix typical for the sausage paprikáš, H - spice mix typical
for the sausage herkules) and two different starter cultures Lactobacillus curvatus +
Staphylococcus carnosus (F) a Pediococcus pentozaceus (C). Samples taken at the end of
ripening (28th day) were analysed for the presence of tyrosine decarboxylace gene sequence
(tyrDC) and histidine decarboxylace gene sequence (hDC). TyrDC and hDC was confirmed in
more than a half and in only one of the tested isolates, respectively.
Species identification was performed using particular biochemical methods and methods of
molecular biology. All LAB isolates tested positive for tyrDC and hDC, respectively, were
identified as the genus Lactobacillus and were not components of any starter culture.
Key words: tyramine, histamine, PCR

ÚVOD
Práce byla zaměřena na rodově a druhově specifickou identifikaci bakterií mléčného kvašení
(BMK) s předpokládanou schopností tvořit biogenní aminy (BA) tyramin (TYR) a histamin
(HIS). Biogenní aminy jsou organické sloučeniny odvozené od aminokyselin (AK), které se
běžně podílejí na metabolických procesech v živých tkáních a vykazují různé biologické
účinky. Vznikají v potravinách a potravinových surovinách nejčastěji dekarboxylací
aminokyselin působením bakteriálních dekarboxylačních enzymů. Schopnost dekarboxylace
AK není vlastností bakteriálních rodů či druhů, ale kmenů v rámci druhu. TYR a HIS jsou
vazoaktivní látky, TYR zvyšuje, HIS snižuje krevní tlak, což u rizikových skupin konzumentů
může vést k závažným zdravotním komplikacím.
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MATERIÁL A METODIKA
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 byly použity dvě různé kořenící směsi (P – kořenící směs typická pro výrobek typu
paprikáš¡ H - kořenící směs typická pro výrobek typu herkules) a dvě různé startovací kultury
Lactobacillus curvatus + Staphylococcus carnosus (F) a Pediococcus pentozaceus (C). Každý
vzorek byl testován 2 x (vzorky označeny A, B). Pro zjištění schopnosti BMK tvořit tyramin a
histamin a pro určení jejich rodové a druhové příslušnosti, byly použity vzorky odebrané po
ukončení zrání (28. den). Po homogenizaci vzorků, bylo vždy pipetováno 0,2 ml příslušného
ředění na Petriho misky s živnou půdou

MRS (NOACK, Francie). Petriho misky byly

kultivovány při 30 °C po dobu 72 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 MRS agar
(NOACK, Francie). Kolonie byly takto celkem 3x přečištěny přes jednu kolonii. Čistota
izolátů byla ověřena mikroskopicky.
Skríning izolátů

BMK

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 and COTON, 2005) a postup popsaný BURDYCHOVOU
(2006).
Rodová a druhová identifikace – BMK
Rodová a druhová identifikace BMK byla provedena pomocí morfologie, biochemie a
metody PCR.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Rodová a druhová identifikace bakterií mléčného kvašení včetně detekce genů pro
tyrosindekarboxylázu a histidindekarboxylázu, je patrná z tabulky I. a II.
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Tab. I. Identifikace izolátů bakterií mléčného kvašení výrobce R
(po 28 dnech zrání) a jejich ověření na přítomnost genů pro tyrosindekarboxylázu a
histidindekarboxylázu

Vzorek
RHCU-A-1
RHCU-A-2
RHCU-B-1
RHCU-B-2
RHCS-A-1
RHCS-B-1
RHFU-A-1
RHFU-B-1
RHFU-B
RHFS-A-2
RHFS-A-1
RHFS-B
RPCU-A
RPCU-B-1
RPCU-B-2
RPCS-A
RPCS-B-1
RPCS-B-2
RPFU-A-1
RPFU-A-2
RPFU-B-1
RPFS-A-1
RPFS-B
RPFS-B
RPCU-A-2

PCRTyr
n
n
n
p
n
p
n
n
n
n
p
p
n
n
n
p
n
n
p
p
n
n
n
n
p

PCR - HPLC- HPLC- PCR
–
identifikované
His
Tyr
His
kmeny
n
n
n
Lactobacillus plantarum
n
p
n
Lactobacilus brevis
n
n
n
Lactobacilus plantarum
p
p
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
p
n
Lactobacillus casei/paracasei
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
Lactobacillus casei/paracasei
n
p
n
Lactobacillus brevis
n
p
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
p
n
n
neidentifikován
n
p
n
Lactobacillus plantarum
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
p
n
Lactobacillus plantarum
n
p
n
Lactobacilus plantarum
p
n
p
Lactobacilus plantarum
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
p
n
p
neidentifikován
n
p
n
Lactobacillus casei/paracasei

R –výrobce ,H – koření používané pro výrobu koření salámů Herkules, P – Koření používané pro -výrobu
salámu Paprikáš, C- startovací kultura (Pediococcus pentosaceus),
F – startovací kultura (Lactobacillus curvatus a Staphylococcus carnosus),
U- průměr salámů 4,5 cm, S- průměr salámů 7cm,
PCR-His – detekce sekvencí genu pro histidindekarboxylázu metodou PCR,
PCR-Tyr – detekce sekvencí genu pro tyrozindekarboxylázu metodou PCR,
p-pozitivní, n- negativní
A,B - dva salámy téže varianty
1, 2 – izoláty odebrané s téže varianty
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Tab. II. Identifikace izolátů bakterií mléčného kvašení výrobce K
(po 28 dnech zrání) a jejich ověření na přítomnost genů pro tyrosindekarboxylázu a
histidindekarboxylázu

Vzorek
KPCS-A
KPFS-A
KPFS-B
KPFS-B-1
KPCS-B
KPCU-B
KHCS-B
KHCS-B
KHCS-A-1
KHCS-A-2
KHFS-A
KHFU-A
KHFS-B
KHFS-B

PCRTyr
p
p
p
n
p
n
n
n
n
p
n
p
n
n

PCR - HPLC- HPLCHis
Tyr
His
PCR - identifikované kmeny
n
p
n
Lactobacilus plantarum
n
p
n
Lactobacillus plantarum
n
p
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
p
n
Lactobacillus plantarum
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
Lactobacillus plantarum
n
p
n
Lactobacillus plantarum
n
n
n
neidentifikován
p
p
p
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován
n
n
n
neidentifikován

R –výrobce ,H – koření používané pro výrobu koření salámů Herkules, P – Koření používané pro -výrobu
salámu Paprikáš, C- startovací kultura (Pediococcus pentosaceus),
F – startovací kultura (Lactobacillus curvatus a Staphylococcus carnosus),
U- průměr salámů 4,5 cm, S- průměr salámů 7cm,
PCR-His – detekce sekvencí genu pro histidindekarboxylázu metodou PCR,
PCR-Tyr – detekce sekvencí genu pro tyrozindekarboxylázu metodou PCR,
p-pozitivní, n- negativní
A,B - dva salámy téže varianty
1, 2 – izoláty odebrané s téže varianty

Na dekarboxylační aktivitu byly otestovány i startovací kultury. Obě použité kultury byly
tyrDC i hDC pozitivní. Druhová identifikace bakterií mléčného kvašení byla provedena u
izolátů, u kterých již byla potvrzena přítomnost genů pro tyrosindekarboxylázu a
histidindekarboxylázu.
ZÁVĚR
Přítomnost tyrDC byla potvrzena u nadpoloviční většiny analyzovaných kmenů BMK.
Přítomnost hDC byla prokázána pouze u jednoho izolátu. Všechny izoláty BMK tyrDC+ a
hDC+ byly identifikovány jako rod Lactobacillus a nebyly součástí používaných startovacích
kultur. Z tohoto výsledku plyne, že startovací kultury byly do 28. dne zrání potlačeny
identifikovanými divokými druhy BMK.
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SOUHRN
Práce byla zaměřena na rodově a druhově specifickou identifikaci bakterií mléčného kvašení
(BMK) s předpokládanou schopností tvořit tyramin (TYR) a histamin (HIS). K analýze byly
použity fermentované trvanlivé masné výrobky (FTMV) od dvou různých producentů
(K a R), vyrobených o dvou různých průměrech 7 cm (S), resp. 4,5 cm (U), za použítí dvou
různých kořenících směsí (P – kořenící směs typická pro výrobek typu paprikáš¡ H - kořenící
směs typická pro výrobek typu herkules) a dvou různých startovacích kultur Lactobacillus
curvatus + Staphylococcus carnosus (F) a Pediococcus pentozaceus (C). BMK schopné tvořit
TYR, resp. HIS byly identifikovány ve vzorcích po ukončení zrání (28. den). Pro potvrzení
genu pro tyrosindekarboxylázu (tyrDC) a histidindekarboxylázu (hDC) byla použita metoda
popsaná COTONEM a kol., 2005. Přítomnost genu pro tyrosindekarboxylázu (tyrDC) byla
potvrzena u nadpoloviční většiny analyzovaných kmenů BMK.
Přítomnost genu pro histidindekarboxylázu (hDC) byla prokázána pouze u jednoho izolátu.
Druhová identifikace byla provedena příslušnými biochemickými a molekulárněbiologickými
metodami. Všechny izoláty BMK tyrDC+ a hDC+ byly identifikovány jako rod Lactobacillus
a nebyly součástí používaných startovacích kultur.
Klíčová slova: tyramin, histamin, PCR
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VPLYV PROTIPLESŇOVÝCH PRÍPRAVKOV NA ELIMINÁCIU RASTU PLESNÍ.
INFLUENCE ANTIFUNGAL PREPARATIONS ON ELIMINATION GROWTH
MOULDS.
Ladislav Staruch – Marek Kunštek – Michal Macák
Ústav biotechnológie a potravinárstva, FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37

Abstract
The aim the works was to compare natamycine effect on the mould growth on surface of dried
sausages with effects of potassium sorbate, during production, ripening and storage of
fermented sausage „Prešporská saláma“. Four samples were prepared: natamycine (0.1% and
0.2 %) treated, potassium sorbate (0.2 %) treated, and control (not treated). All samples were
inoculated by spores of Penicillium nalgiovense and their germination and growth was
monitored. Natamycine proved to be most efficient in suppression of mould growths.

Key words: sausage, moulds, natamycin, sorbat, aw, pH
MATERIÁL A METÓDY
Cieľom práce bolo porovnať účinok natamycínu na rast plesní na povrchu FMV
(fermentovaného mäsového výrobku) s účinkom sorbanu draselného, počas zrenia tepelne
neopracovaného mäsového výrobku „Prešporská saláma“.
Na analýzu sledovaných parametrov bolo vyrobené dielo „Prešporskej salámy“ podľa
štandardného postupu. Vzorky boli narazené do glejovkových obalov, zaúdené studeným
dymom po dobu troch dní a následne sušené ďalšie dva dni pri relatívnej vlhkosti 90 %
a teplote 15°C v podnikovej sušiarni. Po osprchovaní a osušení boli ošetrené protiplesňovými
prípravkami: natamycínom v koncentrácii 0,1% a 0,2%, sorbanom draselným v koncentrácii
0,2%, a časť vzoriek ostala bez aplikácie - tzv. kontrolná vzorka. Protiplesňové prípravky
boli aplikované máčaním do roztoku počas 20 sekúnd. Po namáčaní boli voľne navešané
a skladované v podnikovej sušiarni po dobu 5 dní. Aby sme urýchlili rast plesní na povrchu,
aplikovali sme na takto ošetrené vzorky, kultúrnu pleseň Penicillium nalgiovensis, (špeciálny
prípravok Texel PNT1 v roztoku), s obsahom 3,75.106 KTJ/ml (kolónie tvoriacich
jednotiek/ml) máčaním počas 2 minút. Následne boli opäť uskladnené v podnikovej sušiarni.
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Odber vzoriek a príprava vzoriek na meranie
Vzorky boli odoberané v 1., 7., 14., 21., 28., 35. a 42. deň po jednom kuse z každého druhu.
Kontrolná vzorka bola označená ako K. Vzorka ošetrená sorbanom draselným je označená
ako S. Vzorka s natamycínom o koncentrácii 0,1% je označená ako N1. Vzorka
s natamycínom o koncentrácii 0,2 % je označená N2.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Mikrobiologický dôkaz neprítomnosti fungicídnej látky v obale / na Petriho miskách/
Zameraním tejto práce, bolo vizuálne sledovať rast plesní na povrchu výrobku. Po piatich
dňoch od naočkovania sme pozorovali rast plesne Penicillium nalgiovensis na GKCH(aký?)
agare/ Obr. 1 a Obr. 2/. Zároveň na Petriho misky s agarom sa uložili jednotlivé črevá
nastrihané na štvorčeky 10 ×10 mm / Obr. 3. a Obr. 4./.
Rast plesní na obaloch sme nepozorovali ani na 5. deň od inokulácie čo je zaznamenané na
Obr. 5 pre mahagónové črevá a na Obr. 6. pre bezfarebné črevá. O dôkaze neprítomnosti
fungicídnej látky vo vzorkách obalov sme sa presvedčili až po 14 dňoch kultivácie, keď sa
pleseň nachádzala aj na povrchu čriev. /Obr. 7. a Obr. 8./. Po overení prítomnosti resp.
neprítomnosti fungicídnej látky na črevách, sme začali výrobu vzoriek. Na výrobu
„Prešporskej salámy“ boli použité mahagónové črevá, tvoriace pozadie tmavšej farby na
výraznejšie odlíšenie od svetlých vlákien plesne, čo je vizuálne evidentné z porovnania
mahagónového čreva /Obr. 7./ v porovnaní s bezfarebným črevom /Obr. 8./.
Najdôležitejším parametrom z pohľadu technológa bolo zistiť, či natamycín v dvoch
rozdielnych koncentráciách má dostatočný eliminačný účinok na rast plesní.
Na Obr. 9. až Obr. 12. je detailne zaznamenaný eliminačný účinok natamycínu. V 21.
deň od narazenia diela za podmienok RVV 95 % a teplote 25°C dochádza k slabému nárastu
plesne len na kontrolnej vzorke, bez aplikácie natamycínu a sorbanu draselného, čo
znázorňuje Obr. 9. Po 28 dni dochádza k intenzívnemu nárastu, ako je vidieť na Obr. 10. , ale
vzorky s aplikáciou natamycínu nie sú pokryté žiadnymi kolóniami plesní.
Vzorky N2 zostali bez pokrytia plesňou až do konca doby sledovania a sú znázornené na
Obr. 12.
Cieľom tohto experimentu bolo zistiť, či sa vo výrobnej praxi môže použiť natamycín
o nižšej koncentrácii ako je odporúčaná koncentrácia 0,2 %. V 21. deň, považovaný za deň
expedície sa nespozoroval rast plesní na vzorke N1, z čoho vyplýva, že natamycín o 0,1%
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Obr.1: Penicillium nalgiovensis 5. deň

Obr. 2: Penicillium nalgiovensis 14. deň

Obr 3: V 1. deň aplikácie

Obr. 5: Po piatich dňoch

Obr. 7: V 14. deň

3. 3. 2010

Obr. 4: V 1. deň aplikácie

Obr. 6: Po piatich dňoch

Obr. 8: V 14. deň
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Obr. 9. V 21. deň fermentácie

Obr. 10. V 28. deň fermentácie

Obr. 11. V 35. deň fermentácie Obr. 12. V 42. deň fermentácie
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Obr. 13. Zmeny aktivity vody (aW) vo vzorkách Prešporskej salámy počas zrenia
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Obr. 14. Zmeny pH vo vzorkách Prešporskej salámy počas zrenia
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koncentrácii sa môže použiť na výrobu Prešporskej salámy i ostatných FMV s dobou zretia
21. dní.
Natamycín alebo pimaricín je protiplesňové činidlo. Pôvodne bol izolovaný zo Streptomyces
natalensis, mikroorganizmu nájdeného v južnej Afrike. Natamycín je účinný takmer proti
všetkým plesniam a kvasinkám, avšak veľmi málo alebo vôbec nie proti baktériám a vírusom.
Spomaľuje rast plesní až na šesť mesiacov, ale nezabráni rastu úplne. K podobným
výsledkom dospel vo svojich prácach aj Holey, R.
Ďalšie sledované parametre (pH, titračná kyslosť, aktivita vody) /Obr.13. a14./ aplikácia
natamycínu signifikantne

neovplyvnila. Minimálne zmeny, ktoré neboli štatisticky

významné, možno pozorovať vo vzorke, kde bol aplikovaný sorban draselný.
Vizuálne pozorovania rastu plesní odporúčame v budúcnosti rozšíriť o videoanalýzu
sledovaných vzoriek.
ZÁVER
Natamycín nemá žiadnu antibakteriálnu aktivitu, preto nespomaľuje rast použitých
štartovacích kultúr. Táto vlastnosť natamycínu je veľmi dôležitá, a preto sa môže používať na
ošetrenie potravín s aplikáciou štartovacích kultúr. Účinok natamycínu na potlačenie rastu
povrchových plesní bol zreteľný už vizuálnym porovnaním. Kontrolné vzorky bez aplikácie
protiplesňových prípravkov boli porastené vo veľkom rozsahu už po prvom týždni. Salámy
s aplikovaným natamycínom o koncentrácii 0,2% neobsahovali pleseň. Ojedinelé kolónie
plesne boli pozorované na vzorke N1, aj to iba v posledných dňoch sledovania.
POĎAKOVANIE
Práca bola vykonaná vďaka finančnej podpore z grantovej úlohy VEGA 1/0234/09 „Štúdium
vlastností vybraných potravín a ich vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a zdravie
obyvateľstva“.
SÚHRN
Cieľom tohto príspevku bolo sledovať účinok natamycínu a sorbanu draselného na rast
plesní. Na povrch fermentovaného mäsového výrobku „Prešporská saláma“, bola aplikovaná
ušľachtilá pleseň Penicillium nalgiovensis. Použili sme komerčný protiplesňový prípravok
natamycínu od firmy TRUMF International s.r.o, vo forme roztoku v koncentráciách 0,1%
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a 0,2%. Účinok sa porovnával so vzorkami, u ktorých bol použitý roztok sorbanu draselného
v koncentrácii 0,2%.
Účinok natamycínu na potlačenie rastu povrchových plesní bol zreteľný už vizuálnym
porovnaním, ktoré je zadokumentované aj na fotografiách. Kontrolné vzorky bez aplikácie
protiplesňových prípravkov boli porastené vo veľkom rozsahu už po prvom týždni. Salámy
s aplikovaným natamycínom o koncentrácii 0,2% neobsahovali stopy plesni ani na konci
pokusu. Ďalšie sledované parametre (pH, titračná kyslosť, aktivita vody) aplikácia
natamycínu významne neovplyvnila.
Kľučové slová: salámy, natamycín, sorban draselny, plesne, aw, pH
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ODHAD OBVYKLÉHO PŘÍVODU ω3 MASTNÝCH KYSELIN Z ČESKÉ DIETY
THE ESTIMATE OF ω3 FATTY ACIDS USUAL INTAKE FROM THE CZECH DIET
Pavla Steinhauserová2– Irena Řehůřková1- Jiří Ruprich1
1Státní

zdravotní ústav, dislokované pracoviště Brno, Palackého 3a, 612 42 Brno,

2Veterinární

a farmaceutická univerzita, Ústav hygieny a technologie mléka,
Palackého 1, 612 42 Brno

Abstract
The aim of this work was to analyze the usual diet of the Czech population in terms of content
of ω3 polyunsaturated fatty acids, given their importance for human health. Concentration
was monitored for 37 individual fatty acids (FA), including α - linolenic acid (ALA),
eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). The analysis was carried out
under the monitoring program of dietary exposure organized by the National Institute of
Public Health in Brno. Interpretation of study results for ω3 fatty acids has been done
according to the draft of recommendation published by the European Food Safety Authority
(EFSA). ALA intake was not evaluated within this study because it requires an overall
assessment of energy intake which is outside of objectives of this study. Intake of EPA and
DHA were compared with recommendations proposed by EFSA. Summary intake these
important FA was found in amount of 194 mg for a person weighing 60 kg per day. This is
77.4% of EFSA recommendations. The results support the conclusion that the Czech
population has an inadequate usual intake of FA associated with prevention of development of
cardiovascular and other diseases relevant to the population in the CR.
Key words: omega-3 fatty acids, food, exposure, dietary intake, health
ÚVOD
Mastné kyseliny jsou z hlediska výživy nejvýznamnější složkou lipidů. Pro lidský organismus
jsou nejen jedním z nejdůležitějších zdrojů energie, ale účastní se i mnoha životně důležitých
metabolických procesů. Tvoří základní strukturální součást organismu, jsou prekurzory pro
různé bioaktivní molekuly a regulátory enzymatické aktivity, podílí se na regulaci genové
exprese a umožňují absorpci důležitých látek rozpustných v tuku.
Na druhé straně však výskyt tzv. civilizačních onemocnění spojených se stylem života
typickým sníženou fyzickou aktivitou a nevhodným složením diety podporuje snahu
odborníků ve vyspělých zemích světa stanovit národní dietární doporučení pro přívod
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jednotlivých nutrientů včetně mastných kyselin.

Po zhodnocení těchto doporučení

byl Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) v polovině května roku 2009
publikován návrh vědeckého stanoviska pro množství přiváděného tuku v dietě, které je
založeno na nejnovějších vědeckých důkazech (EFSA, 2009).
Mastné kyseliny (FA) jsou organické látky, které lze dle výskytu dvojných vazeb v uhlíkovém
řetězci klasifikovat jako mastné kyseliny nasycené (SFA), mononenasycené (MUFA) a
polynenasycené (PUFA). V místě každé dvojné vazby může být postavení atomů ve dvojím
prostorovém uspořádání cis nebo trans. Dle umístění dvojné vazby na uhlíku od methylového
konce (ω uhlík) se polynenasycené mastné kyseliny označují jako ω3 (mezi 3-4 uhlíkem od ω
uhlíku) a ω6 mastné kyseliny.
Dle

uvedeného

stanoviska

EFSA

patří

v dietě

mezi

kvantitativně

nejdůležitější

polynenasycené ω3 mastné kyseliny především kyselina oktadekatrienová (ALA - kyselina αlinolenová) a dále ω3 FA s dlouhým řetězcem (LCPUFA) -

kyselina eikosapentaenová

(EPA), kyselina dokosapentaenová (DPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA). Jiný výčet
dietárně významných ω3 FA ale užívá například Kanada, která do skupiny zahrnuje navíc
např. kyselinu eikosatetraenovou. V současné době neexistuje jednotné mezinárodní
vyjádření, která chemická individua představují dietárně významné polynenasycené ω3
mastné kyseliny a podobné je to i u dalších skupin mastných kyselin.
Kyselina α-linolenová (ALA) není tělem syntetizována, je důležitá pro udržení metabolické
integrity organismu a je tedy označována spolu s ω6 kyselinou linolovou jako esenciální.
Musí být do těla přiváděna jako součást diety člověka. Vzhledem k tomu, že u obyvatel
evropských států nebyl pozorován nedostatek této mastné kyseliny a není dostatek vědeckých
důkazů pro stanovení minimálního požadavku pro populaci, byla Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin stanovena doporučená hodnota adekvátního přívodu (AI - Adequate
Intake1) dle nejnižší hranice jejího příjmu pro lidský organismus v zemích kde se neprojevují
příznaky nedostatku, tzn. 0,5% z celkové energie za den. Z ALA probíhá v organismu díky
činnosti enzymů D6-desaturázy a elongáz syntéza LCPUFA – EPA a DPA, v menším
množství také DHA. Je však potřeba si uvědomit, že tato konverze esenciální mastné kyseliny
ALA na LCPUFA je u lidí velmi nízká a sporná (Etherton KPM et al, 2002) a (Burdge G,
2004), pouze 5% ALA je přetvořeno na EPA a 0,5 % na DHA (Plourde M, Cunnane SC,
2007). S ohledem na možnou konverzi a fakt, že mastné kyseliny ALA, EPA a DHA mohou
Pokud existuje nedostatečný vědecký důkaz pro stanovení dietárních referenčních hodnot pro nutriety u kterých
je nedostatek málokdy pozorován a u kterých je skutečný pozorovaný přívod očekáván většinou vyšší než je
potřeba, pak je tento přívod obvykle používán jako „adekvátní“ pro pokrytí skutečných (obvykle nižších) potřeb
organizmu.
1
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zastupovat rozdílné biologické funkce v organismu, existovaly v jednotlivých státech pro
ALA a na druhé straně EPA a DHA rozdílná doporučení.
Z výsledků epidemiologických studií vyplývá, že zvýšená konzumace ω3 PUFA s dlouhým
řetězcem z tučných ryb snižuje riziko mortality z důvodu kardiovaskulárních onemocnění,
náhlých srdečních úmrtí a možná i mrtvice (Wang C et al., 2006).
V těchto studiích byl prokázán pozitivní vliv konzumace LCPUFA ≥1g/den na rizikové
faktory

kardiovaskulárních

onemocnění

–

redukci

koncentrace

plazmatického

triacylglycerolu, agregaci krevních destiček a krevní tlak (SACN, 2004). Dále LCPUFA
pocházející z ryb a některých zelených rostlin mají přímý vliv na koagulační faktory, buňkami
zprostředkovanou imunitu a biomarkery zánětu (Bhatnagar D et al., 2003). Dle návrhu EFSA
může mít kyselina α-linolenová i specifické pozitivní účinky při snižování kardiovaskulárních
onemocnění. Zatím však není provedeno dostatečné množství studií, které by toto potvrdily
(EFSA, 2009).
S ohledem na výše zmíněné benefitní účinky EPA a DHA na organismus člověka a blíže
vědecky nepodložené účinky ALA bylo rozhodnuto Evropským úřadem pro bezpečnost
potravin stanovit hodnotu dietární referenční dávky (tzv. dietary reference value, DRV) ve
formě AI pro DHA a EPA na hodnotu 250 mg pro dospělé osoby i děti na den a pro ALA jak
již bylo zmíněno výše, 0,5% z celkové přijaté energie za den. Toto množství se zdá být
dostačující i pro primární prevenci onemocnění u zdravých jedinců a odpovídá dle doporučení
American Heart Association - Dietary Guidelines asi 1-2 porcím tučných ryb za týden. Uvádí
se, že i takto nízká konzumace ryb nebo rybího oleje snižuje riziko onemocnění věnčitých
tepen srdečních a náhlého srdečního selhání (Mozzafrain D, 2008). Z tučných ryb bohatých na
ω3 PUFA - DHA a EPA, běžně dostupných na našem trhu, lze jmenovat např. makrelu,
tuňáka a sledě. Při doporučení konzumace ryb je ale potřeba brát ve zřetel i polutanty
životního prostředí, např. polychlorované bifenyly (PCB), které mohou tučné ryby nadměrně
kontaminovat. Významným zdrojem LCPUFA pro správný rozvoj organismu je u kojenců
samozřejmě mateřské mléko. Oproti LCPUFA je ALA nalézána ve vyšším množství
v některých potravinách rostlinného původu, jako je lněné semínko, řepka nebo ořechy. Olej
z nich je pak přirozeně bohatým zdrojem ALA v lidské dietě.
MATERIÁL A METODY
Systematické analytické sledování zastoupení jednotlivých mastných kyselin ve vybraných
komoditách se na Státním zdravotním ústavu v Brně provádí od roku 2006 v rámci „Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“ v projektu
3. 3. 2010
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„Dietární expozice populace ČR vybraným chemickým látkám“ (Ruprich J. a kol., 2007).
Cílem sledování je popsat reálné zdroje mastných kyselin a odhadnout možná rizika a benefit
spojený s běžným nutričním chováním populace. Výběr vzorků určených k chemické analýze
respektuje spotřebu potravin v populaci ČR (SISP, 2004). Odběr je prováděn ve čtyřech
termínech na dvanácti místech ČR. Zohledněna je sezónnost a přístup běžného spotřebitele
k nákupu v tržní síti. Odebrané vzorky jsou standardně kulinárně upraveny aby odpovídaly
konzumovanému stavu a následně homogenizovány do podoby tzv. kompozitních vzorků. Pro
stanovení mastných kyselin je používána akreditovaná metoda stanovení pomocí plynové
chromatografie s plameno-ionizačním detektorem.
V letech 2006 a 2007 bylo připraveno celkem 143 druhů kompozitních vzorků . Z nich bylo u
87 typů matric obsahujících tuk stanoveno zastoupení 37 vybraných mastných kyselin a
celkové množství přítomného tuku. Celkově se jednalo o 552 kompozitních vzorků a 20 976
individuálních analytických výsledků.
Čtyři ze spektra stanovovaných mastných kyselin patří do skupiny polynenasycených ω3
mastných kyselin (viz tabulka č. 1). V dané studii jsme se zabývali dietárními zdroji ALA,
EPA a DHA v souladu s výše uvedeným návrhem EFSA.
Tab. č. 1: ω3 PUFA, které se od roku 2006 stanovují v rámci monitoringu dietární expozice
Polynenasycené ω3 mastné kyseliny
Analytický název

Český název

Triviální název

MK 18:3N3

KYSELINA OKTADEKATRIENOVÁ

KYSELINA LINOLENOVÁ - ALA

MK 20:3N3

KYSELINA EIKOSATRIENOVÁ

MK 20:5N3

KYSELINA EIKOSAPENTAENOVÁ

EPA

MK 22:6N3

KYSELINA DOKOSAHEXAENOVÁ

DHA

Na základě koncentrací měřených mastných kyselin v jednotlivých kompozitních vzorcích
byly provedeny výpočty průměrného dietárního přívodu jednotlivých studovaných mastných
kyselin (ALA, EPA a DHA) s využitím údajů o spotřebě příslušných potravin v populaci ČR
(SISP, 2004).
Výsledky byly primárně zpracovány a graficky znázorněny v programu „Microsoft Excel“.
Pomocí statistického programu „NCSS 2000 - Statistical System for Windows“ byla získaná
data podrobena tzv. aglomeračnímu hierarchickému klastrování (tj. znázornění podobnosti
jednotlivých potravin z hlediska obsahu mastných kyselin a znázornění tohoto vztahu ve
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formě dendrogramu). Dendrogramy byly použity k znázornění podobnosti sledovaných
potravin pro hodnoty absolutního a relativního obsahu ALA, EPA+DHA

a sumy

ALA+EPA+DHA.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V grafu č.1 je znázorněn průměrný denní přívod jednotlivých polynenasycených ω3 mastných
kyselin - EPA+DHA+ALA z 12 kompozitních vzorků představujících největší podíl na
celkovém sumárním přívodu. Rostlinný olej jako zdroj dominuje, což je dáno vysokým
zastoupením kyseliny α-linolenové. Dalším významným zdrojem sumy polynenasycených ω3
mastných kyselin jsou majonézy a margaríny. Vysvětlení je opět dáno vysokým zastoupením
ALA, neboť rostlinný olej (např. řepkový) je základní surovinou při jejich výrobě
(analyzované vzorky margaríny = emulgované rostlinné tuky).
Graf č. 1: Dietární přívod sumy ALA, EPA a DHA (mg/kg t.hm./den)
Dietární přívod ALA+EPA+DHA

OLEJ ROSTLINNY
MAJONEZY
MARGARINY
MASO KURECI

Přívod
(mg/kg t.hm./den)

14
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12

PECIVO PSENICNE

10
8

SALATY LAHUDKOVE

6

CHLEB ZITNY

4

PECIVO JEMNE

2

KONZERVY RYBÍ
OPLATKY

0

Kompozitní vzorek

ORECHY VLASSKE

Pokud porovnáme obsah ω3 PUFA (suma ALA+EPA+DHA) na kg kompozitního vzorku, je
pořadí samozřejmě jiné. Bohatým zdrojem

všech tří zmíněných mastných kyselin jsou

především vlašské ořechy, majonézy a rostlinný olej.
V lidské dietě není jen důležité, jaký je celkový přívod ω3 PUFA, ale také jaký je současný
přívod LCPUFA, které mají významný zdravotní efekt, nenahraditelný pouhým, byť
vysokým, přívodem ALA.

Graf č. 2 znázorňuje sumární dietární přívod LCPUFA

(EPA+DHA). Největším zdrojem v naší průměrné české dietě jsou margaríny, u kterých je
viditelně zastoupena i jinak minoritní DHA. Mezi potravinovými zdroji LCPUFA jsou, vedle
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mořských ryb a rybích výrobků, překvapivě i oplatky, u kterých byla naměřena nejvyšší
absolutní hodnota EPA. Oplatky jsou ale bohužel současně jedním z nejvýznamnějších zdrojů
expozice trans mastným kyselinám. Dalším zajímavým zdrojem dietárního přívodu EPA a
DHA jsou vejce. Ryby sladkovodní, reprezentované v tomto případě kaprem, nejsou
významným expozičním zdrojem LCPUFA.
Graf č. 2: Dietární přívod sumy ALA a EPA (mg/kg t.hm./den)
Dietární přívod EPA+DHA
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Nejvyšší obsah sumy EPA a DHA byl zjištěn rybách uzených (viz graf 3), reprezentovaných
v tomto případě především uzenou makrelou, která je u českých spotřebitelů oblíbená a
cenově dostupná. Následují ryby marinované, kde kompozitní vzorek obsahuje většinou tučné
ryby – sledě, tzv. „zavináče“, taktéž platí pro konzervy rybí a lahůdkové saláty skládající se
salátu rybího a vlašského. Analyzované kompozitní vzorky - ryby mořské nehrály v expoziční
dávce těchto mastných kyselin EPA a DHA primární roli. Vzorek je složen z filé - zmrazené
tresky nebo mořské štiky, což jsou ryby mající přirozeně nízký obsah tuku ve svalovině.
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Graf č. 3: Obsah LCPUFA (EPA+DHA) v kompozitních vzorcích potravin (g/kg vzorku)
Koncentrace EPA+DHA
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Z jednotlivých výsledků byl nakonec odhadnut celkový průměrný přívod ω3 PUFA
(ALA+EPA+DHA) pro populaci v ČR ve výši 2148 mg/osobu 60kg t.hm./den. Z tohoto
množství je ale 1955 mg reprezentováno ALA a pouze 194 mg sumou EPA+DHA. Tato
hodnota byla porovnána s novým návrhem doporučení EFSA pro denní přívod EPA a DHA.
na bázi AI pro LCPUFA - 250 mg/osobu (60 kg)/den. Doporučení je pro LCPUFA kryto
pouze ze 77,4%. Poměr jednotlivých ω3 PUFA je zřejmý při grafickém znázornění - viz graf
č. 4.
Graf č. 4: Odhad průměrného přívodu omega 3 mastných kyselin populace ČR
(v mg/osobu 60 kg.t.hm./den)
Celkový přívod omega 3 PUFA
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Vzhledem ke komplexnosti získaných výsledků bylo provedeno i statistické hodnocení, které
mělo vizuálně znázornit podobnost absolutního zastoupení ω3 PUFA

v kompozitních

vzorcích (potažmo potravinách). Taková analýza byla provedena pomocí metody
hierarchického klastrování, jehož výstupem je dendrogram znázorněný v grafu č.5. Z obrázku
je patrný jak absolutní obsah ω3 PUFA , tak i názvy zkoumaných kompozitních vzorků
potravin a jejich členění do klastrů podle vzájemné podobnosti.
Graf č. 5: Dendrogram znázorňující podobnost z hlediska celkového obsahu omega3 FA

Dendrogram
Dendrogram

(ALA+EPA+DHA). Hodnoty jsou uvedeny v g/kg kompozitního vzorku (potraviny).
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ZÁVĚR
Analýza obsahu ω3 PUFA

(ALA, EPA, DHA) v kompozitních vzorcích potravin

reprezentujících průměrnou dietu v ČR popsala jednak obsah těchto MK ve významných
skupinách potravin, jednak jejich podíl na celkovém přívodu pro průměrnou osobu. Pozornost
byla zaměřena na roli jednotlivých MK v celkové expoziční dávce. Přívod ALA nebyl v rámci
této dílčí studie hodnocen srovnáním s doporučením (0,5% energetického přívodu), protože je
nad rámec použitých analytických dat. Přívod EPA a DHA byl porovnán s navrženým
doporučením EFSA. Celkový přívod těchto zdravotně velmi významných LCPUFA byl
zjištěn nižší (77,4%) a podporuje závěry, že populace ČR má dlouhodobě nedostatek MK
spojovaných s prevencí rozvoje kardiovaskulárních i dalších onemocnění populace v ČR.

SOUHRN
Cílem práce bylo analyzovat obvyklou dietu obyvatel České republiky z hlediska obsahu
polynenasycených ω3 mastných kyselin, vzhledem k jejich významu pro lidské zdraví. Byla
sledována koncentrace 37 individuálních mastných kyselin (FA), mezi nimi i kyseliny α –
linolenové (ALA) eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA). Analýza byla
provedena

v rámci programu monitoringu dietární expozice organizovaném Státním

zdravotním ústavem v Brně. K interpretaci výsledku studia ω3 mastných kyselin byl použit
návrh doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Přívod ALA nebyl
v rámci této dílčí studie samostatně hodnocen, protože vyžaduje celkové hodnocení přívodu
energie, což je mimo rámec cílů této studie. Přívod EPA a DHA byl porovnán s navrženým
doporučením EFSA. Sumární přívod těchto významných FA byl zjištěn v množství 194 mg
pro osobu s tělesnou hmotností 60 kg a den. To je 77,4% návrhu doporučení EFSA. Výsledky
podporují závěry, že populace ČR má v dietě dlouhodobě nedostatek FA spojovaných
s prevencí rozvoje kardiovaskulárních i dalších onemocnění významných pro populaci v ČR.
Klíčová slova: omega3 mastné kyseliny, potraviny, expozice, dietární přívod, zdraví
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STANOVENÍ NUTRIČNÍCH A SENZORICKÝCH PARAMETRŮ MASA
HLEMÝŽDĚ ZAHRADNÍHO /HELIX POMATIA/ V RÁMCI ZEMÍ EU
DETERMINATION OF NUTRITIONAL AND SENSORY CHARAKTERISTICS
OF GARDEN SNAIL MEAT /HELIX POMATIA/ IN EU COUNTRIES
Zuzana Stratilová – Robert Gál
Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
náměstí T.G. Masaryka 275, Zlín 762 72

Abstract
The experimental work was based on nutritional and sensory characteristics of garden snail
meat /Helix pomatia/ breed in the countries Czech Republic, Poland, Hungary and Lithuania.
In samples of snails meat from these countries were analyzed fat, water, pH and the water
binding capacity of meat. Meat samples of snails were evaluated by sensory analysis, with
these descriptors: flexibility, hardness, chewing, gumminess, juiciness and meat appearance.
Keywords: Snail garden /Helix pomatia/, fat, pH, binding capacity, water content, elasticity,
hardness, chewing, gumminess, juiciness
MATERIÁL A METODY
K analýze bylo použito maso hlemýždě zahradního, ze sběrů z volné přírody ze zemí ČR,
Polsko, Maďarsko a Litva. Vzorky byly odebrány u zpracovatele hlemýždího masa v ČR.
Experimentální vzorky prošly u zpracovatele standardní technologickou úpravou, která
umožňuje další distribuci do gastronomických zařízení, především v zahraničí.
Obsah tuku byl zjišťován metodou Soxhlet – Henkel, obsah vody sušením s pískem při teplotě
105°C do konstantní hmotnosti. Hodnoty pH byly měřeny vpichovým pH metrem Testo 205.
Vaznost masa byla provedena lisovací metodou podle Graua a Hamma.
Senzorické hodnocení vzorků bylo provedeno po tepelné úpravě. Technologicky zpracované
vzorky hlemýždího masa byly tepelně upravovány při teplotě 95°C v průběhu 2 hodin. Pro
účel senzorického hodnocení byly vzorky připraveny v 2 % roztoku NaCl. Vzorky tepelně
upravených hlemýžďů byly senzoricky vyhodnocovány preferenčními testy. Senzorické
hodnocení bylo provedeno 19 zkušenými hodnotiteli v senzorické laboratoři. V senzorickém
hodnocení hlemýždího masa /Helix pomatia/ jsme se zaměřili zejména na texturní vlastnosti
masa. Zkušení hodnotitelé dle preferencí porovnávali tyto deskriptory: pružnost, tvrdost,
žvýkatelnost, gumovitost, šťavnatost a vzhled masa.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Z laboratorních analýz, které byly provedeny, bylo zjištěno, že obsah vody v mase hlemýždě
zahradního je v rozmezí 77,48 % - 79,40 %. Hodnoty obsahu tuku se pohybovaly od
nejnižšího množství 0,55 % u hlemýžďů z Maďarska až po 2,28 % u hlemýžďů z České
republiky. U masa hlemýžďů byla dále sledovaná vaznost jejich masa. Experimentálně bylo
zjištěno, že hodnota vaznosti masa hlemýžďů se pohybuje v rozmezí 91,48 %, a to u
hlemýžďů původem z České republiky až po 94,53 % u hlemýžďů z Polska.
U experimentálního materiálu jsme dále zjistili hodnoty pH hlemýždího masa, které se
pohybovaly v rozmezí pH 8,36 – 8,61.
Země původu
Česká republika
Litva
Polsko
Maďarsko

obsah vody [%]
77,95
79,40
78,02
77,48

tuk [%]
2,28
1,24
0,88
0,55

vaznost [%]
91,48
93,40
94,53
93,12

pH
8,52
8,61
8,43
8,36

Z pohledu vyhodnocení jednotlivých senzorických deskriptorů, jsem dospěli k těmto
závěrům. Hodnotitelé jako nejpružnější označili vzorek z České republiky, dále vzorek
hlemýždího masa z Litvy, Polska a Maďarska.
U vzorků byla dále hodnocena tvrdost. Vzorek z Litvy byl hodnocen jako nejtvrdší, jako tvrdý
byl označen vzorek z Maďarska, méně tvrdý z Polska a měkký z České republiky.
Dalším deskriptorem byla žvýkatelnost. Nejlépe žvýkatelný vzorek pocházel z Litvy, dále pak
z Polska, Maďarska a České republiky.
Jelikož hlemýždí maso má charakteristickou strukturu, zahrnuli jsme do senzorického
hodnocení deskriptor gumovitost. Nejvíce gumovitý určili hodnotitelé vzorek z Polska,
gumovitý z Litvy, méně gumovitý z Maďarska a nejméně gumovitý z České republiky.
V preferenčních testech hodnotitelé porovnávali šťavnatost. Vzorek hlemýždího masa
z Polska byl nejšťavnatější. Šťavnatým, méně šťavnatým a nejméně šťavnatým masem pak
byly vzorky v tomto pořadí: Litva, Maďarsko, Česká republika.
Vzhledově nejcelistvější strukturu masa měl vzorek z Maďarska, dále pak z Litvy, Polska a
České republiky.

ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že v mase hlemýždě zahradního /Helix
pomatia/, které pocházelo z vybraných zemí EU je v rozmezí 77,48 % - 79,4 %. Obsah tuku
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byl zjištěn u sledovaného souboru vzorků na úrovni v minimálním obsahu 0,55 %, až po
maximální zjištěný podíl 2,28 %. Vaznost masa u vzorků v experimentu dosahovala
minimálních hodnot 91,48 %. Maximální hodnota vaznosti hlemýždího masa činila 94,53 %.
Z vyhodnocení senzorické analýzy vyplývá, že dle texturních vlastností hlemýždího masa
masa (pružnost, tvrdost, žvýkatelnost, gumovitost, šťavnatost a vzhled) se nejlépe umístil
vzorek hlemýždího masa z Litvy, dále pak z Polska, Maďarska a nejhůře z České republiky.
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OBSAH TUKU A SLOŽENÍ MASTNÝCH KYSELIN TUKU JEMNÉHO PEČIVA A
SNÍDAŇOVÝCH CEREÁLIÍ
FAT CONTENT AND FATTY ACIDS COMPOSITION OF FAT IN CAKES AND
BREAKFAST CEREALS
Anna Šípková1 – Jana Dostálová1 – Jiří Brát2 – Dobromila Leitnerová1

1

Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6

2

PTZ Nelahozeves

Abstract
The fat content and fatty acids composition of fat in cakes and brekfeast cereals was
determined.
The fat content in samples of cakes (32 samples) ranged from 11.2 to 28.9 %. Content
of saturated fatty acids, monounsaturated fatty acids and polyunsaturated acids was
determined in range 38.3 – 65.6 %, 24.4 – 44.8 %, 3.9 – 19.1 % respectively. The content of
trans fatty acids was in range 0.4 – 19.6 %, in 12 samples under 1 %.
The fat content in samples of breakfast cereals (27 samples) ranged from 1.7 to
17.9 %. Content of saturated fatty acids, monounsaturated fatty acids and polyunsaturated
acids was determined in range 13.6 – 64.5 %, 24.6 – 70.3 %, 7.3 – 27.7 % respectively. The
content of trans fatty acids ranged from 0.04 to 10.92 %, in 15 samples under 1 %.
Keywords: fat content, fatty acids composition, cakes, brekfeast cereals
MATERIÁL A METODY
V této studii byl stanoven obsah tuku a složení mastných kyselin u 32 výrobků
jemného pečiva a 27 výrobků snídaňových cereálií. Jemné pečivo bylo analyzováno bez polev
a náplní. Vzorky jemného pečiva byly nakoupeny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 a v prvním
čtvrtletí roku 2009; vzorky snídaňových cereálií v prvním čtvrtletí roku 2009 v pražské tržní
síti. Obsah tuku byl stanoven extrakcí petroletherem pomocí přístroje 1043 Soxtec Service HT
6. Kvalitativní a kvantitativní analýza mastných kyselin byla provedena v izolovaném tuku
pomocí plynového chromatografu Hewlett Packard 6890 na kapilární koloně Supelco SP
2560. Byl použit plamenový ionizační detektor.
VÝSLEDKY A DISKUZE
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Z široké nabídky různých druhů jemného pečiva byly vybrány zejména koblihy,
croissanty a výrobky z listového a lineckého těsta, protože obsahují většinou poměrně velké
množství tuku (Tab. I).
Stanovené množství tuku se lišilo podle typu výrobku. Linecké pečivo patřilo mezi
nejtučnější a obsah tuku se příliš nelišil. Pohyboval se od 24,1 až 27,7 g/100 g korpusu. Nižší
obsah tuku měly koblihy, v rozmezí 12,8 – 21,6 g/100 g korpusu. Obsah trans-nenasycených
mastných kyselin byl u 12 výrobků pod 1 %. Pouze jeden výrobek měl vysoké množství
trans-nenasycených mastných kyselin (TFA) 19,6 %. U ostatních vzorků byl obsah TFA do
8 %. Vyšší množství TFA svědčí o tom, že při výrobě těchto výrobků byl použit částečně
ztužený tuk. Obsah nasycených mastných kyselin (SAFA) byl u všech výrobků vysoký (přes
40 %). Množství polyenových mastných kyselin (PUFA) bylo nízké, většinou okolo 10 %.
Složení tuku jemného pečiva se v porovnání se studiemi z let 2004 a 2007 zlepšilo. V roce
2007 bylo analyzováno 25 vzorků jemného pečiva a z toho 17 vzorků mělo obsah TFA přes
1 %. U 7 vzorků se stanovilo velmi vysoké množství TFA (v rozmezí 23,0 – 33,5 %).
Obsah tuku v g/100 g korpusu a složení skupin mastných kyselin v % z
celkových mastných kyselin ve vzorcích jemného pečiva
Označení
Tuk
TFA
SAFA MUFA PUFA Ostatní
vzorku
20,05
Croissant 1
3,10
64,55
26,53
4,16
2,16
25,08
Rohlíček
0,53
50,83
37,18
11,45
0,02
27,49
Croissant 2
0,47
49,87
37,06
12,54
0,06
28,86
Croissant 3
0,42
48,53
37,20
13,79
0,06
27,66
Linecké 1
4,41
41,82
41,54
12,13
0,10
27,55
Linecké 2
2,72
52,40
35,59
9,25
0,04
13,67
Kobliha 1
1,41
45,26
40,34
12,53
0,46
24,10
Linecké 3
3,97
41,63
41,41
12,84
0,14
15,06
Croissant 4
1,91
47,95
38,04
12,06
0,04
14,19
Kobliha 2
0,67
38,26
44,83
16,21
0,03
18,39
Loupák
7,7
48,09
29,65
14,37
0,09
12,78
Kobliha 3
0,7
45,45
34,73
19,08
0,04
16,04
Plundra
0,52
50,53
37,33
11,61
24,59
Linecké 4
4,16
42,10
41,02
12,58
0,14
22,28
Croissant 5
5,77
46,31
36,71
11,18
0,03
25,62
Linecké 5
1,53
45,63
40,99
11,82
0,03
14,93
Kobliha 4
0,77
52,12
37,94
9,07
0,10
Označení
Tuk
TFA
SAFA MUFA PUFA Ostatní
vzorku

Tab. I
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19,82
Kapsička
0,57
49,41
37,53
12,40
0,09
20,88
Závin
0,86
51,36
37,30
10,44
0,03
27,36
Croissant 6
1,89
49,23
37,02
11,86
0,00
18,27
Croissant 7
2,98
65,64
24,44
3,93
2,42
18,64
Kobliha 5
3,43
61,39
27,50
4,30
3,38
12,50
Mřížka
3,97
59,00
29,11
4,21
3,71
15,84
Kobliha 6
0,66
43,47
42,82
13,00
0,05
21,08
Trojhránek 1
6,37
46,48
36,33
10,76
0,06
26,09
Kapsa
6,11
50,43
34,72
8,74
0,00
26,79
Linecké 6
1,87
47,19
38,03
12,91
0,00
22,42
Croissant 8
19,63
43,35
29,51
6,07
1,44
22,73
Šáteček
0,90
48,14
39,21
11,72
0,03
21,62
Kobliha 7
0,94
42,42
42,72
13,85
0,07
16,93
Trojhránek 2
6,48
45,86
37,09
10,52
0,05
11,24
Croissant 9
7,07
43,05
37,69
11,95
0,24
TFA – trans-nenasycené mastné kyseliny, SAFA – nasycené mastné kyseliny,
MUFA – monoenové mastné kyseliny, PUFA – polyenové mastné kyseliny
Výběr vzorků snídaňových cereálií byl zaměřen na zapékané müsli, propagované jako
cereálie pro dospělé. Tyto výrobky mají většinou vyšší obsah tuku. Dále také na dětské
cereálie (8 výrobků), které většinou patři mezi takzvané extrudované výrobky na bázi rýžové,
kukuřičné či pšeničné mouky (Tab. II).
U většiny vzorků byl stanoven obsah tuku nižší než deklarovaný. Zjištěné nižší
množství bylo zřejmě způsobené nedokonalou Soxhletovou extrakcí extrudovaného materiálu.
Obsah tuku v zapékaném müsli byl v průměru 17 g/100 g výrobku (podle deklarované
hodnoty). Jedna porce (50 g) obsahuje asi 8,5 g tuku, což představuje 12 % z celkové
doporučené denní dávky tuku. U dětských cereálií byl obsah tuku nízký (do 6 %), pouze 2
výrobky měly vyšší obsah: Strawberry Minis 10 % a Biskiti čokoládoví až 18,7 %.
12 výrobků mělo více než 1 % TFA. Z toho 8 vzorků obsahovalo do 3,5 %, 3 vzorky do 10 %
a jeden 20 % trans-nenasycených mastných kyselin. Vysoké množství SAFA přes 40 % bylo
stanoveno u více než poloviny výrobků, z toho u 7 vzorků přes 50 %. Z negativně působících
mastných kyselin byla nejvíce zastoupená kyselina palmitová (C16:0). Množství PUFA bylo
zjištěno v rozmezí 7,3 – 27,7 %, z toho u 7 vzorků přes 20 %.

Tab. II

3. 3. 2010

Deklarovaný obsah tuku v g/100 g výrobku a složení skupin mastných kyselin
v % z celkových mastných kyselin ve vzorcích snídaňových cereálií
Deklar.
Označení vzorku
TFA
SAFA MUFA PUFA
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BonaVita Zapékané müsli
s čokoládou
AQ Zapékané müsli s kakao.
šupinkami
Nový věk Krusli čokoládové
Family DAVO Zapékané müsli
s čokoládou
SPAR Müsli zapékané
s čokoládou
Dr. Oetker Vitalis
Emco Křupavé mysli čokoládové
s ořechy
Emco BIO Mysli s čokoládou
a ořechy
Clever Müsli zapékané ovocné
Fit Müsli pražené čokoládové
s oříšky
SPAR Natur Pur Křupavé BioMüsli
Tesco Zapékané müsli s lísk.
oříšky
JORDANS Country Crisp Dark
Chocolate
Corny Linea Müsli s čokoládou
Naturland Müsli zapékané
s čokoládou
Stilla natura Müsli Crunchy
Bona Vita Active Müsli zapékané
Albert Bio BIO müsli s červeným
ovocem
Nestlé Chocolate Fitness
SPAR Zimt Zauber*
Nestlé Strawberry Minis*
Emco Biskiti čokoládoví*
Nestlé Chocapic*
BonaVita Čokoflek*
Albert Quality Choco creeps*
Kellogg´s Crunchy nut*
Goody Kukuřičné lupínky*
*Dětské snídaňové cereálie

16,8

3,51

54,19

31,64

10,46

17,8

2,57

55,33

31,01

11,09

17,8

20,19

44,06

25,41

9,52

18,0

1,31

20,85

50,73

27,03

16,0

0,84

20,84

56,56

21,72

15,0

0,20

35,10

45,97

18,73

18,3

0,04

27,34

48,91

23,67

16,3

0,50

46,94

38,82

13,74

14,8

8,59

59,14

24,59

7,36

19,2

2,73

48,18

36,73

12,27

12,0

0,66

42,53

39,42

17,23

21,0

1,14

13,62

60,50

24,66

19,8

0,37

39,42

42,35

17,84

13,5

10,92

20,92

49,51

16,78

Neuvedeno

1,73

17,21

53,89

27,01

18,6
18,0

2,32
1,59

51,62
64,49

34,37
24,78

11,64
9,14

16,6

0,47

48,15

36,08

15,30

5,9
5,8
10
17,8
4,8
4,5
5,0
5,0
5,8

0,26
0,56
0,57
0,11
0,58
8,34
0,22
0,38
0,54

60,00
51,38
40,85
20,16
45,95
41,71
36,32
21,32
25,76

32,27
37,50
44,49
53,51
35,12
36,29
44,43
70,28
45,94

7,26
10,56
14,09
26,17
18,24
13,60
19,00
7,92
27,69

ZÁVĚR
Ve složení tuku jemného pečiva došlo oproti minulým létum ke zlepšení. Obsah trannenasycených mastných kyselin se výrazně snížil. Přesto jemné pečivo není z výživového
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hlediska vhodné k časté konzumaci, z důvodu vyššího obsahu tuku s velkým množstvím
negativně působících nasycených mastných kyselin.
Složení tuku snídaňových cereálií je lepší než složení tuku u jemného pečiva, protože
obsahují větší množství polyenových mastných kyselin. Ale ani tyto výrobky, zejména tzv.
zapékané müsli, nejsou vhodné k hojné konzumaci. Více jak polovina testovaných výrobků
obsahovala vysoké množství tuku, který byl převážně tvořen negativně působícími mastnými
kyselinami. Navíc u některých snídaňových cereálií byl zvýšený obsah TFA. Nejvyšší
množství těchto mastných kyselin byl u výrobku Nový věk Krusli čokoládové (20,2 %).
Tolerovatelná denní dávka TFA (2,5 g) by byla naplněna konzumací 70 g těchto snídaňových
cereálií. Dětské cereálie neobsahují většinou velké množství tuku, ale zpravidla mají vysoký
obsah cukru.
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SOUHRN
Naše zdraví ovlivňuje nejen množství zkonzumovaného tuku ale zejména jeho složení.
Za nejhůře působící jsou považovány trans-nenasycené mastné kyseliny (TFA), které vznikají
hlavně při částečném ztužování rostlinných olejů. Dále jsou z výživového hlediska negativně
hodnoceny některé nasycené mastné kyseliny. V této studii byl stanoven obsah tuku a složení
mastných kyselin u 32 výrobků jemného pečiva a 27 výrobků snídaňových cereálií,
zakoupených v české tržní síti ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 a v prvním čtvrtletí roku 2009.
Ve složení tuku jemného pečiva došlo oproti minulým letům k určitému zlepšení. V roce 2007
byl u 7 vzorků stanoven obsah TFA v rozmezí 23,0 – 33,5 %. V letošní studii bylo větší
množství TFA (19,6 %) zjištěno pouze u jednoho vzorku. Přesto jemné pečivo není
z výživového hlediska vhodné k časté konzumaci, z důvodu vyššího obsahu nasyceného tuku.
Stejné doporučení platí i pro snídaňové cereálie, protože tyto výrobky zejména takzvané
zapékané müsli obsahují až 20 % tuku, v řadě případů s nevhodným složením. Více jak
polovina testovaných výrobků obsahovala vysoké množství (až 60 %) nasycených mastných
kyselin s převahou negativně působících mastných kyselin (laurová, myristová a palmitová).
Navíc u některých snídaňových cereálií byl zvýšený obsah TFA (jeden výrobek až 20 %).
Klíčová slova: obsah tuku, složení mastných kyselin, jemné pečivo, snídaňové cereálie
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Abstract
The most important limits for mycotoxinal content was amended by EU-committee order No.
1881/2006 and it was supplemented by ES No. 1126/2007. Experimental part was focused on
content monitoring of deoxynivalenol in samples of wheat, which was stored into the silo of
ZENZA Hodonice during the harvest 2007. There was inspected a 38 samples. These samples
were suitable modified for mycotoxicological analysis. By a mycotoxicological analysis was
ascertained all samples as positive, they contained deoxynivalenol, but any sample didn´t get
over maximal permitted lawful limit.

Key words: producers, mycotoxins, HPLC, deoxynivalenol
MATERIÁL A METODY
V sile ZENZA Hodonice byl zvolen způsob získání vzorku pšenice a ječmene při manipulaci
s celou buňkou, tedy při jejím přetahování. Při této operaci bylo možné zaručit poměrnost a
průměrnost. Během operace přetahování byly odebírány dílčí vzorky, které byly smíchány ve
vzorek směsný, pomocí labolatorní děličky byl získán laboratorní vzorek o přibližné váze 1
kg. Odebraný laboratorní vzorek byl zabalen do igelitových sáčků, neprodyšně uzavřen a
označen. Jelikož provoz sila nebylo možné omezit, byly vytipovány buňky, u kterých se
předpokládalo, že po danou dobu budou v sile zachovány. U některých buněk došlo ke
sloučení. Vzorek byl homogenizován na Laboratory Mill 120, mixování bylo uskutečněno
pomocí Ultra Turraxem (Německo) a využito centrifugy Universal 32R (Německo). Analýza
byla provedena na kapalinovém chromatografu HP110 (Agilent Technologies, Palo Alto,
USA) s hmotnostním detektorem Agilent MSD 1465 VL. Chromatograf se skládá
z odplyňovací jednotky mobilní fáze (G1322A), kvartérního čerpadla mobilní fáze (G1311A),
automatického dávkovače vzorku (G1321A) o kapacitě až 100 vzorků a hmotnostního
detektoru (G1946VL).Všechny použité chemikálie byly čistoty p.a., rozpouštědla pak čistoty
gradient grade. Acetonitril, methanol, kyselina mravenčí a standard deoxynivalenolu byly
zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich, s.r.o. (Praha, Česká republika). Po rozbalení laboratorního
vzorku, bylo odebráno cca 100 g a homogenizováno na mlýnku Laboratory Mill 120. Do
patron bylo naváženo 12,5 g vzorku a přidáno 50 ml roztoku acetonitrilu s vodou (poměr 84 :
16). Směs byla poté 3 minuty mixován Ultra Turraxem a po dobu 5 minut centrifugován při
4000 ot./min.. Ze supernatanu bylo odebráno 5 ml a přečištění předčištění proběhlo na
MycoSep®225 Trich Push. Z takto předčištěného vzorku byly odebrány 2 ml extraktu
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k odpaření při 40°C mírným proudem dusíku do sucha. Odpařený vzorek byl znovu rozpuštěn
100 µl mobilní fáze (1mM kyselina mravenčí/acetonitril, 90/10, v/v). Takto připravený vzorek
byl použit k vlastnímu stanovení na HPLC/MS. K separaci byla použita chromatografická
kolona LUNA o rozměrech 250 x 4,6 mm, plněná částicemi o velikosti 5 μm (Phenomenex,
USA). Mobilní fáze pro eluci DONu měla složení: 1 mol/l kyselina mravenčí/acetonitril
(90/10, v/v) a průtok 1 ml/min. Objem dávkovaného vzorku byl 20 µl. Detekce probíhala na
hmotnostním detektoru (MS) v pozitivní oblasti (deoxynivalenol jako [DON + H] +, m/z =
297 a [DON + Na] +, m/z = 319). Čas potřebný k analýze byl 15 minut a eluční čas
deoxynivalenolu činil 10,9 minut.
Proces separace byl prováděn při laboratorní teplotě. Na základě vizuálního hodnocení proto
nelze na obsah mykotoxinů usuzovat (KOUBOVÁ, 2005)
VÝSLEDKY A DISKUZE
Ve všech vzorcích byly naměřeny hodnoty deoxynivalenolu v jednotlivých komorách sila
ZENZA Hodonice v µg/kg. Dosažení těchto hodnot, a pokud se týká nízké meze
stanovitelnosti, bylo dosaženo v přípravné fázi vzorku a to, pomocí zředěním odpařeného
vzorku 100 µl mobilní fáze – tato úprava umožnila snížit mez stanovitelnosti oproti původním
400 µl, které byly uvedeny v aplikačním listě MycoSep®225 Trich Push. Všechny
analyzované vzorky byly pozitivní, tedy každý obsahoval deoxynivalenol v rozmezí 5,3 –
1016,1 µg/kg. Nejvíce deoxynivalenolu bylo naměřeno v komoře 26 z října, a to hodnota
1016,1 µg/kg – maximální přípustná hranice stanovená zákonem nebyla překročena. V
některých komorách došlo během času jen k nepatrnému navýšení (jednotky až pár desítek
µg) hladiny deoxynivalenolu - komora leden 21, leden 26 a leden 33. U komor leden 27 a
leden 15 došlo k navýšení (několik desítek až stovka µg) hladiny deoxynivalenolou.
Nejvýraznější nárůst hladiny deoxynivalenolu (až několik stovek µg) došlo u komor říjen 22
respektive 23, komory leden J a komory leden K (obr.č.1). Nedodržování vhodných
hygienických podmínek a nedůsledného provádění čištění a dekontaminace pracovního a
životního prostředí člověka (VELÍŠEK, 1999). Plísně kontaminují zrniny a krmné plodiny v
průběhu celého výrobního procesu, tj. pěstování, sklizně, transportu a zejména pak při
skladování a konzervaci (SUCHÝ a HERZIG, 2005).
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Obr. č. 1 Obsah DON v komorách a absolutní hodnoty
Tab. č. 1 Procenta nárůstu/poklesu obsahu deoxynivalenolu u vybraných komor
Březen

Leden
(označení

µg/kg

komory)

µg/kg

(označení
komory)

% nárůstu /
poklesu

29*

158,3

29

78,1

-50,7

J

33,1

J

229

591,8

26

109,6

26

153,5

40,1

34

106,7

34

5,3

-95,0

25

370,5

25

98,4

-73,4

K

217,6

K

452,7

108

33

17,2

33

20,4

18,6

24

145,4

24

121,9

-16,2

27

154,0

27

234,4

52,2

15

246,3

15

327,8

33,1

*jedná se o nově naskladněnou komoru
Ve vybraných komorách (tab.1) lze pozorovat nárůst i pokles hodnoty deoxynivalenolu.
K nárůstu mohlo dojít během skladování, případně během vzorkování – do vzorku se dostalo
více zrn s deoxynivalenolem než při odebírání vzorku v lednu. K nárůstu hodnot stačí jen pár
zrn infikovaného zrna. Tímto lze vysvětlit i pokles hodnot deoxyinvalenolu ve sledovaných
komorách, což je asi nejpravděpodobnější, jinak pokles obsahu nelze vysvětlit. V tab.2 je
uveden přehled všech použitých vzorků i naměřeny hodnoty deoxynivalenolu.
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Tab. č. 2 Výskyt DON ve vzorcích
Typ vzorku
Pšenice
Ječmen
Žito

Rok sklizně
2007
2007
2007

Počet vzorků
23
10
5

Průměr (µg/kg)
87,3
31,2
54,6

min – max
(µg/kg)
6,8 – 651
9,4 – 152
19,1 – 191

Klimatické podmínky během vegetačního období jsou vedle faktorů rezistence a
technologických pěstitelských postupů pro úroveň kontaminace toxiny rozhodujícím faktorem
(NEDĚLNÍK, 2003). Dle Sýkorové (2003), byl v letech 2000 - 2002 prováděn průzkum obsahu
fusariového mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) ve vzorcích odrůd pšenice, jarního ječmene
a žita z různých okresů ČR. Bylo analyzováno 205 vzorků pšenice, průměrný obsah DON byl
0,135 ppm (0,003 – 0,74 ppm), limitní hodnota nebyla překročena.
ZÁVĚR
Je nutné podotknout, že byl uskutečněn pouze orientační screening mykotoxinové
kontaminace zrna ozimé pšenice, žita a ječmene ve sledovaném sile ZENZA Hodonice, které
má nasávací oblast Znojemsko. Finanční náročnost na rozbory nedovolila provést analyzování
jednoho vzorku tak, aby výsledky mohly být statisticky vyhodnoceny. Studovaný soubor
rostlinného materiálu, nebyl dostatečně rozsáhlý, abychom mohli formulovat prokazatelné
závěry. Proto získané výsledky mají spíše informativní charakter a budou sloužit jako
orientace pro další cílené studium.
LITERATURA
KOUBOVÁ, D. 2005: Jak rozpoznat napadení fuzarii, [on line] [cit. 28.7.2005]
http://www.bezpecnostpotravin.cz/default.asp?ch=67&typ=1&val=36271&ids=0
NEDĚLNÍK, J. 2003: Mykotoxiny, jejich výskyt v surovinách, produktech a krmivech
rostlinného původu, [on line] [cit. 2005-09-12]
http://www.phytosanitary.org/projekty/2002/vvf-05-02.pdf
SUCHÝ, P., HERZIG, I .2005: Vědecký výbor výživy zvířat, Dokument: Plísně a mykotoxiny,
prevence jejich vzniku a dekontaminace v krmivech.
VELÍŠEK. J. 1999: Chemie potravin 3, OSSIS,Tábor, 342 s. ISBN 80-902391-5-3
Kontaktní adresa: Ing. Viera Šottníková, PhD., MENDELU v Brně, Zemědělská 1., Ústav technologie potravin,
Tel.: 545 313 0 68, E-mail: sotnik@mendelu.cz

3. 3. 2010

249

MENDELU

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

ZASTOUPENÍ METHYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN V SALÁMECH
PROFILE OF FATTY ACIDS METHYL ESTERS IN SAUSAGES
Hana Štoudková1 - Jan Pospíšil1 - Michaela Dračková1 - Ivana Borkovcová1 - Alena
Saláková2 - Josef Kameník2 - Lenka Vorlová1 - Hana Buchtová2
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Abstract
The aim of this study was to establish the gas chromatography method for methyl esters of
fatty acids determination in sausages and to review their profile. The dry fermented sausages
(Poličan, Paprikáš), produced and stored by producer, were investigated. The fat was obtained
from the sausage samples by extraction with diethylether on the SOXTEC instrument made
by TECATOR. Methanol esterification method using potassium hydroxide catalysis was
chosen for preparing the samples of the fatty acids. The fatty acids profiles were determined
as fatty acid methyl esters by gas chromatography with flame ionisation detector. Analysis
was performed with a VB-WAX column (60 m × 0.32 mm i.d.) with a film thickness 0.25
µm. The injector temperature was 280 °C and the detector temperature was 300 °C. The initial
temperature of 50 °C was maintained for 8 min, then raised to 220 °C at a rate 10 °C/min,
maintained for 20 min and then increased to 240 °C at a rate of 5 °C/min for 25 min. The split
was used and nitrogen was the carrier gas. The time of the analysis was 74 min. Standard
FAME Mix 37 (Supelco) was used for identification and quantification. The suitable method
for determination fatty acids methyl esters was established. The highest content (> 20%)
methylesters of palmitic, oleic and stearic were found.
Keywords: fatty acids methylesters, sausage, gas chromatography
MATERIÁL A METODY
Byly vyšetřeny vzorky fermentovaných trvanlivých salámů (Poličan, Paprikáš), které byly
vyrobeny a skladovány u výrobce.
Příprava tuku z jednotlivých vzorků salámů byla provedena extrakcí diethyletherem
na přístroji SOXTEC od firmy TECATOR.
Asi 100 mg získaného tuku bylo s 15 ml methanolického roztoku hydroxidu draselného
zmýdelňováno při teplotě 130 – 150 °C po dobu 30 minut pod zpětným chladičem.
Po ochlazení se směs zneutralizovala koncentrovanou kyselinou sírovou na methyloranž
do růžového zbarvení. Dále byla provedena reesterifikace pod zpětným chladičem opět
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30 minut. Po ochlazení se ke směsi převedené do dělící nálevky přidalo 15 ml hexanu
a methylestery se vytřepaly do hexanu (15 minut). Po oddělení fází se organická fáze
přefiltrovala přes vyžíhaný bezvodý síran sodný (ČSN EN ISO 5509, 2001). Získaný roztok
vzorku byl následně podroben chromatografické analýze.
Obsah methylesterů mastných kyselin byl stanoven na plynovém chromatografu 6820 GC
System (Agilent, USA) s plamenově ionizační detekcí na kapilární koloně VB-WAX,
60 m × 0,32 mm, tloušťka filmu 0,25

m (VICI a ValcoBond, USA). Teplota injektoru byla

280 °C, teplota detektoru 300 °C a teplotní program: 50 °C/8 min; 10 °C/min do 220 °C výdrž
20 min; 5 °C/min do 240 °C výdrž 25 min. Jako nosný plyn byl použit N2. Typ nástřiku split,
splitovací poměr 12:1. Celková doba analýzy 74 min.
Pro sběr a vyhodnocení dat byl použit software Clarity (DataApex, ČR). Identifikace
a kvantifikace byla provedena na základě srovnání se standardem FAME Mix 37 (Supelco).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Validační parametry
Pro stanovení validačních parametrů (opakovatelnost nástřiku, meze, linearita, správnost
a citlivost metody) byl použit program EffiValidation 3.0. Jednotlivé níže uvedené hodnoty
jsou vybrány pro methylestery mastných kyselin, které se ve vzorcích tuku získaného
z potravinářských matric (mléčné a masné výrobky), vyskytovaly ve vyšším množství.
Opakovatelnost metody byla stanovena z 10 paralelních měření vzorku tuku. Odchylky RSD
se pro jednotlivé mastné kyseliny pohybovaly do 8 %.
Mez detekce, resp. mez stanovitelnosti byla pro kyselinu máselnou, kapronovou, kaprylovou,
kaprinovou, laurovou, myristovou a pentadecanovou 0,05 mg.g-1 tuku, resp. 0,15 mg.g-1 tuku.
Pro kyselinu palmitovou, palmitoolejovou, stearovou, olejovou, linolovou a linolenovou byla
mez detekce, resp. mez stanovitelnosti stanovena na 1,0 mg.g-1 tuku, resp. 4,0 mg.g-1 tuku.
Výtěžnost byla zjištěna přídavkem standardů palmitové, myristové, olejové a stearové
kyseliny o známé koncentraci k matrici mléka a pohybovala se v rozmezí 60 – 80 %.
Správnost metody byla ověřena analýzou certifikovaného referenčního materiálu BCR - 163
(viz. Tabulka 1).
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Tabulka 1. Správnost analytické metody pro methylestery mastných kyselin (program
EffiValidation - měření CRM)
Analyt
myristová
palmitová
palmitoolejová
stearová
olejová
linolová
linolenová

Předloženo
2,29
25,96
2,58
18,29
38,30
7,05
0,86

Naměřeno
1,85
25,96
1,72
15,34
30,56
5,17
0,48

Výtěžnost
80,70
81,44
66,65
83,85
79,79
73,33
56,36

Přesnost
0,076
0,059
0,356
0,354
0,502
0,351
0,071

Hypotéza
True
True
True
True
True
True
True

Linearita byla potvrzena výpočtem korelačního a QC koeficientu (viz. Tabulka 2).
Citlivost je daná směrnicí kalibračních křivek pro jednotlivé mastné kyseliny (viz. Tabulka 2).
Tabulka 2. Linearita a citlivost analytické metody pro methylestery mastných kyselin
(program EffiValidation - kalibrační křivky)
Analyt
máselná
kapronová
kaprylová
kaprinová
laurová
myristová
pentadecanová
palmitová
palmitoolejová
stearová
olejová
linolová
linolenová

Vypočtený R
0,99931
0,99989
0,99944
0,99995
0,99994
0,99971
0,99991
0,99995
0,99990
0,99995
0,99999
0,99987
0,99997

Linearita
Vypočtený QC
4,84
1,93
4,34
1,22
1,31
2,85
1,55
1,13
1,65
1,15
0,42
2,00
1,00

Hypotéza
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True
True

Citlivost
Směrnice
1170,136
1356,955
1518,067
1454,213
1242,890
1112,794
1092,328
1076,873
1050,352
1038,955
1081,832
1106,078
1055,367

Aplikace metody na analýzu salámů
Získaný tuk z vyšetřovaných vzorků fermentovaných trvanlivých salámů (Poličan, Paprikáš)
byl podroben analýze plynovou chromatografií. Následná identifikace a kvantifikace byla
provedena na základě srovnání s proměřenou kalibrační křivkou standardu FAME Mix 37
(Supelco). Ukázka chromatografu vzorku tuku získaného ze salámu Poličanu je na Obr. 1.
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Obr. 1. Chromatogram vzorku salámu Poličanu
V největší množství byly zastoupeny kyseliny palmitová (16:0), olejová (18:1) a stearová
(18:0). Myristová (14:0), palmitoolejová (16:1) a linolenová (18:3) kyselina byly přítomny
v nižším avšak významném množství. Srovnání průměrného procentuálního obsahu
methylesterů mastných kyselin v salámech Poličan a Paprikáš je uvedeno v Obr. 2.
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Obr. 2. Porovnání průměrného procentuálního zastoupení vybraných mastných kyselin
v salámech Poličan a Paprikáš
Salám Poličan obsahoval nejvíce kyseliny palmitové (40,1 %), což je 147,35 mg.g-1 tuku.
Ve srovnávaném salámu Paprikáš byla obsažena v nižší koncentraci 128,83 mg.g-1 tuku,
tj. 37,7 %. Tato kyselina je v našem případě v obou druzích salámu nejvíce zastoupenou
mastnou kyselinou.
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Kyselina olejová a stearová byly v salámech obsažena v množství 25 – 29 %; resp. 21 – 24 %.
Obsah kyseliny olejové byl v salámu Poličan asi o 2 % nižší (25,3 %), než v salámu Paprikáš
(27,6 %). V případě kyseliny stearové byla situace opačná, salám Poličan obsahoval asi
o 1,5 % více této kyseliny než Paprikáš – Poličan (23,2 %) Paprikáš (21,8 %).
Méně zastoupené mastné kyseliny – myristová a palmitoolejová byly obsaženy v množství
2,3 %, resp. 1,5 % a v obou sledovaných typech salámů byly ve stejném procentuálním
zastoupení.
Významná esenciální mastná kyselina – kyselina linolová byla v obou porovnávaných typech
salámů zastoupena v nízkém množství tzn. do 4,5 % (20 mg.g-1 tuku) v případě Paprikáše
a do 2,9 % (17 mg.g-1 tuku) v případě Poličanu.
Fermentovanými salámy z tržní sítě nebo připravených z daného masa se zabývali např.
studie BAGGIO a kol. (2006), HOZ a kol. (2004) a RUBIO a kol. (2008). Obecně lze říci, že
ve studovaných salámech se nejvíce vyskytovala kyselina olejová (38 – 41 %). Další
významnou mastnou kyselinou byla palmitová (23 – 26 %). Procentuální zastoupení kyseliny
stearové a linolové bylo v uvedených studiích stanoveno do 20 %. V závislosti na různých
typech fermentovaných salámů se měnil poměr množství těchto dvou kyselin. Kyselina
myristová a palmitoolejová byly nalezeny v nižším zastoupení, tj. méně než 5 %.
ZÁVĚR
Byla zavedena vhodná metoda plynové chromatografie pro stanovení methylesterů mastných
kyselin ve vzorcích fermentovaných trvanlivých salámů. Na základě měření byly pomocí
programu EffiValidation 3.0 stanoveny validační parametry. Metoda byla dále aplikována
na různé vzorky fermentovaných trvanlivých salámů (Poličan, Paprikáš), které byly vyrobeny
a skladovány u výrobce. Z výsledných hodnot obsahů methylesterů mastných kyselin je
zřejmý významný rozdíl v zastoupení mastných kyselin v obou druzích analyzovaných vzorků
salámů.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.

SOUHRN
Cílem práce bylo zavedení metody plynové chromatografie pro stanovení methylesterů
mastných kyselin v salámech a posouzení jejich zastoupení. Byly vyšetřeny fermentované
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trvanlivé salámy (Poličan, Paprikáš), které byly vyrobeny a skladovány u výrobce. Obsah
methylesterů mastných kyselin byl stanoven na plynovém chromatografu s plamenově
ionizační detekcí na kapilární koloně VB-WAX, 60 m × 0,32 mm, tloušťka filmu 0,25

m.

Teplota injektoru byla 280 °C, teplota detektoru 300 °C a teplotní program: 50 °C/8 min;
10 °C/min do 220 °C výdrž 20 min; 5 °C/min do 240 °C výdrž 25 min. Jako nosný plyn byl
použit N2. Typ nástřiku split. Celková doba analýzy 74 min. Identifikace a kvantifikace byla
provedena na základě srovnání se standardem FAME Mix 37 (Supelco). Byla zavedena
vhodná metoda pro stanovení methylesterů mastných kyselin. V nejvyšším množství (> 20 %)
se vyskytovaly methylestery kyselin palmitové, olejové a stearové.
Klíčová slova: mastné kyseliny, methylestery, plynová chromatografie
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VÝSKYT METHICILLIN REZISTENTNÍCH KMENÚ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
V SYROVÉM KRAVSKÉM MLÉKU
OCCURRENCE OF METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN
COW’S RAW MILK
Zora Šťástková1 - Václav Vaňáč1 - Renáta Karpíšková1,2
1

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
2

Státní zdravotní ústav, Praha, Centrum laboratorních činností, OLHVBP Brno

Abstract
The emergence of pathogenic microorganisms resistant to commonly used antibiotics is a
worldwide concern of the 21st century. One of the most important bacteria in this regard is
Staphylococcus aureus, in particular its methicillin-resistant strains - MRSA. The aim of this
study was to determine the incidence of these strains in bulk tank milk samples and
subsequently individual samples of milk collected from dairy cattle breading farm. Altogether
65 samples were examined from which 5 bulk tank milk samples and 60 individual samples.
Of these samples 38 isolates of S. aureus were obtained, of which 5 (13.2%) were confirmed
as MRSA phenotypically (by disk diffusion method) and genotypically (by determination of
gene mecA). The MRSA isolates originated only from bulk tank milk samples. None of the
isolates carried any of the genes encoding production of staphylococcal enterotoxins, toxic
shock syndrome toxin, Panton-Valentine leukocidin and exfoliatins A and B. All MRSA
isolates were carriers of the same SCCmec (type V) and showed multiresistance to tested
antimicrobials.
Keywords: MRSA, mecA, Panton-Valentine leukocidin, toxic-shock syndrome toxin-1,
staphylococcal enterotoxins, exfoliative toxins, SCCmec, resistance
MATERIÁL A METODY
Odběr vzorků probíhal na farmě s chovem mléčného skotu. Odběry probíhaly od listopadu
2008 do října 2009. Celkem bylo odebráno 65 vzorků mléka z toho 5 bazénových a 60
individuálních.
Pro průkaz přítomnosti MRSA byly vzorky pomnoženy v Mueller-Hinton bujónu (BioRad,
USA) s přídavkem 6,5 % NaCl, po inkubaci (po dobu 20 h při teplotě 37 °C) následovalo
sekundární pomnožení v trypton-sójovém bujónu s antibiotiky (TSB + 3,5 mg/l cefoxitinu +
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75 mg/l aztreonamu) (LabMediaServis, CZ), po inkubaci (20 h, 37 °C) bylo provedeno
souběžné vyočkování na půdu Baird-Parker (Oxoid, Basingstoke, UK) a na chromogenní
selektivní půdu MRSAselect (BioRad, USA). Suspektní kolonie z obou typů médií byly
vyočkovány na krevní agar. Kolonie odpovídající svou morfologií S. aureus byly
konfirmovány metodou multiplex PCR pro stanovení fragmentu SA 442 (identifikace S.
aureus) a mecA genu (Martineau et al., 1998; Boşgelmez-Tmaz et al., 2006).
U mecA pozitivních izolátů S. aureus byla poté pomocí PCR metod detekována přítomnost
genů kódující stafylokokové enterotoxiny (ses) (Monday and Bohach, 1999), toxin syndromu
toxického šoku (tst), Pantonův-Valentinův leukocidin (pvl) (Lina et al., 1999), exfoliatiny A a
B (exA, exB) (Mehrotra et al., 2000) a následně typizace stafylokokové chromozomální kazety
mec (SCCmec) pomocí multiplex PCR (Milheirico et al., 2007).
Dále bylo u získaných izolátů provedeno stanovení rezistence k antimikrobiálním látkám
diskovou difuzní metodou (disky Oxoid, Basingstoke, UK) a to k následujícím látkám:
oxacilin -OX (obsah disku -1 μg), tetracyklin - TE (30 μg), erythromycin - E (15 μg),
chloramfenikol - C (30 μg), ko-trimoxazol – SXT (25 μg), amoxicilin/klavulanová kyselina –
AMC (20/10 μg), clindamycin - DA (2 μg), gentamicin - CN (10 μg), ciprofloxacin - CIP (15
μg), vankomycin - VA (30 μg), teicoplanin - TEC (30 μg), cefoxitin – FOX (30 μg),
rifampicin – RD (5 μg) a cefotaxim - CTX (30 μg). Vyhodnocení bylo provedeno podle
kriterií uvedených v CLSI (2006).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Celkem bylo z 65 vzorků mléka získáno získáno 38 izolátů S. aureus (58,5 % pozitivních
vzorků), z toho 5 izolátů (13,2 %) bylo potvrzeno jako MRSA, a to fenotypově (diskovou
difuzní metodou) i genotypově (stanovením genu mecA). MRSA pocházely pouze
z bazénových vzorků mléka. U žádného z izolátů nebyly zjištěny geny kódující produkci
stafylokokových enterotoxinů, toxinu syndromu toxického šoku, Panton-Valentinova
leukocidinu a exfoliatinů A a B. Všechny izoláty MRSA nesly stejnou chromozómovou
kazetu SCCmec (typV).
U všech získaných MRSA izolátů byla zjištěna vícečetná rezistence k testovaným
antimikrobiálním látkám pomocí diskové difuzní metody (viz tabulka 1).
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Tabulka 1. Rezistence k antimikrobiálním látkám u získaných MRSA izolátů
Označení izolátu

OX

TE

E

C

SXT

AMC

DA

CN

CIP

VA

TEC

FOX

RD

CTX

SA1

R

R

S

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

SA2

R

R

I

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

SA3

R

R

I

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

SA4

R

R

I

S

S

R

S

S

S

S

S

R

S

R

SA5

R

R

R

S

S

R

S

I

S

S

S

R

S

R

R- rezistentní, I-intermediální, S-citlivý
Zjištěné rezistence k antimikrobiálním látkám u MRSA izolovaných ze zvířat se v různých
studiích rozcházejí. Například Lee (2003) zaznamenal u MRSA izolovaných z hospodářských
zvířat, kromě rezistence k beta-laktamovým antibiotikům, vyšší rezistenci ke klindamycinu a
erytromycinu a naopak vysokou citlivost k potencovaným sulfonamidům a vyšší výskyt
izolátů citlivých k tetracyklinu. De Neeling et al. (2007) popsal výskyt MRSA u prasat. Tyto
izoláty byly citlivé k potencovaným sulfonamidům a k rifampicinu i

rezistence ke

klindamicinu a erytromycinu byla nižší, ale naopak všechny izoláty byly rezistentní
k tetracyklinu.

Při vzniku rezistence se tedy nejspíš jedná o selekční tlak specifického

prostředí.
V současnosti nejsou v České republice k dispozici ucelené informace o výskytu MRSA,
případně jiných meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (včetně potravinových), ani
v potravinových surovinách a potravinách. Některé studie ze zahraničí však dokazují, že se
zvíře i potravina mohou na přenosu těchto nebezpečných baktérií podílet. Lee et al. (2003)
např. uvádí výskyt MRSA u skotu, prasat a kuřat v asijských zemích a dále spojitost mezi
výskytem MRSA u zvířat a lidskými infekcemi. Voss et al. (2005) prokázal kolonizovaná
prasata baktériemi MRSA jako zdroj infekce farmářů a jejich rodin. Rovněž na farmě
s chovem mléčného skotu byl již popsán přenos MRSA ze zvířat na ošetřující personál
(Juhász-Kaszanyitzky et al., 2007). Význam zvířat jako potencionálního rezervoáru MRSA
způsobujících infekce v humánní populaci je v současné době objektem řady výzkumů.
ZÁVĚR
Výskyt MRSA v prostředí prvovýroby mléka představuje nebezpečí pro jejich další šíření
v prostředí a na ošetřující personál. Nebezpečí kolonizace nebo infekce představuje také
konzumace syrového, tepelně neošetřeného mléka. Monitoring a následná eliminace MRSA
v chovech skotu patří proto k nejúčinnějším preventivním opatřením.
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PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory VZ MŠMT MSM 6215712402 a z projektu MZe-NAZVA
č. QH81111.

SOUHRN
Světovým problémem 21. století se stává výskyt patogenních mikroorganismů, které získaly
rezistenci na běžně používaná antibiotika. Mezi významné mikroorganismy se v tomto směru
řadí především Staphylococcus aureus, zvláště pak methicillin rezistentní kmeny – MRSA.
Cílem této práce bylo zjistit výskyt těchto kmenů v bazénových a následně i individuálních
vzorcích mléka získaných z farmy s chovem mléčného skotu. Celkem bylo vyšetřeno 65
vzorků mléka z toho 5 bazénových a 60 individuálních. Z těchto vzorků bylo získáno 38
izolátů S. aureus, z toho 5 (13,2 %) bylo potvrzeno jako MRSA, a to fenotypově (diskovou
difuzní metodou) i genotypově (stanovením genu mecA). MRSA pocházely pouze
z bazénových vzorků mléka. U žádného z izolátů nebyly zjištěny geny kódující produkci
stafylokokových enterotoxinů, toxinu syndromu toxického šoku, Panton-Valentinova
leukocidinu a exfoliatinů A a B. Všechny izoláty MRSA nesly stejnou chromozómovou
kazetu SCCmec (typV). U všech získaných MRSA izolátů byla zjištěna vícečetná rezistence
k testovaným antimikrobiálním látkám.
Klíčová slova: MRSA, mecA, Panton-Valentinův leukocidin, toxin syndromu toxického šoku,
stafylokokové enterotoxiny, exfoliatiny, rezistence
Práce vznikla za finanční podpory VZ MŠMT MSM 6215712402 a z projektu MZe-NAZVA č. QH81111.
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KVALITA PROBIOTICKÝCH JOGURTŮ NA SLOVINSKÉM TRHU
Šulcerová Hana1, Burdychová Radka2, Bogovič-Matijašić Bojana3, Obermajer Tanja3,
Rogelj Irena3
Mendelova univerzita v Brně1, Akademie výživy a sportu Nutriacademy, s r.o.2,
University of Ljubljana3

Abstrakt
Jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují lidské zdraví je bezesporu výživa.
V posledních letech se společnost stále více snaží zlepšit svůj zdravotní stav a předcházet
chronickým degenerativním onemocněním právě vhodným výběrem potravin. Proto se
na funkční potraviny soustřeďuje mimořádná pozornost. Použité probiotické kultury
ve fermentovaných mléčných výrobcích také ovlivňují senzorické vlastnosti výrobků. V této
práci byly analyzovány vzorky jogurtů ze slovinského trhu. Bylo analyzováno celkem
5 vzorků, z toho vzorky (1), (2) a (3) obsahovaly pouze rod Bifidobacterium a vzorky (4)
a (5) kombinaci kultur rodu Bifidobacterium a Lactobacilus acidophilus. Nejlépe byl
ohodnocen vzorek (3), který měl nejnižší kyselost. Ve všech sledovaných deskriptorech byl
nejhůře hodnocen vzorek (2), u kterého byla intenzivní hořká chuť a vysoká viskozita
(P < 0,050). Ostatní vzorky byly hodnoceny vyrovnaně. Největší rozptyl mezi vzorky byl u
deskriptoru intenzita vůně a viskozita.
Úvod
Během fermentace dochází ke štěpení sacharidů, proteinů a lipidů mikroorganismy.
Tím se zlepšuje nejenom vstřebatelnost a využitelnost jednotlivých složek mléka, ale také
dochází k vzniku aromatických sloučenin, které dávají kysaným mléčným výrobkům
charakteristické organoleptické vlastnosti (FERON and WACHÉ, 2006; TSAKALIDOU and
KOTZEKIDOU, 2006). Právě výběrem vhodných probiotických kultur lze ovlivnit senzorické
vlastnosti produktu (TANNOCK, 2005).
Hlavním produktem fermentace je kyselina mléčná. Ta je zodpovědná za výraznou,
osvěžující chuť fermentovaných mléčných výrobků a slouží k tvorbě charakteristické chuti
a vůně každého výrobku (TSAKALIDOU and KOTZEKIDOU, 2006). Další důležité
aromatické látky vzniklé při metabolismu pyruvátu jsou etanol, diacetyl, acetoin
a 2-3 butandiol. Při nižších koncentracích vytváří etanol jablečné aroma, ale ve vyšších
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koncentracích vzniká pronikavé, štiplavé aroma, které je nechtěné. Diacetyl, acetoin
a 2-3 butandiol přispívají především k aroma máselnému (FERON and WACHÉ, 2006).
Rozpad citrátu má za následek tvorbu CO2, který přispívá k textuře fermentovaných mléčných
výrobků (DE FIGUEROA, 1998; KIMOTO, 1999).
Oxidace a hydrolýza lipidů může vést k velmi důležitým zdrojům aromatických látek.
Mastné kyseliny s krátkým řetězcem přispívají přímo k aroma fermentovaných výrobků.
Jejich oxidací vznikají aromatické látky jako laktony a alkoholy (FERON and WACHÉ,
2006). Laktony jsou charakteristické svým broskvovým, meruňkovým a kokosovým tónem
(DUFOSSÉ, 1994). Metylketony jsou zodpovědné za ovocné, či zatuchlé aroma
(BALTAZAR, et al., 1999). Oxidace mastných kyselin může také vést k syntéze různých
alkoholů a aldehydů. Zejména linolová a linoleová kyselina jsou prekurzory uhlíkových
aromatických sloučenin, především 3,1-oktenolu, který dává houbové aroma, 2,1-oktenolu,
1,5-okta-3-dienolu a 1,5-okta-1-dienolu (FERON and WACHÉ, 2006).
Proteolytická aktivita bakterií mléčného kvašení celkem běžná. Je důležitá pro tvorbu
aroma a textury fermentovaného výrobku. Transaminasy jsou činné jednak ve větvení řetězce
mastných kyselin a po řadě dekarboxylačních nebo dehydrogenačních reakcí vedla k tvorbě
alkoholů, jako 2-methylpropanol, 2,3-methylbutanol, a aldehydů, které jsou charakteristické
svým ovocným a sladovým aroma. Oxidací vznikají mastné kyseliny s krátkým řetězcem
(2-methyl-máselná, izomáselná a izovalerová kyselina), které jsou zodpovědné za žluklé,
hnilobné a fekální aroma (MOLIMARD, 1996). Další transaminasa působí na aromatické
aminokyseliny, jako je fenylalanin, tyrosin a tryptofan. Hořkou chuť způsobují nahromaděné
peptidy s mlekulovou hmotností 1000 až 1200 g.mol-1 a jsou charakteristické vysokým
obsahem hydrofobních aminokyselinových zbytků (GÖRNER a VALÍK, 2004).
Cílem této práce bylo senzoricky analyzovat vzorky probiotických jogurtů
ze slovinského trhu, které obsahovaly bakterie rodu Bifidobacterium a kombinaci kultur
bakterií rodu Bifidobacterium a Lactobacilus acidophilus, po dobu minimální trvanlivosti.

Materiál a metody
Pro

senzorické

hodnocení

probiotických

jogurtů

byly

použity

vzorky

různých výrobců dodávajících na slovinský trh do velkoobchodních sítí (Tab. I). Vzorky
pocházely ze šarží v období mezi 4.7.2009 a 2.8.2009.
Vzorky byly hodnoceny na Ústavu mléka Biotechnologické fakulty Univerzity v Ljubljani.
Byly skladovány při teplotách 6,0±0,5 °C. Vzorky byly podávány hodnotitelům vždy

3. 3. 2010

262

MENDELU

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

o stejném množství (30 g). Senzorické hodnocení jogurtů probíhalo se zaměřením na vybrané
vlastnosti. Při stanovení senzorické jakosti byly hodnoceny deskriptory viskozita, textura,
příjemnost a intenzita vůně, příjemnost a intenzita chuti, kyselá a hořká chuť
a celkový dojem. Výsledky byly statisticky zpracovány na hladině významnosti  = 0,05
a vyhodnoceny metodou analýzy rozptylu s následným mnohonásobným porovnáním Tukey
testem (P < 0,010) (AYO a kol., 2008; BENITO a kol., 2004).
Tab. I Vzorky jogurtů s probiotickou kulturou
Název výrobku
Probiotični tekoči jogurt
TUŠ
Zelene doline, Mlekarna
Celeia
Actifidus Nature, Delisse
BA Bifidus active Fortis
vanilla, Nestlé
Jogurt EGO Ljubljanske
mlekarne
Bifidus (jogurt), Yoviland
Vipava

Deklarované druhy
probiotických bakterií

Číslo vzorku

B. lactis

1

Bifidobacterium

2

Bifidobacterium
L. acidophilus La-5
Bifidobacterium BB 12
B. lactis
L. acidophilus

3
4
5

Výsledky a diskuze
Během doby minimální trvanlivosti výrobku je důležité nejenom udržet stanovený
počet probiotických mikroorganismů, ale také vyhovující organoleptické vlastnosti výrobku.
Na obr. 1 jsou uvedeny výsledky senzorické analýzy vzorků probiotických jogurtů
ze slovinského trhu po 28 dnech skladování (konec doby minimální trvanlivosti). Nejlépe byl
ohodnocen vzorek (3) s deklarovanou probiotickou kulturou rodu Bifidobacterium, u kterého
hodnoty příjemnosti a intenzity chuti a vůně výrazně převyšovaly hodnoty jiných vzorků
a tento vzorek měl velmi nízké hodnoty hořké a kyselé chuti.
Ve všech sledovaných deskriptorech byl nejhůře hodnocen vzorek (2) s kulturou
Bifidobacterium, u kterého byla intenzivní hořká chuť a vysoká viskozita (P < 0,050).
GOMES et al., (1999) uvádí, že bakterie rodu Bifidobakterium produkují kyselinu octovou a
mléčnou
v poměru 3 : 2, proto jejich nadměrný růst může dát fermentovanému mléčnému výrobku
octovou chuť a vůni. BAIG a PRASAD (1996) studovali vliv přídavku B. bifidum do jogurtu.
Dle těchto autorů došlo k mírnému snížení chutnosti, což bylo dáno do souvislosti právě
s produkcí kyseliny octové bifidobakteriemi.
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Vzorky (1) s kulturou B. lactis, (4) s kulturami L. acidophilus La-5 a Bifidobacterium
BB 12 a (5) s kulturami B. lactis a L. acidophilus byly hodnoceny téměř srovnatelně. Největší
rozptyl mezi vzorky byl u deskriptoru intenzita vůně a viskozita (P < 0,050). GRIFFIN et al.
(1996) poukázal na to, že polysacharidy produkované bakteriemi jsou důležité pro texturu
a viskozitu.

Viskozita
100
Celkový dojem

75

Textura

50
25

Hořká chuť

Příjemnost vůně

0

Kyselá chuť

Intenzita vůně

Příjemnost chuti

Intenzita chuti

Vzorek (1)

Vzorek (2)

Vzorek (3)

Vzorek (4)

Vzorek (5)

Obr. 1 Senzorické hodnocení probiotických jogurtů ze slovinského trhu na konci doby
minimální trvanlivosti 28 dnů.
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PEKAŘSKÉ UŽITÍ CELOZRNNÉ BIO ŽITNÉ MOUKY
BAKERY USING OF BIO RYE FLOUR
Ivan Švec1, Marie Hrušková1, Taťána Hofmanová1
1Ústav

chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 6, 160 88 Praha 6

Abstract
Chemical composition of rye and wheat grain is very similar, but some rye components have
different technological features. Proteins from rye flour mixed with water cannot form
cohesive gluten network but more important role play pentosane. Presented work deals with
the evaluation of composite flour consists of wheat and rye (10 - 50 %). Rye coarse flour is
characteristic by lower protein content (9.6%) and falling number (212 s). Behaviour of dough
tested by rheological apparatuses and the baking test declare individual changes depend on
rye added amounts. Specific bread volume was higher by 10% of rye addition but other
fortification (20-50%) caused decrease of bread volume and many quality parameters.
Key word: rye flour, technological features, bread volume
MATERIÁL A METODY
Žito, u nás druhá chlebová obilovina, se tradičně zpracovává ve formě chlebové mouky
hladké do různých druhů chleba a speciálního pečiva. Dnešní odrůdy patří do rodu Secale L.,
druh Secale cereale L. – žito seté, které je diploidní (2n=14). Pro vyšší výnosy se dnes
rozšiřuje pěstování hybridních odrůd, které se neliší v technologické jakosti od populačních
linií (Petr, 2008). Látkové složení obilky je v průměru srovnatelné se pšenicí (67-73 %
sacharidů, 7-12 % bílkovin, 1,5-2 % tuku, 1,5-2 % popela ), ale některé složky mají odlišné
funkční charakteristiky. Jiné zastoupení nízko - a vysokomolekulárních bílkovin má za
následek, že netvoří s vodou tzv. lepek. Na struktuře těsta se podílí zejména pentózany,
polysacharidy s polymerním řetězcem tvořeným xylózou. Průměrný obsah v zrnu (6,6-10 %)
odpovídá i zastoupení v celozrnné mouce. Žitný škrob nelze z mouky efektivně vodou vyprat,
protože se při tomto procesu negativně uplatňuje nesoudržnost přítomných bílkovin a
gelotvorná schopnost pentózanů (Prugar, 2008). Vlastnosti žitné mouky při zahřívání
ovlivňuje vyšší aktivita přítomných amyláz ve srovnání s pšeničnou (Slumier, 2005).
Pekařské výrobky z žitné mouky se vyznačují nižším měrným objemem a hutnější střídou,
ostatní senzorické charakteristiky jsou ovlivněny technologickým procesem, např. nepřímým
vedením s kvasem (Hrušková a Švec, 2009).
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Pro potenciální pekařské uplatnění byl vybrán vzorek celozrnné hladké mouky vyrobené z bio
žita (Ž) – výrobek Country Life 2009. Země původu označuje Česko a ekologický charakter
je deklarován logem BIO. Standardní přídavek činil pro všechny zkoušky 10, 20 a 30 % na
mouku (P) – komerční vzorek pšeničné mouky hladké polosvětlé, sklizeň 2008. Pekařský
pokus byl proveden také se zastoupením 50 % celozrnné žitné mouky. Vlastnosti hladké
mouky jsou popsány základními analytickými znaky. Charakteristiky těsta hodnotí vybrané
ukazatele získané měřením na farinografu, extenzografu, amylografu, fermentografu,
maturografu a OTG přístroji podle normovaných nebo interních postupů. Výrobky podle
pekařského pokusu VŠCHT popisuje měrný objem, tvar, penetrace a senzorické hodnocení.
Pórovitost střídky vybraných vzorků byla objektivně hodnocena obrazovou analýzou.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Jakost sledovaných vzorků mouky
Pekařská mouka (standard – P) odpovídá průměrné pekařské kvalitě podle analytických znaků
normovaných pro druh hladká polosvětlá (Tab. 1). Podle farinogramů se jedná o pekařsky
silnou mouku (dlouhá stabilita a dobrá tolerance k přehnětení, vysoké číslo kvality), která
dává těsto vykazující při deformaci vyrovnanou pružnost a tažnost lepkové struktury (v/d
2,5). Extenzografická energie Tab. 1 Analytické znaky mouky
také
potvrzuje
dobrou
Vlhkost
Popel
ČP
Mouky
(%)
(%)
(s)
pekařskou kvalitu v rámci
ročníku
Optimální

sklizně

pšenice. P

amylografické

Ž

14,2
13,2

0,64
2,06

317
223

Bílkoviny
(%)

Zelenyho
test
(ml)

11,0
9,65

55
12

maximum koresponduje s hodnotou čísla poklesu a průměrnou aktivitou amyláz.
Technologické znaky těsta kompletní receptury určuje průměrný objem kvasných plynů,
zjištěný na fermentografu. Pro fázi kynutí byla na maturografu zjištěna optimální doba
dokynutí a průměrná pružnost a stabilita fermentovaného těsta. Ve fázi zapékání byly na OTG
přístroji stanoveny standardní hodnoty pro objem těsta, jeho nárůst i objem pečiva. Při
pokusném pečení dávala mouka pečivo průměrně klenutého tvaru s uspokojivým měrným
objemem (313 ml/100g),odpovídajícím obvyklým spotřebitelským požadavkům (13 bodů).
Celozrnné mouky obecně charakterizuje vysoký obsah minerálních látek, vyjádřený jako
popel, odpovídající hodnotám celého zrna. Bio mouka ze žita se vyznačuje nízkým obsahem
bílkovin (9,6 %) a číslem poklesu proti mouce pšeničné. Odlišnou kvalitu bílkovin z hlediska
pekařského užití naznačuje Zelenyho test (12 ml), který byl stanoven pouze jako orientační.
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Vliv přídavku celozrnné mouky na vlastnosti

Farinografická vaznost
Stupeň změknutí

těsta

84

změny vlastností těsta z pšeničné mouky

70,0

70

68,0

56

66,0

42

64,0

28

62,0

14

60,0

0

Vaznost (%)

72,0

polosvětlé s přídavky celozrnné žitné mouky.
Podle farinogramů (Obr. 1) je zřejmé zvýšení
vaznosti

vody

přídavky

žitné

mouky

v závislosti na přidaném množství. Nejvyšší

Stupeň změknutí (FJ)

Vybrané reologické charakteristiky popisují

P
Ž1
Ž2
Ž3
Obr. 1 Vliv přídavku celozrnné
mouky na farinografické vlastnosti

nárůst (o cca 10 %) způsobilo 30 % žitné
mouky při prodloužení doby vývinu o 1 min
proti pšeničné mouce. Podle znaků stabilita a

stupeň změknutí těsta dochází ke snížení tolerance vůči přehnětení všemi sledovanými
přídavky.
Při deformaci těsta popsané na extenzografu (Tab. 2) se přídavek celozrnné mouky projevil
průkazným snížením pružnosti těsta při stejném, ale co do rozsahu menším vlivu na jeho
tažnost. Po delší době odležení (zkouška po 60 min) se však poměr obou znaků zvyšuje a
fortifikované těsto je pro standardní pekařské zpracování „krátké“. Chování těsta s přídavky
10 % je téměř srovnatelné s pšeničným standardem. Zeslabení struktury fortifikovaného těsta
bylo podle extenzografické energie významné při všech koncentracích nad tímto množství.
Tab. 2 Extenzografické hodnocení
Vzorek
P
Ž1
Ž2
Ž3

Maximum
(EJ)
1
600
428
310
335

2
615
450
380
278

Tažnost
(mm)

Odpor
(EJ)
1
405
315
255
298

2
380
330
308
260

1
165
169
166
124

2
180
172
156
139

Poměrové
číslo
(1)
1
2
2,5
2,1
1,9
1,9
1,5
2,0
2,4
1,9

Energie
(cm2)
1
129
99
76
57

2
145
106
85
55

Průkazné změny v chování moučné suspenze s přídavkem celozrnné žitné mouky jsou patrné
při zahřívání. Hodnota amylografického maxima se měnila v závislosti na přidaném množství.
Přídavek 30% neměl na viskozitu při max. vliv na rozdíl od nižších sledovaných množství.
Připravené suspenze testovaných moučných směsí měly nižší teplotu počátku mazovatění o 36 oC.
Vlastnosti fermentovaného těsta se mění v jednotlivých technologických fázích v závislosti na
přidaném množství. V I. fázi fermentace dochází podle měření na fermentografu ke zvýšení
objemu kvasných plynů a zkrácení optimální doby fermentace všemi přídavky a 10%
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množství lze označit pro zrání těsta za technologicky přínosné. Ve II. fázi fermentace byl na
maturografu potvrzen podobný účinek daný zkrácením optimální doby dokynutí (cca o 5 %) a
mírným zvýšením pružnosti těsta. Celozrnná žitná mouka průkazně snížila stabilitu kynutí při
přídavku nad 10 % (o 20 – 40 %). Při zvolení optimální doby dokynutí při OTG zkoušce byl
zjištěn větší objem těsta na počátku měření

Měrný objem pečiva
Penetrace střídy

proti standardu o cca 10 % v nejnižším

mouky s přídavky žitné mouky projevila
nižším objemem a nárůstem objemu pečiva (o
20-60 %) na konci zkoušky.
Vliv

přídavku

celozrnné

mouky

na

Měrný objem pečiva
(ml/100g)

zeslabená lepková struktura komerční pšeničné

charakteristiky pečiva
Změny vlastností kompozitní mouky během

350

15,0

300

12,0

250

9,0

200

6,0

150

3,0

100

0,0

Penetrace střídy (mm)

přidaném množství. Během fáze zapékání se

P Ž1 Ž2 Ž3 Ž5
Obr. 2 Vliv přídavku celozrnné
mouky na vlastnosti pečiva

fáze zapékání byly potvrzeny při pekařském
pokusu

(Obr. 2).

Měrný Tab. 3 Hodnocení vzhledu střídy (50 : 50) analýzou obrazu

objem pečiva se v rámci
chyby

Vzorek

Plocha řezu
(cm2)

Průměrná plocha
póru (mm2)

Počet pórů/cm2
(1/cm2)

31,3
22,3

1,345
1,024

18
21

měření

zvýšil P
přídavkem 10 % mírně (o Ž5

5 %) a vyrobené pečivo mělo s pšeničným srovnatelný tvar a znaky střídy. Penetrace tohoto
vzorku byla nejvyšší z celého souboru. Průkazný pokles měrného objemu naopak způsobily
vyšší přidaná množství, v případě 50 % až na polovinu. Pečivo mělo tuhou střídu, ale
senzorické hodnocení bylo výborné.
Podle analýzy obrazu měla střída pečiva s žitem menší průměrnou plochu pórů, což odpovídá
snížení penetrace o více než 50 % (Tab. 3).
ZÁVĚR
Celozrnné mouky jsou často používány do speciálních pekařských výrobků spolu s různými
„zrníčky“ a tvoří sortiment spotřebiteli vnímaný jako „zdravější“. Pšeničná mouka polosvětlá
jako nyní obvyklá základní surovina pro výrobu pšeničného pečiva může být obohacena o
žitnou celozrnnou s cílem zvýšení nutriční hodnoty. Pro jednotlivé technologické fáze byl
sledován vliv 10, 20, 30 a 50% přídavku. Charakteristiky zjištěné pomocí reologických
přístrojů a modelový pekařský pokus potvrdily individuální změny vlivem žitné mouky dané
biologickou podstatou. Společným znakem přídavků je „zředění lepkových bílkovin“ hladké
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mouky z pšenice, které se projevilo změnami vlastností jak při přípravě těsta, tak jeho
chováním při deformaci. Při složité struktuře fermentovaného těsta je logické, že se
charakteristiky v jednotlivých technologických fázích také liší od pšeničného těsta. Přídavek
celozrnné mouky ze žita zvyšuje vaznost vody, ale snižuje odolnost těsta vůči přehnětení. Při
přídavku nad 10 % se těsta stávají „krátká“ a také mění hodnotu max. viskozity moučné
suspenze při zahřívání v závislosti na koncentraci. Fermentované těsto vykazovalo při 10%
množství vlastnosti srovnatelné s neupravenou pšeničnou moukou. Uvedené kombinace
mouky se projevily pozitivním vlivem i na vlastnosti pečiva. Měrný objem pečiva klesal se
stoupajícím přídavkem žitné mouky, ale senzorická jakost byla přijatelná i při 50% fortifikaci.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MŠMT 60 46 13.

SOUHRN
Látkové složení obilky žita je v průměru srovnatelné se pšenicí, ale některé složky mají
odlišné charakteristiky. Zastoupení nízko a vysokomolekulárních bílkovin má za následek, že
netvoří s vodou tzv. lepek a významnou měrou se naopak uplatňují pentózany. Cílem práce
bylo porovnat jakostní charakteristiky pšeničné mouky polosvětlé standardní pekařské kvality
a reologické chování vzorků z této mouky s přídavky 10 - 50 % celozrnné mouky vyrobené z
bio produkce žita. Testovaná žitná mouka se vyznačuje nízkým obsahem bílkovin (9,6 %) a
číslem poklesu (212 s). Charakteristiky sledované pomocí reologických přístrojů a modelový
pekařský pokus potvrdily individuální změny vlivem přídavku žita dané biologickou
podstatou. Měrný objem pečiva se zvýšil přídavkem 10 % žitné mouky o 5 %, vyšší množství
se projevily průkazným poklesem.
Klíčová slova: žitná mouka, technologické vlastnosti, objem pečiva
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VÝSKYT LYKOPENU V RAJČATECH A RAJČATOVÝCH
KEČUPECH NA TUZEMSKÉM TRHU
OCCURRENCE OF LYCOPENE IN TOMATOES AND
TOMATO KETCHUPS FROM LOCAL MARKET
Alexandra Tauferová1, Bohuslava Tremlová1, Ivan Straka2
Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce, VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno

1

odborný poradce, Újezd u Brna

2

Abstract
Lycopene is a substance generally considered as an active antioxidant. Consumption of
lycopene in tomatoes and tomato ketchups is beneficial for human beochemical metabolism
and moreover it lowers biochemical cholesterol synthesis. It is also documented that in
consumers it lowers the risk of prostate cancer in men and lacteal gland cancer in women. Its
effect according to its linkage on tomato polysaccharides is in ketchups several times higher
in comparison with raw tomatoes.
The main goal of the determination of lycopene which belongs chemically into the group of
carotenoids was to acquire the information about its abundance in randomly chosen samples
of homegrown tomatoes and to compare the results with the lycopene content found in tomato
ketchups from local market.
As the determination method UV-VIS spectroscopy in sample extracts in organic solvents has
been selected. The results are presented in the review tables. By the statistical analysis it has
been proven that our results are in accordance with the results published by foreign authors.
Keywords: lycopene, tomato, ketchup
LITERÁRNÍ PŘEHLED
Rajče (Solanum lycopersicum) je v celosvětovém měřítku jedním z nejdůležitějších druhů
zeleniny. Jeho spotřeba na obyvatele se mezi různými zeměmi výrazně liší, ale zdá se, že
současnou tendencí je zvyšování spotřeby rajčat. Rajčata jsou považována za hlavní zdroj
lykopenu – červeně zbarveného karotenoidu, který je spojován s řadou pozitivních vlivů na
zdraví (Slimestad and Verheul, 2009). Při konzumaci rajčat přirozeně obsahujících lykopen
dochází v organismu člověka ke snížení biosyntézy cholesterolu, jak uvádí Preedy (2008),
snižuje se riziko ischemické choroby srdce (Lavelli and Giovanelli, 2003) a byly popsány také
další prospěšné vlastnosti pro výživu lidí. Jak uvádí někteří autoři, termální opracování rajčat
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může v rozporu s běžně přijímaným názorem ještě zvýšit nutriční hodnotu a celkovou
antioxidační aktivitu a obsah v rajčatech dostupného lykopenu (Dewanto et al., 2002).
Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo hlavním cílem experimentální práce stanovení
obsahu lykopenu v syrových rajčatových plodech různých odrůd

a jeho porovnání

s množstvím lykopenu v různých druzích kečupů dostupných na tuzemském trhu.
Za metodu stanovení obsahu lykopenu byla zvolena metoda UV-VIS spektroskopie podle
publikace Brittona (1995), i když řada dalších autorů včetně týmu studujícího asijské druhy
kečupů vedeného autorem Rao (1998) při studiu obsahu lykopenu v kečupech používali
modifikované metody.
MATERIÁL A METODY
Nabídka tuzemských obchodních organizací v regionu města Brna je poměrně široká. Proto
jsme zvolili sedm odrůd rajčat a využili je k následné analýze a stejné množství komerčních
kečupů v síti velko- i malobchodu.
Následuje seznam vzorků, každá odrůda rajčat je označena pořadovým číslem. Zde uvádíme
také seznam komerčních druhů kečupů.
Tabulka č. 1
Seznam vzorků rajčat a kečupů
vzorky rajčat vzorky kečupů
vzorek č. 1

OTMA

vzorek č. 2

HEINZ

vzorek č. 3

TESCO

vzorek č. 4

CLEVER

vzorek č. 5

KAUFLAND

vzorek č. 6

DERONI

vzorek č. 7

PAGUSA

Vzorky rajčat byly uskladněny v chladničce při teplotě 4° C a použity k analýze do 72 hodin
po zakoupení. Kečupy byly uskladněny podle návodů pospaných na příbalovém letáku od
výrobce. Otevřeny byly bezprostředně před analýzou.
Příprava vzorků spočívala v navážení 1,0 g od každé odrůdy rajčat i druhu kečupu, u rajčat
byly k analýze použity pouze slupky rozmělněné v třecí misce. Ke vzorku bylo napipetováno
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10 ml chloroformu, vzorky jsme nechali 5 min promíchat na třepačce a pak 5 min
sedimentovat.
Za metodu analýzy byla zvolena UV-VIS spektroskopie. K analýze jsme použili přístroj
CECIL CE 7210. Přepočet naměřené absorbance na aktuální koncentrace byl proveden podle
přepočítavacích faktorů a návodů v monografii G. Brittona et al. (1995).
Statistická analýza byla provedena pomocí programu Unistat verze 5.6 a zaměřena především
na průzkumovou analýzu a analýzu jednorozměrných dat podle teoretických principů autorů
Melouna a Militkého (2006).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Tabulka č. 2
Množství lykopenu ve slupkách rajčete zahradního (Solanum lycopersicum)
vzorek
1
2
3
4
5
6
7
průměr

mg lykopenu/100 g
5,57 ± 2,12
2,16 ±1,06
0,73 ± 0,45
2,14 ±1,56
1,17 ± 0,72
3,96 ± 1,70
0,95 ± 0,17
2,38 ± 1,78

Tabulka č. 3
Množství lykopenu v komerčních kečupech
vzorek
Clever
Deroni
Heinz
Kaufland
Otma
Pagusa
Tesco
průměr

mg lykopenu/100 g
5,86 ± 2,32
0,87 ±0,41
11,71±5,21
2,93 ±1,53
10,25 ±5,41
4,39 ±3,10
17,61 ±7,62
7,66 ± 5,83

Porovnáním naměřených výsledků pomocí Studentova oboustranného testu na úrovni α =
0,05 bylo potvrzeno, že je mezi výsledky obsahu lykopenu v rajčatech v porovnání s obsahem
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lykopenu v kečupech statisticky významný rozdíl, což je s největší pravděpodobností
způsobeno technologií přípravy kečupů.
V odborné literatuře nacházíme největší množství výsledků z laboratoří v Maďarsku, kde jsou
kečupy a rajčata nedílnou součástí tamějších potravin, a to jak v restauračních provozech, tak
i v domácnostech. Podle autorky Lugasi et al. (2003) bylo naměřeno v rajčatech na
maďarském trhu 0,85 mg – 13,6 mg /100 g, zatímco v kečupech 1,9 mg - 26,2 mg/100 g.
Obdobné výsledky publikuje Markovič et al. (2006) v Chorvatsku, kde v rajčatech naměřili
1,82 mg – 11,11 mg/100 g a v kečupech 3,8 mg – 52,20 mg/100g. V obou případech je nález
charakteristický příliš velkým intervalem svědčícím o variabilitě nejenom odrůd rajčat, ale i
odpovídajícím komerčním výrobkům kečupů.
Na základě uvedených výsledků z naší laboratoře je možno uvést, že výsledky měřené u rajčat
a kečupů v tuzemské síti se statisticky liší od výsledků zahraničních autorů, co je
zdokumentováno námi provedenou analýzou rozptylu.
ZÁVĚR
Byla popsána statistická odlišnost mezi našimi výsledky a výsledky zahraničních autorů.
Jedná se o komerčně jiné výsledky, jejichž důvodem jsou jiné odrůdy rajčat používané
v tamějších kečupech. Statistická odlišnost byla způsobena faktem, že autoři měřili odrůdy
rajčat jižního typu ( maďarské a chorvatské ) a z nich připravené kečupy. Proto bychom chtěli
v budoucnu s těmito autory navázat kontakt s cílem vzájemné výměny naměřených výsledků.
Také by bylo vhodné zaměřit se na průzkum změn v obsahu lykopenu v průběhu skladování
kečupů.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla podpořena prostředky pro specifický výzkum.

SOUHRN
Lykopen je látkou obecně zařazovanou do kategorie účinných antioxidantů. Konzumace
lykopenu v rajčatech a kečupech je prospěšná lidskému biochemickému metabolismu a navíc
snižuje biochemickou syntézu cholesterolu. Je také prokázáno, že snižuje u konzumentů
riziko vzniku nádorového onemocnění prostaty u mužů a mléčné žlázy prsů u žen. Jeho
účinek, vzhledem k jeho vazbě na polysacharidy rajčat, je u kečupů několikrát vyšší ve
srovnání se syrovými rajčaty.
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Hlavním cílem stanovení lykopenu, který chemicky řadíme do skupiny karotenoidů, bylo
získat informace o jeho množství v náhodně odebraných vzorcích rajčat tuzemské
provenience a výsledky porovnat s množstvím lykopenu v rajčatových kečupech na
tuzemském trhu.
Za metodu stanovení byla zvolena metoda UV-VIS spektroskopie v extraktech vzorků
v organických rozpouštědlech. Výsledky jsou prezentovány v přehledových tabulkách.
Statistickou analýzou bylo prokázáno, že jsou ve shodě s výsledky, které publikují zahraniční
autoři.
Klíčová slova: lykopen, rajče, kečup
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EXPRESE GENŮ PRO ENTEROTOXINY VYBRANÝMI KMENY
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
THE EXPRESSION OF SELECTED GENES ENCODING ENTEROTOXINS IN
STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS
Lukáš Valihrach1 – Kateřina Demnerová1 – Renata Karpíšková2 – Ivana Melenová1
1Ústav

biochemie a mikrobiologie, FPBT VŠCHT v Praze, Technická 5, 166 28, Praha
2Státní

zdravotní ústav, Palackého 3a, 612 42, Brno

Abstract
Staphylococcus aureus is an important food-borne pathogen, which produces many toxic
substances that cause a variety of illnesses. Some strains of S. aureus produce thermostable
enterotoxins that can be responsible for alimentary intoxication.
The aim of this work was to establish a protocol for the study of 9 enterotoxin genes
expression (sea-sej). First, a method for the detection of genes encoding enterotoxins was
established and then a method for the determination of the expression of these genes was
optimized, using a range of the PCR techniques (multiplex, touchdown and real-time). The
expression of staphylococcal enterotoxin genes was evaluated both qualitatively and
quantitatively. In present study were used S. aureus strains from culture collections as well as
those newly-isolated from raw milk samples.
The obtained results indicate the various expression of the different genes for enterotoxin.
However the main benefit of this work is the established protocol for the study of enterotoxin
gene expression, which can provide a better understanding of the conditions for the
enterotoxins production.
Keywords: staphylococcal enterotoxin; gene expression; multiplex PCR; real-time PCR;
mRNA analysis

MATERIALS AND METHODS
Strains of S. aureus with different enterotoxin genes were obtained from The National
Institute of Public Health (Brno, Czech Republic) and from milk samples provided by dairy
plants in the Czech Republic.
Isolation and identification of S. aureus from milk samples was performed according to the
standard EN ISO 6888-1 (1999).
The coagulase-positive staphylococci were further tested with help of the species-specific
duplex PCR. For the confirmation of S. aureus species and for the control of right progress of
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the PCR reaction were used specific primers according to literature (SA 442 and 16S rRNA;
MARTINEAU et al. 1996, MARTINEAU et al. 1998).
The detection of the genes encoding enterotoxins SEA to SEJ was performed using the
method already described by LØVSETH et al. (2004). There were two alterations compared
to the original protocol: first the use of different specific primers that served as internal
controls of the correct progression of the PCR reaction and second the absence of the
detection of the gene for toxic shock syndrome toxin (tsst), which was detected in the original
published method. The primers used in this study to detect the sea, seb, sec, sed, see, seg, seh,
sei, sej genes and the gene for 16S rRNA were based on published sequences (LØVSETH et
al. 2004, MARTINEAU et al. 1996).
The expression of selected genes for enterotoxins was determined in three steps: isolation of
total RNA, reverse transcription and finally the PCR detection of transcripts (conventional
and real-time PCR).
The RNA was extracted from 1 ml of a stationary-phase culture grown in TSB at 37 °C for 4
hrs from a starting optical density OD(590 nm) of 0.1 (culture in the transition from exponential
to stationary growth phase). Total RNA was isolated using a RiboPure™ Bacteria Kit
(Ambion Inc., USA) according to the manufacturer’s recommendations. The RiboPure™
Bacteria Kit was provided with DNase I to remove contaminating DNA. Concentration and
purity of the isolated total RNA was determined by the spectrophotometric method, according
to the recommendations of the RNA isolation kit manufacturer. The isolated RNA was then
diluted to the required concentration (usually 50-200 ng/μl) with DEPC treated water. This
extract was used immediately for the reverse transcription PCR. cDNA was synthesized using
a High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, USA) according to
the manufacturer’s recommendations. Synthesized cDNA was used in the next reaction or
stored frozen at -20 °C for future use.
The expression of selected genes for enterotoxins was observed using both conventional and
real-time PCR (RTi-PCR). For the conventional PCR the protocol for the detection of SEencoding genes (see above) was modified by using a cDNA-like template in the PCR reaction.
For the RTi-PCR a protocol was designed and optimized and, in comparison with the
conventional PCR, only the expression of 4 selected enterotoxin genes (sed, see, seg and sei
gene) were detected. Successful optimization of the RTi-PCR protocol was verified by
determination of the reaction specificity (established by melting curve analysis) and the
reaction efficiency, which was performed using the method described by WONG &
MEDRANO (2005). Optimized results were transferred to the RTi-PCR protocol.
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The evaluation of the gene expression was performed by the method described by PFAFFL
(2001). This technique gives a relative quantification of the target gene expression compared
with the other samples carrying the same gene. The obtained value represents the extent of the
target gene expression in the sample compared with the calibrator (a sample of the highest
level of the expression - a relative expression level is 100%).

RESULTS AND DISCUSSION
The milk samples were taken to isolate S. aureus in different dairy plants in the Czech
Republic from different stages of milk processing (bulk-storage milk tanks, milk before and
after pasteurization). Positive results of isolation (in total 7 S. aureus strains) were obtained
only from milk samples from bulk-storage milk tanks and milk samples before pasteurization
with counts of S. aureus colonies ranging from 5×102 to 2×103 CFU/ml. The confirmation of
S. aureus species was done with help of species-specific PCR.
To confirm the presence of nine enterotoxin genes (sea-sej) two multiplex PCR reactions
(LØVSETH et al. 2004) were performed. The method was applied both to the strains known
as the carriers of enterotoxin genes (S. aureus strains provided by The National Institute of
Public Health) and on the strains with unknown presence of enterotoxin genes (isolates from
milk samples). The SE-genes were found in 2 isolates from the 7 tested S. aureus strains
isolated from milk samples and in both cases there was determined a presence of genes for
enterotoxins G and I. This assumption is in accordance with the most frequent incidence of
the gene combination seg-sei previously reported by ZOUHAROVA & RYSANEK (2008).
For the determination of the expression of SE-encoding genes, conventional PCR was
performed using the protocol of LØVSETH et al. (2004). Overall 13 S. aureus strains from
various sources were tested. These results are compared with the presence of genes for
enterotoxin in Table 1.
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Table 1. Determination of the expression of SE-encoding genes using the conventional PCR
S. aureus
straina

Origin

Present genes
for SEs

Determined expression
of SE-genes

SA 673

confectionery

D, I, G

-

SA 719

chicken

E

E

SA 720

faeces

A, C, E

A, C, E

SA 921

raw milk

D, I, G, J

D, J

SA 1003

salami

B, D, J

B

SA 1041

raw milk

D, J

-

SA 1117

confectionery

C, I, G

C, G

SA 1173

camembert

A, B, D, J

A, B, D, J

SA 1176

minced meat

D, J

-

SA 1247

salami

A, C, I, G

A

SA 1249

raw milk

B, I, G

B, G

54

raw milk

I, G

I, G

16 A

raw milk

I, G

G

a In

bold type are the strains selected for the determination of gene expression by
the real-time PCR.
Strains 54 and 16 A were obtained from milk samples provided by dairy plants in
the Czech Republic, rest of tested strains were obtained from The National
Institute of Public Health (Brno, Czech Republic)

The data indicate that the expression levels of the different enterotoxin genes vary from strain
to strain. The genes sea, seb and see are expressed in all strains, which carry these genes. On
the other hand the gene sei is expressed only rarely (1 of 7 strains). It can be concluded that
the expression level of the seg and sei genes measured here (during the transition from
exponential to stationary phase of growth) is lower in comparison with the results of
previously published studies (AKINEDEN et al. 2008; OMOE et al. 2002), where the
expression of these genes was measured in cultures at the late stationary phase of growth. The
expression of the genes seg and sei in the studies of both AKINEDEN et al. (2008) and
OMOE et al. (2002) was almost 100% and the results of the present study show that the seg
gene was expressed in 4 of 7 strains and the sei gene in 1 of 7 strains. However, the difference
could be affected by the use of the different cultivation media or by the relatively small
number of tested samples. Further studies will be necessary for the confirmation of the
conclusion presented here.
On the basis of the results obtained by the conventional PCR, 8 S. aureus strains with the
confirmed expression of the genes for enterotoxins D, E, G, I (Table 1) were chosen for the
determination of the gene expression by RTi-PCR based on SYBR® Green I fluorescence.
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Optimized RTi-PCR protocol was verified by the determination of the reaction specificity and
efficiency.
The relative expression of enterotoxin genes was calculated according to the method
described by PFAFFL (2001). The source data and the calculated expression rate of the
expression are shown in Table 2. Results are presented in a form used by PFAFFL (2001).

Table 2. The source data and the calculated expression rate of gene expression
Sample
(target gene)a

Mean
CT
(n = 3)b

CVc of CT
[%]

∆CT

1173 (sed)

22.271

0.92

-1.735

921 (sed)

20.536

2.07

1173 (16S rRNA)

15.911

1.03

921 (16S rRNA)

14.611

0.78

720 (see)

30.486

1.01

719 (see)

27.195

0.92

720 (16S rRNA)

17.751

0.59

719 (16S rRNA)

15.668

0.80

1249 (seg)

29.432

0.37

54 (seg)

26.778

0.23

Efficiency
(E)

CVc of E
[%]

0.62

1.66

0.86

0.98

0.38

1.51

0.97

2.97

-1.300

-3.291

-2.082

Relative
expression
ratio (R)d

Expression
rate [%]
54.3

1.843

4.5
22.049

-2.654

28.159

0.45

-1.381

1117 (seg)

27.198

0.90

-0.420

1249 (16S rRNA)

14.084

0.47

-0.677

54 (16S rRNA)

13.406

0.38

16 A (16S rRNA)

13.574

1.41

-0.167

1117 (16S rRNA)

15.526

0.22

-2.119

100

96.3
0.99

16 A (seg)

100

1.70

1.039;
1.013; 1.082

100
98.7
92.4

1.04

2.62

a

In bold type are the strains which served as the calibrator (sample of the highest level of the expression).
CT values were measured for the identical amount of cDNA in reactions, cDNA(se-)=2 ng/reaction and
cDNA(16S rRNA)=0.4 ng/reaction and by the identical values of the fluorescence (∆Rn=0.15).
c CV is the coefficient of variation.
b

These results show that there is a relatively constant expression rate of the gene for
enterotoxin G (100, 96.3, 98.7 and 92.4%) in the 4 bacterial strains. In contrast, in those
strains expressing the gene for enterotoxin D there was a difference in the level of the
expression that was significant (100 and 54.3%), whilst the largest difference in the level of
the expression was detected at those strains with the gene for enterotoxin E (100 and 4.5%).
The relative expression of the gene for enterotoxin I was not established, because its
expression was detected only in one strain (it could not be compared with another strain).
A general comparison of the present results with the other studies is relatively difficult. There
are several reasons: i) the small number of other published papers on the same topic (LEE et
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al. 2007), ii) the total number of tested strains is relatively small and iii) the essential problem
is the method of the evaluation, also the relative quantification, which enables to compare
only the results obtained within the framework of one study.

CONCLUSION
The results of the study indicate both the various expression of the different genes for
enterotoxin (Table 1) and the various relative quantitation of the expression of a concrete gene
among sample carrying the same gene for an enterotoxin (Table 2). However, the present
results are only the beginning of the following work. The main benefit of this work is the
establishing of the methods for the study of the SE-gene expression, which would be helpful
for better understanding of the conditions of the enterotoxins creation. A higher number of
S. aureus strains should be analyzed, and gene expression in various phases of growth or in
different media should be investigated. It will be useful for further improvement of current
methods, detection of more types of enterotoxins etc.
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SOUHRN
Staphylococcus aureus je významný patogen produkující celou řadu toxických látek, které
vyvolávají různá onemocnění. Z pohledu potravinářské mikrobiologie je jeho nejvýznamnější
vlastností schopnost produkce termostabilních enterotoxinů (SE) vyvolávajících alimentární
intoxikace neboli otravy z jídla.
Cílem této práce bylo zavedení metody pro studium exprese genů pro SE.
Z důvodu identifikace kmenů schopných produkce SE byla z literatury převzata a částečně
modifikována metoda detekce 9 genů pro SE (sea-sej) využívající principy PCR. Pro studium
exprese genů pro SE byl navržen protokol zahrnující kroky izolace RNA, reverzní transkripci
a detekci míry exprese jednotlivých genů pomocí standardní PCR a pomocí RTi-PCR.
Exprese genů pro SE byla vyhodnocována kvalitativně (standardní PCR) a semikvantitativně
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(RTi-PCR). Pro práci byly využity jak sbírkové kmeny, tak kmeny izolované z reálných
vzorků mléka poskytnutých mlékárenskými společnostmi ČR.
Výsledky této práce by v budoucnu měly pomoci pro lepší porozumění podmínkám tvorby
enterotoxinů.
Klíčová slova: stafylokokové enterotoxiny; genová exprese; multiplex PCR; real-time PCR;
analýza mRNA
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POROVNANIE NIEKTORÝCH VÝZNAMNÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY
JATOČNEJ HODNOTY MÄSA U BÝKOV A KRÁV
COMPARISON OF SAME OF IMPORTANT INDICATORS QUALITY OF
CARCASS VALUE OF MEAT IN BULLS AND COWS
Kvetoslav Zaujec - Jozef Mojto - Martina Gondeková
Centrum výskumu živočíšnej výroby v Lužiankach, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
ABSTRAKT
Cieľom príspevku bolo porovnať kvalitu a senzorické hodnotenie mäsa pri dvoch
kategóriách kravy (n= 69) a býky (n=52). V základnej charakteristike zvierat sme zistili
vysoko preukazné rozdiely medzi kategóriami. Najväčšie rozdiely boli zistené vo veku,
hmotnosti jatočného tela, mäsitosti, pretučnenosti a mramorovaní mäsa.
Pri sledovaní kvality mäsa medzi kategóriami boli zistené približne rovnaké kvalitatívne
ukazovatele pri oboch kategóriách. Preukazné výsledky sme zaznamenali v ukazovateli
celková voda a intramuskulárny tuk v prospech kategórie býkov. Ostatné výsledky boli
variabilné, aj keď priaznivejšie ukazovatele v kvalite mäsa vyšli pre kategóriu býkov.
Priaznivejšie výsledky boli zaznamenané tiež pri senzorickom hodnotení mäsa v prospech
kategórie býkov.
Kľúčové slová: kravy, býky, kvalita mäsa, senzorické ukazovatele
MATERIÁL A METÓDA
V pokuse boli použité jatočné kravy (69 ks) a jatočné býky (52 ks) rôznych plemien.
Základná

charakteristika

súboru

je

v tabuľke

1.

Zvieratá

pochádzali

z rôznych

poľnohospodárskych podnikov a zabíjané boli na bitúnku v Dunajskej Strede. Po zabití boli
jatočné telá oklasifikované podľa vyhlášky č. 206/2007 MP SR . Pre výpočet priemernej
triedy za mäsitosť sme nahradili triedy mäsitosti číslami: P-1, O-2, R-3, U-4, E-5. Za 48 hod.
od zabitia boli na bitúnku odobraté vzorky mäsa z pravej časti jatočnej polovičky medzi 9 –
10 rebrom. Počas transportu cca1 hod. boli vzorky mäsa zabalené v mikroténových obaloch
a uskladnené v prenosnej chladničke pri teplote 4°C. Po transporte boli vzory vytemperované
na teplotu 20°C. Po vytemperovaní boli vo vzorkách stanovené nasledovné ukazovatele mäsa.
Na čerstvom reze bolo stanovené mramorovanie mäsa. Stupeň mramorovania bol stanovený
na základe 10 bodovej americkej stupnice ((USDA 1997), kde 1: veľmi silne mramorované
mäso, 10: stopy alebo žiadne mramorovanie mäsa. Percentuálny obsah bielkovín, tuku
3. 3. 2010

283

MENDELU

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

a celkovej vody bol stanovený v 100g zomletej vzorky mäsa na prístroji Infratec 1265 Meat
Analyser. Na meranie hodnoty pH48 bola použitá sklená kombinovaná elektróda použitím
prenosného pH – metra (typ 3071). Hodnoty farby mäsa (L, a, b) boli merané na reznej
ploche m. longissimus dorsi prístrojom Mini Scan E Plus. (Hunter lab., USA). Na stanovenie
voľne viazanej vody bola použitá metóda Grau-Hamma (modifikovaná Palanskou a Haškom
1976). Strižná sila mäsa bola meraná na vzorke grilovaného mäsa na siedmy deň po zabití
zvierat. Vzorka mäsa (hrúbka 2,5cm m. longissimus dorsi) bola vložená do kontaktného grilu
model PM-1015 (RM Gastro, Česka republika) a grilovala sa pri teplote 200° C po dobu 4
min. Po ugrilovaní bola na prístroji Texture analyser TA.XT2i (Stable Microsystems,
Anglicko) odmeraná hodnota strižnej sily v gramoch, prepočítaná na kg.
Senzorické ukazovatele mäsa boli hodnotené podľa 5 bodovej stupnice (Jedlička 1988)
platnej pre všetky druhy mäsa ( 5 bod – veľmi výrazná vlastnosť, 1 bod – nevýrazná vlastnosť
mäsa). Z vlastností mäsa boli hodnotené: vôňa, chuť, šťavnatosť a jemnosť.
Pri všetkých výsledkoch boli vypočítané: priemer (x) a smerodajná odchýlka (s). Rozdiely
v priemeroch medzi kategóriami pri jednotlivých ukazovateľoch boli testovanané TwoSample T – testom.
Cieľom príspevku bolo overiť hypotézu, či jatočné kravy majú horšiu, lepšiu alebo približne
rovnakú kvalitu mäsa ako majú býky.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vo všetkých sledovaných ukazovateľoch základnej charakteristiky zvierat (Tab. 1) boli
zistené preukazné rozdiely. Najmenšia preukaznosť (P<0,05) bola zistená v ukazovateli živá
hmotnosť pred zabitím. Hmotnosť jatočného tela mala vplyv na zatriedenie jatočných tiel do
tried mäsitosti. U kráv priemerná hodnota mäsitosti bola 1,71, čo zodpovedá triedam P a O.
U býkov priemerná hodnota bola 2,30, čo zodpovedá triedam O a R. Pri triedach za
pretučnenosť sme zaznamenali viac povrchového tuku u kráv ako u býkov. Podobné výsledky
zaznamenali Zaujec a Mojto (2007) a. Gondeková a kol. (2008). U kráv bol zistený takmer 8
stupeň mramorovania, čo je nepatrné mramorovanie, u býkov to bol stupeň takmer 9, čo sú
len stopy po mramorovaní mäsa. Podobné výsledky dosiahli Gondeková a kol. (2008) a tiež
Patten a kol. (2008) u jatočných kráv.
V chemických ukazovateľoch mäsa (tab. 2) boli zaznamenané variabilné výsledky.
V ukazovateli celková voda boli zistené štatisticky významné rozdiely medzi kategóriami.
(P<0,001). Nižšie hodnoty

boli zaznamenané

u káv ako u býkov. V obsahu celkových

bielkovín sme nezaznamenali štatisticky preukazné rozdiely medzi kategóriami. U oboch
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kategórií bola takmer rovnaká hodnota (20,52g.100g-1, resp. 20,85g.100g-1. Vysoko preukazné
rozdiely

(P<0,001)

boli

zistené

v obsahu

intramuskulárneho

tuku.

Vyšší

obsah

intramuskulárho tuku bol zaznamenaný u kráv, a to nad 3,5g.100g-1 oproti býkom. Hodnota
pH48 bola u oboch kategórií takmer vyrovnaná.. Mojto a kol. (2004) zaznamenali nižšie
hodnoty pH pri býkoch. Zistili sme, že nižšiu farbu mäsa (L hodnota) a teda aj tmavšie mäso
mali kravy. Taktiež kravské mäso vykazovalo vyššiu sýtosť farby (a hodnota) ako mäso
z býkov. Galli a kol. (2008), Kim a kol. (2003) zistili pri kravách o niečo vyššie hodnoty
farby mäsa (L hodnota) a sýtosti farby. Býky mali vyššiu hodnotu voľne viazanej vody
(26.74g.100g-1) a vyššiu pH hodnotu (6,11) v porovnaní v kravami (25,95g.100g-1, resp.
5,92). Strižná sila grilovaného mäsa bola vyššia u kráv (nad 10kg) ako u býkov (takmer
10kg). Podobné výsledky zistili Gondeková a kol. (2008) u jatočných kráv.
V senzorických ukazovateľoch (tabuľka 3) jednoznačne priaznivejšie výsledky vyzneli pre
kategóriu býky. Podobné výsledky zaznamenali tiež French a kol. (2001) pri býkoch. Kim
a Lee (2003) lepšie senzorické hodnotenie zaznamenali pri kravách.

Tab.1 Základná charakteristika zvierat
býky

kravy
Ukazovateľ

n

x

s

t- test

862,39

52

662,31

103,73

+++

539,56

113,02

52

565,96

80,61

+

69

278,12

58,25

52

310,97

44,29

+++

Mäsitosť

69

1,71

0,64

52

2,30

0,50

+++

Pretučnenosť

69

2,07

0,95

52

1,46

0,64

+++

Mramorovanie

69

7,63

1,52

52

8,57

0,72

+++

n

x

s

Vek (dni)

69

2220,00

Živá hmotnosť pred zabitím (kg)

69

Hmotnosť jatočného tela (kg)

+ P < 0,05, +++ P < 0,001
mäsitosť: 1- P(veľmi slabá)... 5 – E (veľmi silná mäsitosť)
pretučnenosť: 1 – veľmi slabá ... 5 veľmi silná
mramorovanie: 1 – veľmi silné ... 10 - stopy alebo žiadne
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Tab.2 Kvalitatívne ukazovatele mäsa
býky

kravy
Ukazovateľ

n

Celková voda (g.100g-1)

69

Bielkoviny (g.100g )

s

n

x

s

t- test

74,95

2,36

52

76,36

0,98

+++

69

20,52

0,65

52

20,85

0,48

Intramuskulárny tuk (g.100g-1)

69

3,52

2,52

52

1,78

0,80

pH48

69

5,92

0,41

52

6,11

0,46

L

69

29,70

2,82

52

30,63

3,32

a

69

10,62

2,47

52

9,42

2,41

69

7,03

1,29

52

6,86

1,67

Voľná voda (g.100g )

69

25,95

5,52

52

26,74

3,72

Strižná sila (kg)

69

11,19

4,30

52

9,91

3,46

-1

Farba mäsa

b
-1

x

+++

+++P < 0.001

Tab. 3 Senzorické ukazovatele mäsa
býky

kravy
Ukazovateľ

s

t- test

3,80

0,62

+

52

3,71

0,61

0,83

52

3,58

0,82

0,69

52

3,57

0,74

n

x

s

n

x

vôňa

69

3,53

0,49

52

chuť

69

3,37

0,61

jemnosť

69

3,25

Šťavnatosť

69

3,27

+ P < 0.05
Stupnica: 1 – bez vône, chuti, jemnosti, šťavnatosti . .... 5 – veľmi silná vôňa, chuť, šťavnatosť, jemnosť

ZÁVER
Pri porovnávaní dvoch kategórií býkov a kráv bolo zistené, že kvalita mäsa kráv je približne
rovnaká ako pri býkoch. V niektorých ukazovateľoch mali dokonca kravy lepšie výsledky
ako býky (voľne viazaná voda, hodnota pH48). Podobne výsledky boli zaznamenané pri
panelovom hodnotení, kde lepšie výsledky vyšli v prospech kategórii býkov. Horšie výsledky
pri kategórii kravy môžu súvisieť s vyšším vekom pred zabitím.
SÚHRN
Cieľom príspevku bolo porovnať kvalitu a senzorické hodnotenie mäsa pri dvoch jatočných
kategóriách: kravy (n= 69) a mladé býky (n=52). Zvieratá boli zabíjane na komerčných
bitúnkoch SR náhodným výberom. V základnej charakteristike jatočného tela zvierat sme
zistili vysoko preukazné rozdiely medzi kategóriami. Najväčšie rozdiely boli zistené v
hmotnosti jatočného tela (278,21kg kravy resp. 310,97kg býky), mäsitosti hodnotenej
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SEUROP systémom (1,71 kravy resp. 2,30 býky), pretučnenosti (2,07 kravy resp. 1,46 býky)
a mramorovaní mäsa hodnoteného 10 bodovou stupnicou (7,63kravy resp. 8,57 býky).
Pri sledovaní kvality mäsa (m. long. dosri) medzi kategóriami boli zistené približne rovnaké
kvalitatívne výsledky pri oboch kategóriách. Preukazné výsledky sme zaznamenali
v ukazovateli celková voda (74,95g.100g-1 resp.76,35g.100g-1) a intramuskulárny tuk
(3,52g.100g-1 resp. 1,78g.100g -1) v prospech kategórie býkov. Taktiež priaznivejšie výsledky
boli zaznamené pri senzorickom hodnotení mäsa v prospech kategórie býkov.
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VLIV MRAZÍRENSKÉHO SKLADOVÁNÍ BALENÝCH KUŘAT NA VÝSKYT
DI-N-BUTYL FTALÁTU A DI-2-ETHYLHEXYL FTALÁTU VE TKÁNÍCH KUŘAT
INFLUENCE OF FROZEN STORAGE ON OCCURENCE OF DI-N-BUTYL
PHTHALATE AND DI-2-ETHYLHEXYL PHTHALATE IN THE TISSUES OF
PACKAGED CHICKENS
Gabriela Zorníková – Alžbeta Jarošová – Lenka Puškárová
Ústav technologie potravin, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
In this experiment the content of di-n-butyl phthalate (DBP) and di-2-ethylhexyl phthalate
(DEHP) in chickens was observed. The sixty PVC-packaged chickens were stored in freezer.
The analyses of the poultry muscle, skin and mesenterial fat were realized every three month.
The highest concentration of phthalates were detected in mesenterial fat (p=0,05), the
concentration of DBP was 1,95 mg.kg-1 and DEHP was 6,83 mg.kg-1 origin weight. During
the storage the contents of both phthalates changed. The concentration of DBP decreased in
all the tissues but the concentration of DEHP decreased in the skin only with increasing time
of storage.

Keywords: phthalates, contamination, poultry, DBP, DEHP
ÚVOD
Estery kyseliny ftalové (PAE) patří závažným kontaminantům všech složek životního
prostředí. Do potravního řetězce se PAE dostávají z materiálů, které přichází do styku
s potravinami, dále pak používáním kontaminované vody a surovin (Petersen, 1991).
Vzhledem k lipofilnímu charakteru se PAE přednostně ukládají do lipidových složek
potravin. Například při odstřeďování mléka přechází většina PAE vázaných na tukové částice
do smetany (Sharman, 1994).
Ke kontaminaci hospodářských zvířat a posléze i živočišných produktů může docházet mnoha
způsoby. Kromě používání kontaminované vody, používání barev a laků v prostředí ustájení
zvířat mohou být zdrojem kontaminace také krmiva a doplňkové látky nevhodně skladované
v plastových obalech (Jarošová, 2008).
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MATERIÁL A METODY
Pro pokus byly použity vzorky jatečných kuřat, které byly odebrány z porážkové linky
drůbežářského závodu. V prosinci 2008 bylo náhodným výběrem z porážkové linky (po
evisceraci a jatečném opracování) odebráno 70 kusů jatečných těl kuřat. Z toho 8 vzorků
(n=8) se ihned (I. odběr) použilo pro analýzu a dalších 60 kusů bylo zabaleno do
spotřebitelských obalů a uskladněno v mrazícím zařízení drůbežárny při –21°C. Pravidelně po
každých třech měsících skladování bylo pro analýzu odebráno vždy dalších 8 vzorků (n=8;
II., III., IV. odběr). Do konce roku 2009, což představuje 9-ti měsíční skladování, bylo
odebráno a analyzováno 32 kusů kuřat.
Zamražená kuřata byla převezena na Ústav technologie potravin Mendelovy univerzity
v Brně, kde byla rozmražena při chladničkových teplotách a rozbourána. Na obsah di-n-butyl
ftalátu (DBP) a di-2-ethylhexyl ftalátu (DEHP) byla analyzována svalovina (směsný vzorek
prsní a stehenní svaloviny levé půlky), kůže a vnitřní tuk.
Stanovení DBP a DEHP bylo provedeno individuálně u každého kusu. Pro analýzu byly
použity ověřené metody pro stanovení DBP a DEHP v potravinách (Jarošová, 1999).
Vzorky svaloviny, kůže a tuku byly homogenizovány, naváženy do hliníkových misek (5 – 30
g) a zamraženy. Postupně byly zamražené vzorky lyofilizovány a následně extrahovány směsí
rozpouštědel aceton : n-hexan (1:1). Spojené extrakty byly odpařeny do sucha a část
získaného podílu bylo použito pro oddělení tukových koextraktů pomocí gelové permeační
chromatografie s kolonou Bio Beads S-X3. Posledním krokem bylo přečištění vzorku pomocí
koncentrované kyseliny sírové. Detekce DBP a DEHP byla provedena HPLC analýzou
s kolonou Cogent e-Column 18 (zrnění 5 μm, délka 150 mm, mobilní fáze: acetonitril : voda,
99:1) s UV detekcí při 224 nm. Výsledné koncentrace byly vypočítány na základě kalibrační
křivky v softwaru Agilent Chemstation for LC and LC/MS systems.

VÝSLEDKY A DISKUSE
U všech analyzovaných vzorků drůbežích tkání byly detekovány oba sledované ftaláty, DBP i
DEHP. Koncentrace DBP a DEHP ve svalovině, kůži a vnitřním tuku jsou uvedeny v Tab. 1.
Nejvyšší koncentrace DBP a DEHP byly naměřeny u vnitřního tuku při prvním odběru (I.) a
to 1,95 a 6,83 mg.kg-1 původní hmotnosti.
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Tab. 1 Koncentrace DBP a DEHP [mg.kg-1 původní hmotnosti] v kuřecích
tkáních (svalovina, kůže, vnitřní tuk) v průběhu 9 měsíců mrazírenského
skladování (I. = odběr z bourací linky, II.-IV. = odběr vždy po 3 měsících)
Kůže

Svalovina

Vnitřní tuk

DBP+
DBP+
DBP+
DBP DEHP
DBP DEHP
DBP
DEHP
DEHP
DEHP
DEHP
Odběr
12/08 - I. 0,18 0,32
0,50 1,38 3,72
5,10 1,95 6,83
8,79
3/09 - II. 0,20 0,08
0,28 0,89 1,67
2,56 1,48 3,09
4,56
6/09 - III. 0,11 0,19
0,30 0,71 0,92
1,63 1,39 3,59
4,98
9/09 - IV. 0,04 0,24
0,28 0,45 2,11
2,56 0,92 6,64
7,56
1
−
Mez stanovitelnosti DBP a DEHP v tukových matricích – 0,2 mg.kg
Mez stanovitelnosti DBP a DEHP pro živočišný materiál s nízkým obsahem tuku – 0,03
mg.kg−1
Podle předpokladu byl pozorován statisticky průkazný rozdíl (p<0,05) ve výskytu DBP i
DEHP ve tkáních s rozdílným obsahem tuku. Nejnižší koncentrace DBP a DEHP byly
zjištěny ve svalovině, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí 0,04 – 0,20, resp. 0,08 – 0,32
mg.kg-1 (Tab.1). Nejvyšší koncentrace byly zjištěny ve vnitřním tuku, a to v rozmezí 0,92 –
1,95 mg DBP.kg-1 a 3,09 – 6,83 mg DEHP.kg-1 (Tab.1).
Po celou dobu experimentu byl u všech vzorků pozorován rozdíl (p<0,05) mezi koncentrací
DBP a DEHP v rámci jedné tkáně. Např. u kůže bylo zjištěno rozmezí pro DBP 0,45 – 1,38
mg.kg-1 zatím co pro DEHP 0,92 – 3,72 mg.kg-1(Tab. 1).

Svalovina (prsní+stehenní)
[mg.kg-1]
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
I.

II.

III.

IV.

DBP

I.

II.

III.

IV.

DEHP

Obr. 1 Koncentrace DBP a DEHP [mg.kg-1] původní hmotnosti ve svalovině
v průběhu 9 měsíců mrazírenského skladování (I. = odběr z bourací linky, II.-IV. =
odběr z mrazícího zařízení vždy po 3 měsících)
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Kůže

[mg.kg-1]

[mg.kg-1]

6,00

6,00

4,00

4,00

2,00

2,00

0,00

Abdom inální tuk

0,00
I.

II.

III.

IV.

DBP

I.

II.

III.

IV.

DEHP

I.

II.

III.

DBP

IV.

I.

II.

III.

IV.

DEHP

Obr. 2 a 3 Koncentrace DBP a DEHP [mg.kg-1] původní hmotnosti v kůži a
vnitřním tuku v průběhu 9 měsíců mrazírenského skladování (I. = odběr z bourací
linky, II.-IV. = odběr z mrazícího zařízení vždy po 3 měsících)
Změny, ke kterým docházelo v průběhu skladování znázorňují Obr. 1-3. U DBP ve všech
sledovaných tkáních byla prokázána snižující se tendence mezi prvním (12/08, I.) a posledním
(9/09, IV.) měřením (Obr. 1-3). U svaloviny se koncentrace měnila z počáteční hodnoty 0,18
(12/08, I.) na 0,04 mg.kg-1(9/09, IV.). V kůži a vnitřním tuku byl pozorován nejvyšší obsah
DEHP při prvním odběru (12/08, I.). V následujících odběrech (3/09, II. – 9/09, IV.) byl
pozorován vzrůstající trend pouze u vnitřního tuku a ve svalovině, zatímco v kůži tomu bylo
naopak (Obr. 1-3). Např. ve vnitřním tuku vzrostl obsah DEHP téměř dvojnásobně, z hodnoty
3,09 až na 6,64 mg.kg-1.
Vzhledem ke skutečnosti, že uskladněná kuřata jsou balena do PVC obalů, sledujeme
potenciální riziko možné migrace PAE do kuřecí tkáně. PAGE a LACROIX (1992) potvrdili
přestup sledovaných PAE z obalů do potravin u vzorků másla a margarínů. Ve studii
TSUMURA (2001) zkoumal přestup DEHP z obalů hotových jídel do potraviny, přičemž
DEHP byl detekován u 62 vzorků potravin z celkových 63.
Materiály určené pro styk s potravinami musí splňovat kritéria stanovená Vyhláškou
č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a
pokrmy. Podle této vyhlášky musí materiály určené pro přímý styk s potravinami obsahovat
maximálně 0,1% hmotnostních DEHP a 0,05 % hmotnostních DBP. Limitní hodnoty pro
obsahy obou PAE v potravinách byly zrušeny v roce 2004.
Sledování bude probíhat po dobu experimentu, tedy do ukončení doby trvanlivosti kuřat, což
představuje celkem 18 měsíců.
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ZÁVĚR
Sledovány byly obsahy dvou nejčastěji se vyskytujících ftalátů, DBP a DEHP v kuřecích
tkáních a to ve svalovině, kůži a vnitřním tuku. Tyto obsahy byly sledovány u kuřat
odebraných z porážkové linky a dále u kuřat skladovaných vždy 3, 6 a 9 měsíců
v mrazírenském zařízení drůbežářského podniku. V pokusu byl zjištěn výskyt obou
sledovaných ftalátů ve všech sledovaných kuřecích tkáních. Nejnižší koncentrace DBP byly
naměřeny ve svalovině 0,04 – 0,20 mg.kg-1 a nejvyšší koncentrace u vnitřního tuku 0,92 –
1,95 mg.kg-1. V případě DEHP byly nejvyšší koncentrace naměřeny také u vnitřního tuku a to
3,09 – 6,64 mg.kg-1.
Celkově v rámci obou ftalátů byly pozorovány ve všech tkáních vyšší koncentrace DEHP než
DBP. V průběhu mrazírenského skladování docházelo u DBP ke snižování obsahů ve všech
sledovaných tkáních, ale u DEHP pouze v kůži. V případě vnitřního tuku a svaloviny byla
tendence vzrůstající.
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří drůbežářskému podniku za spolupráci, poskytnutí vzorků kuřat a možnost
mrazírenského uskladnění v průběhu celého experimentu.

SOUHRN
V předkládaném experimentu byl sledován výskyt DBP (di-n-butyl ftalátu) a DEHP (di-2ethylhexyl ftalátu) v kuřecí svalovině, kůži a vnitřním tuku, a to v závislosti na délce
mrazírenského skladování balených kuřat. Pro pokus byly použity vzorky jatečných těl kuřat,
které byly odebrány z porážkové linky (n=8) drůbežářského závodu a ihned použity pro
analýzu. Současně bylo zabaleno do spotřebitelských obalů a uskladněno v mrazícím zařízení
drůbežárny dalších 60 vzorků kuřat, ze kterých bylo po každých 3 měsících odebráno vždy
dalších 8 vzorků.
Oba sledované ftaláty byly stanoveny ve všech analyzovaných tkáních. Podle předpokladu
byly nejvyšší koncentrace (p<0,05) zjištěny ve vnitřním tuku v rozmezí 0,92 – 1,95 mg
DBP.kg-1 a 3,09 – 6,83 mg DEHP.kg-1. Naopak nejnižší koncentrace byly zjištěny ve
svalovině v rozmezí 0,04 – 0,20 mg DBP.kg-1 a 0,08 – 0,32 mg DEHP.kg-1. V průběhu 9
měsíčního mrazírenského skladování došlo ke snížení obsahu DBP ve všech sledovaných
tkáních (např. svalovina: 0,18 → 0,04 mg.kg-1, kůže: 1,38 → 0,45 mg.kg-1). Koncentrace
DEHP poklesla pouze u kůže (3,72 → 2,11 mg.kg-1). V rámci obou ftalátů bylo ve všech
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tkáních pozorováno vyšší zastoupení DEHP než DBP. Vzhledem ke skutečnosti, že
uskladněná kuřata jsou balena do PVC obalů, sledujeme potenciální riziko možné migrace
PAE do kuřecí tkáně. Změny ve výskytu obou ftalátů budou nadále sledovány až do ukončení
doby trvanlivosti uskladněných kuřat, tedy celkem 18 měsíců.
Klíčová slova: estery kyseliny ftalové, kontaminace drůbeže, DBP, DEHP
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Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství
Projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081 je zaměřený na rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu
a inovací, především studentů a výzkumných pracovníků.
Cílem projektu je kontinuální a nadstavbové vzdělávání perspektivních a vedoucích pracovníků
výzkumu, vývoje a inovací, přednášková a školící činnost prostřednictvím konsorcia, zlepšení
informovanosti, propagace a popularizace spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Konsorcium navrhovatelů projektu:
o Mendelova univerzita v Brně,
o Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
o Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. (Rapotín),
o Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. (Praha).
V rámci tohoto projektu již proběhly a tento rok mj. proběhnou tyto akce:
08.10.2009 – Kick-off Meeting - zahájení projektu s partnery (Brno),
15.10.2009 – přednáška studentům o mlékařství v ČR na JU v Českých Budějovicích,
30.10.2009 – Jak správně publikovat v zahraničních odborných časopisech, lektor prof. Paul Jelen
(University of Alberta, Canada), (MENDELU),
05.11.2009 – spolupráce na návrhu podkladů, metod a materiálů pro diplomové práce studentů na
JU České Budějovice,
24.11.2009 – školicí workshop laboratorního personálu v Mlékárně Kunín (Ostrava) o mlékařských
analytických metodách a zajištění kvality výsledků,
25.11.2009 – školicí workshop laboratorního personálu v LRM Buštěhrad (ČMSCH Praha)
o mlékařských analytických metodách a zajištění kvality výsledků,
27.11.2009 – porada partnerů a společný workshop projektu na VÚM Praha
– řešení administrativních záležitostí, výběrová řízení, dodatky ke smlouvám
o financování projektu, aktivity a úkoly za minulé a pro následující období,
03.12.2009 – školicí workshop laboratorního personálu v LRM
Brno-Tuřany (ČMSCH Praha) o mlékařských analytických metodách
a zajištění kvality výsledků,
4.–5.12.2009 – workshop Technologie výroby sýrů (poprvé)
a prezentace knihy Ing. Jána Keresteša Biotechnológie, výživa a zdravie (MENDELU),
12.01.2010 – seminář Produkce a zdravotní nezávadnost mléka JU v Českých Budějovicích,
13.01.2010 – workshop Mikrobiální kontaminace mléka a mléčných výrobků
(Povltavské mlékárny a.s., Sedlčany),
27.01.2010 – seminář Hygiena a sanitace v oblasti zpracování mléka ve spolupráci s Ecolabem
(MENDELU v Brně),
28.–29.01.2009 – workshop Technologie výroby sýrů (druhý běh na MENDELU),
III. – IV. 2010 – workshop Kvalita biomléka (MENDELU),
IV. 2010 – přednáška v mlékařských laboratořích, školení personálu jako
NRL-SM,14. 4. 2010 – Den VÚM – porada partnerů
a společný workshop projektu (na VÚM),
20.05.2010 – konference s mezinárodní účastí Farmářská výroba sýrů (MENDELU),
IX. 2010 – workshop projektu na VÚM Praha,
X. 2010 – společná vzdělávací akce (workshopy, přednášky)
ve spolupráci s potravinářskou platformou a Společností pro výživu (MENDELU).
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky.
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