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

Vítáme Vás na XXXVII. Semináři o jakosti potravin a potravinových surovin.
Vyţádané přednášky a příspěvky autorŧ se zabývají tématikou značné šíře. Máme tak
moţnost získat informace o výzkumných projektech s ohledem na výrobu a kontrolu potravin
v rámci rŧzných komodit i s ohledem na jejich nutriční hodnotu.
Seminář zahájí svou přednáškou doc. Ruprich, který nás seznámí s aktuálním pohledem na
potraviny ve vztahu k výţivě a zdravotní nezávadnosti. Poté pohovoří prof. Dostálová
o výţivových mýtech, které kolují mezi spotřebiteli. První část zakončí doc. Steinhauser
zamyšlením nad stavem zpracování masa a jakostí masných výrobkŧ u nás. Po přestávce se
o totéţ v případě mléka a mléčných výrobkŧ pokusí další z povolaných osob, Ing. Kopáček.
Poté nás čeká série kratších příspěvkŧ. Dr. Panovská nás seznámí s metodami senzorické
analýzy, doc. Míková přispěje výţivovým tématem zaměřeným na jakost vaječného ţloutku
v závislosti na zpŧsobu chovu. Rostlinné komodity jsou na semináři zastoupeny neméně
zajímavými příspěvky doc. Hruškové a doc. Kučerové.
V bohaté posterové sekci bude prezentováno 42 příspěvkŧ mezi rŧznými obory. V rámci této
části semináře mŧţete navštívit prezentaci vybraných projektŧ OPVK řešených na
Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
Doufáme, ţe pro Vás bude naše akce zajímavou a rádi bychom Vás pozvali na příští seminář,
opět konaný, jako kaţdý rok, v prvním březnovém týdnu.
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POTRAVINY, VÝŢIVA A ZDRAVÍ
Jiří Ruprich
Státní zdravotní ústav v Praze, Odbor hygieny výţivy a bezpečnosti potravin,
Palackého 3a, 612 42 Brno

ABSTRACT
Europe is committed to efforts to secure safe, wholesome and sound foods for consumers in
the Member States. The situation is marked by extensive and often contradictory debate on
the responsibility of the individual and society in the provision of conditions related to
nutrition and health, which limits the consensus on common legislation. We cannot overlook
the gradient of country capacities devoted to food, nutrition and health in Europe, going from
north to south and from east to west. The social meaning of nutrition and health is growing in
Europe to the north, while the social resources devoted to food production rising to the south.
Gradient from east to west increases due diligence that societies engaged in the issue devote
to nutrition and health and food production. The media play a significant role in the social
debate on the subject. Without a connection to the media or other influential groups is not
possible to ensure enough funding for some complex technical activities related to food safety
and nutrition and health. Consumers call for better information on health and nutrition claims,
but some manufacturers are worried about performance of approved and implementing
legislation. But both a producer and consumer would have the same interest, just as
development is sustainable. Consumers are also interested in the innovation, e.g. "novel
food", including on GMOs, nano-particles or products of cloned animals. These issues are
socially very complicated, which may give the impression of innovation restrictions. But the
opposite is true, it is about prevention. Nutritional recommendations play an essential role in
the field of nutrition. Present situation shows how complicated is to agree on
recommendations. Methodology of nutritional recommendations still differs between different
groups of experts. Priorities of work on the recommendations focus on micronutrients now.
Perceived health risks associated with food in Europe is different. Only 15% of respondents
are very concern of risks related to weight (obesity) or a healthy, balanced diet. For example,
pesticide residues were most concerned about 31% of the population, levels of mercury and
dioxins, such as 29%. But the largest real health risks are associated with the diets. Accession
to the EU brings enormous potential for our development. Sometimes the impression is that
the complexity is above the power of ordinary people. The future is a big challenge, especially
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for the younger generation that their place in the EU community will have to fight hard. We
believe that fairly and with good performance.

Key words: food, nutrition, health, risk, nutritional recommendations

ÚVODEM
Tématika v názvu je téměř všeobjímající, takţe ji beru jako dar od organizátorŧ akce, kteří mi
toto téma navrhli. Dává mi to dvě moţnosti. Mohu hovořit jak o logické návaznosti a vztazích
mezi potravinami, výţivou a zdravím, tak i o některých specifických tématech, která dnes
mohou veřejnost zajímat. Evropa se hlásí k úsilí zabezpečit dostupné (to slovo je dŧleţité)
zdravotně, hygienicky i biologicky hodnotné potraviny pro spotřebitele v členských státech.
To není nic nového, podobné úsilí deklaruje USA, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a jiné
rozvinuté země. Všimněme si, ţe prohlášení hovoří především o vlastnostech potravin, ne o
výţivě a zdraví. Dostupnost biologicky hodnotných potravin pro pokud moţno všechny
spotřebitele (ošidná mŧţe být cena) ovlivňuje podstatnou měrou jejich zdraví a to pak zpětně
investice do zdravotnických a dalších systémŧ, které charakterizují tu kterou společnost.
Situace je poznamenána rozsáhlou a často protichŧdnou diskusí o odpovědnosti jedince a
společnosti v zabezpečení podmínek spojených s výţivou a zdravím. Nalezneme velice
liberalizované systémy, nalezneme ale také systémy více regulované, s vyšším tlakem
společnosti na „ukázněnost jedincŧ― poţívajících jinak výhody garantované společností.
Velmi zajímavé snahy pozorujeme třeba v Dánsku, demokratické zemi, která jiţ na úrovni
parlamentu projednávala záleţitosti typu – výše DPH podle obsahu tuku v potravině, či se
diskutovaly některé povinnosti jedincŧ vzhledem k obezitě. Porovnáme-li situaci s naší zemí,
pak musíme konstatovat, ţe v tomto směru patříme k silně liberálním zemím. Vztah
k problematice potravin, výţivy a zdraví se v zemích Evropy poměrně hodně liší a dosaţení
konsenzu při případné tvorbě společných normativŧ je proto velmi obtíţné.
Gradient rozdílŧ přístupu zemí Evropy k problematice potravin, výţivy a zdraví
Podíváme-li se na kapacity jednotlivých zemí věnované problematice potravin, výţivy a
zdraví, pak nelze přehlédnou určitý gradient jdoucí v Evropě od severu k jihu a od východu
k západu. Lehce lze vypozorovat, ţe společenský význam „výţivy a zdraví― roste v Evropě
směrem na sever, zatímco společenské zdroje věnované „produkci potravin― stoupají směrem
na jih. Je to jistě předurčeno i podmínkami pro zemědělskou produkci. Tam, kde lze
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dosáhnout snazší a bohatší produkce potravin se společnost více věnuje jejich pestrosti na trhu
surovin, sortimentu značek, senzorické kvalitě, aj. vlastnostem, coţ samo o sobě dává výhody
z hlediska skladby diety (výţivy) a tedy i vlivu na zdraví. Tam kde byla omezená
soběstačnost v sortimentu a historicky i mnoţství potravin a kde tedy pravděpodobnost
neadekvátní skladby diety byla vyšší, se společnost logicky věnuje více otázkám potřeby jak
dietu vyváţit z hlediska sloţení, poznat skutečnou potřebu ţivin a tak racionálně podpořit
nutriční zabezpečení své populace spotřebitelŧ. Jako jednoduchý dŧkaz lze porovnat sortiment
a produkci potravin ve středozemských zemích a ve skandinávských zemích a vědecké úsilí,
které je v těchto zemích naopak věnováno problematice vztahŧ výţiva a zdraví. Gradient od
východu na západ či obráceně má trochu jinou podstatu. Determinantou nejsou klimatickogeologické podmínky, ale spíše podmínky společensko-ekonomické. Východní a západní
země jsou schopny vyprodukovat srovnatelné mnoţství rŧzných potravin, ale péče, kterou
společnosti věnují problematice vztahu výţivy a zdraví obvykle klesá směrem od západu na
východ. Dŧkazem je odborná kapacita (nikoli pracovní) společnosti věnovaná této
problematice. Zrcadlí se v ní zájem politikŧ o toto téma.

Napadne nás asi, kde se nachází

Česká republika. Je to opravdu uprostřed obou gradientŧ. Záleţí pak na úhlu pohledu, zda
situaci hodnotíme kladně či záporně. Nechám na čtenáři, aby si vybral svŧj úhel pohledu.
Příkladem hodnocení z rŧzných úhlŧ pohledu jsou naše média, kde lze nalézt fantastickou
směs pravd, polopravd a nepravd, ať jiţ publikovanou v dobré víře, či se zcela jasným
záměrem manipulovat situaci. Moţná se ptáte, zda tato diskuse má nějakou cenu. Jistě,
minimálně nám dá představu o vedení komunikace na dané téma, co mŧţeme očekávat, co
nikoli. Zjištění by nemělo vést k fatalismu, ale naopak k realizmu. Jsme na dlouhé cestě
postupného vývoje a očekávat pozitivní změny jen na základě občasných politických
proklamací, bez zasazení poţadavkŧ do kontextu všech okolních podmínek, je přinejmenším
nesprávné. Ve společenské diskusi na toto téma hrají podstatnou roli média.
Média a lobbistické skupiny ovlivňují veřejné mínění
Nedávný případ kontaminace krmiv dioxiny v SRN pěkně dokumentuje jak přístup rŧzných
lobbistických skupin k danému tématu, tak i přístup médií, která „chtějí objektivně
informovat―. Zatímco organizace mající na starosti kontrolu potravin pracovaly „pod
mezinárodním dohledem―, média také dělala „svoji práci―. Po řadě rozhovorŧ pro média,
která jsem v té době osobně poskytl, se na veřejnosti objevila jen některá, coţ je přirozené a
v rámci licence novinářské práce. Dost mne ale překvapila míra povrchnosti v médiích
povaţovaných za seriózní. V řadě případŧ se v textech objevila zavádějící (aţ nesmyslná)
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tvrzení, za které autor nenese prakticky ţádnou odbornou odpovědnost. Př. „Volající babička
z českého podhůří se totiž na základě zpráv z médií skutečně obávala, že své nejbližší otráví
jednou z nejjedovatějších látek – dioxiny. Ty jsou mnohonásobně toxičtější než například
známé jedy, jako je strychnin nebo kurare“ (Lidovky.cz, 5.2.2011). Toto špatné srovnání
z odborného hlediska vede k hlubšímu zamyšlení, jak se mŧţe oblast komunikace o
záleţitostech bezpečnosti potravin (rozumějte zdravotní a hygienická nezávadnost) dále
rozvíjet. A to nehovoříme o biologické hodnotě potravin. Bohuţel je velmi sloţité vysvětlovat
některé záleţitosti veřejnosti, protoţe nalézt jednoduchý popis pro velmi komplikované
záleţitosti s pouţitím 3-4 vět je téměř nemoţné. Proč o těchto záleţitostech hovořím. Bez
propojení s médii či jinými vlivnými skupinami (marketing) není prakticky moţné zajistit
financování některých komplikovaných odborných činností, které s bezpečností potravin
zdánlivě nesouvisejí. Hovořím např. o oblasti nutriční epidemiologie, o organizaci tzv. total
diet study, se kterou jsou sice zkušenosti, ale přímé výsledky pro novináře pochopitelně moc
zajímavé nejsou. V těchto oblastech pozoruji pozvolný útlum zájmu společnosti. A bez těchto
informací nebudou brzo odpovědi na otázky, jsou-li potraviny na tuzemském trhu rizikem pro
spotřebitele či nikoli. Dŧsledky uvedeného objevíme aţ za delší dobu, kdy se bude hledat
viník situace. Děje se tak za situace, kdy spotřebitel volá po kvalitnějších informacích
týkajících se zdravotních a nutričních tvrzeních.
Zdravotní a nutriční tvrzení na potravinách ovlivňují rozhodování spotřebitele
Věnujme se také oblasti biologické hodnoty potravin (rozumějte nutriční hodnota), která má
poměrně blízko k tzv. zdravotním a nutričním tvrzením na potravinách. V době nadprodukce
potravin (nabídka převaţuje poptávku) začíná být pro odbyt potravin cenná „nějaká další
přidaná hodnota―. Nemusí to být nic nového, musí to být jen správně zviditelněno. Očekává
se, ţe vlastní výrobě potravin se věnuje fyzicky jen asi 1/3 pracovníkŧ a 2/3 jdou na vrub
dalším činnostem, mezi kterými je marketing produktu. Zdravotní/nutriční tvrzení uvedené na
označení potraviny je jednou z nejlépe podvědomě pŧsobících sdělení, které ovlivňují
rozhodnutí spotřebitele o koupi výrobku. Z řady diskusí s producenty potravin plyne, ţe jsou
rádi, ţe EU má příslušnou legislativu (Nařízení EPaR č.1924/2006), která oblast nějak
reguluje. Velmi často ale mají strach, ţe budou sami touto legislativou dotčeni. Kampaň
implementace této legislativy je v EU zhruba v 1/3 a stále není ukončena společenská diskuse
na toto téma. Pochopitelně, protoţe jde o velmi komplikované záleţitosti a procedury pouţité
při schvalování jsou odborně velmi náročné. Menší producenti se obávají, ţe nikdy nebudou
mít dostatečnou kapacitu na bádání, které provází např. inovaci výrobkŧ. Naopak, spotřebitelé
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jsou spíše rádi, ţe „konečně někdo dělá pořádek―. Jsme svědky střetu zájmŧ dvou skupin ve
společnosti, z nichţ zdánlivě kaţdá má jiný zájem. Ve skutečnosti by měl mít poctivý výrobce
i spotřebitel stejný zájem, protoţe jen tak je vývoj moţné povaţovat za udrţitelný. V prŧběhu
následujícího roku by měl být EK zveřejněn seznam schválených zdravotních tvrzení pro EU.
Bude to čas zvýšeného společenského zájmu o tuto problematiku. Nyní je šance výrobcŧ
přehodnotit svou strategii komunikace se zákazníkem a vyuţít posléze schválené palety
tvrzení ve svém marketingu. Spotřebiteli se tak alespoň částečně dostane zadostiučinění. Na
trhu by měl být méně mystifikován a ve svém dŧsledku by to mohlo přispět ke zkvalitnění
jeho výţivy a zdraví. Jako příklad v tomto směru bych uvedl situaci týkající se tvrzení
navrţených pro některé probiotické výrobky nebo výrobky s obsahem některých, především
omega-3 mastných kyselin. Spotřebitel se zajímá o inovace a „nové potraviny― jistě zaujímají
jeho pozornost.
Témata týkající se produkce nových potravin – „GMO, NANO, klonování“
O problematice geneticky modifikovaných organizmŧ (GMO) se toho za posledních 15 let
namluvilo velmi mnoho. Společenský pokrok (konsenzus) v tomto směru ale není příliš
viditelný. Stále existuje rozdělení na skupiny příznivcŧ, odpŧrcŧ a těch, kterým je to jedno.
Snad jediné, co lze pozorovat, je vyhrocení postupŧ vyuţívaných odpŧrci těchto technologií.
Není moţné technologii GM podceňovat jako takovou. Z hlediska moţných rizik má
potenciál vyšší neţ klasické metody šlechtění. Na druhou stranu, EU od roku 1982 ve
výzkumných projektech vynaloţila přes 300 milionŧ Euro (za posledních 10 rokŧ to bylo 50
projektŧ, ve kterých pracovalo přes 400 výzkumných skupin, a náklady přesáhly 200 milionŧ
Euro), aniţ by byl prokázán škodlivý efekt pro ţivotní prostředí, zdraví zvířat či člověka (PI,
2010). Je to nesrovnatelně více neţ v případech jiných potenciálních nebezpečí nebo rizik
spojených s potravinami. Doufejme, ţe se touto cestou nevydá další z technologií, která skýtá
velký potenciál do budoucna. Je to pouţití uměle připravených nano-částic (NANO) v oblasti
potravinářských technologií, ale i v samotných potravinách. V současnosti se i naši badatelé
hodně zabývají vývojem aplikací, ve kterých jsou nano-částice vyuţity. Ale ne pro potraviny.
Oficiálně není dnes v EU schválena ţádná potravina cíleně obsahující uměle produkované
nano-částice. Bylo spočítáno, ţe na internetu lze dnes nalézt přes 80 rŧzných aplikací v
potravinách, ţádná ale není oficiální. V našich podmínkách máme zkušenosti s dvěma
případy. Oba produkty se objevovaly v TV reklamách. Prvním byl „Nano Q10― (Barny´s) a
druhým obaly na potraviny „Always fresh― (WS International). První jiţ není nabízen, osud
druhého není jasný. Cílem politiky EU předpisŧ není tlumit inovace, ale předejít negativnímu
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chování spotřebitelŧ při zjištění nebezpečných či rizikových vlastností, které nikdy nelze
úplně předvídat a zamezit jim. To je normální i pro klasické potraviny. Pro informaci o
podstatě efektu – nano-částice mají obvykle úplně jinou toxikokinetiku, protoţe biologická
dostupnost bývá vyšší a distribuce v těle mŧţe být kvalitativně jiná. V současné době má
EFSA zpracován návrh, jak hodnotit rizika týkající se aplikací nano-věd a nano-technologií
v potravinách a krmivech (EFSA, 2011). Návrh byl otevřen pro veřejnou diskusi. Zajímavá je
i nekončící diskuse o klonování zvířat a jejich vyuţití pro produkci potravin. Jen krátce. Mezi
členskými státy je zásadní rozpor v závěru, zda potomstvo klonovaných zvířat mŧţe být
povaţováno za „potravinová zvířata―, či nikoli. ČR v současnosti zastává názor, ţe kdyţ
nemáme metodu, jak takové zvíře při hygienické prohlídce rozpoznat a všechny parametry
běţné hygienické kontroly jsou splněny, není dŧvod je zakazovat pro produkci potravin. Jiné
země jsou zásadně proti. Zdá se, ţe tato kauza blokuje novelizaci nařízení EPaR č.258/1997 o
potravinách nového typu. A ta by si jiţ novelu zcela určitě zasluhovala. Od potravin se ale
přesuňme k problematice výţivy.
Aktuální témata týkající se výţivy – výţivová doporučení, mikronutrienty
Leckdo by asi očekával, ţe se na tomto místě objeví klasický popis přívodu jednotlivých
nutrientŧ a jejich porovnání s doporučením. V dané chvíli si ale dovolím odklon od tohoto
obvyklého přístupu. Raději bych pozornost věnoval samotným doporučením. Ukazuje se, jak
je komplikované se na doporučeních vŧbec domluvit. Metodika tvorby výţivových
doporučení se totiţ stále liší mezi jednotlivými skupinami odborníkŧ, a pak zákonitě i mezi
jednotlivými zeměmi nebo skupinami zemí, aniţ by pro to byl racionální dŧvod. Je to moţná
nepříjemná situace, ale na druhou stranu je to lepší, neţ naslouchat sjednocenému klišé, které
je zaloţeno na nedostatečných odborných podkladech. Je potřeba si uvědomit, ţe doporučení
je kolektivní rozhodnutí nějaké skupiny, která pro takové doporučení obdrţela mandát nebo
ho vlastně ani nemá a je prostě přesvědčena, ţe má na „doporučování― právo. Proč ne,
doporučení je nakonec věc „politického a manaţerského― rozhodnutí. Horší je to ale v situaci,
kdy z takového rozhodnutí plyne nějaký zřetelný zdravotní či ekonomický dŧsledek. To je
dŧvod, proč v současnosti existují doporučení produkovaná spíše na úrovních např.
odborných společností, nebo některých zemí či skupin zemí, ale nikoli např. na daleko
komplikovanější úrovni EU. Tam se na odpověď EFSA čeká jiţ hodně dlouho. Má-li být
závěr EFSA v dané věci procedurálně správný a „evidence based― (tj. zaloţen na vědeckých
dŧkazech), pak je potřeba mnohem více času na přípravu stanoviska. V některých případech
bude přesto výsledkem práce odborníkŧ závěr ve smyslu, ţe „na základě současných poznatkŧ
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nelze doporučení stanovit―. Taková situace mŧţe samozřejmě vyvolávat určité společenské
pnutí. Budeme si na něj asi muset zvyknout. Příkladem mŧţe být doporučení EFSA pro tuky a
mastné kyseliny (EFSA, 2010). Ve srovnání s dříve publikovanými materiály WHO (TRS
916, 2003) nové doporučení EFSA nestanovuje v doporučení řadu parametrŧ, protoţe dŧkazy
v literatuře byly posouzeny jako nedostatečné pro jednoznačné rozhodnutí. V praxi se ale
často vyskytuje tlak na okamţité a černobílé rozhodnutí o doporučení. Politicky taková
situace mŧţe být riskantní. Určitou cestou je ponechat doporučení např. na nevládních
odborných organizacích. A jaké je v této situaci řešení pro ty, kteří potřebují nějaké černo-bílé
doporučení k hodnocení své práce? Citujte zdroj svého doporučení, případně pouţijte více
doporučení pro srovnání. V ČR jsou v poslední době v oblibě „doporučení DACH―,
publikované v první verzi v minulém desetiletí v SRN (GNS, 2002) a nyní péčí Společnosti
pro výţivu přeloţené do češtiny. Je to cenný počin, protoţe jistě seznámí poněkud širší
odbornou veřejnost s pouţitým principem stanovení doporučení pro jednotlivé nutrienty. Tato
transparence je významná pro další případné extrapolace nebo novelizace.
Pro některé zájemce mŧţe být velmi zajímavá otázka, co je dnes na stole odborníkŧ pro
výţivu jako oříšek, který si ţádá řešení. Jsou to mikronutrienty. V tomto směru spolupracuje
několik desítek odborných týmŧ ze zemí EU v projektu 6.RP s názvem EURRECA. Po
několika letech práce byl publikován společný závěr. Odborníci vyvinuli pomŧcku k určení
priorit práce na doporučeních pro

mikronutrienty u jednotlivých populačních skupin

v Evropě. Nejvyšší prioritu znázorňuje následující tabulka (Cavelaars et al., 2010). Současně
nám tato tabulka napovídá, kde mohou být stávající doporučení nejvíce problematická.
Tab.č.1:
Priority práce na doporučeních pro mikronutrienty u populačních skupin v Evropě
Kojenci

vitamin D
ţelezo
zinek

Děti a
adolescenti
vitamin D
foláty
ţelezo
zinek

Dospělí

vitamin D
foláty
ţelezo
zinek

Těhotné a
laktující
ţeny
vitamin D
foláty
ţelezo
zinek

Starší osoby

Nízkopříjmoví
imigranti

vitamin D
foláty
ţelezo
vitamin B12

vitamin D
foláty
ţelezo
zinek
vitamin C
vitamin B12

Po části věnované problematice výţivy bych se na závěr rád zmínil i o problematice mající
vztah ke zdraví.
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Témata týkající se zdraví – percepce zdravotních rizik
V souvislosti se zdravím si mŧţeme poloţit otázku, zda problematika výţivy z hlediska
moţných zdravotních rizik (nutriční neadekvátnost se zdravotními dŧsledky) zajímá veřejnost
více neţ např. bezpečnost potravin. Pěkné srovnání v tomto směru poskytují výsledky
EUROBAROMETRU (2010). Následující obrázek porovnává výsledky ve všech zemích EU
z hlediska „největších obav veřejnosti―.
Obr.č.1:
Potraviny a rizika - „největší obavy veřejnosti“ v zemích EU. /barevná verze na DVD/

Jen málo obyvatel Evropy se velmi obávalo rizik spojených s výţivou. Pouhých 15%
respondentŧ mělo obavy ve spojení s tělesnou hmotností (obezita) anebo s neadekvátní dietou.
Například reziduí pesticidŧ se nejvíce obávalo 31% obyvatel, reziduí rtuti a dioxinŧ např.
29%. Reálná zdravotní rizika jsou však úplně jiná, spojená právě se zpŧsobem výţivy
(obvyklé srovnání se provádí např. přes tzv. DALY1). Pokud bychom se zamýšleli nad
dŧvody tohoto stavu, snad by mohl pomoci i výzkum, ve kterém se ČR účastní, opět
v projektu EURRECA. Část výzkumu je zaměřena na proces mezi formulací doporučení a
1

DALY = Disability Adjusted Life Years
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vlastní politikou v praxi (Timotievic et al., 2010). Často totiţ i existují nutriční doporučení,
jak si chránit zdraví, v praxi je však k jejich dodrţování často hodně daleko. Z bývalých
socialistických zemí byla situace hodnocena v České republice a Maďarsku a srovnávala se
s regiony západní Evropy. I kdyţ výzkum zaměřený na chování ještě neskončil, lze
konstatovat, ţe do přípravy a prosazování nutričních doporučení se aktivně mnoho sloţek
společnosti nezapojuje. Vysoce liberální postoje politikŧ (snad pochopitelný po dřívějším
období dějin), prosazujících právo kaţdého stravovat se podle svého svobodného rozhodnutí,
nepodporuje zlepšování odpovědného přístupu jedincŧ k ochraně a podpoře zdraví. Jakoby
pořád někdo jiný odpovídal za naše individuální zdraví. Naši spotřebitelé potravin se stále
nejvíce bojí akutních rizik spojených s alimentární infekcí (viz obr.č.1). Je to dědictví minulé
doby, určitého populizmu (akutní = přímo viditelné, tedy dobře komunikovatelné, tedy
vyuţitelné pro zviditelnění, tedy výborné do médií) nebo problematická bezstarostnost ve
smyslu, co se asi stane s naším zdravím za řadu let nevhodné expozice? Odpověď ponechám
na kaţdém z nás. Současný vývoj ve zdravotnictví nejspíše nepřímo podpoří péči kaţdého o
vlastní zdraví. Cena za případné „opravy zdraví― totiţ roste rychleji, neţ cena potravin.
ZÁVĚR
Problematika potravin, výţivy a zdraví je téma, které zajímá kaţdého. Kaţdý z nás se s ní
setkává denně. Proto bylo, je a bude mnoho „odborníkŧ na výţivu―. Kdekdo dnes rozumí
toxikologii, mikrobiologii, epidemiologii. Proč ne, určité rozmazání hranic mezi obory je
přirozené, univerzity produkují stále více odborníkŧ, které nelze zařadit podle tradičních
kriterií. Snad proto se v některých oblastech zvýšila aktivita profesních svazŧ, které se snaţí
vymezit, kdo co mŧţe či nemŧţe vykonávat. Ve zdravotnictví např. existuje systém, který
registrací odborných pracovníkŧ, procházejících celoţivotním vzděláváním, současně definuje
moţnosti výkonu jeho odborné činností. To platí i pro oblast potravin, výţivy a zdraví. V řadě
dalších oblastí je situace mnohem liberálnější. Komplikovanost současného světa,
globalizace, změny klimatu, ekonomická krize, to vše se promítá do vztahŧ mezi
jmenovanými fenomény. Vstup ČR do EU přináší obrovské moţnosti rozvoje. Někdy lze
nabýt dojmu, ţe komplikovanost je nad síly běţného člověka. Budoucnost je velkou výzvou,
především pro mladší generaci, která o své místo v komunitě EU bude muset tvrdě bojovat.
Věřme, ţe férově a s dobrým výsledkem pro náš region, či zemi. Potenciál k tomu jistě
existuje. V mém příspěvku se nemohu dotknout řady dalších zajímavých a významných
problematik. Snad mi to laskavý čtenář textu promine. Ostatně, zajímavých témat se dotýkají i
další příspěvky tohoto tradičního odborného semináře.

3. 3. 2011

17

MENDELU

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

SOUHRN
Evropa se hlásí k úsilí zabezpečit dostupné zdravotně, hygienicky i biologicky hodnotné
potraviny pro spotřebitele v členských státech. Situace je poznamenána rozsáhlou a často
protichŧdnou diskusí o odpovědnosti jedince a společnosti v zabezpečení podmínek
spojených s výţivou a zdravím, coţ limituje dosaţení konsenzu při tvorbě společných
normativŧ. Nelze přehlédnou gradient kapacity jednotlivých zemí věnované problematice
potravin, výţivy a zdraví, jdoucí v Evropě od severu k jihu a od východu k západu.
Společenský význam „výţivy a zdraví― roste v Evropě směrem na sever, zatímco společenské
zdroje věnované „produkci potravin― stoupají směrem na jih. Gradient od východu na západ
roste, coţ je dáno péčí, kterou společnosti věnují problematice vztahu výţivy a zdraví i
produkci potravin. Ve společenské diskusi hrají na dané téma podstatnou roli média. Bez
propojení s médii či jinými vlivnými skupinami není prakticky moţné zajistit financování
některých komplikovaných odborných činností, které s bezpečností potravin či výţivou a
zdravím zdánlivě nesouvisejí. Spotřebitel volá po kvalitnějších informacích týkajících se
zdravotních a nutričních tvrzeních, někteří výrobci se ale obávají náročnosti schválené
legislativy. Poctivý výrobce i spotřebitel by ale měli mít stejný zájem, protoţe jen tak je vývoj
udrţitelný. Spotřebitel se také zajímá o inovace a „nové potraviny― zaloţené na GMO, nanočásticích či produktech z klonovaných zvířat. Jejich problematika je společensky velmi
komplikovaná, coţ mŧţe vyvolávat dojem z omezování inovací. Opak je ale pravdou, jde o
prevenci. V oblasti výţivy hrají podstatnou roli nutriční doporučení. Ukazuje se, jak je
komplikované se na doporučeních domluvit. Metodika tvorby výţivových doporučení se mezi
jednotlivými skupinami odborníkŧ stále liší. Priority práce v oblasti doporučení se dnes
soustřeďují na mikronutrienty. Vnímaní zdravotních rizik spojených s výţivou v Evropě se
liší. Pouhých 15% respondentŧ mělo obavy ve spojení s tělesnou hmotností (obezita) anebo
s neadekvátní dietou.. Například reziduí pesticidŧ se nejvíce obávalo 31% obyvatel, reziduí
rtuti a dioxinŧ 29%. Největší reálná zdravotní rizika jsou však spojená právě se
zpŧsobem výţivy. Vstup ČR do EU přináší obrovské moţnosti rozvoje. Někdy lze nabýt
dojmu, ţe komplikovanost je nad síly běţného člověka. Budoucnost je velkou výzvou,
především pro mladší generaci, která o své místo v komunitě EU bude muset tvrdě bojovat.
Věřme, ţe férově a s dobrým výsledkem.
Klíčová slova: potraviny, výživa, zdraví, rizika, nutriční doporučení
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MÝTY O POTRAVINÁCH A VÝŢIVĚ
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ABSTRACT
Nutrition is important factor influencing human health and therefore many people are
interested in nutrition and they are looking for information.

However, many wrong

information and myth on food products and nutrition are presented in all kinds of media.
Some of them are explained e. g. myth on milk, meat, fats, organic food etc.

REVIEW
Výţiva je nevýznamnějším faktorem z faktorŧ zevního prostředí, které ovlivňují naše zdraví.
V literatuře se uvádí, ţe její podíl je přibliţně 40 %. V pořadí rizik z potravin je nesprávné
sloţení stravy (riziko z nesprávné výţivy) uváděno ve většině případŧ na prvním místě a další
rizika (riziko mikrobiologické, z přírodních toxických látek, chemických kontaminantŧ a látek
přídatných (aditivních) označovaných kódem E aţ na místech dalších. Výţiva se proto stala
nejen významným vědeckým oborem, ale i předmětem zájmu mnoha subjektŧ, které podávají
doporučení jak se stravovat a jaké potraviny si vybírat.
Vedle doporučení, která vycházejí z výsledkŧ výzkumu se v poslední době ve všech typech
médií stále častěji objevují nepravdivé, klamavé a zavádějící informace jak o výţivě obecně,
tak o jednotlivých potravinách. Tyto klamavé informace pocházejí z rŧzných zdrojŧ a šíří je
rŧzné zájmové skupiny. Mŧţe se jednat o konkurenční boj rŧzných potravinářských lobby,
informace které šíří prodejci doplňkŧ stravy s cílem zvýšit jejich prodej, ale i ctiţádostiví
novináři, kteří chtějí presentovat senzační zprávy. Ti většinou nemají dostatečné odborné
vzdělání ve výţivě, potravinářství nebo příbuzných oborech, a tak informaci buď vytrhnou
z kontextu nebo špatně interpretují. Dŧsledkem bývá aţ šíření poplašných zpráv, kterých jsme
v poslední době mohli zaznamenat celou řadu. Např. hysterii kolem výskytu Listeria
monocytogenes v roce 2006, zprávy o nadlimitních obsazích patulinu nebo pesticidu
fenhexamidu v dětské výţivě a mnohé další. Ve všech třech případech bylo riziko nebezpečí
onemocnění pro spotřebitele velmi malé (Voldřich M., 2010). Mezi šíření poplašných zpráv
mŧţeme zařadit i současnou kauzu s výskytem dioxinŧ ve vepřovém mase a vejcích.
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V současné době jsou významným zdrojem mýtŧ i výţivoví (nutriční poradci), kteří si za své
rady často účtují nemalé částky. Nikdo jejich činnost nekontroluje a navíc ţivnost nutričního
poradce je ţivnost volná, takţe se jím mŧţe stát v podstatě kdokoli, i ten který o výţivě a
potravinách neví vŧbec nic.
Smutným faktem pak je, ţe tyto mýty šíří nejen málo kvalifikovaní odborníci na výţivu, ale
mnohdy i lidé vzdělaní v oblasti lékařství, potravinářství a příbuzných oborech, jimţ toto
vzdělání dodává v očích laické veřejnosti na dŧvěryhodnosti. Jejich klamavé informace mají
pŧvod buď v nedostatečných znalostech nebo patří k zastáncŧm alternativních směrŧ výţivy,
které jsou postaveny na nevědeckém základě. Někteří tyto zastánci se dají označit aţ za
fanatiky.
Mýty o potravinách a výţivě se vyskytují ve všech typech medií. Jejich šíření velmi přispěl
internet. Jedná se o šíření poplašných, nebezpečných a řetězových zpráv tzv. hoaxŧ, jejichţ
častou součástí je ţádost o předání zprávy dále co největšímu počtu adresátŧ. Hoaxy je
v češtině moţné nalézt na www.hoax.cz. Ze serveru hoax jsou asi nejznámější tyto:


„Pangasius – je to k jídlu?―



„Éčka přísady do potravin―



„Margaríny a zdravotní riziko (Rama s nama)―

Dále uvedeme příklady nejběţnějších mýtŧ.
„Éčka―


Všechny přídatné látky s kódem Exxx jsou škodlivé, více nebo méně, bez ohledu na
mnoţství a bez ohledu na jejich negativní toxikologické testy.



Přestoţe všechna éčka prošla zdravotními testy, mají stejně mnohé z nich na zdraví
člověka negativní vliv.



Studie u éček ověřují jen jednu neškodlivou dávku na den, zatímco člověk obvykle sní
více kusŧ potravin. Tím dochází k hromadění látek v těle a k překročení bezpečné
míry.



Éčka maskují nekvalitní potraviny.



Konzumace pokrmŧ bez aditiv vede ke zlepšení zdravotních problémŧ řady pacientŧ.
U dětí, které jedly stravu bez přídatných látek a nejznámějších alergenŧ, došlo během
tří dnŧ k vyléčení nebo výraznému zlepšení pŧvodního onemocnění, často vymizely
i další problémy dětí jako je astma či ekzémy.
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Mléko


Čerstvé mléko je zdravější neţ trvanlivé.



Mléko zahleňuje.



Odborníci zastávají názor, ţe mléko není zdravé.



Mléko je moc tučné, má moc kalorií.



Mléko obsahuje nezdravé ţivočišné tuky a cholesterol.



Mléko pro člověka není vhodné. Člověk je jediný savec, který pije mléko jiného
savce.



Mléko z obchodu je ředěné vodou a přidává se do něj řepkový olej.

Tuky


Většina odborníkŧ na výţivu dnes prohlašuje, ţe obyčejné máslo je lepší a lidé by ho
měli jíst.



Máslo je přírodní produkt, zatímco margaríny musí být vyráběny sloţitým
technologickým procesem, a nejsou tedy přírodním tukem.



Margaríny ucpávají cévy a obsahují velmi mnoho transfigurovaných mastných kyselin
(některé přes 50 %).



Margaríny zvyšují celkový cholesterol a LDL (škodlivý cholesterol) a sniţují HDL
cholesterol (prospěšný cholesterol).



Všechny tuky jsou špatné.



Zdravá strava a konzumace tukŧ se vylučují.

Maso


V naší stravě je obsaţeno mnoho bílkovin, je třeba vynechat maso (i ve výţivě dětí).



Kuřecí maso je plné hormonŧ.



Kuřecí maso je méně tučné neţ vepřové.



Hovězí zpŧsobuje rakovinu, obzvláště rakovinu tlustého střeva.



Vegetariáni se doţívají vyššího věku, jsou štíhlejší a méně agresivní.

Biopotraviny


Biopotraviny jsou zdravější neţ běţně vyráběné potraviny.



Biopotraviny mají niţší obsah nasycených tukŧ a cholesterolu.



U bio ovoce a zeleniny je obsah vitaminŧ a látek vhodných pro náš organismus
mnohem koncentrovanější neţ u běţných potravin.

Řadu dalších mýtŧ mŧţeme nalézt v knize L. Oliveriusové „Mýty a pověry o výţivě―.
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Do sféry mýtŧ patří i nesprávné interpretace informací které jsou po odborné stránce
v pořádku. Jako příklad lze uvést informaci, ţe tuk bio mléka obsahuje výrazně více (aţ o
desítky procent) esenciálních mastných kyselin linolové a linolenové. Obsah těchto kyselin
v mléčném tuku je v řádu jednotek procent a při obsahu cca 4 % tuku v mléce je tedy toto
zvýšení z hlediska výţivy zcela zanedbatelné. Rovněţ tvrzení, ţe křepelčí vejce obsahují
méně cholesterolu neţ vejce slepičí je zavádějící. Obsah cholesterolu na jednotku hmotnosti je
v podstatě stejný, ale hmotnost křepelčích vajec je 6x niţší neţ vajec slepičích.
Na závěr je třeba zmínit ještě jeden fenomen, který mŧţeme zařadit k mýtŧm o potravinách a
to je snaha výrobcŧ přesvědčit spotřebitele informacemi na obalech, ţe se jedná o kvalitní
výrobek, přičemţ jde většinou o výrobek nekvalitní nebo náhraţku. Text na etiketě, ale není
v rozporu se zákonem o potravinách. Nejčastěji slibují výrobci na obale ovoce, které ve
výrobku není vŧbec nebo jen v minimálním mnoţství – desetiny procenta. Rekord asi drţí
nápoj z bílého čaje, kde je bílého čaje dvě setiny procenta. Velký přehled výrobkŧ, které
obsahují klamavé informace na obalech uveřejnila MF DNES v příloze TEST dne 18:2.2011
Na závěr o mýtech „lehčím perem―.
Éčka
Díky svému zajímavému tématu se ale našli „experti―, kteří si boj proti pouţívání
potravinových aditiv vzali za své poslání. Vyuţili nejmodernější sdělovací medium, Internet,
k šíření poplašných zpráv o škodlivosti „éček―. Nejprve anonymně při šíření letáku z virtuální
dětské kliniky v Dűsseldorfu, později, po této „dělostřelecké přípravě―, se vrhli

jiţ

neanonymně do boje za svou „pravdu―. Na základě buď vytrţených sdělení v literatuře, nebo
z vlastní fabulační iniciativy nejprve rozdělili „škodlivost― éček do pěti skupin, od
přijatelných aţ po těţce rizikových, a v těchto skupinách obsaţená aditiva ocenili trestnými
body, čím vyšší třída, tím vyšší počet „černých kulí―. Dokonce uvedli, ţe pokud se hodnotiteli
podle této souhrnné metody zná být ocenění špatnosti nízké, moţno přidat na rasanci. Čili
odbornou expertizu na základě toxikologických sdělení nahradili metodou hlubokého
zamyšlení, pokud vŧbec myšlení v této záleţitosti připustíme.
V denním tisku se pak objevily články o 10 nejhorších potravinách a zabraly. Hodnocení bylo
snŧškou polopravd, lţí, neznalosti,ale našlo se i zrnko pravdy.
Jako příklad uveďme hodnocení taveného sýru, kde byl výrobce kárán, ţe pouţívá dokonce
čtyři druhy fosfátŧ (rŧzné fosfáty jsou vedeny pod čísly E338 aţ E 341, 343, 450, 451 a 452)
které sniţují vyuţití vápníku a dostaly vizitku méně vhodných (kaţdý za 4 trestné body,
údajně pŧsobí nepříznivě). S tou vyuţitelnosti je to pravda, ale sníţení vyuţitelnosti vápníku
je podle testŧ asi 10 %. 4 druhy fosfátŧ přinesly tavenému sýru 16 trestných bodŧ. Ale lidový
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vědec neví, ţe celkové mnoţství pouţitých čtyř tavicích solí je niţší neţ v případě pouţití
jediného aditiva. Projevuje se totiţ stimulační vliv.

A navíc, jak bylo popsáno výše,

rozhodující je mnoţství pouţitého aditiva, coţ odpŧrcŧm éček ještě nedošlo.
I my jsme se pokusili popsanou metodou zhodnotit vybranou potravinu.

Sloţení v ní

obsaţených látek přídatných, které korespondovaly s daty v „nejškodlivějších potravinách―,
bylo následující:
E101 vit. B2

E160a ß-karoten

E160d lykopen

E161 lutein

E251 dusitan

E262 diacetát Na

E300 vit.C

E 307 α-tokoferol

E308 γ-tokoferol

E309 δ-tokoferol

E 325 laktát Na

E330 kys.citrónová

E375 niacin

E440 pektin

E 554 fosfáty

E 621 glutamát Na
Součet: 32 „trestných― bodŧ
To je potravina, která se pohybuje svým skórem škodlivosti asi uprostřed škály zmíněných
„nejškodlivějších potravin―. Té by se měl spotřebitel, dbající o své zdraví, zřejmě vyhýbat.
Asi budete překvapení, kdyţ Vám prozradíme, ţe je to rajče! Tento příklad na hraně
populismu má za cíl odhalit nesmyslnost sčítací metody jednotlivých éček jako kriteria
zdravosti či škodlivosti. Útok na éčka je totiţ útokem na zdravý rozum, jak o tom svědčí
návrh projektu E-certifikátu.
Podle zcela anonymní manaţerky projektu marketingový prŧzkum ukázal, ţe většina
respondentŧ (kolem 500, ale kolik jich bylo osloveno se nedozvíte) má zájem na identifikaci
potravin bez „škodlivých― éček, aby je jako zdravější mohli nakupovat. Tito spotřebitelé ale
nejsou schopni odlišit „dobrá― a „špatná― éčka a proto údajně ţádají, aby potraviny
neobsahující „škodlivá― éčka získala označení ve formě loga E-certifikátu. Ten by měla
udělovat verifikační autorita, údajně Ústav analýzy a chemie potravin při VŠCHT, která byla
bez předcházející domluvy do této funkce nominována autory projektu.
Autoři projektu zaměnili přání a realitu. Zcela opomenuli, ţe


v současnosti potravinářská legislativa nerozlišuje látky přídatné na zdravé či škodlivé,
ale na povolené a nepovolené;



pokud by se prokázalo, ţe některá látka přídatná by mohla být škodlivou, je
toxikologicky prověřena a při pozitivním nálezu zakázaná; během šetření mŧţe být
z dŧvodŧ předběţné opatrnosti staţena z výroby dočasně do vyřešení celého případu;



látky pro citlivé osoby škodlivé musí být jiţ dnes předmětem značení;

3. 3. 2011

24

MENDELU

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



jedinou oprávněnou autoritou, která se mŧţe vyjádřit ke škodlivosti nebo bezpečnosti
látek pouţívaných v potravinářství, je EFSA, Evropský úřad pro potraviny;

Bramborová mystifikace nebo realita?
Příklad jednoho úsměvného mýtu absurdní závislosti. Na ostrově Jersey ve Velké Britanii
bylo zjištěn kuriózní vztah mezi porodností a sezónou jerseyských ranných brambor (Jersey
Royal Potato). V ostrovní matrice bylo od r. 1997 pozorováno, ţe v období ledna aţ března se
kaţdý rok na ostrově narodí asi 170 dětí. tj. mnohem více, neţ v dalším období. Toto datum je
přesně 9 měsícŧ po bramborové sklizni, která na Jersey probíhá v období od dubna do
června.
Marketingový expert to komentoval tím, ţe jejich brambory jsou skutečně něco extra.
Schopné konzumu jsou sice jen krátce, ale zato je lze zařadit nejen mezi vzácné ostrovní
lahŧdky, ale projevují se i jako podněcovatele dobré nálady a pohody a také sexuální aktivity.
Buďto to bude reálná šance zvýšit v některých oblastech porodnost konzumem jerseyských
brambor anebo vtipná mystifikace typu našeho Járy da Cimrmana.
ZÁVĚR
Dopad dŧsledného převzetí a aplikace některých těchto informací bohuţel mŧţe vést aţ
k poškození zdraví. Přesto těmto informacím řada lidí věří, často i lidí se vzděláním
v patřičném oboru. Alarmující je rovněţ skutečnost, ţe se s mýty o výţivě a potravinách stále
častěji setkáváme i u studentŧ při zkouškách a při diskusi s nimi se ukazuje, ţe někteří těmto
„mýtŧm― věří víc, neţ informacím předávaným ve škole, coţ velmi znesnadňuje jak úlohu
učitele, tak i osvěty v oblasti výţivy a potravin obecně. Boj s mýty je „boj s větrnými mlýny―.
Je ale nutné, aby skuteční odborníci častěji vystupovali v mediích a tím alespoň trochu
„zředili― nepravdivé a klamavé informace. Významně by přispělo i převedení ţivnosti
„nutriční poradce― ze ţivnosti volné na ţivnost vázanou. Vymýtit mýty se nikdy nepodaří, ale
přesto by se odborníci s přispěním státních orgánŧ měli snaţit alespoň jejich vliv na
obyvatelstvo sníţit.
PODĚKOVÁNÍ
Financováno z VZ č. 604613305
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SOUHRN
Výţiva je nevýznamnějším faktorem z faktorŧ zevního prostředí, které ovlivňují naše zdraví.
V literatuře se uvádí, ţe její podíl je přibliţně 40 %. V pořadí rizik z potravin je nesprávné
sloţení stravy (riziko z nesprávné výţivy) uváděno ve většině případŧ na prvním místě a další
rizika (riziko mikrobiologické, z přírodních toxických látek, chemických kontaminantŧ a látek
přídatných (aditivních) označovaných kódem E aţ na místech dalších. Výţiva se proto stala
nejen významným vědeckým oborem, ale i předmětem zájmu mnoha subjektŧ, které podávají
doporučení jak se stravovat a jaké potraviny si vybírat. Vedle doporučení, která vycházejí
z výsledkŧ výzkumu se v poslední době ve všech typech médií stále častěji objevují
nepravdivé, klamavé a zavádějící informace jak o výţivě obecně, tak o jednotlivých
potravinách. Dopad dŧsledného převzetí a aplikace některých těchto informací bohuţel mŧţe
vést aţ k poškození zdraví. Přesto těmto informacím řada lidí věří, často i lidí se vzděláním
v patřičném oboru. Alarmující je rovněţ skutečnost, ţe se s mýty o výţivě a potravinách stále
častěji setkáváme i u studentŧ při zkouškách a při diskusi s nimi se ukazuje, ţe někteří těmto
„mýtŧm― věří víc, neţ informacím předávaným ve škole, coţ velmi znesnadňuje jak úlohu
učitele, tak i osvěty v oblasti výţivy a potravin obecně. Smutným faktem pak je, ţe tyto mýty
šíří nejen málo kvalifikovaní odborníci na výţivu, ale mnohdy i lidé vzdělaní v oblasti
lékařství, potravinářství a příbuzných oborech, jimţ toto vzdělání dodává v očích laické
veřejnosti na dŧvěryhodnosti. V přednášce uvedeme příklady některých mýtŧ a alespoň
některé uvedeme na pravou míru. Pozornost bude věnována zejména mýtŧm věnovaným
látkám přídatným tzv.„éčkŧm―, mléku, tukŧm, masu, biopotravinám aj. Pozornost bude
věnována i některým špatným interpretacím výsledkŧ vědeckých a výzkumných prací.
Klíčová slova: mýty, poplašné zprávy, potraviny, výživa
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PERSPEKTIVY PRODUKCE, SPOTŘEBY, JAKOSTI A ZDRAVOTNÍ
NEZÁVADNOSTI MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŦ
Jiří Kopáček1, Květoslava Šustová2
1

Českomoravský svaz mlékárenský

2

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

ABSTRACT
The paper evaluates the current state of Czech dairy sector at the beginning of 2011. In the
Czech Republic in 2010 the farm production and industrial processing of raw milk was still
influenced by the recent crisis of global dairy industry.
Nevertheless, the unwinding of the crisis the sector is beginning to recover again, there is a
gradual increase in prices and a renewed increase in demand.
Since 1996 there is upward trend in consumption. Consumption of milk and milk products in
the Czech Republic is gradual improving, especially in added value products. However,
negative is the fact that the in total consumption imported products represent a significant
share (39% in 2009).
The quality of Czech dairy products is high, but the problem could be pressure on prices in
particular by retailers and the enforcement of the use of cheaper alternative raw materials and
often change the original character of the products.
A new competitors is expanding analogues products, there is a problem of frequent false
labeling.

SOUHRN
Příspěvek hodnotí současný stav českého mlékárenství na počátku roku 2011. Stav
prvovýroby a zpracování mléka v ČR byl v roce 2010 stále ještě ovlivněn dopady nedávné
krize celosvětového mlékárenství. S odeznívající krizí se však začíná sektor zotavovat,
dochází k pozvolnému rŧstu cen a opětovnému rŧstu poptávky.
Spotřeba mléka a mléčných výrobkŧ má v ČR od roku 1996 vzestupný trend a nebyla
významněji zhoršena ani krizí posledních let. Pozitivní je zejména spotřeba hodnotových
výrobkŧ, negativní je však skutečnost, ţe se na celkové spotřebě podílejí nyní významnou
měrou (39%) dovozové výrobky.
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Jakost českých mlékárenských výrobkŧ je vysoká, problémem však mŧţe být tlak na ceny ze
strany zejména maloobchodu a tím vynucování uţití alternativních levnějších surovinových
zdrojŧ a často změny pŧvodních charakterŧ výrobkŧ.
Novým konkurentem jsou rozšiřující se analogové produkty, zde je však problémem jejich
časté klamavé označování.

Tab. 1:

Statistika nákupu a zpracování mléka za rok 2010 vs.2009 s vyznačenými trendy
jednotka

1-12/2009

Dodávky mléka

tis.l

2 291 670

Tučnost mléka

%

3,85

3,86

+0,01

~

Obsah bílkovin

%

3,36

3,37

+0,01

~

Cena mléka

Kč

6,14

7,42

20,85%

↗

1-12/2010

Rozdíl v %

Trend

Nákup mléka
2 251 437

-1,76%

↗

Výroba
Konzumní mléko
z toho

tis.l

663 420

620 702

-6,44%

↘

čerstvé

tis.l

109 179

102 323

-6,28%

↘

UHT

tis.l

552 385

516 023

-6,58%

↘

školní

tis.l

1 855

2 357

27,04%

↗

Konzumní smetany
(včetně zakysaných)

tis.l

50 068

50 601

1,06%

↗

Jogurty
Ostatní zakysané (včetně
podmáslí)

tis.l

152 436

139 350

-8,58%

↘

tis.l

43 752

40 519

-7,39%

~

Máslo tradiční 16%
Pomazánkové máslo

tuny

28 794

22 203

-22,89%

~

tuny

10 605

10 034

-5,38%

↘

Přírodní sýry
Tavené sýry

tuny

81 156

81 044

-0,14%

↗

tuny

16 929

15 111

-10,74%

↘

Tvarohy
Sušené mléko celkem

tuny

28 223

29 550

4,70%

↗

24 928

-12,01%

~

z toho:
Zahuštěné mléko

tuny

28 330

SPM

tuny

8 923

SOM

tuny

17 713

13 469

-23,96%

↘

tuny

18 176

14 539

-20,01%

↗

n.a.

#HODNOTA!

Zdroj: MZe ČR/ statistikaČMSM
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Tab. 2: Vývoj domácí spotřeby mléka a mléčných výrobkŧ v kg
Druh/rok
1. Mléko a
mléčné
výrobky
v hodnotě
mléka (bez
másla)
Z toho
naturální
spotřeba
2. Máslo
z toho podle
výrobků:
Konzumní
mléko
Sýry
Tvarohy
Mléčné
konzervy
Ostatní
mléčné
výrobky
*) odhad

*)

1989 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
259,6 197,1 214,1 215,1 220,6 223,4 230,0 238,3 239,4 244,5 242,7 249,6

5,3

12,0

12,0

12,0

12,0

7,0

4,0

3,0

3,0

5,0

5,0

7,0

9,4

4,0

4,1

4,2

4,5

4,5

4,6

4,8

4,4

4,2

4,7

5,0

91,4

59,9

59,6

60,7

62,0

58,5

61,6

55,4

53,6

52,0

57,0

59,7

7,8
5,1
6,0

8,8
3,2
2,5

10,5
3,4
2,3

10,2
3,6
2,3

10,6
3,6
2,2

11,3
3,4
1,9

12,0
3,6
2,2

12,5
3,2
2,5

13,4
3,3
1,9

13,7
3,4
1,9

12,9
3,4
1,8

13,4
3,3
2,0

27,5

21,6

25,0

26,2

28,6

29,4

29,8

30,0

31,7

32,3

32,2

33,7

Zdroj: ČSÚ – Spotřeba potravin
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UPLATNĚNÍ NOVÝCH METOD V SENZORICKÉ ANALÝZE
Zdeňka Panovská, Kateřina Čmejlová
Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

ABSTRACT
Quantitative methods (QM) are useful to define the standard for quality control, the
comparison of similar products and correlations with instrumental measures. Recently new
types of QM were developed such as Free-Choice Profiling (FCP), Ranking Descriptive
Analysis (RDA), Flash Profile (FP) or Quality index method (QIM). Quality index method
(QIM) for fishes and methods for evaluation of hard and semi-hard ewes‘ milk cheeses and
olive oils are described.
Keywords: sensory analysis, descriptive methods, quality control, cheeses, olive oil, fishes.
ÚVOD
Senzorická analýza se uplatňuje především při kontrole kvality a vývoji nových výrobkŧ, ale
zabývá se i zkoumáním vlivŧ rŧzných surovin, zpracování, skladování, balení na senzorickou
kvalitu výrobkŧ nebo modelových systémŧ. Pro pochopení některých jevŧ jsou dŧleţité i
poznatky z fysiologie, psychofyziky a psychologie lidského vnímání a proto se senzorická
analýza zabývá i těmito oblastmi. Za zhruba 70 let své existence se významně vyvinula
metodologie a oblast prŧmyslové a vědecké aplikace. O uplatnění senzorické analýzy v praxi
vypovídá mnoţství odborných publikací, např. pokud do vyhledávače www.sciendirect.com
zadáme heslo „metodology and sensory analysis― získáme jen za rok 2010 3708 odkazŧ
(17. 1. 2011). Poměrně velká část prací se zabývá aplikací senzorických metod pro hodnocení
rŧzných komodit, zdokonalováním či vývojem nových metod.
Jedny z prvních senzorických metod byly rozdílové testy, (1946,1949), stupnicové metody
(1948,1955), profily (1950,1957) a metoda časového profilu (time intenzity TI 1957). Pouţití
metod se v prŧběhu doby měnilo, jejich další rozvoj byl ve vztahu na jedné straně k vývoji ve
fysiologii a psychologii senzorického vnímání a na druhé straně k aplikaci pokročilých
sofistikovaných a statistických modelŧ a metod pro zpracování dat. Ty první přispívaly
k lepšímu pochopení senzorického procesu za senzorickým posuzováním, ty pozdější
pomohly k lepšímu pohledu do struktury a do vztahŧ multidimensionálních senzorických dat.
Diferenční, rozdílové testy vyţadovaly méně komplikované statistické interpretace a proto se
vyvíjely dříve, neţ byl počítačový rozvoj. Obecně se rozdílové testy pouţívají, aby odhalily
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jemné senzorické rozdíly ve vzorcích, alternativně mohou být pouţity pro trénování
posuzovatelŧ. Jsou povaţovány za koncepčně jednoduché a rychlé pro pouţití, vyţadují kratší
trénink posuzovatelŧ a mají jasná a stabilní kriteria pro statistickou interpretaci výsledkŧ.
Klasický a většinou běţný přístup je zaloţen na strategii výběru (force choice strategy), kde je
subjekt nucen k výběru vzorku podle instrukcí i kdyţ není jisté, zda cítil rozdíl. Profilové
metody, proti rozdílovým testŧm, které se zaměřují na rozdíly v jednom zvláštním rysu,
popisují všechny vjemy, vnímané při hodnocení výrobku. Kaţdá senzorická vlastnost jako
vzhled, aroma, textura nebo chuť a vŧně je popsána několika deskriptory, které jsou
odpovídajícím postupem měřeny na stupnici.
V současné době máme k dispozici velkou škálu metod, které mŧţeme dělit z rŧzných
hledisek. Jednoduché rozdělení viz obr. 1.

Obr. 1. Přehled senzorických metod
Většina uváděných metod je popsána v mezinárodních normách, které jsou revidovány a
překládány do českého jazyka např. v posledních dvou letech vyšly české překlady norem pro
párovou, trojúhelníkovou, duo-trio, 3-AFC, pořadovou a profilovou zkoušku.
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KVANTITATIVNÍ METODY
Pro kontrolu kvality výrobkŧ se nejčastěji pouţívají kvantitativní metody. U profilových
metod je prvním a nejdŧleţitějším krokem bez ohledu na komoditu nadefinovat co je standard
kvality, pak vyvinout a navrhnout metodu a potom metodu ověřit a porovnat nakolik
odpovídá poţadavkŧm praxe. První krok je asi nejtěţší, protoţe škála potravinářských
výrobkŧ je příliš široká a rozmanitá a tak neexistuje jednotný předpis, ale většinou si výrobní
podniky tvoří vlastní definici standardu a poţadavky, které by měly výrobky splňovat.
Z popisných metod jsou nejznámější Kvantitativní deskriptivní (popisná) analýza
(Quantitative descriptive analyses - QDA), která umoţňuje, aby vlastnosti výrobku byly
kvantifikovány, coţ pak dovoluje statistické zpracování dat. Pomocí této metody lze porovnat
výrobky mezi s sebou, korelovat výsledky s výsledky instrumentální analýzy a pouţívá se i
pro definování standardŧ kvality. Alternativně k této metodě se uplatňuje Profilová metoda
volného výběru (Free Choice profilig - FCP), která dává posuzovatelŧm volnost v pouţívání
termínŧ (vlastní popisné termíny), u kterých není omezeno jejich mnoţství a které mohou být
pouţity zpŧsobem, který povaţují hodnotitelé za vhodné, coţ šetří čas, protoţe není
poţadován výcvik posuzovatelŧ. Výsledky se pak zpracovávají Prokrustovou analýzou
(Generalized Procrusted Analysis). Obě metody pouţívají k měření rozdílŧ stupnice.
Kromě ISO metod se objevují články, kde autoři testují nové varianty jiţ známých metod.
Např. Dairou and Sieffermann (2002) navrhli variantu metody volného výběru (Free choice
profiling – FCP), kterou nazvali „Bleskový profil― (Flash Profile - FP) a porovnali její
účinnost s konvenční profilovou metodou.

Jejich FP je kombinací volné volby výběrŧ

termínŧ s pořadovou klasifikací. Autoři Richter a kol. ověřovali pouţití tzv. „Pořadové
popisné analýzy― (Ranking Descriptive Analysis – RDA) a porovnávali s dalšími metodami
na vzorcích čokoládových pudinkŧ (4 druhy, 6 sloţek). Vycházeli z toho, ţe největší
problémy jsou s hodnocením konzistence a hodnocením pomocí stupnic, zatímco pokud jsou
podstatné rozdíly mezi vzorky v nějaké vlastnosti, pak řazení je nejjednodušší proces. V
tabulce 1 je ukázka porovnání některých popisných metod, včetně mnoţství hodnocených
vzorkŧ a počty poţadovaných sezení.
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Tabulka 1 Porovnání poţadavkŧ pro popisné metody
FCP (Profilová
metoda volného
výběru)

QDA (Kvantitativní
popisná analýza)

RDA (Pořadová
popisná analýza)

–

4 sezení

4 sezení

Výběr
vlastností

Dvě sezení 56 vzorkŧ

Dvě sezení 48 vzorkŧ

Dvě sezení 84
vzorkŧ

Definice
vlastností

Jedno individuální

4 sezení

4 sezení

Seznámení s
metodou

Dvě sezení 84 vzorkŧ

–

Jedno sezení 84
vzorkŧ

Výcvik

–

7 sezení

–

Výběr

–

4 sezení 144 vzorkŧ

–

Hodnocení
vzorkŧ

4 sezení
168 vzorkŧ

4 sezení
144 vzorkŧ

1 sezení
84 vzorkŧ

Počet sezení

7

26

12

Počet posuzovatelŧ

14

12

21

Mnoţství vzorku (jedna
dávka)

308

336

252

Analýza výsledkŧ

GPA (Generalized
Procrusted Analysis)

GPA a ANOVA

GPA a Friedman

Postup Předvýběr

EVROPSKÉ MANUÁLY PRO KOMODITY
U některých komodit se podařilo v rámci Evropy vytvořit manuál, který se pouţívá ve více
zemích.

Olivový olej je první potravinářský produkt, který musel splňovat právní normu

zaloţenou na senzorickém posouzení (směrnice EU č. 796/2002), proto je posuzování kvality
pomocí senzorické analýzy u této komodity velmi dobře zpracované. Pro hodnocení kvality
bylo vydáno několik základních dokumentŧ. Jednak Standard Spojených státŧ pro zařazení
olejŧ do kvalitativních kategorií (United States Standards for Grades of Olive Oil) a také
mezinárodní orgán pro olivové oleje (International Olive Oil council) vydal pokyny pro
hodnocení olivového oleje. V roce 1987 ještě vydal senzorický slovník, v roce 1996 pak i
směrnici o obecné metodologii pro senzorické hodnocení olivového oleje.
Snad nejlépe propracované hodnocení je hodnocení kvality mořských ryb pomocí Metody
indexu kvality (Quality index method
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potravinářsko-výzkumným oddělením (Tasmanian Food Research Division - CSIRO)
a popsána Bremnerem a kol. v roce 1985. Evropě ji představil Larsen a kol. v roce 1992.
Metoda je zaloţena na objektivním hodnocení klíčových senzorických atributŧ u ryb (vŧně,
barva, hmat, vzhled) a všímá si hlavně změn, které jsou pozorovány na očích, kŧţi, ţábrách a
textuře. Metoda spočívá v přesném popisu kvalitativních parametrŧ. Pouţívá stupnici (od 0
do 3, čím niţší skóre tím se jedná o čerstvější rybu. Součet bodŧ získaných pro kaţdou
charakteristiku dává celkové skóre označované jako Index kvality (Quality Index - QI).
Metoda je časově náročná např. při vývoji parametrŧ pro hodnocení tři experti přes
senzorickou analýzu a samozřejmě znalci komodity 20 dní pozorovali ryby na ledu
a popisovali a denně zaznamenávali změny, které v prŧběhu skladování nastaly. Doba
skladování je definována jako počet dní, po kterou mŧţe být ryba skladována od vylovení po
konzumaci. Pomocí metody QIM byl stanoven pro kaţdý druh ryb lineární vztah mezi
vzrŧstajícím Indexem kvality a počtem dnŧ skladování na ledu. Pokud se senzorickou
analýzou získá Index kvality, lze pak určit i počet dní skladování a hodnotit čerstvost. Jedná
se o lepší postup, neţ byl navrţen v Evropském předpisu EC 2406/96 z 26 listopadu 1996.
Tento předpis byl kritizován pro velmi všeobecné parametry, kdy pro obchodování s rybami
bylo navrţeno hodnocení čerstvosti pomocí 3 stupňŧ E, A a B, které odpovídají rŧzným
stupňŧm kvality (E nejlepší a B neobchodovatelná). EU klasifikace byla proto na základě
QIM jako referenční metody rozšířena na stupně E, A+, A, A-, B+,B. QIM schéma bylo
publikováno pro 12 druhŧ ryb a chobotnici a je k dispozici zdarma ve 12 jazykových
mutacích na adrese www.qim-eurofish.com.
Pokud je cílem senzorické analýzy kontrolovat kvalitu výrobkŧ označovaných jako
Designation of Origin (EEC Council, 1992) je nutný trochu odlišný přístup, protoţe se musí
navrhnout objektivní metoda, která by ověřila typičnost výrobku. U těchto výrobkŧ
označených jménem zeměpisného pŧvodu a oblasti, kde jsou vyrobeny, musí být zahrnuty
i informace o zpracování a další charakteristiky výrobku. Z těchto dŧvodŧ, kromě uvaţování
o moţných defektech musí standard zahrnovat ne jenom vlastnosti, které definují výrobek,
ale také vlastnosti, které ukazují odlišnost od podobných výrobkŧ.
Příkladem takového standard mŧţe být Návod k senzorickému hodnocení textury tvrdých a
polotvrdých kozích mléčných sýrŧ (EUR 1999). Tento návod zahrnuje atributy, které mají být
hodnoceny, jejich fyzikální a senzorickou definici, techniku hodnocení a sedmibodovou
intenzitní stupnici, z které tři body jsou fixovány standardem (referenční známý výrobek
společný pro všechny země). O tom, ţe se nejedná o jednoduchou záleţitost, svědčí i to, ţe se
na navrţení těchto standardŧ podílelo více zemí, hlavních producentŧ kozích sýrŧ v rámci
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akce AIR 2039/COST 95. Výstupem je manuál, kde pro hodnocení povrchových
charakteristik sýrŧ jsou doporučeny vizuální a taktilní parametry a dále definovány
mechanické (elasticita, adhesivita, drobivost, pevnost), geometrické (mikrostruktura) a další
vlastnosti (rozpustnost a vlhkost v ústech).
ZÁVĚR
V posledních letech jsou publikovány nové práce, které se zabývají vyuţitím popisných
metod pro další komodity. Je dŧleţité, ţe se se zaměřují i na výcvik posuzovatelŧ a proto
uvádí nejen vlastnosti, které se hodnotí, ale i modelové vzorky, které se pouţívají při výcviku
členŧ panelu.
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SOUHRN
Kvantitativní popisná analýza je uţitečná pro definování standardŧ pro kontrolu kvality, pro
porovnání s dalšími produkty i pro korelaci s výsledky instrumentální analýzy. V poslední
době byly publikovány určité obměny této metody jako např. Profil volného výběru (FreeChoice Profiling - FCP) nebo Pořadová popisná analýza (Ranking Descriptive Analysis RDA), Bleskový profil (Flash Profile - FP) nebo Metoda indexu kvality( Quality index
method - QIM). Podrobněji je popsána Metoda indexu kvality (Quality index method - QIM)
pro hodnocení ryb a metody pro hodnocení kozích sýrŧ a olivového oleje.
Kontaktní adresa:
Dr. Ing. Zdeňka Panovská, Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v
Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká republika, email: zdenka.panovska@vscht.cz
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OBSAH MASTNÝCH KYSELIN A CHOLESTEROLU VE VAJEČNÉM
ŢLOUTKU V ZÁVISLOSTI NA ZPŦSOBU CHOVU
Kamila Míková, Lenka Kleperádová
Ústav chemie a analýzy potravin , FPBT, VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha 6

ABSTRAKT
This work was aimed to monitor the influence of rearing method of laying hens on the
composition of egg yolk. Composition of fatty acids and cholesterol content were observed in
24 samples obtained from the market and from breeders. The eggs originated from cage
breeding, barn breeding, organic breeding and domestic breeding. Some eggs originated from
hens rearing in cages but feeded by special feeds – cereal, selenic and omega. Eggs on the
Czech market have favourable composition of fatty acids, especially high content of
polyunsaturated fatty acids n-3. Various housing systems, with exception of home eggs, had
no significant effects on composition of fatty acids and cholesterol content was relatively low.
Significant differences in fatty acid composition were found at feeding by modified feed.
MATERIÁL A METODY
Celkem bylo analyzováno 24 vzorkŧ, kaţdý vzorek byl připraven ze směsi ţloutkŧ získané
výtlukem 5 vajec náhodně vybraných z malospotřebitelského balení vajec zakoupených
v trţní síti nebo vajec získaných od chovatelŧ. Vejce pocházela ze čtyř rŧzných zpŧsobŧ
chovu.
Mastné kyseliny byly analyzovány po esterifikaci na metylestery metodou plynové
chromatografie

GC/FID na přístroji Agilent 6890 Plus (Palo Alto, California, USA).

K dělení byla pouţita kolona SP 2560, 100 m x 0,25 mm, s tloušťkou filmu 0,20 m
(Supelco, USA). Chromatogramy byly vyhodnocovány s pouţitím programu CSW 1.7. (Data
Apex, Praha, CZ).
Cholesterol byl stanoven po silylaci. Připravené nasilylované vzorky byly analyzovány
metodou kapilární plynové chromatografie GC/FID na přístroji Agilent 6890N (Palo Alto,
CA, U.S.A.) za pouţití kolony SAC-5 , 30m x 0,25mm, s tloušťkou filmu 0,25 mm (Supelco,
U.S.A.). Kvantifikace byla provedena technikou vnitřního standardu (5α-cholestan) metodou
externí kalibrace.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
U klecového chovu nosnic krmených běţnou krmnou směsí bylo zastoupení mastných kyselin
poměrně vyrovnané a odpovídalo obvykle uváděným hodnotám1. Rozdíly v zastoupení
mastných kyselin souvisely hlavně s věkem nosnic. Se stoupajícím stářím nosnic se obsah
SFA zmenšoval a zvyšoval se obsah UFA. Nejméně mastných kyselin n-3 a také nejhorší
poměr n-6/n-3 bylo u nosnic uprostřed snášky.
Modifikace krmných směsí měla vliv na zastoupení mastných kyselin. U selenových vajec se
obohacení krmné směsi selenem nijak významně neprojevilo v zastoupení mastných kyselin
ve srovnání s běţnými vejci z klecového chovu. Nejvýraznější změny v zastoupení mastných
kyselin byly u omega vajec – nárŧst PUFA n-3 a sníţení poměru n-6/n-3 na 2,7 ± 1,2.
Vejce z podestýlky obsahovala o něco více HUFA oproti vejcím z klecových chovŧ,
ale HUFA n-6 z celkových HUFA bylo u některých vzorkŧ z chovu na podestýlce niţší neţ u
vzorkŧ z klecových chovŧ. Vejce z podestýlky měla více n-3 mastných kyselin neţ vejce
z klecového chovu a poměr n-6/n-3 byl příznivější. Poměr n-6/n-3 byl příznivější i ve
srovnání s bio vejci.
Bio vejce měla vyšší obsah HUFA oproti klecovému chovu. Mnoţství UFA bylo u obou
chovŧ srovnatelné. Taktéţ poměr nenasycených mastných kyselin ku nasyceným se příliš
nelišil. Bio vejce obsahovala více PUFA oproti vejcím z klecového chovu.
Nejvariabilnější bylo sloţení mastných kyselin u vajec z domácích chovŧ. Při porovnání
sloţení mastných kyselin vzorkŧ vajec z domácích chovŧ a z klecových chovŧ měla domácí
vejce více SFA méně UFA. Vejce z domácích chovŧ obsahovala více n-3 mastných kyselin
neţ vejce z klecových chovŧ.
Obsah cholesterolu byl u všech vzorkŧ niţší neţ uvádějí potravinové tabulky 2. U běţných
vajec z klecového chovu byly rozdíly v obsahu cholesterolu zanedbatelné bez ohledu na stáří
nosnic ( 1144 ± 172 mg ve 100 g).
Obsah cholesterolu v cereálních vejcích byl niţší – 1001 ± 141 mg ve 100 g.
Obsah cholesterolu v selenových vejcích se nelišil od běţných vajec z klecového chovu.
Obdobná situace byla i u vajec omega.
U vajec z chovu na podestýlce byl obsah cholesterolu mírně vyšší neţ u vajec z klecových
chovŧ.
Výrazné rozdíly byly nalezeny u bio vajec a domácích vajec. U bio vajec byl obsah
cholesterolu zřetelně niţší neţ u ostatních zpŧsobŧ chovu a byl srovnatelný pouze
s cereálními vejci.
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Naopak u vajec z domácích chovŧ byl obsah cholesterolu vyšší neţ u ostatních zpŧsobŧ
chovu ( 1414 ± 200 mg ve 100 g).
ZÁVĚR
Analyzované vzorky byly velmi rŧznorodé a nebylo moţno postihnout všechny vlivy na
obsah sledovaných sloţek. Sloţení ţloutkŧ bylo ovlivněno především krmnou směsí a protoţe
zpŧsob krmení, přístup nosnic ke krmivu i cílené modifikace krmných směsí souvisí i se
zpŧsobem chovu, má tak tento téţ vliv na nutriční hodnotu vajec.
Z výsledkŧ lze dojít k následujícím závěrŧm :
 nejvíce SFA měla vejce z domácího chovu a z chovu na podestýlce
 nejvíce PUFA n-3 měla vejce omega a vejce z domácího chovu
 poměr n-6/n-3 byl nejpříznivější u omega vajec a vajec z domácího chovu
 nejvyšší % HUFA n-6 bylo u bio vajec
 nejvíce cholesterolu bylo u domácích vajec a nejméně u omega vajec a cereálních
vajec
Mezi vejci z konvenčních klecových chovŧ a z podestýlkových chovŧ nebyly zjištěny
podstatné rozdíly v zastoupení mastných kyselin a obsahu cholesterolu.
Bio vejce nebyla prokazatelně lepší neţ vejce z ostatních chovŧ.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MSM 604 613 7305.

SOUHRN
Cílem práce bylo sledovat vliv zpŧsobu chovu nosnic na sloţení vaječného ţloutku. Bylo
sledováno sloţení mastných kyselin a obsah cholesterolu ve 24 vzorcích získaných z trţní sítě
a od chovatelŧ, mezi něţ patřila vejce z klecových chovŧ, z chovu na podestýlce, z bio chovŧ
a z domácích chovŧ. Dále byla téţ analyzována vejce z klecových chovŧ od nosnic krmených
modifikovanými krmivy – vejce cereální, selenová a omega. Vejce na českém trhu mají
příznivé sloţení mastných kyselin, zejména dostatek n-3 polynenasycených mastných kyselin.
Mezi vzorky z rŧzných zpŧsobŧ chovu, s výjimkou domácích vajec, nebyly zjištěny výrazné
rozdíly v zastoupení mastných kyselin a obsah cholesterolu byl poměrně nízký. Významné
rozdíly ve sloţení mastných kyselin byly nalezeny při podávání modifikovaných krmiv.
Klíčová slova : vaječný žloutek, mastné kyseliny, cholesterol, klecový chov, chov na
podestýlce, bio chov, domácí malochov
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Seznam pouţitých zkratek :
SFA – nasycené mastné kyseliny
UFA – nenasycené mastné kyseliny
PUFA - polynenasycené mastné kyseliny
HUFA – vysoce nenasycené mastné kyseliny

Kontaktní adresa:
Doc. Ing. Kamila Míková, CSc. , Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha, Technická 3, 166
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JAKOST POTRAVINÁŘSKÉ PŠENICE A HODNOCENÍ PŠENIČNÉ
MOUKY
Marie Hrušková
Ústav chemie a technologie sacharidŧ, VŠCHT Praha, Technická 6, 166 28 Praha 6
ABSTRACT
Wheat quality depends on different factors usually validated in line: variety, year and locality
planting, crop and storage condition, etc. Quality requirements are earmarked by the final
usage where approx. 1.2 mil ton served for food production. Varieties distribution on four
classes (E, A, B, C) according to standard quality features can help for individual producer
using choice. Wheat parameters predict flour characteristics and methods of evaluation are
based mostly on protein and starch content and their chemical composition. For fermented
dough behaviour analytical principle is completed by many rheological procedures. Internal
model of ICT Prague for complex wheat evaluation consists of 35 parameters with different
technological value. For pastry flour quality description, the solvent retention capacity (SRC)
based on the weight of solvent held by flour after centrifugation was recommended. For
solvents are independently used to produce four SRC values: water, 50% sucrose, 5% sodium
carbonate, and 5% lactic acid. Relation of SRC parameters to standard wheat features are
aimed of the cereal research now.
Key words: wheat quality, milling products, evaluation methods, SRC wheat and flour
Komerční pšenice pro potravinářské zpracování je hodnocena souborem znakŧ s rŧznou
vypovídací schopností ve vztahu k mlýnskému a pekařskému uţití. Uzanční popis mlynářské
jakosti potravinářské pšenice se v provozním reţimu omezuje na stanovení objemové
hmotnosti (OH). Z dalších jakostních charakteristik pšenice sem patří hmotnost tisíce zrn
(HTZ), pouţívaná šlechtiteli, a tvrdost zrna. Pekařská jakost potravinářské pšenice je
objektivně hodnocena jiţ při nákupu do mlýna. Zjišťované základní znaky (obsah bílkovin,
Zelenyho test a číslo poklesu) (Zimolka 2005) umoţňují orientačně určit pekařskou jakost
především světlé a polosvětlé hladké mouky jak z hlediska zpracovatelnosti těsta tak kvality
pšeničného pečiva. Obtíţnější je situace v případě výběru komerční pšenice pro výrobu
speciálních druhŧ mouky, kde jsou na místě výsledky adekvátní reologické zkoušky. Pro
praxi má vedle vypovídací schopnosti a přesnosti stanovení význam expeditivnost a moţnost
získat více informací o jakosti z jednoho měření. Soubor referenčních stanovení je rozšiřován
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uplatněním nových přístrojŧ s polyfunkčními moţnostmi pracující na rŧzných fyzikálních
principech, např. NIR spektroskopie (Příhoda a Hrušková 2007).
Pšeničné mlýnské výrobky tvoří významnou komoditu potravinářského prŧmyslu. Slouţí pro
další

prŧmyslová

zpracování

v rŧzných

cereálních

výrobách

a

přímou

spotřebu

v domácnostech (cca 10 %). Při prŧměrném ročním semelku 1,2 mil. tun potravinářské
pšenice a výtěţnosti jedlých mlýnských výrobkŧ 72-75 % lze roční výrobu odhadnout na
téměř 900 tis. tun.
Pro přímou spotřebu, která činí 8-10 kg na osobu a rok, platí tradiční dělení trţních druhŧ
podle zrnitosti na krupice, mouky hrubé, polohrubé a hladké. Podle zákona o potravinách se
však kupující setkává také s označením pšeničná mouka světlá nebo polosvětlá. Závazná
jakostní kriteria pšeničné mouky pro přímou spotřebu jsou zrnitost (určená propadem dvěma
síty normované velikosti v %) a obsah popela (zŧstatek minerálních látek po spalování při
900°oC). Všechny trţní druhy pšeničné mouky musí mít charakteristickou vŧni, chuť a barvu
a musí být prosty škŧdcŧ. Výrobce ručí za hygienickou nezávadnost svých výrobkŧ a podle
šetření orgánŧ SZPI patří mlýnské výrobky v maloobchodním balení trvale mezi
bezproblémové.
Pro výrobní spotřebu na cereální výrobky se pouţívá téměř 90 % mlýnských produktŧ,
převáţně hladkých. Podle konkrétního uţití je lze rozdělit na pšeničné mouky:
-

pro výrobu chleba (hladká chlebová, polosvětlá, celozrnná)

-

pro výrobu běţného a jemného pečiva (hladká světlá, polosvětlá, celozrnná)

-

pro výrobu těstovin (polohrubá těstárenská)

-

pro výrobu trvanlivého pečiva (hladká pečivárenská – sušenková, oplatková, crackerová,
perníková)

-

pro výrobu ostatní, např. knedlíky (hrubá a polohrubá).

Cereální výrobky zpravidla s výrazným zastoupením pšeničné mouky tvoří významnou
sloţku denní konzumace. V současné době se odhaduje prŧměrná roční spotřeba 55 kg chleba,
45 kg pšeničného pečiva, 7 kg těstovin a 2,5 kg trvanlivého pečiva. Pšeničné mouky pro
kaţdou skupinu výrobkŧ musí mít podle receptury a výrobního procesu určité technologické
vlastnosti, které určují analytické znaky a reologické vlastnosti simulující jejich chování
v provozu. Tradiční dělení pšeničných mouk na silné, střední a slabé je dŧleţité zejména pro
výrobu kynutého pečiva. Tyto sumární charakteristiky spojené s mnoţstvím a kvalitou
lepkových bílkovin jsou spíše jako provozní sledovány ve mlýně (Karas 2009) a zpravidla
slouţí pro úpravu mícháním nebo fortifikací aktivními látkami pro konečné uţití. Zejména
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mouky pro pšeničné a trvanlivé pečivo, kde poţadovaných parametrŧ nelze docílit pouhým
výběrem potravinářské pšenice na zámel, se dnes připravují „na míru― uţitím pekařských
zlepšovacích přípravkŧ.
Pro technologickou jakost pšeničných mouk je rozhodující zastoupení dvou hlavních sloţek –
bílkovin a škrobu. Mnoţství a kvalita lepkových bílkovin se uplatňuje ve všech fázích výroby
pšeničného těsta a rozhodujícím zpŧsobem ovlivňuje spotřebitelskou jakost pekařských
výrobkŧ. Tradiční kriterium - mokrý lepek - se v souladu s mezinárodní legislativou nahradilo
obsahem bílkovin a jejich kvalita je hodnocena Zelenyho sedimentační hodnotou. Stanovuje
se uzančním zpŧsobem mícháním a sedimentací moučné suspenze ve slabě kyselé prostředí
roztoku kyseliny mléčné a izopropylalkoholu (ČSN ISO 5529). Vyšší hodnota Zelenyho testu
pšeničné mouky (závisí na odrŧdě a ročníku pěstování) zpravidla zaručuje větší objem
finálního výrobku. Vlastnosti pšeničné mouky určuje také stav poškození škrobu a aktivita
amyláz, která se zjišťuje stanovením čísla poklesu (ČSN ISO 9039). Moučná suspenze je ve
vroucí lázni speciálního tělískového viskozimetru firmy PERTEN (Švédsko) promíchávána a
následně se stanoví doba poklesu tělíska určenou dráhou přístroje. Pšeničné mouky s nízkým
číslem poklesu (vysoká aktivita amylas nebo mechanicky či porŧstáním poškozený škrob)
poskytují lepivé, obtíţně zpracovatelné těsto, které po upečení poskytuje výrobky
nestandardního (málo klenutého) tvaru s hutnou aţ mazlavou střídkou. Naopak z pšeničné
mouky s vysokým číslem poklesu se vyrobí pečivo menšího objemu s nedostatky kŧrky.
Prŧmyslová výroba chleba a pečiva vyţaduje standardní jakost pšeničné mouky a poţadavky
na její technologickou jakost doplňují reologické charakteristiky. Hodnota jednotlivých znakŧ
není závazně určena a mezi mlýnem a pekárnou jsou smluvně dohadovány a následně
deklarovány. Většina prŧmyslových mlýnŧ je vybavena základní řadou reologických přístrojŧ
– farinografem, extenzografem nebo alveografem a amylografem. Tyto přístroje simulují
chování pšeničné mouky v jednotlivých technologických fázích. Po doplnění uzančními
reologickými přístroji pro fermentované těsto (fermentograf, maturograf, OTG) byl na
VŠCHT Praha vytvořen komplexní model hodnocení zahrnující 35 jakostních znakŧ pro celou
vertikálu zpracování pšenice (od zrna po pečivo z laboratorní zkoušky). Optimalizovaná verze
doporučuje komplexní popis kvality potravinářské pšenice 12 znaky (Hrušková a Švec 2009).
Pro výrobu trvanlivého pečiva, zahrnující zejména sušenky, oplatky, perníky a crackery, je
hodnocení vhodných druhŧ mouky v USA rozšířeno o stanovení retenční kapacity (RK). RK
je výsledkem čtyř analytických zkoušek, kde lze na principu hydratace a sedimentace mouky
v rŧzném prostředí (voda, roztoky sacharózy, uhličitanu sodného, kyseliny mléčné) a
následném gravimetrickém stanovení popsat chování lepkového komplexu, poškozeného
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škrobu a přítomných pentózanŧ (Hrušková et al. 2010). V literatuře se uvádějí vztahy retenční
kapacity pšeničné mouky k mlynářským znakŧm pšenice (HTZ, výtěţnost) (Xiao et al. 2006).
Lineární závislost RK vody k farinografické vaznosti mouky byla potvrzena pro odrŧdy i
komerční vzorky. RK kyseliny mléčné prŧkazně koreluje s parametry popisujícími kvalitu
bílkovin (alveografický poměr P/L, GI a SDS test) (Sedláček 2009). Prŧkazná závislost všech
čtyř RK hodnot byla zjištěna pro obsah bílkovin a objem pekařských výrobkŧ. Metoda
stanovení RK podle AACC 56-11 (2000) je určena pro hladké mouky o vlhkosti 14 %, kde
v případě hodnocení kvality pšenice hraje roli příprava mouky jako např. v případě stanovení
Zelenyho testu. Při popisu jakosti komerční pšenice pomocí RK znakŧ lze předpokládat
význam odrŧdového sloţení a lokality pěstování. Na vlastní hodnoty bude mít vliv i forma
vzorku pšenice (šrot  hladká mouka) pro stanovení, kde byla na souboru vzorkŧ komerční
pšenice ze sklizně 2009 prokázaná významná korelace.
Jakostní charakteristiky mlýnských výrobkŧ pro individuální uţití jsou dány sloţením zrna
pšenice, které je geneticky kódováno v odrŧdě. Existuje však řada vnějších faktorŧ, které se
zpravidla uvádí v pořadí ročník, reţim a lokalita pěstování, zpŧsob sklizně a posklizňového
ošetření, doba a podmínky skladování aj., které mají na jednotlivé jakostní znaky rŧzný vliv.
Vzájemnými interakcemi vnitřních a vnějších vlivŧ se formuje kvalita komerční potravinářské
pšenice a následně mlýnských výrobkŧ, kde hodnocení je trvalým cílem cereálního výzkumu.

SOUHRN
Jakost pšenice ovlivňuje řada faktorŧ, které se zpravidla uvádí v pořadí odrŧda, ročník, reţim
a lokalita pěstování, zpŧsob sklizně a posklizňového ošetření, doba a podmínky skladování aj.
Poţadavky na kvalitu závisí na zpŧsobu komerčního uţití pšenice, kde cca 1,2 mil tun je
ročně určeno pro potravinářské účely, primárně na mlýnské výrobky. Pro jejich další
zpracování na široký sortiment cereálních výrobkŧ jsou definovány poţadavky jiţ na odrŧdy,
které pro čtyři jakostní třídy (E, A ,B, C) stanoví ÚKZÚZ Brno. Protoţe kvalita potravinářské
pšenice předurčuje vlastnosti pšeničné mouky, je základní soubor metod a jakostních
parametrŧ téměř identický. Vychází z hodnocení dvou základních polymerických sloţek,
bílkovin a škrobu, jejichţ chování v technologickém procesu ovlivňuje vlastnosti finálních
výrobkŧ. Pro mlýnské výrobky určené pro fermentované těsto (výroba chleba a pečiva) je
vedle postupŧ hodnocení na analytickém principu uţíván soubor fyzikálních metod
označovaných jako reologické. Interní model komplexního hodnocení VŠCHT Praha zahrnuje
35 jakostních znakŧ v chronologickém sledu od zrna pšenice po pečivo z laboratorní zkoušky.
Pro hodnocení pšeničné mouky určené pro výrobu trvanlivého pečiva je podle AACC 56-11
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(2000) zaváděna metoda retenční kapacity, která na základě gravimetrického stanovení
sedimentu ve vodě, roztoku sacharózy, uhličitanu sodného a kyseliny mléčné predikuje
kvalitu bílkovin, poškozeného škrobu a pentózanŧ. Vazby s uzančními znaky jakosti jsou
předmětem sledování jak pro čs. odrŧdy tak komerční pšenice z rŧzných ročníkŧ sklizně.
Klíčová slova: kvalita potravinářské pšenice, mlýnské výrobky, metody hodnocení, RK pšenice
a pšeničné mouky
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VÝVOJ PEKAŘSKÉHO OBORU V ČR A JEHO POSTAVENÍ V EU
Jindřiška Kučerová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

REVIEW
Vývoj pekařského oboru v našich zemích byl od počátku 20. století velmi nerovnoměrný a
z hlediska výrobně-technické úrovně značně rozdílný. Jednou z rozhodujících podmínek bylo
soustředění obyvatelstva v místech, která dávala předpoklad pro koncentraci výroby, zvláště
ve velkých městech, dále pak postup a rozsah elektrifikace, plynofikace a dopravy. Proto na
jedné straně mohly v podmínkách velkoměst vznikat relativně velké, na svou dobu moderní
pekárny, zatímco v ostatních oblastech zŧstávalo pekárenství u poměrně primitivní řemeslné
výroby. Lze tedy konstatovat, ţe pekařství jako řemeslo se vyvíjelo a zdokonalovalo velmi
pomalu. Ještě v roce 1938 bylo v naší republice 14 415 pekáren, převáţně malých
ţivnostenských provozŧ. Z nich v 15 % pekli sami majitelé a v 77 % pekáren pracovalo dva
aţ pět zaměstnancŧ.
Po druhé světové válce počet pekáren poklesl (v provozu zŧstalo jen 10 390 pekáren) a velké
změny v organizaci pekařské výroby nastaly po změně politického systému po roce 1948. Po
řadě organizačních změn byly postupně všechny ţivnostenské pekárny převedeny
na venkově pod druţstevní organizace a ve městech pod národní podniky. Druţstevní pekárny
byly v roce 1960 sloučeny s národními podniky a řízení bylo centralizováno. Od roku 1961
bylo řízení převedeno pod krajské národní výbory a došlo ke koncentraci výroby, vytvářely se
postupně větší celky s cílem zprŧmyslnění a zmechanizování výrobního procesu. S tím
souvisela i výstavba velkokapacitních pekáren a sjednocování technologického výrobního
procesu, zejména u výroby chleba a jemného pečiva. V 70. letech byly v okresech a krajích
stavěny pekařské výrobní kombináty prŧmyslového charakteru, které vyráběly chléb na
moderním zařízení, dochází k velké koncentraci výroby a zvýšení produktivity práce. V 80.
letech minulého století byly uvedeny do provozu mechanizované linky pro některé druhy
pečiva. S potřebou vybavovat pekárny moderními stroji se rozvíjí i strojírenství.
V 90. letech 20. století, po roce 1989, se postupně začaly zavádět trţní principy do všech
oblastí národního hospodářství. Dochází k postupné privatizaci formou restitucí a tzv. malou a
velkou privatizací s kupónovou formou a přímým prodejem. Pekárny byly převedeny do
privátního vlastnictví a se státní podporou vznikly ještě další malé pekárny, z nichţ většina
však brzy skončila. Zŧstaly jen ty, které se dokázaly přizpŧsobit poţadavkŧm trhu. Zavádí se
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komplexní mechanizované linky na výrobu chleba a běţného pečiva a roste podíl výrobkŧ
balených a s prodlouţenou lhŧtou jejich spotřeby.
Zlomovým rokem je rok 1997, se kterým je spojován vstup supermarketŧ a hypermarketŧ na
náš trh. Svou ofenzivní obchodní politikou vytlačují z trhu zaběhlé samoobsluţné prodejny a
prodej čerstvých pekařských výrobkŧ se přesouvá do marketŧ, coţ má za následek tvrdý
konkurenční boj.
V roce 2002 registrovala SZPI asi 2 500 podnikatelských subjektŧ z řad pekáren. Zavedením
konvertibilní měny se uvolnil trh pro dodávky surovin a technologických zařízení ze zahraničí
a nastal rozvoj v sortimentu výrobkŧ i v technologii výroby.
Dne 1. května 2004 se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie. Završila
tak dlouholeté období utuţování vztahŧ s Evropskými společenstvími, které začalo
sektorovým obchodním ujednáním a postupně se rozšiřovalo směrem k uţší obchodní a
politické spolupráci.
V současnosti malé pekárny nachází prostor ve výrobcích racionální výţivy a
s pracnějšími výrobky. Velké pekárny se sdruţují, ať uţ na základě vlastníkŧ nebo
k obchodním účelŧm. V rámci vzniku velkých firem dochází k jejich vnitřní restrukturalizaci.
Následkem toho bylo zavřeno několik provozoven, jejichţ vyuţívání pokleslo pod přijatelnou
mez. Předností velkých výrobcŧ je racionelní výroba ve velkých sériích s vysokým podílem
mechanizace a s uţším sortimentem čerstvých výrobkŧ. U malých a středních výrobcŧ je
tomu naopak. Jejich výhodou je výroba většího sortimentu výrobkŧ v menších sériích.
Pro počet obyvatel v ČR jsou stávající výrobní kapacity pro zajištění dodávek čerstvých
výrobkŧ dostatečné. Ve většině případŧ u jemného pečiva je větší neţ v zahraničí. V oblasti
čerstvých výrobkŧ se konkurence po vstupu do EU nijak neprojevila. Rozvíjí se technologie
zmrazování předpečených polotovarŧ nebo výrobkŧ a jejich rozpékání a pečení v marketech.
Globalizace

a

vstup

ČR

do

EU

nám

umoţňuje

provádět

obchodní

výměnu

a poskytovat tak spotřebiteli výběr širokého sortimentu potravin, včetně pekařských výrobkŧ.
Je na místě podporovat regionální trendy a regionální soběstačnost. Od července 2010 se
rozvíjí projekt Regionální potravina, kde jsou hodnoceny mj. krajové pekařské a cukrářské
výrobky. Lidé, tak mají šanci ochutnat co vyrábí v jejich kraji menší podnikatelé. Značka
Regionální potravina usnadní orientaci zákazníkovi a je zárukou kvality. Výrobci uvádí, ţe se
zájem o oceněné produkty několikanásobně zvýšil. Je to přínos pro české pekaře a cukráře,
protoţe pokud ocenění dostanou, mají velkou šanci, ţe jim stoupne prodej. Regionální
potravina mŧţe vyvolat i zdravou soutěţivost mezi výrobci, takţe se mŧţe zvýšit i kvalita
nabízených výrobkŧ.
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Potravinářská komora nechala u Úřadu prŧmyslového vlastnictví zaregistrovat logo
se státní vlajkou a nápisem Český výrobek nebo Česká potravina s dodatkem „Garantováno
Potravinářskou komorou ČR―. Určitě se pouţívání této národní značky setká se stejným
pozitivním ohlasem u spotřebitelŧ jako Klasa a Regionální potravina.
Trh nabízí velký sortiment pekařských výrobkŧ a záleţí pouze na zákazníkovi, co si z nabídky
vybere.
Kontaktní adresa:
Doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D. Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1,
613 00 Brno, e-mail: jindriska.kucerova@mendelu.cz
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POKUS O ZNOVUOŢIVENÍ TRADIČNÍCH TECHNOLOGIÍ
MASNÉ VÝROBY
Miroslav Bajbár
Nopova 71, 615 00 Brno

SOUHRN
Dlouhodobým tlakem supermarketŧ na stále niţší ceny se dodavatelŧm sniţuje prostor,
jak nabízet vysoce kvalitní tradiční české masné výrobky spotřebitelŧm. Jednou z moţností je
příprava těchto specialit například na specializované akce, jako jsou výstavy, konference
apod. Ve spolupráci s podnikem PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. jiţ třetím rokem pro své
zákazníky připravuji jako pohoštění na výstavách TechAgro a Země ţivitelka tradičně uzenou
vepřovou krkovičku. Vytvořila se tak jiţ tradice, na niţ jsou ohlasy zákazníkŧ velmi pozitivní.
Věřím, ţe lze najít i mnoţství jiných příleţitostí, jak nabídnout produkty, které nejsou běţně
dostupné a jsou prezentací tradičního řeznického řemesla.
Klíčová slova: maso, uzené vepřové maso, nutriční hodnoty, tradiční technologie

Obr. 1: Vepřová uzená krkovička bez kosti – tradiční oblíbený český masný produkt.
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REVIEW
Dlouhodobým tlakem supermarketŧ na stále niţší ceny se dodavatelŧm sniţuje prostor,
jak nabízet některé vysoce kvalitní tradiční české masné výrobky spotřebitelŧm.
Ačkoliv zejména v poslední době jsou viditelné i marketingové snahy o zpestření trhu (Zlatá
chuť jižní Moravy, Regionální potravina apod.) a o posun preferencí spotřebitelŧ k českým
potravinám, mnohdy zejména náročnost výroby, nízká udrţitelnost a vysoká cena těchto
produktŧ masného prŧmyslu sniţuje aţ znemoţňuje jejich širší uplatnění v trţní síti.
Z minulosti zŧstalo zachováno mnoho tradičních postupŧ, na které jsme si dříve zvykli
a příleţitostný návrat k jejich chuti vţdy rádi znovu uvítáme. Pro řeznické mistry není tato
výroba masných specialit ţádným problémem, navíc moderní technologické vybavení jim
dnes tuto výrobu i výrazně usnadňují a současně zabezpečují např. nezbytnou zdravotní
bezpečnost (kontrolou teploty v udírnách apod.). Ačkoliv jednotlivé státy a regiony mají
v tomto ohledu svá specifika, dovolím si říci, ţe napříč Českou a Slovenskou republikou je
jednou z oblíbených masných specialit tradičně uzená vepřová krkovička. Nejen tento, ale
i mnohé jiné tradiční masné výrobky mají pro svou „poctivost― těţké uplatnění na současném
trhu velkých řetězcŧ. Příspěvek se zabývá hledáním moţností, jak na tyto produkty
nezapomnět a alespoň příleţitostně tyto výrobky nabídnout cílovému segmentu zákazníkŧ.
Na základě předchozí spolupráce jsem se začátkem roku 2008 obrátil na Ing. Luďka Šleise,
jednatele firmy PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o., s ţádostí o přípravu masné speciality, která
se stane malým pohoštěním zákazníkŧ v našem stánku na připravované brněnské výstavě
TechAgro. Ačkoliv jsem se přikláněl spíše k nějakému pršutu (s preferencí kotlety nebo
panenky), se slovy „tuk je nositelem chuti― mi byla doporučena právě tradiční uzená libová
krkovička. Její přípravu zabezpečil, dle rodinné tradice převzaté od svého děda a otce,
řeznický mistr firmy, pan František Bauer. Následný ohlas návštěvníkŧ i mých
spolupracovníkŧ v expozici výstavy na tento výrobek byl velmi kladný, a proto se tento
produkt postupně stal tradiční vítanou součástí nabídky pohoštění pro mé zákazníky
i na všech následujících výstavách, jichţ jsem se zúčastnil. Oceňován je především vzhled,
chuť a vŧně, která je dána tradičním postupem výroby. Pro zajištění co nejvyšší zdravotní
nezávadnosti nejsou pouţita ţádná aditiva a je pouţitím jen nezbytné minimum dusitanové
solící směsi (jen na sucho, 20 g na 1 kg masa). Výrobek je zcela bez nástřiku, s pouţitím
výhradně přírodního koření v láku a je klasicky vyuzen (tj. bez dovaření). Určitá „exklusivita―
tohoto produktu přitom spočívá právě ve skutečnosti, ţe tento výrobek není dnes moţné
zakoupit v trţní síti a i dříve běţné samozásobení výrobou z domácích zabíjaček postupně
klesá (a trvalým poklesem stavů prasat chovaných v ČR se zřejmě bude i nadále snižovat).
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Se svolením vedení firmy PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. cituji panem Františkem Bauerem
sdělený postup jeho přípravy tohoto produktu:
„Vyberou se vhodné krkovičky, které se vykostí, zbaví tukového pokrytí a seříznou do
poţadované podoby šrŧtky. Maso se na sucho nasolí 2% dusitanovou solící směsí v přesně
odváţeném mnoţství 20 g směsi na 1 kg masa a uloţí těsně vedle sebe do zrací nádoby.
Po 7 aţ 10 dnech zaleţení v chladném prostředí o teplotě 2 - 5° C se maso zalévá slaným
roztokem, který obsahuje kořenící části: česnek, pepř, nové koření, bobkový list a kuchyňskou
sŧl. Tento lák, který je osolen přibliţně jako je slanost polévky, se převaří, nechá vychladit a
maso se jím následně zaleje. Zalité maso se opět nechá v tomto stavu nejméně 5-6 dní,
přičemţ se mŧţe nechat i aţ tři týdny, pokud nám to jeho stav dovolí. Po celou tuto dobu se
tedy maso musí kontrolovat, aby nenastal nějaký neţádoucí stav a zcela probíhalo poţadované
zrání masa. Po vytaţení z láku je nezbytné zasušení povrchu masa, aby bylo moţno šrŧtky
následně zauzovat. Pro uzení, které trvá 8 aţ 10 hodin, je pouţita buková štěpka. Během uzení
se kontroluje, aby maso bylo s barvou do zlatova a celkově „tak jak má být―. Nezbytné je, aby
teplota v jádře po stanovenou dobu přesáhla 70 -72° C, coţ bylo vţdy během uzení dodrţeno
(pokud by se tak nestalo, je nutné dovaření masa na danou teplotu). Maso je zcela bez
nástřiku, a je nutno předem počítat s hmotnostní ztrátou uzením přibliţné ve výši jedné
třetiny. Uvedený postup přípravy je sice náročný, avšak přináší poţadované vlastnosti
domácího uzeného vepřového masa, jak si ho tradičně připravovala generace našich rodičŧ a
prarodičŧ.―
V loňském roce jsem se na XXXVI. Ingrových dnech na posteru a příspěvkem ve sborníku
semináře zabýval otázkou, zda: „Je vepřové maso tučné a nezdravé?―. Aby tedy z degustací
získané senzorické poznatky mých zákazníkŧ a dalších hostŧ ve stánku byly doplněny i
laboratorními rozbory, poţádal jsem Analytickou laboratoř Katedry speciální zootechniky
České zemědělské univerzity v Praze o provedení analýzy vzorku uzené krkovičky. Ta
stanovila: 39,15 % sušiny + 60,85 % vody (% hm), 158,5 g/kg tuku, 192,9 g/kg dusíkatých
látek a 32,10 g/kg popelovin. Úplný Protokol je k nahlédnutí dnes na posteru a kdykoliv u
autora tohoto sdělení. Je však potřebné vycházet ze skutečnosti, ţe vzhledem k jen jednomu
uvedenému rozboru nemŧţe být tento povaţován za statisticky prŧkazný, ale pouze za
orientační. Navíc, i kdyby byly rozbory provedeny na větším počtu vzorkŧ, hodnoty zŧstanou
především orientačními, neboť zřejmě ani do budoucna nebudou existovat dvě zcela identické
krkovičky a, nejen vzhledem k charakteru této cenné masné partie, se i z jedné šrŧtky
jednotlivě nakrájené plátky mohou svým sloţením i výrazně lišit (viditelně např. obsahem

3. 3. 2011

52

MENDELU

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

intermuskulárního tuku, který však lze i snadno omezit či téměř zcela odstranit). Hodnoty
stanovené laboratoří podají informaci o nutričním sloţení produktu, rozhodující však zŧstává
zejména chutnost tohoto výrobku a vzhledem ke skutečnosti, ţe od přípravy suroviny, přes
výrobu, krájení a balení aţ po distribuci a skladování produktu jsou dodrţena všechna
opatření, nijak se nebojím nabídnout tento výrobek i dětem. Co ještě dodat? Snad
jen měkký chléb a čerstvě nastrouhaný křen.
ZÁVĚR
Tento příspěvek se snaţí nacházet moţnosti přípravy a uplatnění tradičních masných specialit,
které z mnoha dŧvodŧ (velká pracnost, krátká doba údržnosti, vysoká cena atd.) nemohou být
připravovány pro běţné velkoobchodní zásobování. Kromě uvedeného příkladu pouţití
pro návštěvníky v expozici na výstavách je určitě mnoho jiných příleţitostí (firemní akce,
soukromé oslavy, konference apod.), kde nejsou potřebné tuny, ale jen desítky kilogramŧ
produkce. Vzhledem ke krátké době konání těchto akcí není omezená doba pouţitelnosti
překáţkou (navíc ji lze prodloužit použitím vhodných obalů apod.). Čerstvost je naopak
jednou z kladně vnímaných předností a akceptovaná vyšší cena je vyváţena kladným ohlasem
pozvaných

hostŧ.

Řezničtí

mistři

tak

nadále

mohou

prezentovat

svŧj

tradiční

um a konzumenti ochutnají výrobky, na které by bylo škoda zapomenout.

LITERATURA A ZDROJE
ŠLEIS, L.: Ústní telefonické sdělení, 26. ledna 2011
BAUER, F.: Ústní telefonické sdělení, 27. a 28. ledna 2011
Kolektiv Analytické laboratoře KSZ FAPPZ ČZU Praha: Protokol o zkoušce č. 189/2010, 4 s.
http://www.primakv.cz/index.html. Dostupné na www. Staţeno 31. ledna 2011

3. 3. 2011

53

MENDELU

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

Obr. 2: Od roku 1310 je určitě mnohé, na co se dá v tradiční masné výrobě dále navazovat.
PODĚKOVÁNÍ
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MONITORING ZAMĚŘENÝ NA PREVALENCI Listeria monocytogenes
V NĚKTERÝCH POTRAVINÁCH URČENÝCH K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ
V TRŢNÍ SÍTI ČR V ROCE 2010
Lenka Bartošová1, Tibor Simonics2
1

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno,

2

BEL/NOVAMANN International s.r.o, Komjaticka 73, 940 63 Nové Zámky, Slovensko

ABSTRACT
Monitoring Czech Agriculture and Food Inspection Authority was performed according to
Commission Decision 2010/678/EU at retail level of the Czech Republic in 2010. The EFSAECDC reports showed that the highest proportions of non-compliance with the Listeria
monocytogenes criteria were registered in ready-to-eat cheese and in ready-to-eat fishery and
heat-treated meat products. Therefore the prevalence and level of Listeria monocytogenes
contamination in ready-to-eat fishery products, cheeses and heat treated meat products should
be estimated at the retail level in all Member States. The growth of L. monocytogenes in a
ready-to-eat product is influenced significantly by the pH, water activity and storage
temperature of the product. Sixty samples in each of three ready-to-eat food categories
(smoked fish, soft or semi-soft cheeses and packed heat-treated meat products) were taken
within 12 months. For all three tested categories, in 11 out of 180 samples (6, 1%) the
pathogen was detected in 25 g. L. monocytogenes positive samples were found in the category
ready-to-eat packaged smoked fish (9/60). Cheeses showed a 3, 3% (2/60) prevalence of the
pathogen. For both food categories, the number per gram never exceeded 100 CFU
L. monocytogenes (limit set out in EU Regulation 2073/2005). In the category packaged heattreated meat products, none of the 60 investigated samples were contaminated by
L. monocytogenes. Of 60 smoked fish samples (8 of which were initially positive in 25 g)
which were stored for 2-3 weeks at 4 degrees C, numbers exceeding 100 CFU/g were found in
none of the samples after storage until the end of the shelf-life. Based on our data, for smoked
fish, cheeses and packaged heat-treated meat products, the appropriate formulation and
storage conditions based upon hurdle technology could guarantee no growth of
L. monocytogenes throughout the shelf-life.
Keywords: contamination, food safety, pathogenic bacteria, pH, aw
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MATERIÁL A METODY
V rámci monitoringu bylo odebráno celkem 180 vzorkŧ určených k přímé spotřebě (ready-toeat, RTE). Vzorky balených uzených ryb byly tvořeny 2 jednotkami (podvzorky). V prŧběhu
12 měsícŧ bylo odebráno 2 x 60 vzorkŧ uzených ryb, 60 vzorkŧ sýrŧ a 60 vzorkŧ masných
výrobkŧ. Kaţdý měsíc bylo odebráno 15 vzorkŧ.
Plán odběru vzorkŧ byl, podle poţadavkŧ Komise, zaloţen na vícestupňové koncepci:
i) Odběr vzorkŧ probíhal v osmi největších městech ČR: Praha (45 vzorkŧ), Brno (27),
Ostrava (24), Plzeň (18), Olomouc (18), Liberec (18), České Budějovice (15) a Hradec
Králové (15), coţ představuje 23,6% z celkové populace ČR.
ii) Vzorky byly prŧběţně odebírány v trţní síti supermarketŧ, hypermarketŧ a diskontŧ osmi
obchodních řetězcŧ, které pokrývaly 83% trhu s potravinami.
iii)V rámci monitoringu byly v konkrétním obchodním řetězci odebírány vzorky na základě
seznamŧ, které byly vytvořeny ve spolupráci s řetězci podle obratu zboţí a zahrnovaly v
kaţdé ze tří sledovaných kategorií potravin minimálně 15 nejčastěji prodávaných potravin.
Všechny odebrané vzorky byly analyzovány podle norem ČEN EN ISO 112090-1 (metoda
prŧkazu

L. monocytogenes)

a

ČSN EN ISO 112090-2

(metoda

stanovení

počtu

L. monocytogenes) a na konci data pouţitelnosti (DP) resp. data minimální trvanlivosti
(DMT) byly zhodnoceny i senzoricky. V případ uzených ryb byl jeden z podvzorkŧ vyšetřen
do 24 hodin po příjezdu do laboratoře metodami prŧkazu a stanovení počtu L. monocytogenes
a navíc na stanovení pH (podle normy ČSN EN ISO 2917) a stanovení aktivity vody (podle
normy ČSN EN ISO 21807). Druhý podvzorek byl uchováván v laboratoři do konce DP resp.
DMT při teplotě do 4oC.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z celkem 180 odebraných vzorkŧ, které byly tvořeny 240 podvzorky, výsledky potvrdily
výskyt L. monocytogenes u lososŧ uzených studeným kouřem (3,9%), makrel (1,1%) a u sýrŧ
zrajících pod mazem (1,1%), které podle zpráv EFSA-ECDC patří k rizikovým komoditám.
Ani

v

jednom

případě

zjištěné

počty

L. monocytogenes

nepřekročily

limit

≥100 KTJ/g potraviny (kritérium bezpečnosti), který stanovuje pro výrobky uvedené na trh
nařízení Komise č. 2073/2005, ve znění pozdějších předpisŧ.
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Ve srovnání s běţnou kontrolou SZPI, kdy byly v minulosti zaznamenány na úrovni
maloobchodu nadlimitní nálezy L. monocytogenes v komoditě potravin tepelně opracované
masné výrobky, nebyly v rámci této studie zjištěny ţádné pozitivní vzorky.

Z hlediska nařízení Komise č. 2073/2005, v platném znění, patřily všechny odebrané vzorky
balených uzených ryb mezi potraviny určené k přímé spotřebě, které podporují rŧst
L. monocytogenes (nebyly splněny podmínky pro RTE potraviny nepodporující rŧst
tzn. pH ≤ 4,4 nebo aw ≤ 0,92 resp. pH ≤5,0 a aw ≤ 0,94). Nicméně, naměřené hodnoty
fyzikálně-chemických inhibitorŧ spolu s nízkou teplotou skladování (< 8oC) zřejmě
představovaly dostatečnou bariéru potlačující rŧst L. monocytogenes. Kromě jednoho lososa,
zjištěné počty L. monocytogenes jak při první analýze po příjezdu do laboratoře, tak i při
druhé analýze na konci DP byly < 10 KTJ/1g potraviny, ve výrobcích tedy nedocházelo k
jejich namnoţení.
Kromě fyzikálně-chemických faktorŧ představují dostatečnou bariéru i výrobci relativně nově
pouţívaná „probiotika― např. FARGO 37. Význam aplikace FARGO 37 spočívá především v
tom, ţe utilizuje substrát a tím obírá L. monocytogenes o zdroj ţivin. Pediococcus acidilactici
(FARGO 37) kromě jiného produkuje kyselinu mléčnou a pediocín, který má bakteriostatické
aţ bakteriocidní (smrtící) účinky na L. monocytogenes.
V rámci technologie zpracování RTE potravin sledovaných kategorií se statisticky významně
(p<0,01) uplatnilo na zvýšeném počtu výskytu L. monocytogenes pozitivních výrobkŧ pouze
uzení studeným kouřem. Vliv krájení RTE výrobkŧ na výskyt L. monocytogenes nebyl
statisticky významný u sýrŧ a tepelně opracovaných masných výrobkŧ. U balených uzených
ryb však ano.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledkŧ lze konstatovat, ţe v případě sledovaných kategorií výrobkŧ
určených k přímé spotřebě, které byly zabaleny u výrobce, jsou na úrovni trţní sítě ČR
dodrţována kritéria bezpečnosti pro Listeria monocytogenes.
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SOUHRN
Monitoring Státní zemědělské a potravinářské inspekce na úrovni trţní sítě, který proběhl v
roce 2010, byl sestaven na základě poţadavkŧ vyplývajících z Rozhodnutí Komise
2010/678/EU. Zprávy EFSA-ECDC ukázaly, ţe nejmenší míra dodrţování kritérií týkajících
se Listeria monocytogenes byla zaznamenána u sýrŧ určených k přímé spotřebě a u produktŧ
rybolovu a tepelně opracovaných masných výrobkŧ určených k přímé spotřebě. Z těchto
dŧvodŧ Komise rozhodla, ţe prevalence Listeria monocytogenes a míra kontaminace
produktŧ rybolovu, sýrŧ a tepelně opracovaných masných výrobkŧ určených k přímé spotřebě
touto bakterií musí být vyhodnocovány harmonizovaným a srovnatelným zpŧsobem pomocí
koordinovaného programu sledování na úrovni maloobchodu ve všech členských státech. Rŧst
Listeria monocytogenes ve výrobcích určených k přímé spotřebě výrazně ovlivňuje pH, vodní
aktivita a teplota skladování výrobku, proto byly sledovány i tyto fyzikálně-chemické faktory.
V rámci kaţdé ze tří sledovaných kategorií potravin určených k přímé spotřebě (balené ryby
uzené za tepla či za studena; měkké a poloměkké sýry; balené tepelně opracované masné
výrobky) bylo během 12 měsícŧ odebráno 60 vzorkŧ. Z celkem 180 odebraných vzorkŧ bylo
zjištěno 11 pozitivních (6,1%), z toho 9 pozitivních vzorkŧ bylo zjištěno v kategorii potravin
uzené ryby a 2 vzorky v kategorii měkké a poloměkké sýry. Mezi tepelně opracovanými
masnými výrobky nebyl zjištěn ţádný vzorek kontaminovaný L. monocytogenes. Ani v
jednom případě zjištěné počty L. monocytogenes nepřekročily limit ≥100 KTJ/g potraviny
(kritérium bezpečnosti), který stanovuje pro výrobky uvedené na trh nařízení Komise č.
2073/2005, v platném znění. V případě 60 vzorkŧ uzených ryb byly vzorky testovány jak po
příjezdu do laboratoře, tak na konci doby pouţitelnosti. U osmi vzorkŧ uzených ryb byla
L. monocytogenes detekována ve 25 g při analýzách po příjezdu do laboratoře. Během
2-3 týdenního skladování vzorkŧ při 4oC do konce data pouţitelnosti, nedošlo k nárŧstu
L. monocytogenes nad limit ≥ 100 KTJ/g v ţádném z těchto sledovaných vzorkŧ. Naopak, u
tří lososŧ nebyla na konci doby trvanlivosti potvrzena přítomnost L. monocytogenes.
Na základě zjištěných výsledkŧ lze konstatovat, ţe v případě uzených ryb, sýrŧ a tepelně
ošetřených masných výrobkŧ zabalených výrobci, představuje nízká teplota skladování spolu
s

vhodnými

fyzikálně-chemickými

inhibitory dostatečnou

bariéru

potlačující

rŧst

L. monocytogenes během doby pouţitelnosti.
Klíčová slova: kontaminace, bezpečnost potravin, patogenní bakterie, pH, aw
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MNOŢSTVÍ A SLOŢENÍ TUKŦ VYBRANÝCH ZÁSTUPCŦ HMYZU
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ABSTRACT
During the last 10 years there has been growing interest in entomophagy all around the world
and in Czech Republic as well. Many researches were done to determine the nutritional value
of insect species bred in Czech Republic. This work presents the results of fat content
analyses in mealworm (Tenebrio molitor), superworm (Zophobas morio) and field cricket
(Gryllus assimilis). Analyses done during the years 2003-2010 showed quite high percentage
of fat in insect bodies, but also great differences in contents of fatty acids. Especially content
of essential fatty acids (omega 3, 6, 9) fluctuates considerably, however it is not caused only
by the feeding ration rich in essential fatty acids – crushed seeds of Salvia hispanica. To
specify the reason of this fluctuation more precisely it is necessary to carry out further
analyses, so the reason and content interval can be stated.
Keywords: entomophagy, Tenebrio molitor, Zophobas morio, Gryllus assimilis
MATERIÁL A METODY
Pro sledování obsahu mastných kyselin a ověření základní hypotézy ţe sloţení a mnoţství
tuku u hmyzu lze ovlivnit sloţením krmné dávky byly vybrány 3 druhy hmyzu, běţně
chovaného v podmínkách České republiky, a sice potemník moučný (Tenebrio molitor)
(Coleoptera), potemník brazilský (Zophobas morio) (Coleoptera) a crček stepní (Gryllus
assimilis) (Orthoptera). Hmyz byl získán od soukromého chovatele. Jednotlivé druhy hmyzu
byly krmeny po skupinách otrubami, šalvějí španělskou a směsí obou komodit v poměru 1:1,
do pokusných nádob bylo odváţeno vţdy 100 g hmyzu a 50 g krmiva, přičemţ krmení bylo
pravidelně doplňováno kaţdý druhý den. Dále byly hmyzu podávány kousky jablka pro
doplnění potřeby vody. Pro kaţdý druh krmení byly zaloţeny 3 pokusné nádoby. Po sedmi
dnech byl pokus ukončen a hmyz separovaný od zbytkŧ krmiva byl předán do laboratoří
ústavu technologie potravin na AF Mendelu v Brně, kde byl proveden rozbor tuku.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Procenticky nejméně tuku obsahoval druh Tenebrio molitor, a sice při krmení otrubami 9,64
% ze sušiny, při krmení směsí otrub a šalvěje 7,45 % a při krmení šalvějí 10,75 %. Gryllus
assimilis měl celkové mnoţství tuku vyšší – 14,01 %, 18,94 % a 19,23 %. Jednoznačně
největší procentické zastoupení tuku v sušině bylo zjištěno u druhu Zophobas morio, a sice
38,32 %, 43,18 % a 40,54 %. Podíl jednotlivých mastných kyselin se také u jednotlivých
druhŧ hmyzu výrazně lišil. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 1 současně s hodnotami
naměřenými dalšími autory u stejných nebo příbuzných druhŧ hmyzu.
Tab. 1: Srovnání obsahu vybraných druhŧ mastných kyselin ve sledovaných druzích hmyzu
[% z celkového tuku]
A

B

C

D

E

F

G

H

I

O

G

Ga

Tm

Tm

Tm

Za

Zm

Zm

0,53

1,77

2,16

2,70

0,49

3,09

0,63

SAFA
Myristová 14:0

0,614 0,61

Palmitová 16:0

26,13 18,48 28,33 6,76

17,09 20,03 29,83 15,18 32,07

3
Stearová18:0

7,221 0,79

6,20

1,46

2,91

4,43

15,01 2,38

7,7

Arachová 20:0

0,153 0,91

4,70

0,08

-

0,50

0,24

0,12

2,7

Palmitolejová 16.:

2,120 0,91

1,67

1,51

2,61

0,80

1,18

2,86

1,23

Olejová 18:1

27,99 19,39 17,50 19,77 39,96 30,60 41,74 39,52 35,93

MUFA

8
PUFA
Linolová18.: n6

33,35 33,33 40,67 8,51

9,13

41,23 10,61 29,17 19,73

2
Linolenová 18:3

1,538 1,21

0,0

0,11

0,37

0,0

0,18

1,31

0,0

Arachidonová 20:4n6

0,229 -

0,0

-

-

0,0

0,02

-

0,00

EPA 20:5n3

0,156 -

0,0

-

-

0,0

0,04

-

0,00

DHA 22:6n3

0,621 -

0,0

-

-

0,0

-

-

0,00

Vysvětlivky k tabulce:
A,C,F,I - vlastní výsledky

O – Orthoptera - směs

D- Aguilar-Miranda et al., 2002

G – Gryllus spp.

B,E,H - Finke, 2001

Ga – Gryllus assimilis
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G - Howard a Stanley-Samuelson, 1996

Tm – Tenebrio molitor

Za – Zophobas atratus
Zm – Zophobas morio
Naše výsledky se ve většině naměřených hodnot odlišují od výsledkŧ jiných autorŧ, ale
odlišnosti jsou také u našich měření příbuzných druhŧ hmyzu – skupina Orthoptera a Gryllus
assimilis. Jako základní příčinu těchto rozdílŧ lze definovat rozdílné podmínky chovu
a především krmné dávky. Zatímco v našich laboratorních podmínkách byl hmyz chován na
otrubách (Tab. 1, sloupce C,F,I), sledování ve sloupci A bylo provedeno na hmyzu
odchyceném v přírodě (Kráčmar et al., 2006), hmyz ve sloupcích B,E,G,H byl chován na
rŧzných druzích obilných šrotŧ (Finke, 2002) a mouční červi sledovaní ve sloupci D byli
krmeni kukuřičným šrotem, tvrdým pečivem rŧzného druhu a zeleninou (Aguilar-Miranda et
al., 2002). Tyto výsledky tedy zcela potvrzují předpoklad moţnosti ovlivnění výsledné
skladby hmyzu, a tím i tukŧ podle poţadavkŧ na sloţení výsledné komodity. Hmyzu v našem
sledování byla nabídnuta drcená semena šalvěje španělské jako unikátního zdroje esenciálních
mastných kyselin.

Změnu v podílu zastoupení nasycených (SAFA), mononenasycených

(PUFA) a polynenasycených (PUFA) mastných kyselin uvádí Tab. 2.
Tab. 2: Porovnání rozdílu v poměru SAFA:MUFA:PUFA při rozdílném sloţení krmné dávky
Druh hmyzu

Tenebrio molitor

Zophobas morio

Gryllus assimilis

3. 3. 2011

Druh krmení

Poměr

SAFA

MUFA

PUFA

%

%

%

z celk.

z celk.

z celk.

tuku

tuku

tuku

otruby

27,66

31,4

41,23

3:3:4

šalvěj

18,03

18,13

62,34

2:2:6

směs 1:1

19,44

22,17

58,5

2:2:6

otruby

43,1

37,16

19,73

4:4:2

šalvěj

42,96

31,27

25,91

4:3:3

směs 1:1

42,06

33,7

24,23

4:3:3

otruby

39,76

19,17

40,67

4:2:4

šalvěj

27,7

13,3

59,06

3:1:6

směs 1:1

30,67

13,6

61,7

3:1:6
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Optimální poměr SAFA:MUFA:PUFA bývá uváděn 3:5:2. Ţádná sledovaná skupina v našem
pokusu nevykazuje tyto ideální hodnoty, nejblíţe je Zophobas morio krmený otrubami.
Výsledky však ukazují výrazné rozdíly mezi hmyzem krmeným pouze otrubami a hmyzem
krmeným 100% šalvějí španělskou. Naopak téměř shodné konkrétními hodnotami a zcela
shodné poměrem SAFA:MUFA:PUFA jsou výsledky při krmení 100% šalvějí a směsí šalvěje
s otrubami. Je tedy zřejmé, ţe zvyšování podílu krmiva s vysokým podílem určité látky má
význam jen do určité koncentrace této látky v krmivu, na vyšší koncentrace jiţ hmyz
nereaguje, a to u všech tří námi sledovaných druhŧ. Nejméně výrazná reakce na krmení
šalvějí byla u druhu Zophobas morio, naopak druhy Tenebrio molitor a Gryllus assimilis
zareagovaly výrazně.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledkŧ lze konstatovat, ţe obsah tuku u jednotlivých druhŧ hmyzu
poměrně kolísá a navíc lze jeho mnoţství a sloţení ovlivnit přidáním krmných aditiv.
Vzhledem k tomu, ţe se v České republice postupně zvyšuje počet druhŧ komerčně
chovaného hmyzu, lze předpokládat, ţe po sériích cílených pokusŧ o pozitivní ovlivnění
sloţení tuku bude moţné cíleně vyuţívat určitých druhŧ hmyzu pro doplnění chybějících
mastných kyselin v jídelníčku člověka a dále s hmyzem pracovat

jako s kvalitní

potravinářskou surovinou.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na
jejich uţitkovost a kvalitu potravinových produktŧ (Mendelu Brno, IGA č. 8/2010).

SOUHRN
Tato práce předkládá výsledky rozboru tukŧ u potemníka moučného (Tenebrio monitor),
potemníka brazilského (Zophobas morio) a cvrčka stepního (Gryllus assimilis). Cílem práce
bylo sledování obsahu mastných kyselin a ověření základní hypotézy ţe sloţení a mnoţství
tuku u hmyzu lze ovlivnit sloţením krmné dávky. Jednotlivé druhy hmyzu byly krmeny
otrubami, šalvějí španělskou a směsí obou komodit v poměru 1:1. V prŧběhu rozborŧ byly
zjištěny poměrně vysoké procentuální podíly tuku v tělech hmyzu, ale také výrazné rozdíly
v obsahu jednotlivých druhŧ mastných kyselin. Jako základní příčinu těchto rozdílŧ lze
definovat rozdílné podmínky chovu a především rozdílné sloţení krmné dávky. Z dalších
výsledkŧ je dále zřejmé, ţe zvyšování podílu krmiva s vysokým podílem určité látky má
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význam jen do určité koncentrace této látky v krmivu, na vyšší koncentrace jiţ hmyz
nereaguje. Na základě uvedených výsledkŧ lze konstatovat, ţe obsah tuku u jednotlivých
druhŧ hmyzu poměrně kolísá a navíc lze jeho mnoţství a sloţení ovlivnit přidáním krmných
aditiv. Vzhledem k tomu, ţe se v České republice postupně zvyšuje počet druhŧ komerčně
chovaného hmyzu, lze předpokládat, ţe bude výhledově moţné cíleně s hmyzem pracovat
jako s kvalitní potravinářskou surovinou.
Klíčová slova: entomofágie, Tenebrio molitor, Zophobas morio, Gryllus assimilis
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POROVNÁNÍ PARAMETRŦ BARVY SVALOVINY KURA A BAŢANTA
Eliška Dračková1, Martina Lichovníková1, Robert Gál2, Jan Šubrt1
1

Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

2

Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí

T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín

ABSTRACT
The differences in colour parameters of chicken meat (Gallus gallus) and common pheasant
(Phasianus colchicus) were evaluated in this study. These parameters were measured using
a spectrophotometer Konica Minolta CM - 2600d depending on the species, the sex and the
type of muscle. Colour parameters of breast and thigh muscles were observed. The values of
system CIELab (L*- lightness, a* - redness, b*- yellownesss, C*- chroma and h - hue) were
evaluated. The age of poultry was from 360 to 540 days (chickens) and 173 days (pheasants).
The breeds such as Phasianus colchicus and Rhode Island Red and two hybrids of laying hens
such as Moravia BSL and Moravia Barred were used in this observation. The average weight
was 1.17 kg in pheasants and 2.74 kg in chickens. Pheasants were kept in free range and
chickens were kept in the cage system. Breast muscles were always lighter than thigh muscles
in both chickens and pheasants and the influence of sex was not statistically significant.
Statistically highly significant (P<0.01) difference was in meat colour of thigh muscles
between hens and rousters. Breast muscles had darker colour in pheasants (L* = 46.14) than
in chickens (L* = 53.88).
Keywords: meat colour, system CIELab, Phasianus colchicus, chickens, sex
MATERIÁL A METODY
Do pokusu byly vybrány druhy baţant obecný (Phasianus colchicus) a kur plemene
Rodajlendka červená (RIR) a 2 uţitkové typy slepic: Moravia BSL a Moravia Barred. Drŧbeţ
byla rozdělena podle pohlaví do skupin po 10 kusech, jen plemenných kohoutŧ (RIR) bylo 5
kusŧ. Slepice byly krmeny krmnou směsí pro nosnice a kohouti krmnou směsí pro plemennou
drŧbeţ. Baţanti byli krmeni kompletní krmnou směsí pro baţantí kuřata BŢ1, BŢ2 a BŢ3.
Věk sledované drŧbeţe se pohyboval v rozmezí od 360 do 540 dnŧ (kur) a baţanti byli
odstřeleni ve věku 173 dnŧ. Prŧměrná hmotnost baţantŧ byla 1,17 kg a kura 2,74 kg. Baţanti
byli chováni ve voliérách (baţantnice Svatobořice – Mistřín) a kur v klecovém systému.
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V pokusu byly u obou druhŧ analyzovány vzorky prsní (M. pectoralis major) a stehenní (M.
biceps femoris) svaloviny. Ve vzorcích prsní a stehenní svaloviny byly vyhodnoceny rozdíly
parametrŧ barvy masa v systému CIELab, kde sledujeme světlost masa (L*), podíl červeného
(a*) a ţlutého (b*) spektra, hodnoty sytosti (C*) a odstínu (h) měřené spektrofotometrem
Konica Minolta CM – 2600d. Změny sledovaných ukazatelŧ byly hodnoceny v závislosti
na faktorech pohlaví, druhu a typu sledované svaloviny. Vzorky svaloviny byly měřeny
24 hodin po poráţce a vykrvení kura a u baţanta 72 hodin bez vykrvení, protoţe baţanti byli
odloveni na honu. Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu STATISTICA 8.0.
promocí analýzy variance s pevnými efekty – druh (Di), pohlaví (POj) a typ svaloviny (Sk).
Prŧkaznost rozdílu byla stanovena na úrovni 95 % a 99 % za pouţití HSD testu při nestejných
N. Tvar rovnice výpočtu:
Yijkl = μ + Di + PO j + Sk+ eijkl
VÝSLEDKY A DISKUZE
Prsní svalovina slepic a kohoutŧ (tabulka 1) kura nebyla statisticky prŧkazná pro parametr
světlosti (L*), podíl ţlutého spektra (b*) a hodnotu sytosti (C*). BÍZKOVÁ et al. (2009)
zjistili u kuřat ROOS 308 statisticky významné rozdíly mezi pohlavím pouze u hodnoty L*
v prsní svalovině. Také SALÁKOVÁ et al. (2009) uvádí signifikantní rozdíl (P<0,01) u prsní
svaloviny v závislosti na pohlaví. Oproti tomu podíl červeného spektra (a*) a hodnota odstínu
(h) mezi pohlavím kura vykazovaly vysoce signifikantní rozdíly na úrovni 99 %. Pro zvolené
parametry barvy prsní svaloviny nebyly mezi slepicemi a kohouty baţanta obecného zjištěny
statisticky významné rozdíly. Námi stanovená hodnota světlosti (L*) v prsní svalovině
kohoutŧ baţanta byla 46,34  2,26. KUZNIACKA et al. (2007) dospěli k obdobným
výsledkŧm u hodnot L*, které se pohybovaly v rozmezí 43 – 47. Zatím co HOFBAUER et al.
(2010) hodnotili v prsní svalovině kohoutŧ baţanta vyšší světlost (54  4,50).
Stehenní svalovina slepic a kohoutŧ kura i baţanta vykazovala statisticky významné diference
(P<0,01) pro parametr světlosti (L*) a hodnotu odstínu (h). Podíl červeného spektra (a*)
stehenní svaloviny mezi pohlavím kura vykazoval vysoce signifikantní rozdíly (1,13  1,93
slepice a 7,02  1,96 kohouti) - P<0,01, u baţanta byly rozdíly jen prŧkazné (slepice 2,08 
1,49 a kohouti 3,98  1,88) - P<0,05. Podíl ţlutého spektra (b*) mezi pohlavím kura a baţanta
nebyl statisticky prŧkazný. Vysoce statisticky významná diference (P<0,01) byla zjištěna
u stehenní svaloviny mezi slepicemi (9,10) a kohouty (10,74) jen u kura pro hodnotu sytosti
(C*), ale u tohoto typu svalŧ baţantŧ nebyl vliv pohlaví prokázán. GALLAS et al. (2009)
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nezaznamenali statisticky významné rozdíly v barvě v prsní svalovině slepic a kohoutŧ
baţanta, ale u barvy stehenní svaloviny zjistili významné rozdíly ve světlosti a podílu
červeného spektra barvy.
Tab. 1: Parametry barvy prsní a stehenní svaloviny podle pohlaví u kura a baţanta
Parametry barvy
Pohlaví
n
Sval
L*
a*
b*
C*
Druh

h

x

55,44
-2,85K 7,97
8,48
109,72 K
sx
3,22
0,58
1,13
1,14
3,80
Slepice
10
1
-1,89
10,42
10,80
114,99
max. 60,59
(S)
48,96
-3,61
6,82
7,15
104,44
min.
S
x
52,31
-1,73
7,79
8,01
102,88 S
sx
1,88
0,61
0,85
0,74
5,20
Kohouti
5
1
-0,66
9,01
9,04
108,00
max. 54,68
(K)
49,94
-2,16
6,65
6,99
94,16
min.
Kur
K
K
K
50,06
1,13
8,83
9,10
83,55 K
x
sx
2,56
1,93
1,14
1,09
13,12
Slepice
10
2
3,97
10,55
10,74
115,05
max. 53,26
(S)
-3,21
6,88
7,59
66,78
min. 44,69
39,72 S
7,02 S
7,96
10,74 S 49,20 S
x
sx
3,40
1,96
0,70
0,88
10,09
Kohouti
5
2
9,52
8,72
11,73
60,24
max. 43,49
(K)
4,76
6,86
9,60
35,77
min. 35,23
x
45,93
1,61
7,03
7,28
76,78
sx
3,35
0,92
0,91
0,84
7,86
Slepice
10
1
52,05
3,05
8,32
8,33
87,61
max.
(S)
0,31
5,46
5,83
63,66
min. 41,24
x
46,34
2,23
7,57
7,93
73,66
sx
2,26
0,84
1,21
1,24
5,70
Kohouti
10
1
51,48
3,40
9,99
10,14
80,08
max.
(K)
1,08
5,57
5,69
65,75
min. 43,93
Baţanti
K
K
x
43,74
2,08
7,25
7,65
74,72 K
sx
2,99
1,49
1,57
1,73
9,91
Slepice
10
2
4,78
9,85
10,19
88,91
max. 47,45
(S)
0,12
5,67
5,80
56,05
min. 37,99
S
S
x
40,20
3,98
6,49
7,73
59,28 S
sx
2,89
1,88
1,61
2,06
10,31
Kohouti
10
2
8,14
8,66
11,09
77,90
max. 43,72
(K)
1,14
4,02
4,68
42,73
min. 36,10
Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami kura a baţanta: K, S = P<0,01, k, s = P<0,05
1 – prsní svalovina, 2 – stehenní svalovina

Významnost rozdílŧ prŧměrŧ, v závislosti na druhu svalu a shodném pohlaví, mezi kurem a
baţantem popisuje tabulka 2. U prsní svaloviny mezi slepicemi kura a baţanta i mezi kohouty
kura a baţanta byly prokázány vysoce významné rozdíly (P<0,01) pro parametry světlosti
(L*), podílu červeného spektra (a*) a hodnoty odstínu (h). Zatímco, podíl ţlutého spektra (b*)
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nevykazoval statistickou diferenci. Prŧkazné signifikantní rozdíly (P<0,05) byly zjištěny mezi
slepicemi (8,48 kur a 7,28 baţant), ale mezi kohouty nebyly rozdíly významné.
Ve stehenní svalovině byl parametr světlosti (L*) vysoce prŧkazný mezi slepicemi kura
(50,06) a baţanta (43,74), ale neprŧkazný mezi kohouty. Prŧkazné rozdíly (P<0,05) mezi
slepicemi byly zjištěny pro hodnotu podílu ţlutého spektra b* (8,83 kur a 7,25 baţant) a
sytosti (C*). Podíl červeného spektra (a*) a hodnota odstínu (h) nevykazoval významné
diference mezi slepicemi. Mezi kohouty byl zjištěn prŧkazný rozdíl (P<0,05) pro parametry
podílu červeného spektra (a*) a sytosti (C*), ale u hodnoty podílu ţlutého spektra a odstínu
prŧkaznost nebyla prokázána.
Tab. 2: Statistická významnost rozdílŧ prŧměrŧ mezi kurem a baţantem (pohlaví, svalovina)
Významnosti rozdílu x
Svalovina
Pohlaví
Druh
n
L*
a*
b*
C*
h
kur
10
**
**
ns
*
**
Slepice
baţant
10
**
**
ns
*
**
Prsní
kur
5
**
**
ns
ns
**
Kohouti
baţant
10
**
**
ns
ns
**
kur
10
**
ns
*
*
ns
Slepice
baţant
10
**
ns
*
*
ns
Stehenní
kur
5
ns
*
ns
*
ns
Kohouti
baţant
10
ns
*
ns
*
ns
** = P<0,01; * = P<0,05; ns = P>0,05
ZÁVĚR
Z výsledkŧ analýz barvy vyplývá, ţe prsní svalovina baţanta i kura je vţdy světlejší (L*) neţ
stehenní (vliv anatomického sloţení svalu a profilu typŧ svalových vláken) a vliv u obou
hodnocených pohlaví není statisticky prŧkazný. U stehenní svaloviny (L*) je vysoce
statisticky prŧkazný rozdíl (P0,01) mezi slepicemi a kohouty. Dále mŧţeme konstatovat, ţe
prsní svalovina baţanta (ø obou pohlaví) vykazovala tmavší barvu (L* = 46,14) neţ svalovina
kura (L* = 53,88). Výsledky parametrŧ barvy masa jsou u zvolených druhŧ drŧbeţe
ovlivněny několika faktory, z nichţ nejvyšší význam má nestejné zastoupení jednotlivých
typŧ svalových vláken (prsní a stehenní svalovina) a poţadavkem na vykrvení těl u jatečné
drŧbeţe a zvěřiny. Baţantí maso celkově vykazuje vyrovnanější ukazatele barvy (podle typŧ
svalŧ) neţ maso kura, kde je patrný větší rozdíl mezi barvou prsní a stehenní svaloviny.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla zpracována s podporou projektu IGA TP2/2010 AF MENDELU.
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SOUHRN
V pokusu byly vyhodnoceny rozdíly parametrŧ barvy masa kura a baţanta obecného měřené
spektrofotometrem Konica Minolta CM – 2600d v závislosti na druhu, pohlaví a typu
zvoleného svalu. Parametry barvy byly hodnoceny u prsní a stehenní svaloviny. Byly
sledovány hodnoty v systému CIELab. Věk sledované drŧbeţe se pohyboval v rozmezí
od 360 do 540 dnŧ (kur) a baţanti byli odloveni ve věku 173 dnŧ. Do pokusu byly vybrány
druhy baţant obecný (Phasianus colchicus) a kur (Gallus gallus). U kura jsme sledovali
plemeno Rodajlendka červená a 2 uţitkové typy slepic: Moravia BSL a Moravia Barred.
Prŧměrná hmotnost baţantŧ byla 1,17 kg a kura 2,74 kg. Baţanti byli chováni ve voliérách a
kur v klecovém systému. Z výsledkŧ vyplývá, ţe prsní svalovina baţanta i kura je vţdy
světlejší (L*) neţ stehenní a vliv u obou hodnocených pohlaví není statisticky prŧkazný.
U stehenní svaloviny je u L* vysoce statisticky prŧkazný rozdíl (P0,01) mezi slepicemi a
kohouty. Dále mŧţeme konstatovat, ţe prsní svalovina baţanta vykazovala tmavší barvu (L*
= 46,14) neţ svalovina kura (L* = 53,88).
Klíčová slova: barva masa, systém CIELab, kur, bažant obecný, pohlaví
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UVÁDZANIE SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA NA SLOVENSKÝ
TRH, VÝSLEDKY SLEDOVANIA MIKROBIOLOGICKEJ KVALITY
SUROVÉHO MLIEKA V SIETI MLIEČNYCH AUTOMATOV
Vladimír Foltys1, Katarína Kirchnerová1, Martina Vršková1, Fridolín Pokorný2
1

Ústav výţivy, CVŢV Nitra

2

ŠVPS SR

ABSTRACT
Direct sale of raw cow‘s milk is legislatively controlled by the Statutory Order SK No
352/2009 L.D., which set the hygienic demands on direct sale and supply of products of
animal origin.
At present are working approximately 170 milk slot machines in Slovakia. About 250 l of raw
cow‘s milk is sold from one machine daily.
Monitoring showed that the microbiological quality of milk sold in slot machines is on
average 34 000/ml expressed in TBC. Results of SCC represent the value 250 000/ml milk.
Milk slot machines for direct sale must carry a label to inform the consumer about the
possibility how to treat the milk, expiry date, storage conditions. There must be the name and
address of the primary producer and address of the farm as well.
Besides the control performed by the State Veterinary and Food Administration, the primary
producers must perform own controls at milk removal, and control the presence of pathogens
at least two times a year.
This article was written on the basis of work realised within the project ―CEGEZ No
26220120042‖, supported by the operational programme Research and Development financed
from the European Regional Development Fund.
Keywords: raw cow's milk, milk slot machines, microbiological quality of milk sold
MATERIÁL A METÓDY
Na predaj surového kravského mlieka sa v Slovenskej republike vzťahujú nasledovné
legislatívne poţiadavky:


Nariadenie komisie (ES) č. 1662/2006 zo 6. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú
osobitné hygienické predpisy pre potraviny ţivočíšneho pôvodu
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Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 352 z 19. augusta 2009, ktorým sa
ustanovujú hygienické poţiadavky na priamy predaj a dodávanie malého mnoţstva
prvotných produktov ţivočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne
ţijúcej zveri a zveriny z nej



Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o
hygiene potravín príloha II, kapitola III a IV

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Predaj surového kravského mlieka na priamy konzum prostredníctvom mliečneho automatu je
charakterizovaný nasledovnými poţiadavkami z pohľadu Štátnej veterinárnej správy SR
a Úradu verejného zdravotníctva SR:
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1662/2006 zo 6. novembra 2006
I. ZDRAVOTNÉ POŢIADAVKY NA PRODUKCIU SUROVÉHO MLIEKA
1. Surové mlieko musí pochádzať od zvierat:


ktoré neprejavujú ţiadne príznaky infekčných chorôb prenosných mliekom na ľudí;



ktoré sú v dobrom celkovom zdravotnom stave, neprejavujú ţiadne príznaky chorôb,
ktoré môţu mať za následok kontamináciu mlieka a najmä netrpia ţiadnymi
infekciami pohlavného ústrojenstva s výtokom, ani enteritídou s hnačkou a horúčkou
alebo rozpoznateľným zápalom vemena;



ktoré nemajú ţiadne poranenie vemena, ktoré by mohli ovplyvniť mlieko a mledzivo;



ktorým neboli podané ţiadne nepovolené látky alebo produkty alebo ktoré neboli
podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle smernice 96/23/ES



ktorým boli po podaní povolených produktov alebo látok dodrţané ochranné lehoty
predpísané pre tieto produkty alebo látky.

2. Surové mlieko musí pochádzať od kráv, ktoré patria do stáda


bez brucelózy alebo úradne bez brucelózy



úradne bez tuberkulózy



nesmie pochádzať od kráv, ktoré sa nachádzajú v ohniskách kliešťovej encefalitídy
zistených na základe informácií Ministerstva zdravotníctva SR

3. Surové mlieko pochádzajúce od zvieraťa, v prípade ktorého nie sú splnené poţiadavky
uvedené v bodoch 1 a 2, najmä od zvieraťa vykazujúceho pozitívnu reakciu v jednotlivých
profylaktických testoch na tuberkulózu alebo brucelózu, sa nesmie pouţiť na ľudskú spotrebu.
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4. Izolácia zvierat, ktoré sú infikované alebo ktoré sú podozrivé z infekcie ktoroukoľvek z
chorôb uvedených v bode 1 alebo 2, musí byť účinná, aby sa zabránilo akémukoľvek
nepriaznivému účinku na mlieko ostatných zvierat.
5. Chov musí byť zaregistrovaný na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a byť pod
veterinárnou kontrolou.

II. HYGIENA V CHOVOCH NA PRODUKCIU MLIEKA A MLEDZIVA
A. POŢIADAVKY NA PRIESTORY A VYBAVENIE
1. Dojacie zariadenia a priestory, kde sa skladuje mlieko a kde sa s ním manipuluje alebo
kde sa chladí, musia byť umiestnené a skonštruované tak, aby sa obmedzilo riziko
kontaminácie surového mlieka.
2. Priestory na skladovanie mlieka musia byť chránené proti škodcom, musia byť
oddelené od priestorov, kde sú ustajnené zvieratá.
3. Povrchy zariadení, ktoré prichádzajú do styku s mliekom musia byť ľahko čistiteľné a
dezinfikovateľné a musia byť udrţiavané v dobrom stave.
4. Nádoby a nádrţe pouţívané na prepravu mlieka sa musia pred opätovným pouţitím
vhodným spôsobom vyčistiť a vydezinfikovať po kaţdej ceste, v kaţdom prípade však
najmenej raz za deň.
B. HYGIENA POČAS DOJENIA, ZBERU A PREPRAVY
1. Dojenie sa musí vykonávať hygienickým spôsobom
2. Mlieko sa musí ihneď po nadojení umiestniť na čisté miesto, ktoré je skonštruované a
vybavené tak, aby sa zabránilo jeho kontaminácii. Mlieko sa musí ihneď schladiť na teplotu
najviac + 8oC a najmenej + 4oC. Ak ide o surové kravské mlieko určené na priamy predaj
nevychladené, musí sa do dvoch hodín od nadojenia predať konečnému spotrebiteľovi.
Surové kravské mlieko určené na priamy predaj nevychladené, ktoré sa do dvoch hodín po
nadojení nepredalo konečnému spotrebiteľovi, prvovýrobca ihneď schladí na teplotu najviac +
8oC a najmenej + 4oC a predá do 24 hodín od nadojenia.
C. HYGIENA ZAMESTNANCOV
Osoby, ktoré vykonávajú dojenie a/alebo manipulujú so surovým mliekom, musia nosiť
vhodný čistý odev a musia dodrţiavať vysoký stupeň osobnej čistoty.
N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky č. 352 z 19. augusta 2009, ktorým
sa ustanovujú hygienické poţiadavky na priamy predaj a dodávanie malého mnoţstva
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prvotných produktov ţivočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne ţijúcej
zveri a zveriny z nej
§ 4 HYGIENICKÉ POŢIADAVKY NA MALÉ MNOŢSTVÁ SUROVÉHO MLIEKA
1. Malým mnoţstvom surového mlieka je také mnoţstvo surového kravského mlieka, ktoré
zodpovedá obvyklej dennej spotrebe tohto mlieka v domácnosti konečného spotrebiteľa.
2. Surové mlieko môţe prvovýrobca predávať len:
a) v osobitne zaregistrovanom chove na produkciu mlieka, v ktorom bolo surové mlieko
získané z vlastnej produkcie,
b) priamo konečnému spotrebiteľovi,
c) ak má pridelenú kvótu, pokiaľ ide o predaj malého mnoţstva surového kravského mlieka.
3. Surové mlieko moţno v chove na produkciu mlieka na stupni prvovýroby podrobiť len
týmto operáciám, ktoré podstatne nemenia jeho povahu:
a) manipulácii so surovým mliekom po nadojení,
b) chladeniu a skladovaniu surového mlieka.
4. Prvovýrobca nesmie na stupni prvovýroby surové mlieko predávané podľa odsekov 1 a 2
a) ţiadnym spôsobom spracúvať, oddeľovať od neho alebo pridávať k nemu akékoľvek
zloţky, odstreďovať ho alebo vykonávať také činnosti, ktoré ho podstatne menia,
b) baliť vopred do spotrebiteľských obalov.
5. Dátum spotreby surového mlieka určeného na priamy predaj nevychladené je najviac 24
hodín od nadojenia. Dátum spotreby schladeného surového mlieka je najviac 48 hodín od
nadojenia.
6. Priamy predaj surového mlieka konečnému spotrebiteľovi v chove na produkciu mlieka sa
uskutočňuje v miestnosti oddelenej od priestorov, v ktorých sú ustajnené zvieratá, a
vybavenej chladiacim zariadením. Ak chov na produkciu mlieka dodáva mlieko aj do
schválených prevádzkarní na zber alebo spracovanie mlieka, musí byť miestnosť na priamy
predaj surového mlieka oddelená od mliečnice. Prvovýrobca vhodným spôsobom na
viditeľnom mieste v mieste predaja surového mlieka umiestni tieto informácie a údaje:
a) upozornenie pre konečného spotrebiteľa: „Pred konzumáciou je potrebné surové mlieko
prevariť. Nie je vhodné na priamu konzumáciu deťmi, chorými a starými osobami alebo
osobami s oslabenou imunitou― s uvedením druhu surového mlieka,
b) dátum spotreby surového mlieka so slovami „spotrebujte do― a s uvedením dátumu a
podmienok skladovania surového mlieka,
c) údaje o
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mene, priezvisku a adrese prvovýrobcu alebo obchodnom mene a mieste podnikania,
ak ide prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom
mene a sídle prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide prvovýrobcu, ktorý je
právnickou osobou,



adrese chovu na produkciu mlieka.

7. Prvovýrobca vedie okrem záznamov, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti a hygieny
prvovýroby, osobitné písomné záznamy, ktorými preukazuje celkové mnoţstvo získaného
surového mlieka, ktoré bolo predané podľa odsekov 1 a 2


počas kaţdého dňa jednotlivým kupujúcim,



počas kalendárneho roka.

8. Záznamy uchováva prvovýrobca najmenej 12 mesiacov od dátumu produkcie surového
mlieka a na základe ţiadosti ich sprístupní príslušnému orgánu veterinárnej správy.
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 z 29. apríla
2004 o hygiene potravín príloha II
KAPITOLA III
Poţiadavky na pojazdné a/alebo dočasné priestory (ako napríklad stany, trhové stánky,
pojazdné predajné vozidlá), priestory vyuţívané hlavne ako súkromný obytný dom, ale kde sa
pravidelne pripravujú potraviny na uvedenie na trh a predajné automaty
1. Priestory a predajné automaty musia byť v prakticky uskutočniteľnej miere umiestnené,
navrhnuté, skonštruované a udrţiavané v čistote a v dobrom stave údrţby tak, aby sa
zabránilo riziku kontaminácie, najmä zvieratami a škodcami.
2. Musia byť povrchy prichádzajúce do styku s potravinami v náleţitom stave a musia sa dať
ľahko čistiť a tam, kde je to potrebné, dezinfikovať. Toto si vyţaduje pouţitie hladkých,
umývateľných, nehrdzavejúcich a netoxických materiálov.
3. Tam, kde je to potrebné, musia byť primerané zariadenia na čistenie pracovných pomôcok
a vybavenia a kde je to potrebné, na ich dezinfekciu.
4. Musí byť k dispozícii dostatočné zásobovanie teplou a/alebo studenou vodou.
5. Musí byť k dispozícii primeraný systém alebo zariadenia na hygienické skladovanie a
likvidáciu nebezpečných a/alebo nejedlých látok a odpadu (či uţ tekutého alebo pevného).
6. Musia byť k dispozícii primerané zariadenia a/alebo systém opatrení na dodrţiavanie
a monitorovanie vhodných teplotných podmienok potravín.
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KAPITOLA IV
Preprava
1. Dopravné prostriedky a/alebo kontajnery pouţívané na prepravu potravín sa musia
udrţiavať v čistote a v dobrom stave údrţby, aby chránili potraviny pred kontamináciou a
tam, kde je to potrebné, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby dovoľovali dostatočné
čistenie a/alebo dezinfekciu.
2. Loţné priestory vozidiel a/alebo kontajnery sa nesmú nepouţívať na prepravu ničoho iného
okrem potravín, ak by to mohlo mať za následok kontamináciu.
3. Voľne loţené prepravované potraviny v tekutej, granulovanej alebo práškovej forme sa
musia prepravovať v nádrţiach a/alebo kontajneroch/cisternách vyhradených na prepravu
potravín. Tieto kontajnery musia byť viditeľným a nezmazateľným spôsobom zreteľne
označené v jednom alebo viacerých jazykoch spoločenstva, aby bolo vidieť, ţe sa poţívajú na
prepravu potravín, alebo musia byť označené „len pre potraviny―.
4. Ak boli dopravné prostriedky a/alebo kontajnery pouţité na prepravu čohokoľvek iného
okrem potravín alebo na prepravu odlišných potravín, musí byť medzi nakládkami účinné
čistenie, aby sa zabránilo riziku kontaminácie.
5. Tam, kde je to potrebné, musia byť dopravné prostriedky a/alebo kontajnery schopné
uchovávať potraviny pri vhodných teplotách a musia umoţňovať monitorovanie týchto teplôt.
PODMIENKY pre vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR:


ţiadosť s presným uvedením typu automatu a presná adresa výrobcu automatu + kópia
výpisu z obchodného registra



certifikát (úradný preklad do slovenského jazyka)



technická

dokumentácia,

vrátane

nákresu

jednotlivých

častí

automatu,

fotodokumentácia


poţiadavky na sanitáciu

TECHNICKÁ

DOKUMENTÁCIA – POSÚDENIE



súlad so súčasnými poţiadavkami na bezpečnosť potravín



poţiadavky na materiálové vyhotovenie



technologický spôsob manipulácie so surovým kravským mliekom



uchovávanie surového kravského mlieka s ohľadom na zabezpečenie a kontrolu
chladiaceho reťazca
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UPOZORNENIA, OZNAČENIE NA AUTOMATE
Upozornenie pre konečného spotrebiteľa:
„Pred konzumáciou je potrebné surové mlieko prevariť. Nie je vhodné na priamu konzumáciu
deťmi, chorými a starými osobami alebo osobami s oslabenou imunitou―
Upozornenie o dátume spotreby surového mlieka „spotrebujte do 48 hodín― a s uvedením
podmienok skladovania surového mlieka „uchovajte pri teplote najmenej + 4°C.
HYGIENICKO – SANITAČNÝ REŢIM


frekvencia a spôsob čistenia automatu



spôsob čistenia nádrţí, miešadla, trubkového systému



spôsob čistenia výdajného systému na surové kravské mlieko



údaj o kontrole účinnosti čistenia, najmä z pohľadu vylúčenia mikrobiologického
rizika a rizika reziduí dezinfekčných prostriedkov pouţívaných v procese čistenia
automatu a jeho súčastí



spôsob odstraňovania odpadu s ohľadom na ochranu automatu v prostredí pred
moţnými zdrojmi jeho znečistenia (napr. prach, hlodavce, hmyz)



kontrola dodrţiavania chladiaceho reťazca surového kravského mlieka (najmenej +
4°C)



kontrola dodrţiavania kritérií kvality a bezpečnosti a dátumu spotreby surového
kravského mlieka

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE V OZNAČENÍ


zloţenie surového kravského mlieka, hlavne obsah tuku, bielkovín a laktózy



dátum a hodina dovozu surového kravského mlieka do automatu



adresa prevádzkovateľa automatu

V súčasnosti je v SR v prevádzke cca 170 mliečnych automatov. V jednom automate sa
priemerne predá okolo 250 l surového mlieka za deň.
Mikrobiologická kvalita mlieka predávaného v automatoch na základe monitoringu sa
pohybuje v priemere 34 000/ml vyjadrená v CPM. Výsledky PSB sa pohybujú v hodnotách
250 000/ml mlieka. Monitoring celkového počtu mikroorganizmov v roku 2010 uvádzame
v tabuľke 1.

3. 3. 2011

76

MENDELU

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

Tabuľka 1
počet

nevyhovujúce nevyhovujúce

odobraných

vzorky

vzorky

vzoriek

automat

bazén

%

%

nevyhovujúcich nevyhovujúcich
automat

bazén

apríl

90

21

13

42,00

32,50

jún

205

37

17

30,83

20,00

ZÁVER
V nasledujúcej tabuľke 2 a 3 uvádzame ako predaj surového kravského mlieka
prostredníctvom automatu ovplyvnil ekonomiku predaja mlieka u prvovýrobcu.
Tabuľka 2
mnoţstvo €
Predaj mlieka spolu (l)

72 274

30 355

Maximálny predaj za 24 hodín (l)

1 800

756

Priemerný denný predaj za 100 dní (l)

723

303

Predaj plastových fliaš (ks)

10 600

2 672

Predaj sklených fliaš (ks)

1 263

637

Celkový príjem z automatu za 100 dní

33 664

Cena jedného litra mlieka v automate 0,50 € (0,42 € bez DPH)
Cena fľaše 0,30 € (0,252 € bez DPH)

Tabuľka 3: Porovnanie predaja uvedeného mnoţstva mlieka prostredníctvom mliekarne a
automatu
€
Predaj cez mliekareň (0,215 €) 15 539
Predaj cez automat (0,42 €)

30 355

Rozdiel za 100 dní

14 816

Predaj fliaš z automatu

3 309

Celkový príjem

+ 18 125

Z tabuľky 3 vyplýva, ţe daný prvovýrobca si zvýšil zisk za predaj mlieka prostredníctvom
automatu oproti predaju mlieka mliekarni o 18 125,- €.
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POĎAKOVANIE
Tento článok, bol vytvorený realizáciou projektu "CEGEZ č. 26220120042", na základe
podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja."
SÚHRN
Priamy predaj surového kravského mlieka je legislatívne riadený Nariadením vlády SR č.
352/2009 Z.z., ktorým sa stanovujú hygienické poţiadavky na priamy predaj a dodávanie
produktov ţivočíšneho pôvodu.
V súčasnosti je v SR v prevádzke cca 170 mliečnych automatov. V jednom automate sa
priemerne predá okolo 250 l surového mlieka za deň.
Mikrobiologická kvalita mlieka predávaného v automatoch na základe monitoringu sa
pohybuje v priemere 34 000/ml vyjadrená v CPM. Výsledky PSB sa pohybujú v hodnotách
250 000/ml mlieka.
Mliečne automaty určené na priamy predaj musia byť označené upozornením pre spotrebiteľa
o moţnostiach úpravy mlieka, dátumom spotreby, podmienkach skladovania. Musia mať
informácie o názve a adrese prvovýrobcu a o adrese chovu.
Okrem kontroly ŠVPS musia zabezpečovať vlastné kontroly pri získavaní mlieka
a vykonávať vlastné kontroly na prítomnosť patogénov najmenej 2x ročne.
Kľúčové slová: surové kravské mlieko, mliečne automaty, mikrobiologická kvalita mlieka
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AKTUÁLNĚ Z OBLASTI KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN
Jitka Götzová, Dana Třísková
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

ABSTRAKT:
Zajišťování kvality a bezpečnosti potravin patří dlouhodobě mezi hlavní priority resortu
ministerstva zemědělství. Základní východiska a hlavní úkoly pro orgány státní správy
v oblasti bezpečnosti potravin definuje Strategie bezpečnosti potravin a výţivy pro období let
2010 – 2013. Nezapomínáme ani na komunikaci s širokou veřejností, jeţ mŧţe přesné a
aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin zjistit na modernizovaných internetových
stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin – www.bezpecnostpotravin.cz. Také je
dŧleţité, aby základní povědomí o nakupování a nakládání s potravinami, související hygieně
a otázkách výţivy získali lidé v co nejmladším věku. Ve spolupráci s odborníky z 3. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva
zdravotnictví a připravilo MZe metodiku pro pedagogy pro vyučování předmětu „Výţiva ve
výchově ke zdraví― na druhém stupni základních škol. Neméně dŧleţitá je pro ministerstvo
zemědělství otázka podpory kvalitních českých potravin. Existuje celá řada nástrojŧ jak
upoutat zákazníkovu pozornost a sdělit mu, ţe se jedná o výrobek kvalitní. Na národní úrovni
se jedná zejména o značku Klasa, na úrovni regionŧ je to úspěšně vzniklá nová značka
„Regionální potravina―, kde je kladen dŧraz na vztah výrobku k danému regionu. Kromě
těchto systémŧ, které mají význam zejména pro prodej potravin v České Republice, mohou
naši producenti vyuţívat systémy platné a uznávané v celé Evropské unii jako jsou označení
„zaručeně tradiční specialita―, „chráněné označení pŧvodu― a „chráněné zeměpisné označení―.
Všechna tato označení napomáhají ke zvýraznění a zdŧraznění kvality potravinářských
výrobkŧ na trhu.

REVIEW
Priority Ministerstva zemědělství ČR v oblasti potravinářské výroby jsou především v oblasti
kvality a bezpečnosti potravin. Nejen u nás, ale i celosvětově vzrŧstá zájem o bezpečnost a
kvalitu potravin a tato oblast se stává jednou z hlavních priorit vlád, výrobcŧ potravin,
prŧmyslu, obchodníkŧ a spotřebitelŧ. Přesto je riziko alimentárních nemocí významné
celosvětově a v případě některých pŧvodcŧ má dokonce narŧstající tendenci. Současně se
bohuţel i v Evropě čas od času vyskytne případ ohroţení zdraví spotřebitelŧ, jako např.
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letošní dioxinová aféra v Německu, jeţ následně vede k poklesu dŧvěry spotřebitelŧ v část
potravinářské produkce, coţ se následně projeví ekonomickými dopady na zemědělskou a
potravinářskou výrobu celého regionu.
Kvalita a bezpečnost je proto stále aktuálním tématem, které se ale ve většině případŧ stáčí
spíše k bezpečnosti potravin, jejíţ parametry jsou pevně zakotveny v legislativě. Kvalita, ač je
stejně dŧleţitá, často z mnoha dŧvodŧ ustupuje do pozadí. Výroba potravin a nápojŧ
v současném pojetí, společně s tradičními postupy výroby, tvoří jednu z hlavních oblastí
kulturní identity jednotlivých regionŧ EU a jejich obyvatel. S postupující globalizací se i
v oblasti výroby základních zemědělských komodit a výrobkŧ s vyšší přidanou hodnotou
setkáváme se stále silnější konkurenční produkce ze třetích zemí, která je charakteristická
niţšími výrobními vstupy i niţší konečnou cenou.
Evropská politika kvality v oblasti zemědělství se zaměřuje na propagaci výroby kvalitních
produktŧ a podporu rozvoje zemědělství a v posledních letech je stále významnější. Hlavní
konkurenční výhodou producentŧ v EU je právě kvalita produkce, která se stále více stává
rozhodující při orientaci spotřebitelŧ. První snahy o zavedení systému pro zlepšení kvality
potravin v EU se jako součást zemědělské politiky Evropské unie objevily jiţ v 80. letech
minulého století v rámci přijetí principŧ pro značení kvalitních vín. EU následně v roce 1992
vytvořila systémy chráněných značek k podpoře a ochraně zemědělských produktŧ
a potravinářských výrobkŧ, jejichţ aktualizaci provedla v březnu 2006.

Evropská ochrana spočívá v pouţívání chráněných označení pŧvodu (PDO) a chráněných
zeměpisných označení (PGI), které je vyhrazeno zemědělským produktŧm a potravinám
vyprodukovaným nebo zpracovaným v oblastech nebo místech, označených těmito názvy, za
typických podmínek zpracování nebo přípravy. Jedná se o ochranu práv k prŧmyslovému
vlastnictví, o kterou ţádá sdruţení výrobcŧ, kteří je pouţívají k označování stejného výrobku,
vyráběného v dané přesně vymezené lokalitě a podle jednotné specifikace. Označení se váţe
jen k určitému výrobku, který mŧţe pocházet od rŧzných výrobcŧ. Patří sem také ochrana
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zaručeně tradičních specialit (TGS), coţ jsou výrobky tradičně vyráběné na území EU, které
se vyznačují tradičním sloţením nebo tradičním zpŧsobem zpracování nebo produkce. U
těchto výrobkŧ se na rozdíl od PDO a PGI nevyţaduje dŧkaz vazby na konkrétní území.
Termínem „tradiční― se rozumí prokázané pouţívání na trhu Společenství po období
předávání mezi generacemi. Toto období by se mělo rovnat časovému úseku obecně
připisovanému jedné lidské generaci, tedy nejméně 25 let. Zaručené tradiční speciality
současně nespadají pod právo k duševnímu vlastnictví. EU vytvořila systémy chráněných
značek k podpoře a ochraně produktŧ a potravinářských výrobkŧ, protoţe tyto potraviny jsou
hlavním nositelem tradic a kulturní identity evropského venkovského prostoru a tím i
základem k zachování rozmanitosti a postupŧ výroby. Česká republika má nejvíce
schválených označení z nových členských státŧ.

Problematika „zaručených tradičních specialit― je legislativně ošetřena přímo pouţitelnými
předpisy ES. Jedná se o nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a
potravinách, jeţ představují zaručené tradiční speciality a dále nařízení Komise (ES) č.
1216/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady (ES) č. 509/2006 o
zemědělských produktech a potravinách, jeţ představují zaručené tradiční speciality. Tato
legislativa umoţňuje producentŧm zhodnotit jejich produkty a přitom zaručuje ochranu
spotřebitele proti nekalým praktikám a zároveň zaručuje poctivost obchodních transakcí.
V souladu s touto komunitární procedurou má Česká republika v současné době zapsáno jako
chráněné označení pŧvodu např. „Pohořelický kapr―, „Všestarská cibule―, „Český kmín―,
„Ţatecký chmel―, „Chamomilla bohemica― a jako chráněné zeměpisné označení např.
„Znojemské pivo―, „České pivo―, „Lomnické suchary―, „Štramberské uši―, „Budějovické
pivo―, „Mariánskolázeňské oplatky―, „Pardubický perník―, „Nošovické kysané zelí―,
„Karlovarské oplatky―, „Třeboňský kapr―, „Hořické trubičky― či „Olomoucké tvarŧţky―.
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V současné době usiluje Slovensko společně s Českou republikou u masných výrobkŧ
„špekáčky―, „liptovská klobása―, „spišské párky― a „lovecký salám― o jejich zapsání jako
zaručeně tradiční specialita. Současně jsme podali připomínky a námitky k zapsání Polskem
navrţených výrobkŧ „Kielbasa mysliwska― a „Kabanosy―. Nově podala Česká republika
ţádost o registraci výrobkŧ ―Praţská šunka‖ a ―Pomazánkové máslo‖.

Podpora kvalitních a vysoce jakostních výrobkŧ je prioritou také na národní úrovni. V roce
2003 byla v České republice Ministerstvem zemědělství zavedena národní značka kvality
„KLASA―. Jejím cílem byla především státní podpora tuzemské potravinářské produkce.
Značka „KLASA― byla zaloţena jako marketingový nástroj pro zvýšení hodnoty oceněných
mimořádně kvalitních domácích potravinářských výrobkŧ. Od dubna 2007 byly změněny
podmínky udělování a to v souvislosti s ukončením výjimky v oblasti národní podpory. Nyní
se na prvním místě posuzuje nadstandardní kvalitativní charakteristika výrobku, jeţ zvyšují
jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běţným výrobkŧm dostupným
na trhu. Je tedy mnohem více kladen dŧraz na kvalitu výrobkŧ. Došlo také k celkovému
zpřísnění podmínek, na základě kterých je značka udělována. Cílem podpory je stanovení
zejména nediskriminačních podmínek pro získání značky KLASA, které zajišťující volný
pohyb zboţí na trhu ES.
Společně s těmito změnami se měnily i slogany propagující výrobky oceněné Klasou. Slogan
„To nejlepší z naší země― byl nejprve nahrazen za slogan „Kupujte to nejlepší pro své
nejbliţší― aby byl posléze tento narazen sloganem „Výjimečná kvalita zaručena―.
Tato značka kvality má spotřebitelŧm a odběratelŧm v první řadě slouţit k lepší orientaci při
identifikaci kvalitních produktŧ a jejich porovnání s konkurenčními potravinami. Podle
„Pravidel pro udělování značky KLASA― je Ministerstvo zemědělství společně se Státním
zemědělským intervenčním fondem (Samostatné oddělení pro marketing), subjektem určeným
pro objektivní posuzování ţádosti o udělení národní značky KLASA. Kompletní dokumentace
k ţádosti o značku KLASA na kaţdý výrobek je předána k posouzení Hodnotitelské komisi
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zřízené při Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství ČR, který odpovídá za koordinaci
činností v oblasti potravinářské výroby.
Hodnotitelská komise je sloţena ze zástupcŧ sekce potravinářských výrob – Úřadu pro
potraviny, dozorových orgánŧ (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární
správa), SZIF a nezávislých odborníkŧ pŧsobících v oblasti potravinářství (zástupci vysokých
škol, včetně zástupcŧ Potravinářské komory) a dále zástupci spotřebitelských organizací.
Značka je propŧjčována na tři roky a její vlastnictví mŧţe být po této lhŧtě prodlouţeno, ale
také mŧţe být při zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání odebráno.
Poţadovanou kvalitu a sloţení výrobkŧ posuzuje a po jejím udělení kontroluje Státní
veterinární správa ČR a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Značka garantuje, ţe
jsou nabízeny skutečně kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny. Jde o proces získání dŧvěry
spotřebitelŧ a odběratelŧ, udrţení si této dŧvěry, coţ je nezbytný předpoklad rozvoje
potravinářství a zabezpečení konkurenceschopnosti v rámci trhŧ doma i v zahraničí.
Národní značka kvality Klasa si od svého zaloţení vybudovala značnou prestiţ ať jiţ mezi
výrobci a hlavně u spotřebitelŧ se stala významným rozhodovacím faktorem při volbě
výrobek. Celkem byla národní značka Klasa udělena 1329 výrobkŧm od 230 českých a
moravských výrobcŧ.
Výrobky jsou rozděleny do 10 kategorií:
-

Maso, masné výrobky (363 výrobkŧ)

-

Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky (353 výrobkŧ)

-

Mléko, mléčný výrobky (291 výrobkŧ)

-

Ovoce a zelenina (88 výrobkŧ)

-

Ostatní potravinářské výrobky (např. med, hořčice, tuky, pochutiny; 82 výrobkŧ)

-

Nealkoholické nápoje (81 výrobkŧ)

-

Lahŧdky (36 výrobkŧ)

-

Alkoholické nápoje (21 výrobkŧ)

-

Mraţené krémy (12 výrobkŧ)

-

Ryby, rybí produkty (2 výrobky)
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Tabulka č. 1 Počet výrobkŧ podle let
Rok udělení

Počet výrobkŧ Počet výrobcŧ
celkem

2003

125

49

2004

340

76

2005

221

60

2006

537

116

2007

1413

210

2008

1391

219

2009

1338

220

2010

1329

230

Tabulka č.2 Hodnocení v roce 2009 a 2010 – nové ţádosti
Rok

Výrobcŧ

Výrobkŧ

Nedoporučeno Doporučeno Doporučeno

celkem

s
podmínkou

2009

63

259

103

115

41

2010

53

191

77

69

45

Tabulka č.3 Hodnocení v roce 2009 a 2010 – prodluţování
Rok

Výrobcŧ

Výrobkŧ

Nedoporučeno Doporučeno Doporučeno

celkem

s
podmínkou

2009

88

353

112

188

53

2010

12

53

18

19

16
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Česká republika podporuje také propagaci a podporu kvalitních regionálních potravin. V roce
2010 proběhl 1. ročník krajských soutěţí „Regionální potravina―. V některých krajích má
soutěţ o nejlepší potravinu delší tradici, v některých probíhala poprvé. V loňském roce došlo
k zaštítění všech stávajících regionálních soutěţí pod společnou značku „Regionální
potravina―. Byly sjednoceny poţadavky na výrobky a variabilní zŧstala pouze část regionální
charakteristiky výrobku. Tento projekt připravila Potravinářská komora, Agrární komora a
hejtmanství jednotlivých krajŧ ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.
V roce 2010 se do soutěţe o „Regionální potravinu― přihlásilo 943 výrobkŧ, z nichţ 71
získalo právo nosit tuto značku. Často se jedná o výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou
na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, a které svojí jedinečností mají velký
potenciál v cestovním ruchu.
Pro rok 2011 byla na základě připomínek upravena a schválena nová metodika. Bylo přesněji
definováno co je „Regionální potravinou― a kdo se o ni mŧţe ucházet, a to následovně:
„Regionální potravina je potravinářský nebo zemědělský produkt určený jednoduchou
kulinářskou úpravou ke konečné spotřebě―. Udělení značky Regionální potravina je určeno
pro malé a střední podniky, tj. subjekty s počtem do 250 zaměstnancŧ, které vyrábí regionální
potraviny dle stanovených pravidel Metodiky. Regionální potravina musí být vyrobena v
příslušném regionu ze surovin z daného regionu, případně je-li to z objektivních dŧvodŧ nutné
z tuzemských surovin. Podíl surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být
ze 100 % tuzemského pŧvodu.
Došlo také k rozšíření stávajícího počtu šesti kategorií výrobkŧ na devět. Tato změna byla
provedena především z toho dŧvodu, ţe v kategoriích jako jsou např. mléčné produkty,
pekařské a cukrářské výrobky a uzeniny a produkty z masa jsou zastoupeny velmi rŧznorodé
výrobky, které lze jen obtíţně hodnotit společně. Nově budou výrobky udělovány v těchto
kategoriích: Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas; Masné výrobky
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trvanlivé; Sýry včetně tvarohu; Mléčné výrobky ostatní; Pekařské výrobky, včetně těstovin;
Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek; Alkoholické a nealkoholické nápoje; Ovoce a
zelenina v čerstvé nebo zpracované formě; Ostatní (med, lahŧdkářské výrobky, skořápkové
plody apod.).
Byl pevně stanoven počet členŧ hodnotitelských komisí i zastoupení partnerských a
spolupracujících organizací na maximálně 7 členŧ a v neposlední řadě metodika zkracuje
lhŧtu pro uţívání značky „Regionální potravina― ze šesti na čtyři roky. Po plynutí této lhŧty
ţadatel mŧţe předloţit novou ţádost o udělení značky Regionální potravina a zúčastnit se tak
znovu soutěţe o značku Regionální potravina na další období.
Stejně tak jako v loňském, tak i v letošním roce se počítá na zajištění kampaně včetně
krajských soutěţí s 50 miliony korun. Výsledky soutěţí budou pro letošní rok známy
nejpozději do 30. 6. 2011 a přehlídka oceněných výrobkŧ proběhne na národní výstavě Země
ţivitelka v Českých Budějovicích na konci srpna.
V lednu loňského roku byla vládou České republiky schválena Strategie bezpečnosti potravin
a výţivy na období let 2010 aţ 2013 (dále jen Strategie). Jedná se o klíčový dokument, který
navazuje na předchozí strategické dokumenty z let 2001, 2004 a 2007, které řešily především
otázky přípravy před vstupem ČR do Evropské unie a následně úkoly na období po vstupu.
Současná Strategie vznikla opět v součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví a
je nově rozšířena také o problematiku výţivy. Bezpečnost potravin je jiţ dlouhodobě jednou
z hlavních priorit ČR a oblast výţivy je její zásadní součástí z pohledu zlepšování zdravotního
stavu obyvatel. Zajištění bezpečnosti potravin neznamená pouze zajištění zdravotní
nezávadnosti potravin, ale jde o celou řadu činností a aktivit v oblastech hodnocení rizika,
řízení rizika a komunikace o riziku.
Pro komunikaci s širokou spotřebitelskou veřejností funguje Informační centrum
bezpečnosti potravin a především jeho internetové stránky www.bezpecnostpotravin.cz,
které si jiţ několik let budují pověst relevantního zdroje aktuálních, ověřených a přesných
informací. Odbor bezpečnosti potravin, který je spravuje, chystá na jaře 2011 spuštění jejich
modernizované verze, která všem návštěvníkŧm nabídne nový design stránek a díky
uţivatelsky přívětivější struktuře snazší přístup k hledaným informacím.
Informační centrum také zajišťuje komunikaci v oblasti výţivy prostřednictvím
webových stránek www.viscojis.cz. Tyto stránky poskytují odborné informace z oblasti
výţivy připravené „stravitelnou― formou ve spolupráci s odborníky z resortu zdravotnictví.
Jsou zaměřeny na informace pro všechny věkové kategorie a jsou dŧvěryhodným zdrojem
informací.
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Další významnou aktivitou je vzdělávání veřejnosti, při které Ministerstvo zemědělství
spolupracuje i s dalšími resorty a subjekty. Na základě iniciativy Ministerstva školství,
mládeţe a tělovýchovy a poptávky ředitelŧ základních škol byl v závěru loňského roku
vytvořen výukový program „Výţiva ve výchově ke zdraví― pro druhý stupeň základních škol.
Náplň programu společně připravili odborníci z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
ministerstev zemědělství, zdravotnictví a školství, mládeţe a tělovýchovy. Je rozdělen do pěti
témat – „Výţivová doporučení―, „Výţiva a nemoci―, „Onemocnění a otravy z potravin― a
„Bezpečnost potravin―. Kaţdá škola, která se rozhodne tento předmět zařadit do výuky, bude
mít moţnost si vybrat libovolné téma. Metodika pro pedagogy pro vyučování předmětu bude
po dohodě s MŠMT nabízena přímo školám, a také bude umístěna na webových stránkách
Výzkumného ústavu pedagogického a na stránkách www.viscojis.cz. Současně bude ke kaţdé
kapitole připraven k volnému staţení pracovní sešit, který bude slouţit k procvičení probrané
kapitoly. Navíc bude vytvořena webová aplikace, která bude slouţit jako podpŧrný produkt
vzdělávacího programu a bude umístěna na webových stránkách viscojis.cz. Předpokládáme,
ţe ve školním roce 2011/2012 proběhne pilotní projekt na několika vybraných školách a po
vyhodnocení jejich zkušeností bude předmět uvolněn k volnému zařazení do výuky.
Mimochodem, vypracování tohoto vzdělávacího programu představuje splnění jednoho z cílŧ
jiţ zmíněné Strategie bezpečnosti potravin na období 2010 – 2013 a také příspěvek k plnění
„Dlouhodobé strategie zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky – Zdraví
pro všechny v 21. Století― Ministerstva zdravotnictví.
Kontaktní adresa:
Ing. Jitka Götzová, odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 117 05,
e-mail: jitka.gotzova@mze.cz
MVDr. Ing. Dana Třísková, odbor potravinářské výroby a legislativy, Ministerstvo zemědělství,
Těšnov 17, Praha 1 117 05, e-mail: dana.triskova@mze.cz
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VYUŢITÍ PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE PŘI ANALÝZE
METHYLESTERŦ MASTNÝCH KYSELIN V MLÉCE
Tereza Haluzíková, Hana Štoudková, Michaela Dračková, Ivana Borkovcová,
Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno,
Palackého 1/3, 612 42 Brno, Česká republika

Abstract
The aim of this study was to establish gas chromatography for methyl esters of fatty acids
determination in milk. Fatty acids methylesters were determined by gas chromatography
with flame ionisation detector. Analysis were performed with a VB-WAX column (60 m ×
0.32 mm × 0.25 µm). Standard FAME Mix 37 (Supelco) was used for the identification and
quantification. Samples of cow‘s milk (VFU Brno breeding) and samples taken from milk
bars were investigated. Most frequently represented fatty acids by 1 % were observed
in the samples. Oleic, palmitic, myristic, stearic and laureic acid were the most significant
in all type of milk.
Keywords: fatty acids, gas chromatography, milk
MATERIÁL A METODY
Vzorky: Byly vyšetřeny vzorky mléka pocházející ze stájí VFU Brno a vzorky mléka
odebíraného z mléčných automatŧ na území ČR.
Příprava vzorků: Vzorek mléka byl vytemperován ve vodní lázni na 40 °C, promíchán,
následně ochlazen na 20 °C a opět dŧkladně promíchán. Extrakce mléčného tuku ze vzorkŧ
mléka byla provedena na základě metody popsané ve článku autorŧ Feng et al. (2004).
Příprava

methylesterŧ

mastných

kyselin

byla

zaloţena

na

postupu

uvedeném

v ČSN EN ISO 5509 (2001). Asi 100 mg získaného tuku bylo zmýdelňováno s 15 ml
methanolického roztoku hydroxidu draselného při teplotě 130 – 150 °C po dobu 30 minut
pod zpětným chladičem. Po ochlazení a neutralizaci směsi koncentrovanou kyselinou sírovou
na methyloranţ do rŧţového zbarvení byla provedena reesterifikace pod zpětným chladičem
opět po dobu 30 minut. Po ochlazení se směs převedla do 250 ml dělící nálevky, bylo přidáno
15 ml hexanu a methylestery byly do hexanu vytřepávány po dobu 15 minut. Po oddělení fází
se horní organická vrstva přefiltrovala přes vyţíhaný bezvodý síran sodný. Podíl získaného
supernatantu byl převeden do vialek a podroben chromatografické analýze.

3. 3. 2011

88

MENDELU

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

Chromatografické podmínky:

Obsah methylesterŧ mastných kyselin byl

stanoven

na plynovém chromatografu 6820 GC System (Agilent, USA) s plamenově ionizační detekcí.
Pro separaci byla pouţita kapilární kolona VB-WAX, 60 m × 0,32 mm, tloušťka filmu
0,25 µm (VICI a ValcoBond, USA). Teplota injektoru byla 280 °C a teplota detektoru 300 °C.
Teplotní program: 50 °C/8 min; 10 °C/min do 220 °C výdrţ 20 min; 5 °C/min do 240 °C
výdrţ 25 min. Jako nosný plyn byl pouţit dusík. Typ nástřiku split, splitovací poměr 12:1.
Celková doba analýzy 74 min. Pro sběr a vyhodnocení dat byl pouţit software Clarity
(DataApex, ČR). Identifikace a kvantifikace byla provedena na základě srovnání se
standardem FAME Mix 37 (Supelco).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Pro stanovení validačních parametrŧ (opakovatelnost nástřiku, mez detekce a stanovitelnosti,
linearita, správnost a citlivost) byl pouţit program EffiValidation 3.0. Opakovatelnost
10 paralelních měření vzorku mléka se pro jednotlivé mastné kyseliny pohybovala do 8 %.
Meze detekce a stanovitelnosti pro jednotlivé methylestery mastných kyselin jsou uvedeny
v tab. č. 1.
Tab. č. 1 Mez detekce a mez stanovitelnosti
Mastná kyselina

Mez detekce
-1

Mez stanovitelnosti

(mg.g )

(mg.g-1)

Máselná

C4:0

0,042

0,128

Laurová

C12:0

0,040

0,121

Myristová

C14:0

0,045

0,135

Palmitová

C16:0

0,046

0,139

Palmitoolejová

C16:1

0,047

0,143

Stearová

C18:0

0,048

0,144

Olejová

C18:1

0,046

0,139

Linolová

C18:2

0,045

0,136

Linearita byla potvrzena výpočtem korelačního a QC koeficientu. Citlivost byla stanovena
ze směrnic kalibračních závislostí pro jednotlivé mastné kyseliny. Správnost metody byla
ověřena analýzou certifikovaného referenčního materiálu BRC – 163 (USA).
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Zavedená metoda plynové chromatografie pro stanovení methylesterŧ mastných kyselin
v mléce byla aplikována na analýzu vzorkŧ kravského mléka pocházejících ze stájí VFU Brno
a dále na vzorky mléka odebíraných z mléčných automatŧ na území ČR.
Ve vzorcích byly sledovány mastné kyseliny se zastoupením od 1 %. Prŧměrné hmotnostní
(mg.g-1) a procentuální (% rel., tj. ze 30 stanovovaných mastných kyselin) zastoupení
hlavních mastných kyselin vzorkŧ mléka ze stájí VFU Brno a vzorkŧ mléka odebíraných
z mléčných automatŧ jsou uvedeny v tab. č. 2 a 3.
Tab. č. 2 Hlavní mastné kyseliny vzorkŧ mléka ze stájí VFU Brno
Mastná kyselina C4:0
(mg.g-1)
10,26
% rel.)
2,90
min % rel.)
1,60
max % rel.)
3,70
medián % rel.) 3,30

C12:0
4,05
2,23
0,90
4,50
1,30

C14:0
20,40
8,13
4,70
13,00
6,60

C16:0
76,88
28,07
24,70
30,60
28,95

C16:1
6,26
2,18
1,50
3,10
2,00

C18:0
36,40
11,68
9,90
13,40
11,75

C18:1
125,89
34,00
22,00
40,80
39,35

C18:2
7,72
2,33
1,90
2,70
2,50

C18:0
32,88
8,79
7,70
10,95
8,40

C18:1
82,00
22,56
20,45
26,25
21,78

C18:2
7,77
2,59
2,10
3,30
2,48

Tab. č. 3 Hlavní mastné kyseliny vzorkŧ mléka z mlékomatŧ ČR
Mastná kyselina
(mg.g-1)
% rel.)
min % rel.)
max % rel.)
medián % rel.)

C4:0
9,81
3,12
2,50
4,10
3,03

C12:0
16,42
5,05
4,60
5,65
4,90

C14:0
50,57
14,13
13,30
15,05
13,98

C16:0
131,97
35,19
33,20
37,85
34,93

C16:1
6,08
1,63
1,45
1,85
1,63

V největším mnoţství ve všech typech mléka byly zastoupeny kyseliny olejová (18:1),
palmitová (16.0), myristová (14:0), stearová (18:0) a laurová (12:0). Esenciální kyselina
linolová (18:2) byla zastoupena v niţším mnoţství, tzn. do 3,3 %.
Vzhledem k tomu, ţe mléko z mléčných automatŧ představuje bazénové vzorky, byly
stanovené hodnoty methylesterŧ mastných kyselin (FAME) v jednotlivých měřených vzorcích
poměrně vyrovnané. Oproti tomu u jednotlivých vzorkŧ mléka dojnic ze stájí VFU Brno byla
patrná značná variabilita mezi jednotlivými vzorky.
Stanovené hodnoty jednotlivých FAME byly v souladu s literaturou. Pouze u vzorkŧ mléka
ze stájí VFU Brno byl zjištěn vyšší obsah kyseliny olejové (18:1) neţ uvádí literatura.
Např. Jensen et al. (2000) udává rozmezí hodnot pro kyselinu olejovou v kravském mléce
pohybující se mezi 20 – 30 %.
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Srovnání procentuálního obsahu hlavních mastných kyselin v mléce dojnic ze stájí VFU Brno
a mléka z mlékomatŧ ČR je uvedeno na obr. č. 1.

Obr. č. 1. Srovnání obsahu (%) hlavních mastných kyselin v mléce dojnic ze stájí VFU
a v mléce z mlékomatŧ
ZÁVĚR
Byla zkoušena vhodná metoda izolace mléčného tuku a postup jeho zmýdelnění. Dále byla
validována metoda plynové chromatografie pro stanovení methylesterŧ mastných kyselin
v mléce. Zavedená metoda byla aplikována na analýzu vzorkŧ mléka pocházejícího ze stájí
VFU Brno a dále na vzorky mléka odebíraných z mléčných automatŧ na území ČR.
Ve vzorcích byly sledovány hlavní mastné kyseliny se zastoupením od 1 %. Zastoupení
majoritních mastných kyselin v individuálních vzorcích mléka dojnic ze stájí VFU Brno
vykazovalo vyšší variabilitu v jejich obsahu ve srovnání se zastoupením jednotlivých
mastných kyselin vzorkŧ mléka pocházejících z mléčných automatŧ.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM6215712402 Veterinární aspekty
bezpečnosti a kvality potravin.
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SOUHRN
Cílem práce bylo zavést metodu plynové chromatografie pro stanovení methylesterŧ
mastných kyselin v mléce. Methylestery mastných kyselin byly stanoveny na plynovém
chromatografu s plamenově ionizační detekcí na kapilární koloně VB-WAX (60 m x 0,32 mm
x 0,25 m). Identifikace a kvantifikace byla provedena na základě srovnání se standardem
FAME Mix 37 (Supelco). Metoda stanovení mastných kyselin byla aplikována na analýzu
vzorkŧ kravského mléka pocházejících ze stájí VFU Brno a dále na vzorky mléka
odebíraných z mléčných automatŧ na území ČR. Ve vzorcích byly sledovány nejvíce
zastoupené mastné kyseliny se zastoupením od 1 %. K nejvíce zastoupeným mastným
kyselinám ve všech typech mléka patřila kyselina olejová, palmitová, myristová, stearová
a laurová.
Klíčová slova: mastné kyseliny, plynová chromatografie, mléko
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VYPĚSTOVANÝCH BRAMBORÁCH S RŦZNOU BARVOU DUŢNINY
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ABSTRACT
In 2010 a field trial at the Experimental station of the Czech University of Life Sciences in
Prague Uhříněves in terms of organic (ecological) conditions with 6 blue- or red-fleshed
potato varieties and with the yellow-fleshed control Agria variety was performed. After
harvest, tubers were analyzed for the content of chlorogenic acid (ChA), ascorbic acid (AA)
and total anthocyanins (TA). Flesh colour significantly influenced the ChA content, which
was in the varieties with coloured flesh from 1.29 to 1.88 times higher in comparison with the
yellow-fleshed Agria variety. Significant differences in the content of ChA were found among
the different varieties with coloured flesh, a decrease of the variety with the lowest content to
the highest content was 31.6%. In contrary, AA content did not depend on the colour of the
flesh, but the genotype of each variety, as the difference of AA contents between the Blaue
Elise (176.7 mg/kg FM – blue-fleshed), Agria (170.6 mg/kg FM - yellow-fleshed) and
Highland Burgundy Red (160.3 mg/kg FM – red-fleshed) varieties was inconclusive. TA
content was demonstrably influenced by the genotype of the variety, the highest value reached
the Blaue Elise variety (84.6 mg cyanidin/kg FM).
Keywords: potato; colour of flesh; chlorogenic acid; ascorbic acid; anthocyanins
MATERIÁL A METODY
V roce 2010 byl zaloţen přesný polní pokus s odrŧdami brambor s barevnou duţninou v Praze
Uhříněvsi, a to na ekologicky certifikovaných pozemcích tamější výzkumné stanice, která je
detašovaným pracovištěm katedry rostlinné výroby ČZU v Praze. Výzkumná stanice
v Uhříněvsi se nachází v řepařské zemědělské výrobní oblasti v nadmořské výšce 295 m,
dlouhodobá prŧměrná roční teplota je 8,4°C a dlouhodobý úhrn ročních sráţek 575 mm; z pŧd
převládá černozem s neutrálním pH a s obsahem organické hmoty od 1,74% do 2,12%.
Předplodinou byla směska hrachu a bobu, která byla rozbita mulčovačem ve fázi zelených
luskŧ a tato biomasa byla po zavadnutí zaorána do pŧdy. Pokus byl zaloţen ve čtyřech
opakováních bez hnojení minerálními hnojivy, ochrana proti plísni bramboru spočívala ve
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třech preventivních postřicích přípravkem Kuprikol 50, k regulaci mandelinky byly
provedeny dva postřiky rostlinným extraktem Neem Azal T/S (oba přípravky povolené
v ekologickém zemědělství). Pěstováno bylo pět odrŧd s fialovou duţninou (Blaue Elise,
Blaue St Galler, Blue Congo, Salad Blue, Valfi), jedna s červenou duţninou (Highland
Burgundy Red) a kontrolní ţlutomasá odrŧda Agria. Po sklizni ve fyziologické zralosti
pokusných porostŧ byly vzorky hlíz všech odrŧd analyzovány v laboratoři katedry chemie
ČZU v Praze. Obsah chlorogenové kyseliny (ChK) byl stanoven metodou RP-HPLC-DAD,
obsah askorbové kyseliny (AK) metodou HPLC a obsah celkových anthokyanŧ (CA)
spektrofotometricky a vyjádřen jako ekvivalent kyanidinu. Výsledky byly statisticky
zhodnoceny metodou analýzy variance s podrobnějším hodnocením Tukeyho testem
v prostředí programu SAS (verze 8.02) na hladině významnosti P = 0,05.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Obsah chlorogenové kyseliny: Obsahy ChK se pohybovaly v rozmezí od 234,4 mg/kg č. h. do
441,8 mg/kg č. h., přičemţ nejniţší obsah ChK byl zjištěn u kontrolní ţlutomasé odrŧdy Agria
(Obr. 1). U odrŧd s barevnou duţninou jsme zjistili obsahy ChK o 28,9% aţ 88,5% vyšší.
Prŧkazné rozdíly byly zaznamenány téţ v rámci odrŧd s barevnou duţninou, které mŧţeme
z hlediska prŧkaznosti rozdílŧ v obsahu ChK mezi nimi rozdělit na tři skupiny. Do první
s nejvyšším obsahem ChK náleţí odrŧdy Highland Burgundy Red a Blaue St Galler, do druhé
odrŧdy Blaue Elise a Salad Blue a do třetí Blue Congo a Valfi. Zásadní rozdíl v obsahu ChK
mezi kontrolní ţlutomasou odrŧdou a odrŧdami s fialovou a červenou duţninou souvisí
s obsahem anthokyanových barviv u odrŧd s barevnou duţninou. Tento náš poznatek je
v souladu s výsledky dalších autorŧ (Friedman, Levin 2009; Brown a kol. 2007). U odrŧd
s barevnou duţninou jsou patrné niţší obsahy ChK při jejím méně intenzivním zbarvení či
větším výskytu světlého mramorování. Rovněţ André a kol. (2007; 2009) uvádí, ţe obsah
celkových polyfenolŧ i jednotlivých fenolických látek, z nichţ nejvíce zastoupená je kyselina
chlorogenová, je prŧkazně ovlivněn rŧznými faktory jako např. genotypem odrŧd brambor se
ţlutou, červenou a fialovou duţninou.
Obsah askorbové kyseliny: Ze šesti odrŧd s fialovou a červenou duţninou vypěstovaných
v roce 2010 v Uhříněvsi se v obsahu AK tři odrŧdy prakticky vyrovnaly kontrolní ţlutomasé
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Obr. 1. Vliv odrŧd s rŧznou barvou duţniny na obsah chlorogenové kyseliny (mg/kg č.h.); Uhříněves,
ekologické pěstování, 2010; vodorovné úsečky představují HSD(P≤0.05) = 32,49;
f – fialová, č – červená, ţ – ţlutá barva duţniny
Blaue Elise / f
Blaue St Galler / f
Blue Congo / f
Valfi / f
Salad Blue / f
High. B. Red / č
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Obr. 2. Vliv odrŧd s rŧznou barvou duţniny na obsah askorbové kyseliny (mg/kg č.h.);
Uhříněves, ekologické pěstování, 2010; vodorovné úsečky představují HSD(P≤0.05) = 12,11; f –
fialová, č – červená, ţ – ţlutá barva duţniny
Blaue Elise / f
Blaue St Galler / f
Blue Congo / f
Valfi / f
Salad Blue / f
High. B. Red / č
Agria / ž

0

50
100
150
askorbová kyselina (mg/kg č.h.)

200

odrŧdě Agria (statisticky neprŧkazný rozdíl), zatímco u dalších tří odrŧd byl proti odrŧdě Agria zjištěn
v jejím obsahu pokles o 13,2% aţ 25,8% (Obr. 2). Z výsledkŧ jsou patrné značné rozdíly v obsahu AK
mezi některými odrŧdami s barevnou duţninou. Nejvyšší obsah AK byl zaznamenán u odrŧd Blaue
Elise a Blue Congo (176,7 a 174,2 mg/kg č. h.), střední obsah u jediné odrŧdy s červenou duţninou
Highland Burgundy Red (160,3 mg/kg č. h.) a prŧkazně nejniţší obsahy AK byly zjištěny u odrŧd
Salad Blue, Valfi a Blaue St Galler (148,1; 145,9 a 126,5 mg/kg č. h.). Z uvedených výsledkŧ je
patrné, ţe obsah AK nezávisí na barvě duţniny, ale na genotypu kaţdé jednotlivé odrŧdy – dokládají
to vyrovnané obsahy AK s neprŧkaznými rozdíly u odrŧd Blaue Elise, Blue Congo, Agria a Highland
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Burgundy Red. Koncentrace AK v bramborách z našich pokusŧ i prŧkazný vliv odrŧdy na obsah AK
odpovídá publikovaným výsledkŧm (Brown 2005; Zgórska, Frydecka-Mazurczyk 2000; Pawelzik a
kol. 1999).
Obsah celkových anthokyanů: Obsah CA se pohyboval v dosti širokém rozmezí od 25,8 mg
kyanidinu/kg č. h. do 84,6 mg kyanidinu/kg č. h. (Obr. 3) a do určité míry opět korespondoval
(podobně jako v případě ChK) s intenzitou zbarvení či rozsahem světlého mramorování duţniny
Obr. 3. Vliv odrŧdy na obsah celkových anthokyanŧ (mg kyanidinu/kg č.h.); Uhříněves, ekologické
pěstování, 2010; vodorovné úsečky představují HSD(P≤0.05) = 9,86; f – fialová, č – červená barva
duţniny
Blaue Elise / f

Blaue St Galler / f

Blue Congo / f

Valfi / f

Salad Blue / f

High. B. Red / č
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jednotlivých odrŧd. Nejvyššího obsahu CA dosáhly odrŧdy Blaue Elise (84,6 mg kyanidinu
/kg č. h. – fialová duţnina) a Highland Burgundy Red (77,3 mg kyanidinu/kg č. h. – červená
duţnina), střední obsah CA byl zjištěn u odrŧdy Blaue St Galler (63,3 mg kyanidinu/kg č. h.),
Valfi (40,3 mg kyanidinu/kg č. h.) a prokazatelně nejniţší obsahy u odrŧd Salad Blue (32,8
mg kyanidinu/kg č. h.) a Blue Congo (25,8 mg kyanidinu/kg č. h.). Poměrně značné rozpětí
obsahu CA mezi jednotlivými odrŧdami koresponduje s našimi předchozími poznatky
(Lachman a kol. 2009) a odpovídá publikovaným údajŧm Browna (2005).
ZÁVĚR
Obsah ChK, AK i CA byl prokazatelně ovlivněn genotypem odrŧdy. Odrŧdy s fialovou a
červenou duţninou dosáhly o 28,9% aţ 88,5% vyššího obsahu ChK proti ţlutomasé odrŧdě
Agria. V obsahu AK nebyl u tří ze šesti odrŧd s barevnou duţninou zjištěn prŧkazný rozdíl
proti ţlutomasé odrŧdě a u dalších tří odrŧd byl prokázán niţší obsah o 25,8%. V rámci odrŧd
s barevnou duţninou dosáhla nejvyššího obsahu AK odrŧda Blaue Elise. Obsah CA se
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pohyboval v rozmezí od 25,8 do 84,6 mg kyanidinu/kg č. h. a korespondoval s intenzitou
zbarvení a rozsahem světlého mramorování duţniny hlíz jednotlivých odrŧd.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Ministerstva zemědělství České republiky, projektu
č. QI101A184 a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky, projektu
č. MSM 6046070901.

SOUHRN
V roce 2010 byl na pokusné stanici ČZU v Praze Uhříněvsi v podmínkách ekologického
zemědělství realizován polní pokus se 6 odrŧdami brambor s fialovou nebo červenou
duţninou a s kontrolní ţlutomasou odrŧdou Agria. Po sklizni byly hlízy analyzovány na obsah
chlorogenové kyseliny (ChK), askorbové kyseliny (AK) a celkových anthokyanŧ (CA). Barva
duţniny výrazně ovlivnila obsah ChK, který byl u odrŧd s barevnou duţninou 1,29 – 1,88 krát
vyšší proti ţlutomasé odrŧdě Agria. Značné rozdíly v obsahu ChK byly zjištěny i mezi
jednotlivými odrŧdami s barevnou duţninou, pokles odrŧdy s nejniţším obsahem proti
nejvyššímu obsahu činil 31,6%. Naproti tomu obsah AK nezávisel na barvě duţniny, ale na
genotypu kaţdé odrŧdy, neboť rozdíl v obsazích AK mezi odrŧdami Blaue Elise (176,7 mg/kg
č.h. - fialová duţnina), Agria (170,6 mg/kg č.h. - ţlutá duţnina) a Highland Burgundy red
(160,3 mg/kg č.h. - červená duţnina) byl neprŧkazný. Obsah CA byl prokazatelně ovlivněn
genotypem odrŧdy, nejvyšší hodnoty dosáhla odrŧda Blaue Elise (84,6 mg kyanidinu/kg č.h.).
Klíčová slova: brambory; barva dužniny; chlorogenová kyselina; askorbová kyselina;
anthokyany
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CHARAKTERISTIKY SMĚSÍ VYBRANÝCH DRUHŦ TUZEMSKÝCH
OBILOVIN
Taťána Hofmanová, Marie Hrušková, Ivan Švec
Ústav chemie a technologie sacharidŧ, VŠCHT Praha, Technická 6, 166 28 Praha 6

Abstract
Presented work deals with the rheological and technological features of wheat flour and
dough enriched by native cereals (corn, barley and oats) in amounts of 10 – 50 % evaluated
by six types of rheological apparatus. Bread characteristics obtained by means of baking test
consists of subsequent objective and sensory results described by 9 model parameters. Total
24 features describe behaviour of each composite flour sample. Negative effect of all tested
fortification level on dough machinery was found, mostly at higher addition amounts (over
30 %). On the contrary, a positive influence of barley and oats fortification till 20 % was
observed for some final product characteristics. According to bread evaluation it was found
that each of the native cereals and tested amounts had also an individual effect on consumer
quality and nutritional benefit.
Key word: composite flour, native cereal addition, rheological dough evaluation
MATERIÁL A METODY
Pro hodnocení technologického chování přídavku „nepekařských obilovin― byly připraveny
kompozitní mouky, kde komerční pšeničná mouka polosvětlá (obsah popela 0,69 % a
bílkovin 12,0 %) ze sklizně 2009 byla nahrazena přídavky hladké mouky z kukuřice, ječmene
a ovsa. Podíl jednotlivých obilovin v kompozitních moukách činil 10-50 %. Detailní popis
změny viskoelastických vlastností moučné suspenze, resp. nefermentovaného těsta byl
proveden pomocí amylografu (ISO 126/1), farinografu (ČSN ISO 5530-1) a extenzografu
(ČSN ISO 5530-2) (Příhoda a Hrušková 2007). Reologické chování fermentovaného těsta
bylo sledováno během fermentografické, maturografické a OTG zkoušky podle interních
postupŧ (Hrušková a Švec, 2009). Pekařským pokusem (interní metodika VŠCHT Praha) bylo
připraveno pšeničné pečivo. Hodnocení těchto výrobkŧ bylo provedeno podle intenzitního 9bodového modelu.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Farinografické

chování

reprezentované vazností vody
nejvíce ovlivnila ovesná mouka,
kde

zvýšení

bylo

úměrné

přidanému mnoţství (Obr. 1.).
V případě kukuřičné mouky byl
zjištěn
Obr. 1. Farinografická vaznost vzorkŧ kompozitní mouky

opačný

účinek

a

přídavkem ječné mouky nebyla

změna tohoto jakostního znaku prokázána. Stabilitu a dobu vývinu těsta nejvíce ovlivnil
přídavek kukuřičné mouky (data neuvedena).
Změna viskoelastického chování kompozitní mouky se projevila ve všech vzorcích poklesem
taţnosti těsta, zatímco pruţnost se naopak přídavkem kukuřičné a ječné mouky mírně zvýšila,
jak uvádí Newman a Newman
(2008). Podle extenzografické
energie

se

na

„zředění―

lepkové struktury pšeničné
mouky

nejvíce

přídavek

podílel

ovesné

mouky

v souladu s prací Biel et al.
(2009). Kompozitní mouky se
Obr. 2. Amylografické maximum vzorkŧ kompozitní mouky

všemi přídavky nad 20 %

vykazují reologické chování srovnatelné s velmi slabou pšeničnou moukou. Chování moučné
suspenze kompozitní mouky závisí na druhu a mnoţství přídavku sledované komponenty, kde
obecně stoupá hodnota maxima i teplota. Změny obou amylografických parametrŧ jsou
nejvyšší
mouky

vlivem

ječné

(Obr. 2.)

(Bhatty

1992).
Pro fermentované těsto bylo
zjištěno

sníţení

jakostních
jednotlivých

všech

charakteristik
uzančních

zkoušek, které je úměrné
Obr. 3. Optimální doba fermentace vzorkŧ kompozitní mouky
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klesajícímu

podílu

lepkových

bílkovin

v kompozitních
vzorcích. Pro I. fázi
fermentace

nebyla

zjištěna

prŧkazná

změna

objemu

kvasných plynŧ, ale
optimální
Obr. 4. Měrný objem pečiva za vzorkŧ kompozitní mouky

doba

fermentace a objem
těsta

byl

niţší,

zejména přídavkem kukuřičné mouky (Obr. 3.). V následující technologické fázi také podle
maturogramŧ se zkracuje doba nutná pro optimální dokynutí, ale současně klesá stabilita a
pruţnost těsta.
Objemy těsta na začátku i na konci procesu zapékání se vlivem netradiční mouky sníţily, coţ
se potvrdilo i při pokusném pečení. Měrný objem výrobkŧ se nejvíce sníţil přídavky
kukuřičné mouky, kde při standardně klenutém tvaru bylo negativní senzorické hodnocení při
koncentraci nad 30 % (Obr. 4.). Přídavky ostatních komponent zvýšily hutnost střídy, ale
chuťový vjem byl hodnocen pozitivně. Jako optimální byl doporučen přídavek ječné a ovesné
mouky do 20 %.
ZÁVĚR
Fortifikace pšeničné mouky netradičními surovinami je zaměřena na rozšíření sortimentu a
zvýšení nutričního přínosu pekařských výrobkŧ. Ječmen a oves patří k obilovinám s odlišným
chemickým sloţením zásobních bílkovin a polysacharidŧ, které mají ve srovnání s pšeničnou
moukou spíše negativní vliv na technologické chování při zpracování. V jednotlivých
technologických fázích se proto na změně chování kompozitní mouky projevil vliv druhu i
výše přidávané komponenty, které „ředí― a tím zeslabují lepkovou kostru nezbytnou pro
kvalitní fermentované výrobky. Pozitivně je však hodnocen jejich přídavek z pohledu nutriční
hodnoty, dané zejména obsahem vlákniny potravy se zastoupením betaglukanŧ.
Práce byla vypracována v rámci projektŧ MŠMT 60 46 13 a NAZV 321 51 15 10.
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SOUHRN
Cílem práce bylo hodnocení reologických a technologických znakŧ pšeničné mouky a těsta
obohaceného dalšími tuzemskými plodinami (kukuřice, ječmen a oves) v mnoţství 10, 20, 30,
40 a 50 %. Měření bylo provedeno na šesti reologických přístrojích podle normovaných a
interních postupŧ. Charakteristiky pečiva byly získány na základě pokusného pečení a
následného hodnocení objektivními a senzorickými postupy (9-bodový model hodnocení).
Vlastnosti moučných směsí a standardně připraveného těsta byly popsány pomocí 24
ukazatelŧ. Vliv fortifikace pouţitými plodinami byl zjištěn pro znaky nefermentovaného i
fermentovaného těsta a to pro většinu sledovaných koncentrací spíše ve smyslu negativní
změny proti receptuře se základní pšeničnou moukou. Zejména v případech vyšších přídavkŧ
ovesné mouky (40 a 50 %) bylo sledováno prŧkazné sníţení stability těsta při hnětení a
zhoršení zpracovatelnosti. Pekařské výrobky vykazovaly sníţení spotřebitelské kvality také
při vyšší fortifikaci sledovanými obilovinami. Pečivo s přídavkem kukuřice v mnoţství 40 a
50 % mělo prokazatelně menší objem a negativně bylo hodnoceno i z hlediska senzorického.
Uţití ječných a ovesných mouk lze doporučit do pečiva s prokazatelným nutričním přínosem
v koncentracích do 20 %.
Klíčová slova: směsné mouky,přídavky tuzemských obilovin, reologické vlastnosti těsta
Kontaktní adresa:
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MONITORING RŦSTU A KVALITY CUKROVKY V ROCE 2010
V OBLASTI HANÉ
Martina Chodurová, Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Monitoring growth and quality of sugar beet was conducted in cooperation with the sugar
factory Vrbátky, a. s.. 20 hunts on selected major producers in Central Morava were sampled
during the vegetation in the 14-day intervals (2. 8. , 16. 8., 30. 8., 13. 9.). In each sampling
was determined growth rate of tops and roots of sugar beet and changes in the technological
quality

of

tubers

(digestion,

soluble

ash,

alpha-amino

nitrogen,

MB

factor).

Leaf area increased its mass until the end of observation, which is not normal. The final
average weight of tops was about 874 g / plant. Root grew gradual rate. At the end of the
observation, the average weight of 743 g / plant. Digestion during the measurements was
low. At the end of monitoring the sugar content amounted to an average of 14,26%. The
soluble ash is not changed significantly, and moved throughout the vegetation in the range of
values from 0,32 – 0,39%. Alpha - amino end of the vegetation reached 15 - 30 mg/100 sugar
beet. Its low content as well as for digestion contributed significantly high rainfall during the
vegetation period. Low ash content positively affected the value of MB factor that determines
the degree of maturity levels of sugar beet. MB factor averaged value of 18,75, suggesting a
sufficient technological maturity of sugar beet.

Key words: sugar beet, digestion, soluble ash, alpha-amino nitrogen, MB factor

Acknowledgments: Project: Evaluation of quality changes in sugar beet and its effect on
extra-root nutrition (IP20/2010) was paid for the support from the Internal Grant Agency of
the Mendel University in Brno.

MATERIÁL A METODY
Sledování probíhalo ve spolupráci s podnikem Cukrovar Vrbátky, a.s.. V prŧběhu vegetace
byly na 20ti lokalitách (tab. 1) významných pěstitelŧ cukrovky středomoravského regionu
odebírány 4x během vegetace (ve dnech 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9.) vzorky rostlin cukrovky
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podle cukrovarnické metodiky FRIML, TICHÁ (1986). U odebraných vzorkŧ cukrovky byl
zvlášť zváţen chrást a bulva a výpočtem byl rovněţ stanoven momentální výnos bulev i
chrástu. Zpracování bulev následně probíhalo na analytické lince, kde byla cukrovka zbavena
od nečistot a nakrouhána na Staňkově krouhačce. Řízky byly smíchány s destilovanou vodou
v poměru 6,87 : 1, poté probíhalo mixování a čiření vzorkŧ s octanem olovnatým. Po filtraci
byla u filtrátu stanovena digesce, obsah rozpustného popela, α–aminodusíku.
Digesce byla změřena na přístroji POLAMAT – S nebo POLATRONIC E. Stanovení popela
v řepě bylo provedeno na konduktometru Inolab Level 1 WTW. Hodnota alfaaminodusíku –
modrého čísla – byla určena po kolorimetrickém srovnání s barevnými standardy etalonu
ZAHRADNÍČEK, J., JARÝ, J., (2003). Vzorky k provedení jednotlivých analýz byly
připraveny dle metodik uvedených v publikaci FRIML, TICHÁ (1986).
Z výsledkŧ získaných při jednotlivých odběrech byla výpočtem stanovena výtěţnost bílého
zboţí (B) a produkce melasy (M) a z těchto hodnot pak stanoven MB-faktor, který udává
vyzrálost cukrovky. Zpŧsob výpočtu je uveden níţe:
B – faktor: Výtěţnost bílého cukru (rafinády) v % pomocí Lüdeckeho vzorce.
B  Dg  4,25  Pp  N  25

M – faktor: Výtěţnost melasy %.
M  8  Pp

MB – faktor: Vyjadřuje mnoţství vyprodukované melasy na vyrobený bílý cukr %.
MB 

100  M
B

Vysvětlivky: Dg-digesce, Pp-rozpustný popel, αN-škodlivý dusík
Tab. 1 Přehled lokality
Dodavatelé
1. ZD Dub n. M.
2. ZD Dub n. M.
3. ZD Dub n. M.
4. ZD Vrahovice
5. ZD Vrahovice
6. ZD Klenovice
7. ZD Klenovice
8. Ing. Horák
9. Cropagro Kobeřice
10. Cropagro Kobeřice
11. Statek Prostějov
12. ZD Smrţice
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Osivo
Expert
Merak
Pohoda
Imperiál
Expert
Canyon
Nancy
Imperiál
Lucata
Python
Caruso
Merak

Typ osiva
C raná
NC střední
NC střední
NC střední
C raná
NC střední
NC střední
NC střední
NC střední
NC střední
NC střední
NC střední
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Hon
Pod čertoryjskou skalou
U váhy
U kříţe
Zácestek
Trávníky
U hydroglobusu
U Skalky
Němčická
Zárybničí
Holkas
za statkem
Paterová
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13. Přikryl Mojmír
14. Rols Lešany
15. Rols Lešany
16. Uniagris Pěnčín
17. Kubíček Ivo
18. ZD Olšany
19. Ing. Sekanina
20. ZD Slavonín

NC střední
C raná
C raná
NC střední
NC střední
NC střední
NC střední
NC střední

Victor
Katka
Expert
Espernza
Poseidon
Belana
Merak
Merak

Kostelecká
Spodní pololání
U lipky
Za zídkou
Zadní
Panská
Hněvotínský kopec
Technomat

VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky pozorování dynamiky rŧstu, technologických parametrŧ a výnosové ukazatele jsou
uvedeny v grafech 1 - 10. Grafy jsou uvedeny v následujícím textu.
Listová plocha přirŧstala během celého pozorování (graf 1). Největší dynamika jeho tvorby
byla zaznamenána mezi 1. aţ 3. odběrem. Konečná hmotnost se v prŧměru pohybovala na
úrovni 874 g/rostlinu. Při 4. odběru odrŧda Pohoda v ZD Dub na Moravě dosáhla nejvyšší
hmotnosti 1450 g/rostlinu. Nejniţší hmotnost chrástu byla stanovena u odrŧdy Expert
600 g/rostlinu v ZD Vrahovice.
Dynamika tvorby chrástu během vegetace
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
1050
1000
950
900

Chrást (g)

850
800
750
700
650
600
550
500
450
1

2

3

4

odběr

Graf 1 Dynamika změn hmotnosti chrástu během vegetace
Bulva rostla z počátku pozvolna. Na počátku srpna měla v prŧměru hmotnost pouze
412g/ rostlinu. Prŧkazně intenzivnější rŧst nastal aţ po 2. odběru. Na konci monitoringu pak
dosahovala hmotnost v prŧměru 743 g/rostlinu (graf 2). Nejvyšší hmotnost měl kořen odrŧdy
Pohoda pěstované v ZD Dub na Moravě, který vykazoval 1100 g/rostlinu a měl současně i
nejvyšší hmotnost chrástu. Nejniţší hmotnost kořene byla pozorována u odrŧdy Expert
(450 g) pěstované v podniku Rols Lešany.
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Dynamika tvorby kořene během vegetace
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
850
800
750
700

Kořen (g)

650
600
550
500
450
400
350
300
1

2

3

4

odběr

Graf 2 Dynamika změn hmotnosti kořene během vegetace
Digesce na začátku vzorkování byla velmi nízká a dosahovala v prŧměru hodnot
12,44 %. V období mezi 2. a 3. odběrem se tvorba cukru zpomalila, svou roli zde zřejmě
sehrály i vyšší přírŧstky kořenové hmoty, které obsah cukru zřeďovaly. K prŧkaznému
nárŧstu došlo aţ mezi 3. a 4. odběrem (graf 3), kdy se digesce zvýšila o 0,95 % na konečnou
hodnotu 14,26 %.
Dynamika změn digesce během vegetace
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
15,0

14,5

Dg (%)

14,0

13,5

13,0

12,5

12,0

11,5
1

2

3

4

odběr

Graf 3 Dynamika změn digesce během vegetace
Jak uvádí ŠNOBL, PULKRÁBEK et. al. (2007), cukernatost by se měla pohybovat v rozmezí
16 – 18 %. Stanovené hodnoty tak neodpovídají standardu. I z těchto dŧvodŧ musel být
počátek cukrovarnické kampaně odloţen. Za zmínku stojí to, ţe vŧbec nejvyšší digesce byla
stanovena u rané odrŧdy Expert z podniku Vrahovice a činila pouze 15,5 %. Naopak nejniţší
cukernatost 12,8 % byla zjištěna u dvou odrŧd - Pohoda a Imperiál z Dubu na Moravě a od
Ing. Horáka.
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Obsah rozpustného popela se pohyboval během celé vegetace v prŧměru v rozmezí hodnot
0,32 – 0,39 %. Obsah rozpustného popela (graf 4) byl na začátku pozorování nepatrně niţší,
následně se mírně zvýšil (0,39 %), během další vegetace se jiţ sniţoval. Při 3. odběru byla
zaznamenána vŧbec nejvyšší hodnota rozpustného popela 0,50 % u odrŧdy Pohoda ze ZD
Dub na Moravě. Nejniţší hodnota 0,20 % rozpustného popela byla stanovena u odrŧdy
Expert ze zemědělského druţstva Dub na Moravě.
Dynamika změn rozpustného popela během vegetace
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
0,44
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0,40

Popel (%)
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odběr

Graf 4 Dynamika změn rozpustného popela během vegetace
Obsah alfaaminodusíku byl nejvyšší při 1. odběru (53 mg/100 g řepy), poté se postupně
sniţoval aţ na prŧměrnou hodnotu 18 mg/100 g řepy (graf 5). Nízký obsah škodlivého dusíku
korespondoval s prŧběhem povětrnosti během vegetace. Při 1. odběru měla odrŧda Caruso ze
Statku Prostějov nejvyšší hodnotu 75 mg/100 g řepy. Nejniţší hodnotu alfaaminodusíku 40
mg/ 100 g řepy měly tři odrŧdy Imperiál od pěstitele Horáka, Lucatu z Cropagra Kobeřice a
Merak ze ZD Smrţice. Na konci vegetace se obsah alfaaminodusíku pohyboval v rozmezí 15
– 30 mg/100g cukrovky. Nízký obsah svědčí mj. o tom, ţe cukrovka neměla k dispozici
nadbytek dusíku, tak jak se to v některých ročnících stává. Svou roli zde zřejmě sehrál
sráţkově nadprŧměrný květen, kdy došlo k vymytí minerálního dusíku do spodního horizontu
pŧdy a dusík se tak dostal z dosahu kořenového systému.
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Dynamika změn obsahu alfaaminodusíku během vegetace
Vertikální sloupce označ ují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Graf 5 Dynamika změn alfaaminodusíku během vegetace
Se sniţováním obsahu rozpustného popela a alfaaminodusíku se během vegetace se sniţovala
i hodnota MB faktoru (graf 6). Na konci monitoringu tj. při 4. odběru byla hodnota MB
faktoru v prŧměru 18,75. Podle SKALICKÉHO (1994) by jakostní cukrovka měla
dosahovat MB faktor v rozmezí hodnot 12 – 22, méně jakostní od 30 a více. Z tohoto pohledu
mŧţeme hodnotit kvalitu v prŧměru jako dobrou. Na některých pozemcích se ale hodnota
MB faktoru pohybovala nad hranicí 30. Jednalo se vţdy o cukrovku s delší vegetací a dá se
tedy předpokládat, ţe byla sklízena později a MB faktor se ještě upravil.
Dynamika změn vyzrálosti bulev cukrovky
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Graf 6 Dynamika změn MB faktoru během vegetace
Na základě počtu jedincŧ a hmotnosti bulvy byl při kaţdém odběru současně stanoven
také výnos. Ten se postupně zvyšoval aţ do konce vzorkování. Uţ od začátku vzorkování
byly hodnoty výnosu nadprŧměrné (graf 7) a při 4. odběru dosahoval 72,6 t/ha. Nejvyšší
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výnos byl při 4. odběru stanoven v ZP Dub na Moravě - 125,8 t/ha u odrŧdy Pohoda.
Nejniţší výnos 47,7 t/ha byl dosaţen v podniku Rols Lešany u odrŧdy Expert.

Dynamika tvorby výnosu bulev
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Graf 7 Dynamika tvorby výnosu bulev
Vztah mezi růstem kořene a chrástu
Korelace : r = ,76211***
1200
1100
1000
900

Kořen (g)

800
700
600
y = 98,5733 + 0,6283*x
500
400
300
200
200

400

600

800

1000

Chrást (g)

1200

1400

1600

95% hladina spolehlivosti

Graf 8 Vztah mezi rŧstem kořene a chrástem
Na základě zjištěných výnosových a kvalitativních charakteristik byla hodnocena síla vztahu,
která mezi nimi existuje. Vztah mezi rŧstem kořene a dynamikou tvorby chrástu vykazoval
silnou kladnou korelaci (r=0,762**) (graf 8).
Vztah mezi hmotností bulev a jejich digescí koreloval pouze slabě (r=0,237**), coţ je v celku
logické, protoţe rŧst hmotnosti kořene pŧsobí zřeďovacím efektem a tím klesá i digesce
(graf 9).
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Vztah mezi hmotností bulev a digescí
Korelace : r = ,23664**
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Graf 9 Vztah mezi hmotností bulev a digescí
Vztah mezi rozpustným popelem a MB faktorem
Korelace : r = ,91026***
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Graf 10 Vztah mezi rozpustným popelem a MB faktorem
Jako poslední byla hodnocena závislost mezi obsahem rozpustného popela a MB faktorem.
Byla potvrzena velmi silná závislost (r = 0,910**) mezi těmito parametry. S rostoucí
hodnotou

rozpustného popela roste hodnota MB faktoru (graf 10). Takto silný vztah

koresponduje se zpŧsobem výpočtu MB faktoru, kde hlavní veličinou je právě obsah
rozpustného popela, který slouţí jako základní veličina pro výpočet produkce melasy, která je
nezbytná pro výpočet MB faktoru.
ZÁVĚR
Byla vyhodnocena dynamika rŧstu cukrovky během vegetace a byly stanoveny její
technologické parametry (digesce, rozpustný popel, alfa-aminodusík a MB faktor). Byla
zmapována oblast Haná v prŧběhu vegetace cukrovky. Na konci monitorování dosahoval
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chrást hmotnosti 874 g/rostlinu, kořen 743 g/rostlinu, digesce 14,26 %, rozpustný popel
0,32 %, alfa-aminodusík 18 a MB faktor 18,75. Je tedy zřejmé, ţe v roce 2011 nebyly
příznivé podmínky pro pěstování cukrovky.
PODĚKOVÁNÍ
Projekt: Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění
mimokořenovou výţivou (IP20/2010) byl hrazen za podpory Interní Grantové Agentury
Mendelovy univerzity v Brně.
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ŠTANDARD
Jana Jančovičová1, Ladislav Staruch2
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Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biotechnológie a potravinárstva,
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ABSTRACT
The aim of this work was to compare quality of hams from category standard on the market.
Hams were bought in a trade network. Evaluation was accomplished with a 11 assessors. All
assessors were trained at the Faculty of Chemical and Food Technology and they had
knowledge from technology of production of the meat product. All samples of ham were
presented simultaneously to each assessor in the form of slices. There were used a pastries
and water as palate cleanser. The evaluation was accomplished by a ranking in accordance to
ISO 8587 and method of sensory profile in accordance to ISO 13299. Alignment of a samples
was based on overall flavour (complex combination of the olfactory, gustatory and trigeminal
sensations perceived during tasting). The results were processed statistical by a Friedman´s
test. During the creation of a sensory profile were first assessed organoleptic properties (color
and appearance of the cut, texture, smell, taste) and then the individual taste descriptors (meat,
salt, spices, sour, after smoking). Hedonic scales and ordinal scales were used.
The results is that the overall quality of hams from category standard on the market is
balanced. This fact was detected after application of Friedman's test, as 5 from 6 samples was
not statistically significant difference with 99% confidence interval. However, we can find the
products of lower quality on the market. This fact was also detected in our tests when taste
descriptor sour gets 3.9 points from the maximum possible point score 4 points.
Keywords: sensory analysis, hams, sensory quality, rating, sensory profile
ÚVOD
Mäso je cenným zdrojom plnohodnotných bielkovín, vitamínov, nasýtených mastných kyselín
a minerálnych látok. Okrem mäsa dôleţitou zloţkou v potravinovom reťazci človeka sú aj
mäsové výrobky, pričom ich samotná výroba má veľmi starú históriu. Spočiatku išlo len o
nasolenie mäsa, jeho rozomletie a miešanie so zmesou rôznych bylín a korenín. V súčasnosti
patria mäsové výrobky medzi najpočetnejšie v rámci potravinového priemyslu, a vďaka ich
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výrobe sa stala mäsová výroba najrozsiahlejšou a najzloţitejšou výrobnou fázou v mäsovom
priemysle (Pipek, 1994).
Medzi mäsové výrobky patria okrem iného aj solené mäsá, medzi nimi aj tepelne opracované
solené mäsá a teda aj šunky. Podľa mnoţstva obsahu čistých svalových bielkovín sa tepelne
opracované šunky členia do 3 kvalitatívnych tried: šunka špeciál (min. 16 hmot. % čistých
svalových bielkovín), šunka výberová (min. 13 hmot. % čistých svalových bielkovín)
a šunka štandard (min. 10 hmot. % čistých svalových bielkovín) (Výnos MP SR a MZ SR č.
1895/2004).
Základnou úlohou mäsovej výroby je uspokojovať potreby konzumentov mäsa a mäsových
výrobkov, produkciou zdravotne bezpečných a kvalitných mäsových produktov, ktoré sa
vyznačujú plnou typickou mäsovou chuťou a vôňou, prepojenou variantmi aplikovaných
prírodných korenín. Kvalita je celkový súhrn záväzne určených vlastnosti a znakov výrobku,
ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby ľudského organizmu. Očakávania
spotrebiteľa na kvalitu potraviny sú vysoké (Turek, 2009).
K neodmysliteľnej súčasti pri posúdení celkovej kvality mäsových výrobkov v súčasnej dobe
patrí okrem analytického hodnotenia aj senzorické hodnotenie, ktoré spotrebiteľ vykonáva pri
výbere potravín. Prvý posudok o kvalite výrobku alebo potraviny si vytvorí zrakom a potom
ho dopĺňa ostatnými zmyslami, najmä chuťovými a čuchovými. Senzorická analýza je teda
metóda, pri ktorej sa organoleptické vlastnosti surovín, polotovarov a hotových výrobkov
stanovia výhradne ľudskými zmyslami za takých podmienok, ktoré zaisťujú objektívne,
spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky (Príbela, 2001).
Význam zmyslového hodnotenia spočíva aj v tom, ţe rozbory vykonané pomocou prístrojov
síce umoţňujú poznať zloţenie, ale neodzrkadľujú mnohé kvalitatívne ukazovatele ako napr.
čerstvosť mäsa alebo stuchnutie tuku resp. slaniny (Príbela, 2001).
Senzorická akosť je jedna z najdôleţitejších súčastí celkovej akosti potravín. Nedá sa
zovšeobecniť, lebo je pre kaţdý výrobok iná a má iné charakteristické rysy (Velčovská,
2006). Jej posúdenie je v dnešnej dobe ponechané najmä na spotrebiteľa, nakoľko pri kontrole
potravín sa sleduje najmä zdravotná neškodnosť. Toto je často vyuţívané výrobcami, ktorí
pod známou značkou tovaru predávajú menej kvalitný výrobok (Jančovičová, 2010).
Kvalita mäsových výrobkov zahŕňa faktory senzorické, nutričné, hygienické a technologické.
Pre zachovanie celkovej kvality zohráva dôleţitú úlohu kvalita vstupnej suroviny, prídavné
látky, a v neposlednom rade technológia spracovania, kde moţno zahrnúť aj faktory
hygienické. V dnešnej dobe však v mäsových výrobkoch klesá podiel mäsovej zloţky a
naopak, stúpa podiel vody a prídavných látok (Jančovičová, 2010).
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Pri senzorickom hodnotení šuniek sa pomocou zmyslových orgánov hodnotia organoleptické
vlastnosti ako sú povrchový vzhľad, farba a vzhľad na reze, konzistencia, vôňa a chuť
(Vrchlabský, 1997).
Na reze šunky by mali byť viditeľné jednotlivé svaly, farba šunky by mala zodpovedať
pouţitému druhu mäsa. Vôňa a chuť šunky by mala byť primerane slaná, na skuse krehká, zo
šunky by sa nemala uvoľňovať voda. Plátky šunky by sa nemali trhať, ale tieţ by nemali byť
„gumovité― (Kadlec, 2007).
Cieľom práce bolo porovnať kvalitu šuniek z kategórie štandard na trhu pomocou
senzorického hodnotenia, pouţitím poradovej skúšky (ČSN ISO 8987:2008) a metódy
senzorického profilu (ISO 13299:2010). Profilové testy sú najčastejšie vyuţívané v prípade,
keď je potrebné detailne špecifikovať organoleptické vlastnosti produktu alebo porovnať
niekoľko výrobkov medzi sebou. Táto technika je vyuţívaná pre monitorovanie konkurenčnej
ponuky. Profilové testy dovoľujú úplne presne identifikovať, ktoré organoleptické vlastnosti
konkurenčných produktov sú odlišné (Přerovská, 2010).
MATERIÁL A METÓDY
Na senzorické hodnotenie boli pouţité šunky kategórie štandard, ktorá musí obsahovať
najmenej 10 hmotnostných percent čistých svalových bielkovín. Celkovo bolo hodnotených 6
šuniek, od rôznych výrobcov. Tieto boli zakúpené v obchodnej sieti.. Jednalo sa o šunky:
vzorka č. 1 – Mecom, Humenné
vzorka č. 2 – Váhala, Hustopeče nad Bečvou
vzorka č. 3 – Zedníček, Kunovice
vzorka č. 4 – Berto, Vysoká pri Morave
vzorka č. 5 – LE&CO, Jirny
vzorka č. 6 – Orbán, Bratislava
Všetky vzorky šunky boli jednotlivým hodnotiteľom predloţené súčasne vo forme plátkov.
Ako neutralizačný prostriedok sa pouţili pečivo a voda.
Hodnotenie sa vykonalo v senzorickom laboratóriu Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU Bratislava, ktoré zodpovedá poţiadavkám ISO 8589. Vykonalo ho 11
hodnotiteľov, z ktorých všetci boli zaškolení hodnotitelia Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie, ktorí majú vedomosti z technológie posudzovaného výrobku.
Posúdenie bolo vykonané poradovou skúškou podľa ISO 8587 a metódou senzorického
profilu podľa ISO 13299. Zoraďovanie v poradovej skúške bolo vykonané podľa celkového
flavoru, čo je komplexná kombinácia čuchových, chuťových a trigeminálnych pocitov
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vnímaných počas ochutnávania (STN EN ISO 5492:2010). Kaţdý hodnotiteľ zoradil vzorky
od najlepšej po najhoršiu. Vzorka umiestnená na prvom mieste získala 1 bod a na poslednom
mieste 5 bodov. Výsledky boli spracované štatisticky Friedmanovým testom (ČSN ISO
8987:2008). Pri tvorbe senzorického profilu boli najskôr hodnotené organoleptické vlastnosti
(farba a vzhľad na reze, konzistencia, vôňa, chuť) a následne jednotlivé chuťové deskriptory
(mäsový, slaný, po korení, nakyslý, po údení). Pouţili sa nasledovné hedonické stupnice:
Konzistencia:

4 - pevná, pruţná, charakteristická pre daný typ výrobku
3 - výrazne tuhá, pruţná aţ gumovitá
2 - mäkšia, pruţná
1 - mäkká, menej súdrţná
0 - výrazne mäkká, nesúdrţná

Farba a vzhľad
na reze:

4 - typická pre daný výrobok, ruţová bez farebných odtieňov
3 - svetlejšia alebo tmavšia; menšie odchýlky; slabá homogenizácia
diela
2 - mierne odlišná
1 - odlišná
0 - výrazne odlišná

Vôňa:

6 - príjemná, lahodná, po mäse a prídavných koreninách
5

-

charakteristická

pre

daný

druh

výrobku

s

miernou

prevahou niektorej zloţky vône
4 - menej výrazná, bez charakteristickej vône po mäse a
pridaných koreninách
3 - mierne odlišná, slabo charakteristická
2 - prázdna, necharakteristická
1 - netypická pre daný typ výrobku
0 - neţelateľná
Chuť:

6 - príjemná, harmonicky zladená s pouţitými prísadami
5 - charakteristická pre tepelne opracovaný výrobok, s miernou
prevahou niektorej zloţky chute
4 - charakteristická s prevahou niektorej zloţky chute
3 - mierne zmenená
2 - nevyladená, prázdna, nevýrazná
1 - necharakteristická pre daný typ mäsového výrobku
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0 - neţelateľná
Na hodnotenie intenzity jednotlivých chuťových deskriptorov bola pouţitá poradová stupnica:
4 - výrazný pocit
3 - stredne výrazný pocit
2 - slabý pocit
1 - sotva vnímateľný pocit
0 - nevnímateľný pocit
V hedonických stupniciach sú

bodovo odlíšené konzistencia, farba a vzhľad na reze.

Hodnotili sa maximálnym počtom bodov 4. Vôňa a chuť sú dominantné organoleptické
vlastnosti, preto im bol priradený maximálny počet 6 b. Intenzita jednotlivých chuťových
deskriptorov bola hodnotená maximálne 4 b.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Senzorické hodnotenie bolo vykonané poradovým preferenčným testom, ktorý je pomerne
citlivou metódou z hľadiska spotrebiteľov, a ktorý so zvolenou spoľahlivosťou určí poradie
(preferenciu) hodnotených vzoriek. Tento bol postavený tak, ţe čím niţší celkový súčet
poradí, tým vyššia preferencia hodnotiteľmi. Poradie je uvedené v tab.1.
Tab.1: Súčty poradí hodnotených šuniek
Vzorka

1

Súčet poradí 62

2

3

4

5

6

39

33

38

35

25

Po vyhodnotení Friedmanovým testom, sme mohli skonštatovať, ţe s 99% spoľahlivosťou
existujú štatisticky významné rozdiely v preferenciách medzi 6 vzorkami šuniek. Následným
testom bolo preukázané, ţe iba vzorka č.1 sa štatisticky významne odlišovala od ostatných
vzoriek, ktoré boli navzájom štatisticky významne nerozlíšiteľné.
Pri hodnotení celkovej kvality pomocou senzorického profilu sa rovnako ako v poradovej
skúške na prvom mieste umiestnila vzorka č. 6 a na poslednom mieste vzorka č. 1. Avšak pri
ostatných štyroch sa umiestnenie zmenilo. Porovnanie umiestnení v oboch skúškach uvádza
Graf č. 1.
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Graf č.1: Porovnanie umiestnení v oboch skúškach
Hodnotením jednotlivých organoleptických vlastností sme zistili, ţe vzorka č. 1, ktorá sa
umiestnila na poslednom mieste mala výrazne horšiu vôňu a chuť ako ostatné vzorky.
Priemerná hodnota získaných bodov vo vzorke č. 1 pre vôňu bola 2,57 a chuť 2,29. Najlepšie
hodnotená vzorka č. 6 mala priemernú hodnotu pre vôňu 5,57 a pre chuť rovnako 5,57.
Najhoršiu konzistenciu so ziskom 2,86 bodu mala vzorka č.2, ktorá sa umiestnila na
predposlednom 5 mieste pri hodnotení poradovou skúškou. Najhoršiu farbu a vzhľad
s priemernou hodnotou 3 mala vzorka č. 3. Všetky tieto informácie sú graficky znázornené na
grafe č. 2.

Graf č.2: Hodnotenie organoleptických vlastností šuniek
Následným vyhodnotením jednotlivých chuťových deskriptorov sme zistili, ţe vzorka ktorá sa
umiestnila na poslednom mieste bola v chuti výrazne nakyslá (3,9 b) a slaná (3,3 b). Na
druhej strane bola najmenej mäsová (2,3 b) a najmenej po korení (1,2 b). Vzorka č. 1, ktorá sa
umiestnila na prvom mieste, bola najvýraznejšie mäsová (3,7 b). Najmenej slaná bola vzorka
č.2. Všetky spomenuté fakty sú graficky znázornené v Grafe č.3.
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Graf č.3: Hodnotenie chuťových deskriptorov šuniek
ZÁVER
Cieľom práce bolo porovnať kvalitu šuniek z kategórie štandard na trhu pomocou
senzorického hodnotenia, pouţitím poradovej skúšky a metódy senzorického profilu.
Hodnotilo sa 6 šuniek kategórie štandard od rôznych výrobcov.
Na základe senzorického posúdenia šuniek vyplynulo ţe celková kvalita šuniek z kategórie
štandard je na trhu pomerene vyrovnaná. Toto bolo dokázané vyhodnotením poradovej
skúšky podľa Friedmanovho testu, nakoľko medzi 5 vzorkami zo 6 nebol preukázaný
štatisticky významný rozdiel s 99 %-nou spoľahlivosťou. Avšak na trhu sa nájdu aj pokazené
výrobky, čo bolo preukázané vysokým bodovým ziskom (3,9 b zo 4 b) pri hodnotení
chuťového deskriptoru nakyslý. Nedostatky výrobku však nemusia byť spôsobené len
výrobcom ale aj predajcom. Preto je dôleţité zdôrazniť, ţe poţiadavka na kvalitný a bezpečný
výsledný produkt zahŕňa celý reťazec, ktorý začína produkciou krmiva a chovom pokračuje
transportom zvierat zabitím zvierat na bitúnku, ďalej produkciou a končí umiestnením do
obchodnej siete a predajom (Turek, 2009).
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SÚHRN
Práca bola zameraná na porovnanie kvality šuniek kategórie štandard na trhu. Šunky boli
zakúpené v obchodnej sieti. Hodnotenie bolo vykonané 11 hodnotiteľmi. Všetci hodnotitelia
boli zaškolení na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie a majú vedomosti
z technológie

výroby posudzovaného mäsového výrobku. Všetky vzorky šunky boli

jednotlivým hodnotiteľom predloţené súčasne vo forme plátkov. Ako neutralizačný
prostriedok boli pouţité pečivo a voda. Posúdenie bolo vykonané poradovou skúškou podľa
ISO 8587 a metódou senzorického profilu. Zoraďovanie v poradovej skúške bolo vykonané
podľa celkového flavoru.[komplexnej kombinácie čuchových, chuťových a trigeminálnych
pocitov vnímaných počas ochutnávania (STN EN ISO 5492:2010)]. Výsledky boli štatisticky
spracované Friedmanovým testom. Pri tvorbe senzorického profilu boli najskôr hodnotené
orgnoleptické vlastnosti (farba a vzhľad na reze, konzistencia, vôňa, chuť) a následne
jednotlivé chuťové deskriptory (mäsový, slaný, po korení, nakyslý, po údení). Pouţité boli
bodové stupnice.
Výsledky tohto testu ukázali, ţe celková kvalita šuniek z kategórie štandard je na trhu
pomerene vyrovnaná. Toto bolo dokázané vyhodnotením podľa Friedmanovho testu, nakoľko
medzi 5 vzorkami zo 6 nebol preukázaný štatisticky významný rozdiel s 99 %-nou
spoľahlivosťou. Avšak na trhu sa nájdu aj výrobky niţšej akosti. Toto bolo zistené aj pri
našom teste keď hodnotitelia pri hodnotení chuťového deskriptoru nakyslý z maximalného
moţného bodového zisku 4 body mu priradili 3,9 bodu.
Kľúčové slová: senzorická analýzy, šunky, senzorická kvality, rating, senzorický profil
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ABSTRACT
The goal of this study was to verify the characteristics of Staphylococcus aureus strains
producing staphylococcal enterotoxins and comparing S. aureus growth in model experiments
with growth curves created by the program of predictive microbiology - Pathogen Modeling
Program (USDA, USA). BHI broth media and food matrices (pasteurized milk from retail
outlets) were inoculated with six strains of S. aureus producing staphylococcal enterotoxin A
(SEA) or B (SEB). A fresh cheese environment was modeled by internal and external factors
(pH = 5.5, NaCl = 2%, t = 15 ° C). Enumeration of S. aureus was performed in accordance
with EN ISO 6888-1, using agar medium as specified Baird-Parker. Staphylococcal
enterotoxins were detected by immunofluorescence using ELFA (miniVidas ®). The growth
of S. aureus in BHI medium and the food matrix was different. In no case did the real growth
curve exceed risk count of S. aureus for the production of the SEs (105 cfu /ml) earlier then
predicted values calculated by the PMP program. Results of this study demonstrate the
suitability of the PMP program with the HACCP system in the process of the fresh cheese
production.
Keywords: Styphylococcus aureus, staphylococcal enterotoxins, miniVIDAS, Pathogen
Modeling Program, fresh cheese
MATERIÁL A METODY
Vzorky
Modelové vzorky BHI bujonu - Brain Heart Infusion Broth (HiMedia, India) a potravinové
matrice (pasterizované mléko z trţní sítě) byly zaočkovány 6 vybranými kmeny S. aureus.
Kmeny pocházely ze Sbírky mikroorganismŧ, SZÚ Praha, OLHVBP Brno. U všech šesti
kmenŧ byla potvrzena produkce enterotoxinŧ typu A (1515-A, 1665-A, 1666-A) nebo B
(1057-B, 1735-B, 1106-B). Kmeny vykazovaly typický rŧst na Baird-Parker agaru (Oxoid,
UK). Schopnost tvořit enterotoxiny SEA a SEB byla prokázána metodou reverzní pasivní
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latexové aglutinace – RPLA (Denka Seiken Co., Ltd., Japan). Modelové vzorky BHI bujonu a
potravinové matrice byly zaočkovány kmeny A a B v rozmezí 6,4.101-1,3.103 KTJ.ml-1.
Vnitřní a vnější faktory v BHI bujonu modelovaly prostředí čerstvých sýrŧ a byly následující:
pH = 5.5, obsah NaCl = 2%, teplota = 15 °C (situace mírného chladicího reţimu či přímo
přerušení chladicího řetězce). Pro odběry vzorkŧ k testování přítomnosti SEA a SEB byl
zvolen 3 hodinový interval. Stanovení počtu S. aureus probíhalo po dvanácti hodinách a
z výsledkŧ paralelních i opakovaných pokusŧ byly vytvořeny prŧměrné hodnoty (grafy 1-6).
Kvantitativní detekce S. aureus.
Stanovení počtu S. aureus bylo prováděno plotnovou metodou dle ČSN EN ISO 6888-1
s pouţitím agarové pŧdy podle Baird-Parkera. Konfirmace vybraných suspektních kolonií
byla provedena pomocí Dry Spot Staphytest Plus (Oxoid, UK).
Detekce stafylokokových enterotoxinů
Stafylokokové enterotoxiny byly detekovány metodou ELFA (enzyme-linked fluorescence
assay) pomocí přístroje miniVidas® (Vitek Immuno Diagnostic Assay System, bioMérieux,
France), který detekuje sumu enterotoxinŧ SEA-SEE. S vyuţitím stripŧ VIDAS SET2 byly
výsledky měření vyhodnoceny jako pozitivní nebo negativní dle hodnoty Relative
Fluorescence Values (RFV). Detekční limit pro SEA a SEB je 0,5 ng/g (ml) potraviny.
Porovnání s Pathogen Modeling Program (PMP) Online.
Rŧst testovaných kmenŧ byl porovnán s křivkami předpokládaného rŧstu vytvořenými
programem prediktivní mikrobiologie - Pathogen Modeling Program (PMP) Online (USDA,
USA).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Některé kmeny Staphylococcus aureus jsou schopné v potravinách produkovat stafylokokové
enterotoxiny (SEs), pokud mnoţství toxinu dosáhne v potravině toxické dávky, dochází u
konzumenta ke vzniku alimentární intoxikace. Při nesprávném skladování, případně při
přerušení chladicího řetězce, mŧţe v potravině dojít k pomnoţení S. aureus a jiţ při počtech
105 KTJ.g-1 potraviny mŧţe vytvořené mnoţství enterotoxinŧ představovat zdravotní riziko
pro člověka (Ercolini a kol., 2004). Mezi potraviny, ve kterých se stafylokoky mohou mnoţit
patří např. čerstvé sýry. Nařízení komise (ES) č. 1441/2007, kterým se mění nařízení (ES)
č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny stanovuje jako kritickou hodnotu u
vybraných druhŧ potravin mnoţství S. aureus 105 KTJ.ml-1(g-1). Dle některých studií by počty
S. aureus měly dosáhnout přibliţně 106 KTJ.g-1, aby došlo k produkci enterotoxinŧ,
(Necidova a kol., 2009).
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Graf 1: kmen 1515-A

Graf 2: kmen 1665-A

Graf 3: kmen 1666-A

Graf 4: kmen 1106-B

Graf 5: kmen 1057-B

Graf 6: kmen 1735-B

Grafy 1 - 6: Rŧstové křivky S. aureus s vyznačeným intervalem první detekce
stafylokokových enterotoxinŧ SEA a SEB při inkubaci vzorkŧ BHI a mléka (teplota 15 °C;
pH 5,5; 2 % NaCl)
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Jak je patrné z grafu 1 – 3, tvorba SEA byla detekována v BHI médiu u všech tří kmenŧ
(1515-A, 1665-A, 1666-A) v intervalu 111 - 144 hod (5. - 6. den), v mléce u kmene 1515-A
v intervalu 111 - 120 hod (5. den). U kmenŧ 1665-A a 1666-A nebyl enterotoxin detekován
po celou dobu inkubace 8 dnŧ.
Grafy 4 – 6 ukazují, ţe detekce SEB nebyla prokázána po celou dobu inkubace v mléce ani
v BHI, s výjimkou kmene 1106-B, kde byl enterotoxin detekován v BHI médiu v intervalu
168 - 180 hod (7. - 8. den).
Absence tvorby SEs byla u většiny kmenŧ zpŧsobena nízkým počtem Staphylococcus aureus.
Tento počet mnohdy nedosahoval ani hraniční hodnoty pro tvorbu enterotoxinŧ, ačkoliv
Jablonski a Bohach (2001) uvádějí, ţe počty S. aureus v rozmezí jiţ 103-105 KTJ.g-1 mohou
vyprodukovat takové mnoţství enterotoxinu, které uţ mŧţe představovat pro konzumenta
riziko. Při určitých hodnotách teploty, pH a aw je rŧst S. aureus moţný, aniţ by kmen
produkoval enterotoxin (Bremer a kol., 2004).
K vytvoření modelových rŧstových křivek významných patogenních mikroorganismŧ mohou
slouţit programy prediktivní mikrobiologie, vyuţívané při zajištění bezpečnosti potravin –
např. Pathogen Modeling Program (PMP) Online (USDA, USA). Tyto programy pracují na
základě výsledkŧ pokusŧ prováděných v rŧstových médiích např. Brain Heart Infusion Broth
(Buchanan a kol., 1993) a mají odhadnout rŧstové vlastnosti baktérií v potravině. Výsledky
naší studie ukazují, ţe rŧst baktérií je rozdílný v závislosti na potravinové matrici. Modelová
rŧstová křivka (PMP) pro S. aureus při aerobní kultivaci 15 °C, pH =5 ,5, obsahu NaCl 2,1 % a
3

výchozím počtu baktérií 10

KTJ.ml-1 je vyznačena v grafech 1 - 6. Nevýhodou programu PMP je

omezená moţnost zadávat niţší výchozí počty baktérií neţ 103 KTJ.ml-1, přičemţ
pravděpodobnost kontaminace niţšími počty je vysoká, včetně následného rizika tvorby SEs.
Ani v jednom případě reálné rŧstové křivky nepřekročily rizikovou hranici pro tvorbu SEs
(105 KTJ/ml) dříve neţ predikované hodnoty vypočítané programem PMP.
ZÁVĚR
Rychlost rŧstu S. aureus a zvláště produkce SEs v BHI bujonu a potravině byla rozdílná.
Výsledky studie ukazují, ţe rychlejší tvorba SEA je vlastností typickou pro daný druh toxinu.
Produkce enterotoxinŧ SEA a SEB byla v médiu BHI i v potravině (pokusy modelující
prostředí čerstvých sýrŧ) potvrzena ve všech případech aţ při počtech S. aureus vyšších neţ je
kritická hodnota 105 KTJ.ml-1 uváděná NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č. 1441/2007, kterým se
mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.
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Přestoţe rŧst S. aureus v BHI médiu a potravinové matrici byl rozdílný, ani v jednom případě
reálné rŧstové křivky nepřekročily rizikovou hranici pro tvorbu SEs (105 KTJ/ml) dříve neţ
predikované hodnoty vypočítané programem PMP. Výsledky studie dokládají vhodnost
pouţití programu PMP v systémech HACCP v procesu výroby čerstvých sýrŧ.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla financována v rámci výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeţe a
tělovýchovy ČR MSM6215712402 Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin.

SOUHRN
Cílem práce bylo ověření vlastností kmenŧ Staphylococcus aureus produkujících
stafylokokové enterotoxiny a porovnání reálných rŧstových křivek modelových pokusŧ S.
aureus s rŧstovými křivkami vytvořenými programem prediktivní mikrobiologie - Pathogen
Modeling Program (USDA, USA).
Šesti kmeny S. aureus produkujícími stafylokokový enterotoxin typu A (SEA) nebo B (SEB)
bylo zaočkováno modifikované médium BHI bujon a potravinová matrice (pasterované mléko
z trţní sítě). Vnitřní a vnější faktory modelovaly prostředí čerstvých sýrŧ (pH = 5,5; NaCl = 2
%; t = 15 °C). Stanovení počtu S. aureus bylo prováděno plotnovou metodou dle ČSN EN
ISO 6888-1 s pouţitím agarové pŧdy podle Baird-Parkera. Stafylokokové enterotoxiny byly
detekovány imunofluorescenční metodou ELFA (miniVidas®).
Přestoţe rŧst S. aureus v BHI médiu a potravinové matrici byl rozdílný, ani v jednom případě
reálné rŧstové křivky nepřekročily rizikovou hranici pro tvorbu SEs (105 KTJ/ml) dříve neţ
predikované hodnoty vypočítané programem PMP. Výsledky studie dokládají vhodnost
pouţití programu PMP v systémech HACCP v procesu výroby čerstvých sýrŧ.
Klíčová slova: Styphylococcus aureus, stafylokokové enterotoxiny, miniVIDAS, program
prediktivní mikrobiologie
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POROVNÁNÍ VLIVU HNOJENÍ MOČOVINOU S INHIBITOREM
NITRIFIKACE NA VÝNOS A KVALITU BRAMBOR
Miroslav Jŧzl1, Petr Elzner1, Karel Drápal1, Aneta Bubeníčková2
1

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

2

Ústav technologie potravin,

AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The hectare yields and starch content in tubers of potatoes fertilized with ordinary urea and
urea with inhibitor of nitrification (UreaStabil) were observed. Six variants of fertilization
(100 % Urea, 80 % Urea, 60 % Urea, 100 % UreaStabil, 80 % UreaStabil and 60 %
UreaStabil) were tested in one –year field trials, when 100 % of each fertilizer was 90 kg.ha-1
decreased according to content of Nmin in soil before planting. In trials were used two varieties
with different length of maturity – early variety Karin and semi-early variety Red Anna.
The yield of tubers was statistically significant different between varieties. The influence of
fertilization was non-significant. Significant difference between varieties was found also in
starch content. Significant differences in starch content were observed also between variants
of fertilization.
Keywords: potatoes, yield, starch content, inhibitor of nitrification

MATERIÁL A METODY
Maloparcelní polní pokus byl zaloţen na lokalitě v Ţabčicích. Zaloţeno bylo šest variant
hnojení dusíkem (100 % močoviny, 80 % močoviny, 60 % močoviny, 100 % UreaStabil, 80
% UreaStabil and 60 % UreaStabil), kdy 100 % dávky hnojiva představovalo 90 kg N.ha-1, od
kterých by odečten obsah Nmin v pŧdě před výsadbou pokusŧ. Hnojení příslušných variant
bylo provedeno těsně před výsadbou, tak aby bylo hnojivo následně zapraveno do pŧdního
profilu.
Sledovány byly dvě odrŧdy s rozdílnou délkou vegetační doby – raná odrŧda Karin a poloraná
odrŧda Red Anna. Odběry vzorkŧ pro vyhodnocení výnosu a pro hodnocení obsahu škrobu
byly provedeny na počátku fyziologické zralosti.
Stanovení škrobnatosti brambor bylo provedeno polarimetricky podle Ewerse - Metoda ES,
převzata ze směrnice Komise 99/79/ES.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Výnos hlíz byl statisticky prŧkazně ovlivněn odrŧdou. Vyššího výnosu dosáhla odrŧda Red
Anna - 37,3 t.ha-1, zatímco u odrŧdy Karin byl dosaţený výnos 28,5 t.ha-1 (graf 1).
Mezi jednotlivými variantami hnojení nebyl zjištěn statisticky prŧkazný rozdíl ve výnosu hlíz
(graf 1). Nejvyšší výnos byl dosaţen u varianty, kde bylo aplikováno 100% dávky dusíku ve
formě močoviny a naopak nejniţší výnos byl dosaţen variantou, u které jsme aplikovali
nejniţší dávku klasické močoviny (60 % dávky N). Mezi všemi zbývajícími variantami
hnojení pak byly zjištěny pouze minimální rozdíly.
Graf 1: Výnos hlíz – porovnání variant hnojení a odrŧd
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Z grafu je patrné, ţe v případě hnojení klasickou močovinou došlo s poklesem aplikované
dávky dusíku k poklesu výnosu hlíz. V případě hnojení UreaStabil tento pokles zaznamenán
nebyl.
Obsah škrobu u jednotlivých odrŧd se statisticky prŧkazně lišil. Vyšší škrobnatost byla
zjištěna u odrŧdy Karin. Statistický prŧkazný rozdíl byl i mezi jednotlivými pouţitými
hnojivy. U odrŧdy Red Anna došlo v případě pouţití hnojiva UreaStabil k poklesu
škrobnatosti, zatím co u odrŧdy Karin nebyl tento pokles zaznamenán (graf 2).
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Graf 2: Obsah škrobu v hlízách
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V literatuře se uvádí, ţe vyšší dávky dusíku sniţují jak kvantitativní, tak i kvalitativní
ukazatele u brambor. Například se sniţuje škrobnatost na úkor tvorby nitrátŧ, které jsou
neţádoucí (Westermann et al., 1994; Roinila et al., 2003). Jak je patrné z grafu, tak v našem
pokusu ke sníţení obsahu škrobu se zvyšující se dávkou dusíku nedocházelo, s výjimkou
odrŧdy Karin v kombinaci s hnojením klasickou močovinou. Je to zřejmě tím, ţe námi
aplikované dávky dusíku byly na relativně nízkých úrovních.
ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, ţe se jedná pouze výsledky z jednoletých polních pokusŧ, nelze zatím
vyvozovat objektivní závěry. Zejména, kdyţ byl letošní pokusný ročník ovlivněn nadměrným
mnoţstvím sráţek v prŧběhu vegetace. Proto tedy bude nezbytné víceleté opakování pokusŧ,
tak aby bylo moţno stanovit, zda je z pohledu výnosu a kvality bramborových hlíz vhodnější
hnojit klasickou močovinou nebo močovinou s inhibitorem nitrifikace.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného záměru č. MSM 6215648905 s názvem:
„Biologické a technologické aspekty udrţitelnosti řízených ekosystémŧ a jejich adaptace na
změnu klimatu―
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Příspěvek vznikl jako výstup projektu NAZV č. QI101A184 s názvem: „Technologie
pěstování brambor - nové postupy šetrné k ţivotnímu prostředí―.

SOUHRN
Byl zkoumán vliv hnojení klasickou močovinou a močovinou s inhibitorem nitrifikace
(UreaStabil) na výnos brambor a obsah škrobu v hlízách.
V jednoletých polních pokusech bylo sledováno šest variant hnojení (100 % močoviny, 80 %
močoviny, 60 % močoviny, 100% UreaStabil, 80 % UreaStabil a 60 % UreaStabil), kdy 100
% dávky hnojiva představovalo 90 kg N.ha-1 po odečtení obsahu Nmin v pŧdě. Pouţity byly
dvě odrŧdy s rozdílnou délkou vegetační doby (raná odrŧda Karin a poloraná odrŧda Red
Anna).
Bylo zjištěno, ţe na výnos měla statisticky prŧkazný vliv odrŧda, vliv hnojení prokázán nebyl.
Vliv odrŧdy byl zjištěn i v případě hodnocení obsahu škrobu v hlízách. Rozdíly v obsahu
škrobu byly zjištěny i mezi jednotlivými druhy a dávkami hnojiv.
Klíčová slova: brambory, výnos, škrobnatost, inhibitor nitrifikace
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ABSTRACT
Microbial contamination of spice is very important factor while appraisal of quality. Number
of microorganisms contaminating spice is very changeable. According to the literature, it
differs from 10 CFU/g to 109 CFU/g. The most frequent microorganisms appearing in spices
are sporulating bacteria, micrococci, pseudomonas, flavobacteria and streptococci.
Staphylococcus aureus rarely occurs in spice, Clostridium perfringens and Bacillus cereus are
much more frequent. For the analysis there were used three samples from three different types
of producers (mass producer, small scale producer and organic farm) - anis (Pimpinella
anisum), fennel (Foeniculum vulgare) and caraway (Carum carvi). The total count of
microorganisms, coliform bacteria, count of yeast and mould and coagulasa - positive
staphylococci were determined. It was found out that caraway was the most contaminated
then anis and the lowest count of microorganisms contained fennel.

Key words: microorganisms, spices
ÚVOD
Význam pouţití koření v potravinářství je široký, nespočívá dnes pouze v hledisku
kulinárním, ale také zdravotním a v neposlední řadě i hledisku estetickém. To vše klade
zvýšené nároky na jeho kvalitu. Významným faktorem při posuzování kvality koření je jeho
mikrobiální kontaminace.
Koření se získává z rŧzných druhŧ rostlin, z nichţ většina má prokazatelně léčivé účinky na
lidský organismus a tak tedy i koření ovlivňuje lidské zdraví (ŢÁČEK 1981, LÁNSKÁ,
1990). Některé druhy koření obsahují látky s antimikrobiálními vlastnostmi. Jsou to
především silice obsaţené v kmínu, fenyklu, anýzu, dobromysli, hřebíčku, skořici a dalších.
Hlavní účinné látky silic tvoří karvon, eugenol, thymol, anethol, fenchon a jiné. (ARPAI
et BARTL, 1977, CONNER et BEUCHAT, 1984, JESENSKÁ, 1987, DOYLE et al., 2001,
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VELÍŠEK, 2002) Silice pŧsobí hlavně na kvasinky a plísně, méně na bakterie. Vzhledem
k malému mnoţství koření uţívaného k výrobě potravin a přípravě pokrmŧ není moţné, aby
se projevily jejich antimikrobiální vlastnosti, do jisté míry se však mohou projevit při
skladování většího mnoţství koření.
Nadzemní části rostlin jsou osídleny fylosférní (epifitní) mikroflórou, jejímţ zdrojem je
především pŧda. Fylosférní mikroflóra je po kvantitativní stránce bohatá. Dominantní jsou
zde bakterie, zastoupeny jsou však i mikromycety, kvasinky a kvasinkovité mikroorganismy,
jejich počet se zvyšuje nevhodným skladováním. Z hygienického hlediska je mimořádně
kritické hnojení rostlin fekáliemi a jejich nechráněné sušení na volném vzduchu (GÖRNER
et VALÍK, 2004).
Mnoţství mikroorganismŧ kontaminujících koření je velice proměnlivé, pohybuje se podle
rŧzných literárních údajŧ od 10 KTJ/g do cca 109 KTJ/g. Z mikroorganismŧ jsou v koření
významně zastoupeny sporulující bakterie zejména bacily skupiny subtilis – mesentericus,
dále sporulující anaeroby zejména termofilní, mikrokoky, pseudomonády, flavobakterie a
streptokoky. Z patogenŧ je relativně častá přítomnost salmonel. Staphylococcus aureus se
vyskytuje zřídka, častější bývá přítomnost Clostridium perfringens a Bacillus cereus.
Onemocnění z potravin, vyvolaná kořením, jsou ojedinělá. Některá koření však mohou
významně ovlivnit mikroflóru (zejména proteolytickou) potraviny, do které byla přidána.
Pokud jde o plísně JESENSKÁ (1987) uvádí jako nejčastěji se vyskytující Aspergillus,
Penicillium, Fusarium, Cladosporium, z dalších rodŧ se pak mohou vyskytovat například
Alternaria, Culvularia a Rhizopus. Počty plísní mohou v přepočtu na 1 g koření dosáhnout
hodnot od 1 aţ do 106 KTJ/g. PRUGAR (2004) uvádí počty 102 – 104 KTJ/g pro koriandr,
kmín, bobkový list, muškátový květ, majoránku, nové koření, černý i bílý pepř a tymián
a 102 KTJ/g pro bazalku, estragon, zázvor a hřebíček. Mnohé z těchto plísní kontaminujících
koření mohou tvořit mykotoxiny.
Cílem práce bylo zjistit míru mikrobiální kontaminace u vybraných druhŧ koření
pocházejících od rŧzných typŧ výrobcŧ.

METODIKA
Pro mikrobiologické analýzy bylo pouţito koření, anýz vonný (Pimpinella anisum), fenykl
obecný (Foeniculum vulgare) a kmín kořenný (Carum carvi), zakoupené v obchodní síti a
pocházející od tří rŧzných typŧ výrobcŧ (velkovýrobce - Vitana, drobný výrobce – firma
RamRam a firma kontrolovaného ekologického zemědělství – Sluneční brána). Ve vzorcích
koření byly stanovovány tyto skupiny mikroorganismŧ: celkový počet mikroorganismŧ na

3. 3. 2011

132

MENDELU

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

PCA (Biokar Diagnostics, France) při 30 °C za 72 h (ČSN EN ISO 4833), koliformní bakterie
na VRBL (Biokar Diagnostics, France) při 37 °C za 24 h (ČSN EN ISO 4832), počty plísní a
kvasinek na Chloramphenicol Glucose Agar (Biokar Diagnostics, France) při 25 °C za 120 h
a koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus a další druhy) na 3M Petrifilm
Staph Express (3M, Germany). Po ukončení kultivace byly na Petriho miskách nebo
Petrifilmech odečteny počty kolonií. Výsledky pak byly vyjádřeny v KTJ na gram.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Ve vzorcích anýzu, fenyklu a kmínu byla stanovovány tyto skupiny mikroorganismŧ: celkový
počet mikroorganismŧ, koliformní bakterie, počty plísní a kvasinek a koagulázopozitivní
stafylokoky. Výsledky mikrobiologických analýz jsou uvedeny v tabulce č. 1.
Tab. 1 Průměrné počty mikroorganismů ve vzorcích koření v KTJ/g.
Producent

koření

CPM

koliformní
bakterie

plísně

kvasinky

koagulázopozitivní
stafylokoky

Vitana

anýz

3,00 x 103

0

9

0

1,20 x 103

fenykl

1,07 x 103

0

0

anýz

4,30 x 10

4

fenykl

7,48 x 104

4,39 x 102

5,45 x 102

2,15 x 103

4,20 x 102

kmín

1,49 x 106

6059 x 103

2,35 x 103

2,45 x 103

Sluneční
brána

20

anýz

1,21 x 106

3,29 x 104

7,27 x 103

91

2,90 x 102

fenykl

7,02 x 105

1,06 x 104

1,27 x 103

5,45 x 103

30

6

5

4

4

20

kmín

4,37 x 10

0
1,78 x 10

1,71 x 10

2

1,00 x 10

3

3,82 x 10

2

80

4,98 x 10

kmín
RamRam

0

3

1,20 x 10

5,06 x 10

3

10

8,21 x 10

2

2,80 x 102

6,48 x 10

Na grafu 1 lze vidět zjištěnou úroveň kontaminace skupin mikroorganismŧ uvedených
ČSN 56 9606. Ze stanovovaných skupin jsou v ČSN 56 9609, která

v

stanovuje

mikrobiologická kritéria pro koření, uvedeny limitní hodnoty pro koagulázopozitivní
stafylokoky, potenciální toxinogenní plísně a bakterii Escherichia coli. Všechny tyto
kategorie mají číselnou hodnotu 103 (v grafu znázorněno silnou černou čarou). U potenciálně
toxigenních plísní je tato hodnota mírně vyšší, činí 5 x 103 KTJ/g.
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Graf 1 Celkové zhodnocení mikrobiální kontaminace skupin mikroorganismů
uvedených v ČSN 56 9606
Z grafu 1 je názorně vidět, ţe zkoumané vzorky výrobce Vitana stanoveným limitŧm v ČSN
vyhověly s výjimkou anýzu, u kterého byl zjištěn mírně zvýšený počet koagulázopozitivních
stafylokokŧ (1,2 x 103 KTJ/g) Srovnáním zjištěného mnoţství mikroorganismŧ u koření
firmy RamRam a limitních hodnot uvedených v ČSN 56 9609 by anýz, fenykl splňovaly
poţadavky této normy. Stanovené mnoţství plísní u kmínu (2,35 x 103 KTJ/g) sice mírně
překračuje naznačenou hranici 103 KTJ/g, ale je třeba si uvědomit, ţe limit pro plísně, jak je
výše uvedeno, má vyšší hodnotu tj. 5 x 103 KTJ/g. U kmínu byl také zjištěn vyšší počet
koliformních bakterií 6,59 x 103 KTJ/g, nejde tedy o samotnou E. coli, jeţ je uváděna v
normě. U vzorkŧ

firmy Sluneční brána by limitŧm stanovených v normě pro

koagulázopozitivní stafylokoky vyhověly všechny vzorky koření. U vzorkŧ anýzu a kmínu
bylo zjištěno větší mnoţství plísní (7,27 x 103 KTJ/g resp. 1,20 x 104 KTJ/g), nebyla však
u nich stanovována schopnost tvořit mykotoxiny, ani nebyly taxonomicky zařazeny. Za
daných podmínek lze předpokládat, ţe anýz i kmín vyhovují limitŧm ve výše uvedené normě.
Stejný problém nastává také u skupiny koliformních bakterií, neboť v normě je uveden limit
pouze pro E. coli (103 KTJ/g), zjištěné mnoţství koliformních bakterií u vzorkŧ je však vyšší
4

(anýz 3,46 x 10 KTJ/g, fenykl 1,06 x 104 KTJ/g a u kmínu dokonce 1,71 x 105 KTJ/g). Nelze
tedy jednoznačně říci, zda zkoumané vzorky vyhověly poţadavkŧm na obsah bakterie E. coli.
Vyšší počet koliformních bakterií mŧţe být zpŧsoben kontaminací koření pŧdou, ve které se
tyto bakterie vyskytují. Lze tedy vyslovit tvrzení, ţe při zpracování koření došlo s nejvyšší
pravděpodobností k nedodrţení základních hygienických pravidel, neboť vysoký počet
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koliformních bakterií je indikátorem sekundární kontaminace a nesprávné sanitace
technologického zařízení a nářadí. Jak uvádí ČERVENKA et al. (2002) je jejich obsah také
závislý na zpŧsobu balení, neboť výzkum prokázal, ţe více neţ 70 % vzorkŧ koření balených
v polyethylenových obalech obsahuje tyto bakterie v počtu 103 KTJ/g, zatímco koření
ve skleněných dózách obsahuje menší mnoţství buněk. Tento poslední fakt potvrzují i získané
výsledky, neboť koření firmy Vitana nebylo jako jediné nebalené v polyethylenové fólii,
ale v obalu s hliníkovou úpravou.
Pokud by se získané výsledky srovnávaly s hodnotami, které uvádí GÖRNER et VALÍK
(2004) vyhověly by všechny vzorky obsahem koagulázopozitivních stafylokokŧ, plísní
a koliformních bakterií. U Bio vzorkŧ anýzu a kmínu by však musely být provedeny další
testy na zjištění zastoupení bakterie E. coli ve skupině koliformních bakterií, neboť tato
skupina překračuje stanovený limit 104 KTJ/g (anýz o 2,29 x 103 KTJ/g a kmín dokonce
o 1,61 x 105 KTJ/g). K zamyšlení stojí limit pro plísně (106 KTJ/g), který uvádí GÖRNER
et VALÍK (2004), neboť podle ICMSF (Internaational Commision on Microbiological
Specification for Food) by suché koření nemělo obsahovat více neţ 103 KTJ/g zárodkŧ plísní
(SEENAPPA et al., 1979).
V grafu 2 jsou uvedeny skupiny mikroorganismŧ, kterými se legislativa ani normy
nezabývají. Konkrétně se jedná o skupinu kvasinky a celkový počet mikroorganismŧ (CPM).
Kvasinky jsou většinou stanovovány společně s plísněmi a při vyhodnocování se mohou
počítat jako samostatná skupina.

Graf 2 Celkové zhodnocení mikrobiální kontaminace skupin mikroorganismů,
pro které nejsou legislativně uvedeny limity
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Z grafu 2 je patrné, ţe obsah CPM ve vzorcích koření dosahuje aţ milionových hodnot. Tato
skupina mikroorganismŧ zaujímá první místo s nejvyšším zjištěným mnoţstvím u všech
zkoumaných vzorkŧ a kopíruje tak pomyslný ţebříček úrovně kontaminace. Tato skupina se
nejvíce přibliţuje absolutnímu celkovému počtu mikroorganismŧ a nejlépe vystihuje stupeň
mikrobiálního znečištění substrátu. Zjištěné mnoţství CPM nám tak poskytuje základní
informace o stupni mikrobiální kontaminace. Podle zjištěných hodnot lze usuzovat
na celkovou úroveň technologie a dodrţování hygienických směrnic při jakékoli manipulaci
s kořením. ČERVENKA et al (2002) uvádějí, ţe koření obsahuje prŧměrně 2 x 105 KTJ/g
CPM. Nejvyšší CPM byly zjištěny u vzorkŧ kmínu všech výrobcŧ. Tento výsledek potvrzují
i MACRAE et al. (1993), kteří řadí kmín mezi koření se značně vysokými počty
mikroorganismŧ. Podle Alejewa obsahuje kmín 1,4 aţ 95 x 103 KTJ/g CPM (ARPAI
et BARTL, 1977). Do tohoto rozmezí se nevejde ani nejméně kontaminované koření výrobce
Vitana, jehoţ prŧměrné mnoţství CPM činí 5,39 x 104 KTJ/g. Vyšší výskyt kvasinek není
z hlediska onemocnění z potravin významné, ale jejich vysoký obsah mŧţe být indikátorem
počínajícího kaţení (GÖRNER et VALÍK, 2004), neboť se vyznačují vysokou enzymovou
aktivitou. Tento fakt bychom měli vzít na vědomí, zejména u vzorkŧ kmínu, neboť právě
u nich, byly zjištěny nejvyšší počty kvasinek. Podle JESENSKÉ (1987) bývá kmín osídlen
kvasinkami v mnoţství 50 KTJ/g. Tuto hodnotu námi zkoumané vzorky kmínu překračují.
Obsahu kvasinek na koření se také věnovali FLANNIGAN et HUI (1976), kteří analyzovali
vzorky rŧzných druhŧ koření, ale přítomnost kvasinek zjistili jen u anýzových semen
(3,0 x 102 KTJ/g) a v kmínu (8,0 x 102 KTJ/g). Při analýze vzorkŧ ale byla zjištěna
přítomnost kvasinek nejen na koření anýzu a kmínu, ale také na fenyklu. Tento výsledek
potvrzuje i RUSCHILE (1976), který při svém zkoumání zjistil, ţe kvasinky se v koření
vyskytují často a ve velkém mnoţství v rozmezí 103 – 105 KTJ/g. V četnosti výskytu a počtu
kvasinek u fenyklu a kmínu souhlasí výsledky s údaji RUSCHILE (1976), ale u anýzu jsou
bliţší hodnotám uváděným FLANNIGANEM et HUI (1976). Při vytvoření stupnice
mikrobiální čistoty druhŧ koření, by první místo patřilo vzorku fenyklu, který byl celkově
nejméně osídlen mikroorganismy. Na druhém místě by byl anýz a poslední kmín, u kterého
byla zjištěna nejvyšší celková úroveň mikrobiální kontaminace. U kmínu byly vţdy v rámci
daného výrobce zjišťovány nejvyšší hodnoty stanovovaných skupin mikroorganismŧ, toto ale
neplatilo pro koagulázopozitivní stafylokoky. Počet bakterií této skupiny byl právě u všech
vzorkŧ kmínu nejniţší. Tento výsledek objasňuje AĞAOĞLU et al. (2007), FISHER
et PHILLIPS (2006) a FISHER et al. (2007), kteří zjistili, ţe kmín inhibuje bakterii
Staphylococcus aureus, která je součástí skupiny koagulázopozitivních stafylokokŧ.
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Schopnost inhibovat bakterii S. aureus byla zjištěna také u fenyklu (PETER, 2004). U anýzu
tento inhibiční efekt nebyl prokázán (AĞAOĞLU et al., 2007).
Nejméně mikrobiálně osídleny byly vzorky Vitana. Vitana je známá velká potravinářská
firma, která předchází případné mikrobiální kontaminaci koření výběrem dodavatelŧ podle
pŧvodu surovin, zpŧsobu pěstování a posklizňové úpravy. Kaţdou dodávku pak vzorkuje
a sleduje výskyt vybraných mikroorganismŧ. V případě výskytu nadlimitních hodnot pouţívá
ošetření parou (ÚSTNÍ SDĚLENÍ VITANA). Na druhém místě se umístily vzorky firmy
RamRam. Sice s výrazně vyššími hodnotami ve srovnání s Vitanou, ale zjištěný obsah
mikroorganismŧ

stále splňoval poţadavky definované v ČSN 56 9609 stanovující

mikrobiologická kritéria pro potraviny (tedy i koření). Jak tento drobný výrobce předchází
mikrobiální kontaminaci koření a jaké prostředky pouţívá k případnému zničení přítomných
mikroorganismŧ, není známo. Víme jen, ţe dodavatelé firmě ke kaţdému druhu koření
dávají tzv. Prohlášení, kde je uvedeno, jak se koření balí, přepravuje, co obsahuje atd.
Potřebné rozbory se provádí v Praze a firma sídlící v Brně funguje jako distributor, který se
řídí vyhláškami o dodrţování hygieny, předpisŧ

balení apod. (ÚSTNÍ SDĚLENÍ

RAMRAM). Poslední místo, s nejvyšší kontaminací, zaujímají vzorky firmy Sluneční brána.
Sluneční brána je producent kontrolovaného ekologického zemědělství tzn., ţe na trh uvádí
výrobky s označením BIO. Z mikrobiálních poţadavkŧ vzorky splňovaly limit pro
koagulázopozitivní stafylokoky. Zda byly překročeny limitní hodnoty pro potenciálně
toxinogenní plísně a E. coli, nelze jednoznačně říci, neboť jejich skutečná přítomnost nebyla
zjišťována. Byly stanovovány pouze nadřazené skupiny, do kterých tyto mikroorganismy
řadíme tzn. obsah plísní a koliformní bakterie. Při smyslovém posouzení vzorky anýzu
a fenyklu neodpovídaly poţadavkŧm na barvu uvedených ve vyhlášce č. 331/1997 Sb.
stanovující smyslové poţadavky na jakost. Bio koření bylo výrazně tmavší, bez jakéhokoli
náznaku lesku (Obr. 10, Obr. 11). Tento jeho vzhled byl nepříznivý, pŧsobil odpudivě
a vyvolával pocit, ţe koření je špinavé a zaplísněné. Jak Sluneční brána jako bio-výrobce
předchází a bojuje s mikrobiální kontaminací koření není známo. Tato firma jen uvádí,
ţe pouţívá systém totálního řízení kvality (TQMS) a zajištění kvality jejich výrobkŧ začíná
u přísné kontroly příjmu zboţí (senzorika, nečistoty atd.). Následně se suroviny podrobují
mikrobiologickým analýzám a analýzám na rŧzné postřiky v akreditovaných laboratořích.
Pokud je analýza v pořádku, je surovina propuštěna do výroby (http://www.sonnentor.cz).
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ZÁVĚR
Z výše uvedených výsledkŧ lze vyvodit tyto závěry. Úroveň mikrobiální kontaminace
koření zakoupeného v obchodní síti je rŧzná. Mikrobiologicky nejčistší bylo koření od
velkovýrobce (Vitana). Nejvíce kontaminované bylo koření pocházející z kontrolovaného
ekologického zemědělství (Sluneční brána). Toto koření nebylo rovněţ vzhledově příliš
vyhovující. Bylo ale velmi aromatické na rozdíl od koření od velkovýrobce. Koření
pocházející od drobného výrobce (RamRam) splňovalo posuzovaná mikrobiologická kritéria i
senzorické parametry.

SOUHRN
Významným faktorem při posuzování kvality koření je jeho mikrobiální kontaminace.
Mnoţství mikroorganismŧ kontaminujících koření je velice proměnlivé, pohybuje se podle
rŧzných literárních údajŧ od 10 KTJ/g do cca 109 KTJ/g. Z mikroorganismŧ jsou v koření
významně zastoupeny sporulující bakterie, mikrokoky, pseudomonády, flavobakterie
a streptokoky. Z patogenŧ je relativně častá přítomnost salmonel. Staphylococcus aureus se
vyskytuje zřídka, častější bývá přítomnost Clostridium perfringens a Bacillus cereus.
U vzorkŧ koření anýzu vonného (Pimpinella anisum), fenyklu obecného (Foeniculum
vulgare) a kmínu kořenného (Carum carvi) pocházejících od tří rŧzných typŧ výrobcŧ
(velkovýrobce, drobný výrobce a firma kontrolovaného ekologického zemědělství) byly
stanovovány: celkový počet mikroorganismŧ, koliformní bakterie, počty plísní a kvasinek
a koagulázopozitivní stafylokoky. Nejméně mikrobiálně kontaminované bylo koření
pocházející od velkovýrobce, nejvíce koření pocházející z kontrolovaného ekologického
zemědělství. Z jednotlivých druhŧ koření byl nejvíce kontaminován kmín potom anýz
a nejniţší počty mikroorganismŧ byly zjištěny u fenyklu.
Klíčová slova: mikroorganismy, koření

LITERATURA
AĞAOĞLU S. et al. Antimicrobial activity of some spices used in the meat industry. Bull Vet
Inst Pulawy. 2007, 51, 53-57. Databáze online [cit. 2010-04-20]. Dostupný na:
<http://bulletin.piwet.pulawy.pl/archive/51-1/10_789_Agaoglu.pdf>.
ARPAI J., BARTL V. Potravinárská mikrobiológia. Bratislava: Alfa, 1977. 280 s.
DOYLE M.P., BEUCHAT L. R., MONTVILLE, J.T. Food Microbiology: Fundamentals
and Frontiers. 2. vyd. Herndon: ASM Press, 2001. ISBN 1-55581-208-2.

3. 3. 2011

138

MENDELU

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

CONNER D. E., BEUCHAT L. R. Effects of essential oil from plants on growth of food
spoilage Yeasts. J Food. Sci. 1984, 49: 429-434.
ČERVENKA L. et al. Vliv přídavku koření na mikrobiologickou jakost pokrmŧ. Výživa a
potraviny. 2002, č. 5, s. 137-138. ISSN 1211-846X.
ČSN 56 9609 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Mikrobiologická kritéria pro
potraviny. Principy stanovení a aplikace
ČSN EN ISO 4833 Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metoda pro stanovení
celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
ČSN ISO 4832 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií.
Technika počítání kolonií.
FISHER K., PHILLIPS C. A. The effect of lemon, orange and bergamot essential oils and
their componennts on the survial of Campylobacter jejuni, Escherichia coli O157, Listeria
monocytogenes, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus in vitro and in food systems.
Journal of Applied Microbiology. 2006, 101 (6): 1232-1240.
FISHER K., ROWE C., PHILIPS C. A. The survial of there strains of Arcobacter butzleri in
the presence of lemon, orange and bergamon essential oils and their components in vitro and
on food. Lett .Appl. Microbiol. 2007, 44 (5): 495-499.
FLANNIGAN B., HUI S. C. J. appl Microbiol. 1976. 411 s. Cit. in JESENSKÁ Z., 1987.
GÖRNER F.,VALÍK L. Aplikovaná mikrobiológia požívatín : principy mikrobiológie
požívatín,

potravinářsky

významné

mikroorganizmy

a

ich

skupiny,

mikrobiológia

potravinárských výrob, ochorenia mikrobiálného pôvodu, ktorých zárodky sú prenášané
poživatinami, 1. vyd. Bratislava: Malé Centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.
JESENSKÁ Z. Mikroskopické houby v poživatinách a krmivách. 1. vyd. Bratislava: Svornosť,
1987. 320 s.
LÁNSKÁ D. Koření pro každé vaření. Praha: Práce, 1990. 303 s.
MACRAE R. et al. Encyclopedia of Food Science. Food Technology and Nutrition, Volume
7. London: Academie Press. 1993. 766 s. ISBN 0-12-226850-4.
PETER K. V. Handbook of herbs and spices : Volume 2. Boca Raton: CRC Press, 2004.
ISBN 1-85573-721-3.
PRUGAR J. Vítané i nevítané substance v léčivých a kořeninových rostlinách II. Výživa a
potraviny, 2004, č. 4, s. 86-87. ISSN 1211-846X.
RUSCHILE R. Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. B. 1976. 409 s. Cit. in JESENSKÁ Z., 1987.
SEENAPPA M. et al. Int. Biodeterior. Bull. 1979. 96 s. Cit. in JESENSKÁ Z., 1987.
VELÍŠEK J. Chemie potravin 2. 2. vyd. Tábor : OSSIS, 2002. 320 s. ISBN 80-86659-01-1.
3. 3. 2011

139

MENDELU

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

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ č. 331/1997 Sb. o potravinách a
tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisŧ.
ŢÁČEK, Z. Vůně koření. Praha: Merkur, 1981, 207 s. http://www.sonnentor.cz/
Kontaktní adresa
Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. Ústav agrochemie, pŧdoznalství, mikrobiologie a výţivy rostlin,
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00

Brno, Česká republika, e-mail:

xkalhotk@node.mendelu.cz

3. 3. 2011

140

MENDELU

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

JAKOSTNÍ PROFIL KOMERČNÍ POTRAVINÁŘSKÉ PŠENICE
Jan Karas, Ivan Švec, Marie Hrušková
Ústav chemie a technologie sacharidŧ, VŠCHT Praha, Technická 6, 166 28 Praha 6

Abstract
Objective of this work was to measure and evaluate the quality of commercial wheat samples
supplied to the industrial mill from four planting localities and 2008, 2009 and 2010 harvests.
Obtained results were used for comparison of planting place and year crop effect on changing
of wheat quality parameters. Each sample was evaluated by thousand kernel weight (HTZ),
test weight (OH), hardness (PSI) and flour yield at laboratory mill FQC-109. Also solvent
retention capacity (SRC) values of water, 50% sucrose, 5% sodium carbonate, and 5% lactic
acid were measured. The hardness of commercial wheat (crop 2008) is in range from 14.2 to
28.5% and tested samples belong to the category hard - medium hard/soft - soft. Statistical
description confirms the important effect of both crop year and planting place on wheat
quality parameters. For milling semi products the important correlation of SRC lactic acid and
gluten content and Zeleny test were found.
Key word: wheat quality, effect of crop year and locality planting, SRC value
MATERIÁL A METODY
Komerční pšenice ze sklizní 2008-2010 dodávané do prŧmyslového mlýna pocházejí ze čtyř
místně odlišných lokalit středních Čech, označených L1 – L4. Hodnocení kvality zahrnuje
normativně stanovené znaky (OH - ČSN 461011-5, obsah bílkovin a mokrého lepku Inframatic 8600 Perten, Zelenyho test - ČSN ISO 5529, číslo poklesu - ČSN ISO 3093). HTZ
pšenice byla stanovena podle ČSN 46 0610 na přístroji Numirex Mezos. Tvrdost PSI byla
provedena podle AACC 55-30. Výtěţnost jednomleté mouky byla stanovena pomocí mlýnku
FQC 109 podle interního postupu. Retenční kapacita byla zjišťovaná při pětigramové naváţce
podle AACC 56-11 souběţně pro celozrnný šrot ze šrotovníku Perten 3303 a hladkou mouku
získanou na mlýnku FQC 109 z téţe pšenice. RK pasáţní mouky popisují soubor 14 vzorkŧ
odpovídajících operacím prŧmyslového mlýna (šrotování, luštění a vymílání) při mletí
pšenice ze sklizně 2009.
Vazby mezi RK šrotu a hladké mouky a jejich vztahy ke znakŧm mlynářské a pekařské
kvality vybraných vzorkŧ komerční pšenice jsou posuzovány korelační analýzou.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
OH patří mezi jakostní charakteristiky zrna s kladným vztahem k výtěţnosti mlýnských
výrobkŧ a jde o parametr významně ovlivňovaný ročníkem pěstování (Zimolka 2005). Ve
sledovaném souboru byly nejvyšší hodnoty zjištěny pro sklizeň 2008, kde všechny vzorky
měly OH vyšší neţ 80 kg/hl. Naopak pro pšenice z loňské sklizně byly hodnoty niţší neţ
normovaný

poţadavek

(78 kg/hl).

Z Obr 1.

patrné

kolísání

i

v závislosti
pěstování

na
v rámci

je
OH

lokalitě
jedné

sklizně.
Tvrdost pšenice stanovená
Obr. 1. Vliv ročníku pěstování na OH pšenice – ročník 2009

metodou PSI (Hrušková

et al., 2010) není v ČR normativně vymezena jako mlýnský znak kvality, i kdyţ má také
souvislost s efektivitou mletí.
Ve sledovaném souboru se potvrdily srovnatelné vlivy ročníku pěstování na PSI jako
v případě OH. Pro pšenice 2008 byly naměřené hodnoty nejvyšší s rozdílným rozptylem
podle místa sklizně. Charakteristika testované pšenice jako středně tvrdá odpovídá ročníku
pěstování 2009, zatímco
vzorky

pro

sklizeň

loňskou

byly

podle

niţších PSI hodnot (1417 %) označeny spíše
jako

středně

měkké

(Obr 2.).
Obr. 2. Závislost PSI pšenice na ročníku pěstování - lokalita L2

Vztah mezi PSI tvrdostí

zrna pšenice a obsahem bílkovin byl statisticky prŧkazný (r = 0,3154) (Karas, 2009).
Zjištěné rozdíly v mlynářských znacích kvality pšenice (OH, PSI) se ve sledovaném souboru
projevily kolísáním výtěţnosti jednomleté mouky (Obr 3.). Pro pšenice sklizené v roce 2008
byla prŧměrná výtěţnost o cca 6 % niţší neţ hodnoty zjištěné pro pšenici sklizně 2009.
Retenční kapacita (RK) je výsledkem čtyř analytických zkoušek, kde lze na principu
hydratace a sedimentace mouky v rŧzném prostředí (voda, roztoky sacharózy, uhličitanu
sodného, kyseliny mléčné) a následném gravimetrickém stanovení popsat chování lepkového
komplexu, poškozeného škrobu a přítomných pentózanŧ.
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se

V literatuře

uvádějí

vztahy retenční kapacity
pšeničné

mouky

k mlynářským

znakŧm

pšenice (HTZ, výtěţnost)
(Sedláček

2009,

Xiao

et al. 2006). Hodnoty RK
pro jednotlivá stanovení

Retenční kapacita (%)

Obr.3. Závislost výtěţnosti na ročníku pěstování - lokalita L2
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Obr. 4. Porovnání RK - vzorky pšenice
(celozrnný šrot a mouka)

mouku cca 15 %) a RK kyseliny mléčné, kde je
rozdíl pro šrot a mouku nejvyšší (cca 40 %).
Hodnoty jednotlivých

RK

pro

pšenici

a

komerční mouky z prŧmyslového mlýna jsou patrné z Obr.5. Největší rozdíly proti hodnotám
RK pšenice vykazuje RK kyseliny mléčné pro hladkou světlou mouku (Gaines et al. 2006).
Tento ukazatel, vztahující se k pekařské
voda

sacharosa

uhličitan

kys. mléčná

160

kvalitě (nepřímo zřejmě přes obsah HMW
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Obr. 5. Porovnání RK pro vzorky pšenice
mouky světlé a chlebové
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charakteristiky však platí, ţe nejniţší hodnoty odpovídají RK vody a téměř dvojnásobné a
nejvyšší přísluší RK kyseliny mléčné stejně jako v případě jednomleté mouky z komerční
pšenice.
ZÁVĚR
Jakost potravinářské pšenice ovlivňuje řada faktorŧ s převaţujícím vlivem odrŧdy, ročníku a
lokality pěstování. Komerční pšenice dodávané do sledovaného prŧmyslového mlýna tvoří
směs odrŧd odpovídající zařazení do jakostní třídy A a B, jejichţ pěstování odpovídá lokalitě
středních Čech. Pro popis rámcového jakostního profilu pšenice byla sledována kvalita
representativního souboru vzorkŧ ze 3 ročníkŧ sklizně (2008-2010) pomocí mlynářských
znakŧ (OH, HTZ, PSI a výtěţnost mlýnských výrobkŧ). Stanovení RK pšenice a mouky bylo
doplněno s cílem naznačit vztahy tohoto jakostního znaku, vztahujícího se k chemickému
sloţení zrna, ke standardně sledovaným kvalitativním znakŧm.

SOUHRN
Jakost potravinářské pšenice ovlivňuje řada faktorŧ s převaţujícím vlivem odrŧdy, ročníku a
lokality pěstování. Cílem práce bylo navrhnout jakostní profil sledováním standardních znakŧ
souboru vzorkŧ komerční pšenice dodávané do prŧmyslového mlýna ze čtyř lokalit pěstování
v ročnících 2008, 2009 a 2010. Získané výsledky také slouţí pro porovnání vlivu lokality
pěstování a ročníku na mlynářské znaky komerční potravinářské pšenice. Pro všechny vzorky
byla stanovena HTZ, OH, tvrdost metodou PSI a výtěţnost na laboratorním mlýnku FQC 109.
Retenční kapacita čtyř systémŧ (RK vody, RK 50% sacharosy, RK 5% Na2CO3 a RK 5%
kyseliny mléčné) byla doplněna s cílem analyzovat vztahy tohoto nového jakostního znaku,
závislého na chemickém sloţení zrna, k ostatním sledovaným kvalitativním parametrŧm.
Hodnoty tvrdosti PSI komerční pšenice za sklizně 2008 se pohybovaly v nejširším rozmezí
14,2 – 28,5 % a patří do kategorií tvrdá - středně tvrdá/měkká – měkká. Kolísání OH a
tvrdosti mezi sledovanými ročníky se projevilo ve variabilitě výtěţnosti jednomleté mouky.
Pro pasáţní mouky z pšenice sklizené v roce 2009 byly statistickou analýzou nalezeny
významné korelace mezi RK kyseliny mléčné, mokrým lepkem a Zelenyho sedimentační
hodnotou. Z analytických rozborŧ byl prokázán individuální vliv ročníku i lokality pěstování
na jednotlivé jakostní znakŧ komerční potravinářské pšenice.
Klíčová slova: kvalita pšenice, vliv ročníku a lokality pěstování, RK hodnocení
Práce byla vypracována v rámci projektŧ MŠMT 60 46 13 a NAZV 321 51 15 10.
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JÓD V MLÉCE Z TRŢNÍ SÍTĚ ČR V LETECH 2007 – 2010
Radek Kavřík, Irena Řehŧřková, Jiří Ruprich
Státní zdravotní ústav, Palackého 3a, 612 42 Brno

ABSTRACT
The monitoring dietary exposure results show that milk is one of the most important sources
of iodine in the Czech Republic. The anxiety of iodine excessive intake occurred in recent
years. This risk is even higher among children, whereas milk and milk products are the main
components of their diet. This problem was also recognized on the European level. The EC
published Regulation no.1459/2005, which reduces the allowable iodine dose in the dairy
cows and laying hens feeding ration to reduce the iodine content in their products (i.e. milk,
eggs). During the year 2007, more detailed study of iodine content in milk was initiated.
Samples of skimmed and semi-skimmed milk purchased in the market during the regular
sampling period were analyzed in the form of individual samples to obtain independent values
(48 per year). The quantity of iodine was determined by spectrometric accredited method of
Sandell-Kolthoff. Initial results showed a high average value (343 ug/kg) and high variability
of iodine in the milk. Until the year 2009, the decrease value of average iodine content in milk
and expected reduction of their variability was achieved. After this year and at the end of the
year 2010, the average iodine content in milk was growing up to the value 300 ug/kg.
Totally 12 samples of milk labelled as ―organic‖ were collected and analysed during the year
2010. The iodine content in the organic milk was comparable with the amount of iodine
detected in the current milk available in the market.
Key words: iodine, milk, dietary exposure
ÚVOD
Jód je pro organismus velmi dŧleţitým prvkem, zejména v souvislosti s funkcí štítné ţlázy 1.
Je dostatečně známo, ţe jódový deficit rozpoznaný v minulých dobách 2, je v České republice
jiţ vyřešen. Zásadní ale je, aby byla situace pod kontrolou a pozornost se soustředila více na
individuální problémy, které mohou být spjaty s výţivou určitých populačních skupin.
Jedním z programŧ, který se mj. systematicky věnuje sledování jódu v tzv. spotřebním koši
potravin, je monitoring dietární expozice populace ČR3. Z výsledkŧ vyplývá, ţe jedním
z nejdŧleţitějších dietárních i expozičních zdrojŧ jódu je mléko. Při analýze dat, která jsou
pořizována od roku 1997, je patrný nárŧst koncentrace jódu v mléce na počátku 21. století.
Obsah jódu v mléce je dán především fortifikací krmiva dojnic jódem.
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Za vyuţití pravděpodobnostního hodnocení obvyklého přívodu pro definované populační
skupiny (software MCRA, verze 3.5 a 4)4 bylo na základě výsledkŧ z monitoringu dietární
expozice (data o koncentraci jódu v rŧzných typech potravin tzv. spotřebního koše populace
ČR)3 a údajŧ o individuální spotřebě potravin (SISP 2004)5 zjištěno, ţe u dětské populace,
pro kterou jsou právě mléko a mléčné výrobky majoritním expozičním zdrojem (na denní
dávce jódu se podílejí z více neţ 50%), mŧţe docházet k nadměrnému obvyklému dennímu
přívodu jódu6. Toto konstatování potvrzují i výsledky dalších studií, které obdobně
zaznamenávají zvyšující se hladiny jódu v mléce7, větší počet jodurií nad 300 ug/l moče8,
i nárŧst autoimunitních onemocnění štítné ţlázy9.
Na zvyšující se obsah jódu v mléce reagovala i Evropská unie. V roce 2005 bylo vydáno
Nařízení Evropské komise 1459/2005, kterým bylo upraveno maximální povolené mnoţství
jódu v krmivu z pŧvodních 10 mg/kg kompletní krmné dávky na poloviční mnoţství, tedy 5
mg/kg. Toto nařízení vstoupilo v platnost v září roku 2006, roční přechodné období poskytlo
dost času producentŧm mléka na přijetí příslušných opatření. Předpokladem a cílem dopadu
daných opatření bylo dosaţení niţších, homogennějších a stabilnějších hodnot obsahu jódu v
mléce. Na základě odpovídajícího přívodu jódu v kompletní krmné dávce u dojnic byla
vypočtena optimální hodnota obsahu jódu v mléce na cca 200 ug/kg6,10. K této úrovni je tedy
ţádoucí se přiblíţit. Dŧleţité také je, aby hladiny jódu nacházené v mléce určeném pro
spotřebitele, byly srovnatelné a homogenní, nevykazovaly velký rozptyl.
MATERIÁL A METODY
Státní zdravotní ústav (SZÚ) je od roku 1994 pověřen zabezpečováním Systému monitorování
zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Jednomu z dílčích projektŧ,
monitorování dietární expozice, se věnuje brněnské pracoviště SZÚ. Jód byl do monitorování
zařazen v roce 19973. Mléko je jednou z komodit, která je v definovaném reţimu a dle dané
koncepce, odebírána v trţní síti na 12 místech ČR. Odebíráno je mléko odtučněné a polotučné
(odběr se odvíjí od zjištění spotřeby daného typu mléka populací ČR5) 2x ročně, aby bylo
postiţeno moţné ovlivnění výsledkŧ sezónností. Od roku 1997 byl vzorek mléka pro
následnou analýzu připravován jako tzv. „kompozitní vzorek―. Od roku 2007 bylo rozhodnuto
o zahájení detailnějšího studia obsahu jódu v mléce v zájmu získání většího počtu nezávislých
hodnot. Analyzovány jsou všechny individuálně odebrané vzorky, tzn. 2x ročně po 12-ti
vzorcích odtučněného a polotučného mléka, tedy 48 vzorkŧ za rok. Jako reakce na zájem
spotřebitelŧ byl sortiment vzorkŧ jednorázově rozšířen v roce 2010 o odběr vzorkŧ mléka
s označením „Bio―.
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Pro účely sledování obsahu jódu v potravinách byla pouţita spektrofotometrická metoda dle
Sandella-Kolthoffa. Princip metody spočívá v katalytickém pŧsobení jódu na oxidačněredukční reakci Ce4+ a As3+. Mez stanovitelnosti metody je 15 ug/kg. Metoda je validována a
akreditována podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Na základě získaných výsledkŧ lze konstatovat, ţe prŧměrná hodnota obsahu jódu v mléce
z trţní sítě v roce 2007 značně přesahovala hranici 300 ug/kg. Prŧměrná hodnota polotučného
i odtučněného mléka byla shodně 343 ug/kg. Byla zachycena velká variabilita mezi
jednotlivými vzorky – 32 % u polotučného resp. 24 % u odtučněného mléka. Rozptyl
naměřených hodnot v roce 2007 se pohyboval od nejniţší hodnoty 135 ug/kg, po nejvyšší 509
ug/kg. Takto významný rozptyl mŧţe znamenat problém jak pro běţného spotřebitele
(nárazová expozice jódu ovlivňuje negativně funkci štítné ţlázy), tak pro výrobce (nelze
počítat se standardním obsahem jódu např. při výrobě kojenecké výţivy nebo deklaraci na
obalu). V následujících dvou letech, tedy v období platnosti výše zmíněného Nařízení EK,
dochází ke stabilnímu poklesu prŧměrného obsahu jódu aţ na úroveň 239 ug/kg polotučného
mléka a 226 ug/kg odtučněného mléka s minimální variabilitou 18 % resp. 10 %. (viz.
obrázek č. 1).
Na konci roku 2009 je však zaznamenán nárŧst prŧměrných hodnot obou typŧ mléka,
i variability mezi jednotlivými vzorky. V té době nebylo moţné určit, zda jde o nový trend
nebo o jednorázový výkyv. V roce 2010 dochází k dalšímu nárŧstu obsahu jódu a prŧměrné
hodnoty překračují hranici 300 ug/kg. Vývoj obsahu jódu v mléce včetně variability v období
po zavedení uvedených opatření (2007 – 2010) je patrný z obrázku č. 1. Rok 2011 ukáţe, zda
bude nárŧst pokračovat nebo dojde ke stabilizování hodnoty. I v případě stabilizace na úrovni
300 ug/kg jde o stav vzdálený „optimu― odhadnutému na 200 ug/kg.
Jednorázově odebrané vzorky mléka s označením „Bio― (12 rŧzných vzorkŧ bio mléka –
květen 2010) vykazovaly prŧměrnou hodnotu obsahu jódu 270 ug/kg, coţ je srovnatelné
s ostatními vzorky odebíraného mléka ve stejném období (283 ug/kg polotučného resp. 259
ug/kg odtučněného). Zajímavostí je více neţ dvojnásobná variabilita mezi jednotlivými
vzorky – 58 %. Z hlediska obsahu jódu není tedy mezi konvenčními a bio výrobky ţádný
rozdíl (jednalo se však pouze o malý rozsah vzorkŧ a jednorázový odběr pouze pro základní
orientaci). Naměřené hodnoty obsahu jódu ukazuje obrázek č. 2.
Studie Jihočeské univerzity5 uvádí prŧměrný obsah jódu v mléce z ekochovŧ (povinně se
pouţívají speciální minerální krmné směsi pro ekologické chovy) v roce 2007 a 2008
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v rozmezí 150-200 ug/l. Situace se tedy musí změnit na cestě ke spotřebitelskému balení,
které je distribuováno do trţní sítě.
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Obrázek 1: Průměrný Obsah jódu v polotučném a odtučněném mléku (2007 – 2010)
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Obrázek 2: Obsah jódu v bio mléku (5/2011)
ZÁVĚR
S vývojem situace, který odráţí obsah jódu v mléce z trţní sítě pořizovaném v rámci
monitoringu dietární expozice, nemŧţeme být zcela spokojeni. Pozitivní trend sniţování,
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stabilizace a minimalizace rozptylu hladin jódu v konzumním mléce do roku 2009 postupně
střídá návrat k pŧvodnímu stavu, kdy bylo zahájeno detailní monitorování (2007) a hodnoty
obsahu jódu v mléce přesahovaly 300 ug/kg i značný, neţádoucí rozptyl. Primárně
rozpoznatelný dopad úpravy legislativy EU (nařízení sniţující obsah jódu v krmné dávce pro
dojnice) jakoby se vytrácel. I přes vyhovující výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského, který kontroluje obsah jódu v krmivech, také výsledky jiných studií
potvrzují uvedený trend. Podstatou mŧţe být samotná kompletní krmná dávka, přímo
podávaná dojnicím a pravděpodobně vyšší přívod jódu. Získat stabilní a homogenní výsledky
jódu v mléce, které by se blíţily hodnotě vypočtené jako „optimální― (200 ug/kg), by mělo být
základním cílem. Souvisí to především se zdravím dětí, pro které je mléko a mléčné výrobky
základem diety. Je třeba spolupráce a zájmu všech zainteresovaných sloţek ve společnosti.
Svou roli zde mŧţe sehrát Komise pro řešení jódového deficitu, která je s výsledky
seznamována a ve své členské základně zahrnuje všechny potřebné stakeholdery.

SOUHRN
Z výsledkŧ monitoringu dietární expozice vyplývá, ţe mléko je jedním z nejvýznamnějších
zdrojŧ jódu v České republice. V posledních letech se vyskytly obavy z nadměrného přívodu
jódu. Toto riziko je ještě vyšší zejména u dětí, pro které je mléko a mléčné výrobky hlavní
sloţkou stravy. Daný problém byl rozpoznán i na evropské úrovni a EK vydala Nařízení
1459/2005, které sniţuje povolenou dávku jódu v krmné dávce dojnic a nosnic ve snaze sníţit
obsah jódu v mléce a vejcích.
V roce 2007 bylo rozhodnuto o detailnějším studiu obsahu jódu v mléce. Vzorky odebrané
v rámci pravidelného odběru v trţní síti byly následně analyzovány individuálně v zájmu
získání nezávislých hodnot (48 za rok). Jód je stanovován spektrometricky dle SandellaKolthoffa akreditovanou metodou. První výsledky ukázaly na vysokou prŧměrnou hodnotu
jódu v mléce – 343 ug/kg a velkou variabilitu. Do roku 2009 dochází k poklesu prŧměrného
obsahu, projevuje se také očekávané sníţení variability výsledkŧ. Po roce 2009 prŧměrný
obsah jódu opět roste aţ na hodnotu 300 ug/kg získanou na konci roku 2010. V roce 2010
bylo také jednorázově odebráno 12 vzorkŧ mléka s označením bio. Obsah jódu v bio mléku je
srovnatelný s obsahem v běţném mléku v trţní síti.
Klíčová slova: jód, mléko, dietární expozice
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ROZDIELY V PROFILE MASTNÝCH KYSELÍN MLIEČNEHO TUKU
VO VZŤAHU K SYSTÉMU CHOVU DOJNÍC
Katarína Kirchnerová1, Vladimír Foltys1, J iří Špička2
1

Centrum výskumu ţivočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Luţianky, SR

2

Jihočeská univerzita, Studentská 13, 370 05 České Budéjovice, ČR

ABSTRACT
Milk fat is from a nutritional point of view of the negative evaluation because of the dominant
content of saturated fatty acid (FA) with high Atherogenic index (AI). Intake of milk fat in the
diet is important because of the content of monounsaturated FA, acting favorably against
cardiovascular diseases and especially of essential fatty acids (EFAs), linoleic and alpha
linolenic acid and CLA, which is found only in meat and milk of ruminants. These are
precursors of biologically active substances - hormones and enzymes.
In the milk of individual cows (n = 134) from grazing farms, we recorded the highest content
of mono-and polyunsaturated fatty acids (26.26 and 3.26%), and of essential fatty acids,
2.96%, especially CLA, 0.54% and also omega-3 acids, 0.65%. In this file was also the lowest
atherogenic index AI = 3.01. In the milk of cows (n = 100) with organic way of farming was
the content of mono-and polyunsaturated fatty acids (25.84 and 2.92%), and essential fatty
acids - 2.85%, compared to grazing dairy cows slightly, but mostly not significantly lower.
Atherogenic index was slightly increased compared to grazing, AI = 3.08. However, CLA
content was significantly (P <0.0001) lower, namely 0.39%, and also omega-3 acids have the
lowest representation, 0.58%. Dairy cows from farms with grazing system showed during the
winter grazing period with comparison to the pasture significantly (P <0.0001) lower content
of mono-and polyunsaturated fatty acids (24.53 and 2.88%) and lower (P = 0.02 ) content of
essential fatty acids, 2.77%, while the content of CLA (0.51%) and omega-3 fatty acids
(0.64%) was higher than in organic farming, without statistical differences from the grazing
season. Atherogenic index was compared with grazing (P <0.001), as well as compared to
Organic Farming (P <0.05) highest value, AI = 3.30.

Keywords: milk, fat, fatty acids, grazing, organic farming
Contribution was based on project-APVV 0153-07
Mliečny tuk je z nutričného hľadiska hodnotený negatívne pre prevládajúci obsah nasýtených
mastných kyselín s aterogénnym účinkom. Príjem mliečneho tuku vo výţive je však dôleţitý
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pre obsah mastných kyselín zvyšujúcich jeho biologickú hodnotu. Hlavne mononenasýtených
MK, pôsobiacich priaznivo proti kardiovaskulárnym ochoreniam a obzvlášť esenciálnych
mastných kyselín (EMK), linolovej a alfa linolénovej a hlavne CLA, ktorá sa vyskytuje iba
v mäse a mlieku preţúvavcov. Tieto sú prekurzormi biologicky aktívnych látok – hormónov
a enzýmov.
Rozdielmi medzi mliečnym tukom dojníc kŕmených diétou zaloţenou na trávnej resp.
kukuričnej siláţi sa zaoberali Samková et al. (2009). Zaznamenali signifikantné rozdiely v
jednotlivých PUFA a hlavne CLA (0,92 > 0,48, P<0,001) v prospech trávnej siláţe. Pri
kukuričnej siláţi sa zistil vyšší obsah hypercholesterolemických (C12:0, C14:0, C16:0)
mastných kyselín (49,38>44,98%; P<0,05) a z toho vyplývajúci aterogenický index AI
(3,03>2,44%; P<0,05).
Zloţenie mastných kyselín mliečneho tuku vo vzťahu k pastvovému spôsobu chovu dojníc
študovali Kraft et al. (2003) a Leiber et al. (2005). Mliečny tuk na pastve dojníc mal zvýšené
mnoţstvo PUFA i CLA. White et al. (2001) zistili u dojníc chovaných pastevne vyššie
hodnoty kyselín s počtom uhlíkov do C14 a CLA. Pri štúdiu vplyvu pastvy doplnenej rôznymi
druhmi koncentrátov (zmes zaloţená na kukurici, kukurica a sója, trávna siláţ s kukuricou,
trávna siláţ so sójou) na mastné kyseliny mliečneho tuku Sezónne zvýšenie PUFA
(2,86>2,56%) a obsah CLA dvakrát vyšší (1,00>0,49%) počas letného pasenia v porovnaní so
zimným obdobím skrmovania siláţe alebo sena potvrdil aj Sloniewski a kol. (2005). Autori
konštatovali, ţe mlieko produkované v pastevnej sezóne je biologicky cennejšie neţ mlieko
produkované v zime.
Ekologické organické hospodárenie vo Veľkej Británii (Ellis et al., 2005) malo v porovnaní
s konvenčným chovom štatisticky významne niţší obsah MUFA (26,19 a 27,63%) a vyšší
obsah PUFA (3,89 a 3,33%) a vyšší obsah omega-3 kyseliny linolenovej. Obsah CLA bol
nevýznamne vyšší (0,65 a 0,58%), ako aj celkový obsah SAFA (68,13 a 67,25%). U obidvoch
typov mastných kyselín sa prejavil silný sezónny vplyv a počas letného pasenia sa ich hladiny
zvyšovali. Obsah CLA sa zvyšoval pri obidvoch typoch chovu z 0,4 na 0,8% od apríla do
júna.
Soják et al. (2009) pri štúdiu mastných kyselín v mliečnom tuku oviec zistili, ţe prechodom
oviec zo suchého krmiva na pašu sa dosahuje zvýšenie obsahu izoméru 9-cis,11-trans (CLA),
kyseliny trans-vakcénovej (tVA), α-linolénovej (ALA), zlepšenie obsahového pomeru kyselín
n-3/n-6, ako aj pomeru obsahu nenasýtených a nasýtených mastných kyselín, pričom na
základe analýzy mastných kyselín dvadsiatich ôsmich rastlinných druhov paše počas
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pastevnej sezóny zistili, ţe slovenské pasienky majú priaznivú skladbu bylín ktoré sa
vyznačujú obsahom kyseliny α-linolénovej ako prekurzora CLA a tVA v mlieku.
V predloţenej práci sme sledovali mliečny tuk a kvalitatívno produkčné ukazovatele mliečnej
úţitkovosti dojníc v systémoch chovu: Pastva, zimné kŕmne obdobie ZKO, a na Organických
hospodárstvach.
MATERIÁL A METÓDY
Individuálne vzorky mlieka od jednotlivých dojníc odoberané na farmách č. 1-6 v horskej
poľnohospodárskej oblasti počas pastvy dojníc (Pastva) a následne od tých istých identických
dojníc počas zimného kŕmneho obdobia (ZKO), kde pastva bola nahradená trávnou senáţou,
ako aj od dojníc na farmách č. 7-12, ktoré majú zavedený systém organického hospodárstva
(Org. h. ) s celoročnou kŕmnou dávkou zaloţenou na kukuričnej siláţi a lucernovej senáţi sme
vyšetrili na fyziologicko biochemické ukazovatele a spracovali pre analýzu mastných kyselín
mliečneho tuku plynovou chromatografiou, ktorá bola následne vykonaná.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Produkčné charakteristiky a vlastnosti mlieka (Tabuľka 1)
Priemerná denná produkcia mlieka, tuku, a bielkovín bola štatisticky významne (P<0,0001)
najvyššia v Org. hospodárstvach ([27,78, 1,03, resp. 0,85] kg/D) a rozdiel medzi Pastvou
([21,81, 0,90, resp. 0,71] kg/D) a ZKO ([20,60, 0,83, resp. 0,68] kg/D) nebol štatisticky
významný.
Obsah tuku a bielkovín bol najvyšší v mlieku dojníc počas ZKO ([4,17 a 3,71] g/100g), niţší
v mlieku tých istých dojníc počas pastvy ([3,88 a 3,55] g/100g) a najniţší na Org. h. ([3,50 a
3,27] g/100g), so štatistickou preukaznosťou P<0,0001. Organické hospodárstva teda
charakterizuje najvyššia úţitkovosť, najvyššia denná produkcia mlieka i tuku a bielkovín, pri
ich súčasne zníţenom obsahu v mlieku. Pričom obsah laktózy bol v mlieku z Org. h. najvyšší
(P<0,0001), 4,91 g/100g a medzi Pastvou a ZKO ([4,84, resp. 4,81] g/100g) nebol významný
rozdiel, a naopak, obsah minerálnych látok bol v Org. h. niţší (P<0,0001), 0,67g/100g a
medzi Pastvou a ZKO nebol významný rozdiel ([0,70, resp. 0,71] g/100g). Dostatok energie
na produkciu potrebného mnoţstva laktózy umoţňuje zvyšovanie dennej produkcie mlieka,
v tomto prípade teda priaznivý obsah laktózy svedčí o vyváţenej energetickej bilancii dojníc
na organických hospodárstvach.
Počet somatických buniek počas Pastvy, ZKO a na Org. h. (v priemere [238, 402 a 227]*103 v
1 ml mlieka) splnil limit predpísaný pre mlieko na potravinárske spracovanie. Obsah
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močoviny v mlieku sledovaných dojníc počas Pastvy a ZKO bol takmer zhodný, v priemere
34,68 a 34,38 mg/l, a bez štatistického významu niţší pri Organickom hospodárení,
31,31mg/l, čo svedčí o vyrovnanej bilancii energie i dusíkatých látok v metabolizme dojníc.
TTM vyjadrená v absolútnej hodnote (-m°C) mala priemerné hodnoty 522 - 524 bez
štatisticky významného rozdielu, tesne niţšie ako predpísaný limit, 525.
Zastúpenie mastných kyselín v mliečnom tuku (Tabuľka 2)
Nasýtené mastné kyseliny s krátkym lineárnym i rozvetveným reťazcom – SAFASC, majú
najvyššie zastúpenie v súbore ZKO, a to 33,55%. Kaţdá z mastných kyselín C4:0 - C15:0 s
lineárnym reťazcom, ktoré patria do tejto skupiny, má najvyššie zastúpenie v súbore ZKO.
Zastúpenie SAFASC v Org. h. je oproti ZKO mierne (P = 0,07) niţšie, 30,02%, a za Pastvu
významne (P < 0,0001) najniţšie, 28,82%.
Mastné kyseliny C12:0, C14:0 a C16:0 ako tzv. hypercholesterolemické kyseliny s nasýteným
reťazcom tvoria skupinu HCHFA, ktorá má hlavne vplyvom obsahu kyseliny palmitovej
najvyššie zastúpenie v súbore Pastva, a to 48,4% zo všetkých mastných kyselín mliečneho
tuku, a niţšie v súboroch ZKO 47,71% a Org. h. 47,24%, ale bez štatistickej odlišnosti. Z
obsahu týchto kyselín je odvodený tzv. aterogénny index AI, v ktorom je kyselina myristová
povaţovaná za štvornásobne účinnejšiu oproti laurovej a palmitovej. Priemerná hodnota tohto
indexu bola najvyššia v súbore ZKO - 3,30, a významne (P < 0,001) niţšia v súboroch Org. h.
- 3,08 a Pastva - 3,01, ktoré sa zo štatistického hľadiska neodlišovali.
Ako nasýtené mastné kyseliny so stredne dlhým reťazcom SAFAMC sú vyhodnotené
kyseliny s počtom uhlíkov C16 a C17, lineárne i rozvetvené, bez dvojitej väzby. Sumár
SAFAMC v sledovaných súboroch klesá (P < 0,005) o 2,31% v poradí Pastva - 33,49%, Org.
h. - 32,67% a ZKO - 31,18%. Nasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom - SAFALC,
medzi ktoré sa započítavajú kyseliny C 18:0 - C24:0 mali najvyššiu hladinu - 8,55% na
Organických hospodárstvach, a s miernym významom (P = 0,1) niţšiu na Pastve - 8,17%
a najniţšiu (P = 0,005) v ZKO - 7,86%.
V súhrnnom ukazovateli mastných kyselín s rozvetveným reťazcom - BCFA môţeme
pozorovať najvyššiu hodnotu v súbore Pastva - 2,02%, mierne niţšiu hodnotu v súbore ZKO 1,99%, a preukazne (P < 0,0001) niţšiu hodnotu v súbore Org. hosp. - 1,75%. Keďţe
rozvetvený reťazec v mliečnom tuku pochádza z metabolizmu deaminovaných rozvetvených
aminokyselín, ktoré sú stavebnými zloţkami bielkovín, dá sa predpokladať, ţe skupina dojníc
s vyšším obsahom BCFA, - Pastva, intenzívnejšie vyuţíva bielkoviny v energetickom
metabolizme.
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V celkovom hodnotení obsah nasýtených mastných kyselín mliečneho tuku SAFA bol
najvyšší počas ZKO, 72.59%, mierne (P = 0,05) niţší pri Organickom hospodárstve, 71,24%
a významne (P < 0,0001) niţší počas Pastvy, 70,48%. Nasýtené mastné kyseliny, a to nielen
hypercholesterolemické sú všeobecne v humánnej diéte zaznávané. Mliečny tuk je však
unikátnou skladbou s významným obsahom aj niţších SAFA, vďaka ktorým dochádza k ich
rýchlejšiemu odbúravaniu, čo sa nevyskytuje v iných tukoch potravinárskeho významu.
Naproti tomu nenasýtené mastné kyseliny v tukoch sú hodnotené ako zdraviu prospešné.
Celkové mononenasýtené mastné kyseliny - MUFA mali najvyššie zastúpenie na Pastve,
26,26%, nevýznamne niţšie v Organických hospodárstvach, 25,84% a oproti Pastve vysoko
významne (P < 0,0001) niţšie v zimnom kŕmnom období, a to 24,53%.
Nutrične najţiaducejšou a najvzácnejšou časťou mliečneho tuku sú polynenasýtené mastné
kyseliny – PUFA. Uhlíkové reťazce PUFA pochádzajú z mastných kyselín krmiva, ktoré sú
síce vo vysokej miere počas bachorovej fermentácie hydrogenované, ale pôsobením enzýmov
desaturáz sú v sekrečnom epiteli mliečnej ţľazy prevádzané na polynenasýtené. Najvyšší
obsah PUFA sme pozorovali v mlieku dojníc počas obdobia pastvy 3,26%, významne
(P=0,0005) niţší na Org. h. 2,92% a vysoko významne (P<0,0001) niţší počas zimného
kŕmneho obdobia 2,88%. Najväčšiu časť tvorí kyselina linolová, C18:2n6cis,cis LA.
Najvyššiu

priemernú

hodnotu

1,84%

dosahovala

v mlieku

dojníc

z Organických

hospodárstiev, nepreukazne niţšiu hodnotu, 1,79% sme zaznamenali v mlieku dojníc na
Pastve a významne (P < 0,0001) niţšiu počas ZKO, 1,61%. Kyselina C18:3n3cis, alfa
linolénová, ALA, je hlavnou -n 3, resp. omega 3 mastnou kyselinou mliečneho tuku.
V súboroch ZKO a Org. h. sme zaznamenali takmer zhodné hladiny, 0,55 a 0,54%, a mierne
(P = 0,03) niţšiu na Pastve, 0,50%.
Najsledovanejším a najpreskúmanejším fenoménom z hľadiska esenciálnosti je konjugovaná
kyselina linolová, CLA. Obsah CLA v mliečnom tuku bol najvyšší počas Pastvy dojníc,
0,54%, nepreukazne niţší v zimnom kŕmnom období dojníc z pastvy ZKO, 0,51% a vysoko
preukazne (P < 0,0001) najniţší, 0,39%, u dojníc na farmách s Organickým chovom. Ďalšie
polynenasýtené

mastné

kyseliny:

C20:4n6cis

ETA

(eikozatetraénová),

C20:4n3cis,

C20:5n3cis EPA (eikozapentaénová) a C22:5n3cis DPA (dokozapentaénová) majú aj keď
veľmi nízke, ale štatisticky významne najvyššie hodnoty počas pastvy dojníc. Kyselina
C20:3n6 má v mlieku dojníc na Pastve síce pomerne nízke zastúpenie 0,04%, jej obsah ja
však vysoko významne najvyšší (P<0,0001), v zimnom kŕmnom období sa zniţuje na hranicu
detegovateľnosti 0,003, a počas CKD sme ju vôbec nezaznamenali. Tomu zodpovedá
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i celková suma esenciálnych mastných kyselín, EMK, ktorá je najvyššia na Pastve, 2,96%,
mierne niţšia v Org. hosp., 2,85% a niţšia s miernym významom (P = 0,02) v ZKO, 2,77%.
V celkovom hodnotení nenasýtené mastné kyseliny USFA v mlieku sledovaných dojníc
vykázali najvyššiu hladinu v súbore Pastva, 29,52%, nepreukazne niţšiu v súbore Org. hosp.,
28,76% a významne (P < 0,0001) najniţšiu počas ZKO, 27,41%. Vzájomný pomer -n6 a -n3
mastných kyselín je kritériom hodnotenia nutričnej kvality tukov. Súčet obsahu kyselín
omega6 bol najvyšší v mlieku dojníc súboru Pastva, 2,06%, mierne (P < 0,05) niţší v súbore
Org. h. a významne (P < 0,001) najniţší počas ZKO, 1,73%. Kyseliny omega3 boli
v súboroch Pastva, ZKO i Org.h. zastúpené v klesajúcich podieloch, bez štatisticky
významného rozdielu (0,65, 0,64 a 0,58%).
ZÁVER
Vzhľadom na celkovo najvyšší obsah nasýtených mastných kyselín s krátkym reťazcom, ako
aj najvyšší AI je potrebné spomedzi sledovaných súborov hodnotiť ako najmenej priaznivý
spôsob výţivy dojníc zimné kŕmne obdobie na farmách v pastevnej oblasti, ktorá je však
počas obdobia pastvy najpriaznivejšia z hľadiska najniţšieho obsahu nasýtených mastných
kyselín a aterogénneho indexu, a najvyššieho obsahu nenasýtených a esenciálnych mastných
kyselín.
SÚHRN
Mliečny tuk je z nutričného hľadiska hodnotený negatívne pre prevládajúci obsah nasýtených
mastných kyselín (MK) s aterogénnym účinkom, z ktorého sa vypočítava tzv. Aterogénny
index (AI). Príjem mliečneho tuku vo výţive je však dôleţitý pre obsah mononenasýtených
MK, pôsobiacich priaznivo proti kardiovaskulárnym ochoreniam a obzvlášť esenciálnych
mastných kyselín (EMK), linolovej a alfa linolénovej a CLA, ktorá sa vyskytuje iba v mäse
a mlieku preţúvavcov. Tieto sú prekurzormi biologicky aktívnych látok – hormónov
a enzýmov.
V individuálnom mlieku dojníc (n=134) na Pastve sme zaznamenali najvyšší obsah monoi polynenasýtených mastných kyselín (26,26 a 3,26%), v tom i najvyšší obsah esenciálnych
mastných kyselín, 2,96%, z ktorých najvýznamnejšia je CLA, 0,54%. Taktieţ omega3
kyseliny mali najvyššie zastúpenie, 0,65%. V tomto súbore bol zároveň najniţší aterogénny
index AI = 3,01. Mlieko dojníc (n=100) z chovov, v ktorých je zavedený Organický spôsob
hospodárenia malo obsah mono- i polynenasýtených mastných kyselín (25,84 a 2,92%), ako
aj obsah esenciálnych mastných kyselín - 2,85%, mierne a oproti dojniciam na Pastve zväčša
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štatisticky nevýznamne niţší. Aterogénny index bol oproti Pastve mierne zvýšený, AI = 3,08.
Obsah CLA však bol významne (P < 0,0001) niţší, a to 0,39%, a taktieţ omega3 kyseliny
mali najniţšie zastúpenie, 0,58%. Dojnice z chovov s pastevným systémom mali počas
zimného kŕmneho obdobia ZKO oproti Pastve štatisticky významne (P < 0,0001) niţší obsah
mono- i polynenasýtených mastných kyselín (24,53 a 2,88%), a niţší (P = 0,02) obsah
esenciálnych mastných kyselín, 2,77%, pričom však obsah CLA (0,51%) a omega3 mastných
kyselín (0,64%) bol vyšší ako v organicky hospodáriacich chovoch, bez štatistickej odlišnosti
od pastevného obdobia. Aterogénny index mal oproti Pastve (P < 0,001), ako aj oproti
Organickým hospodárstvam (P < 0,05) najvyššiu hodnotu, AI = 3,30.
Kľúčové slová: mlieko, tuk, mastné kyseliny, pastva, organické hospodárstvo
Príspevok vznikol na základe projektu APVV-0153-07
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JAKOST POTRAVIN V GLOBALIZOVANÉM TRHU
Karel Kopec
ZF, MENDELU, 691 44 Lednice na Moravě
ABSTRAKT
Trţní jakost je jednou z otázek zásadního významu v celém potravinovém řetězci. Za
nejdŧleţitější jsou pokládány hygiena a zdravotní nezávadnost potravin (v tomto bodě se
nepovolují výjimky), výţivová a senzorická hodnota a také celospolečenské poţadavky.
K jakosti zajišťování produkce potravin patří i to, jak potravinový řetězec přispívá
k udrţitelnosti rozvoje, klimatu, zajištění a dostupnosti potravin, biologické rozmanitosti, jak
šetří přírodní zdroje (energie, voda), jaká je distribuce potravinových zdrojŧ atd. Zemědělství
jako nejdŧleţitější uţivatel pŧdy má klíčový význam pro územní rozvoj regionŧ, krajiny a
oblastí cenných z hlediska ţivotního prostředí. Na příkladech jsou uvedeny některé kritické
body trhu a moţnosti vyuţití managementu kvality ISO 22 000, QMS, GAP aj. Vzhledem
k předpokládanému rŧstu spotřeby potravin, ke změnám VDD, i k současným sloţitostem
trhu je třeba nadále počítat s velkým podílem dovozu. To nutně vyţaduje péči o kvalitu
importu a současně udrţení a zvyšování kvality produkce domácích potravin tak, aby byly
schopné konkurence nejen v rámci EU, ale i celosvětově. Sloţité klubko problémŧ
globalizace trhu se snaţí řešit ekonomové, obchodníci, zemědělci, prŧmyslníci, bankéři,
filosofové a řada dalších. Vývoj globalizace je spontánní, samovolný a v mnoha směrech
znepokojující. Přejme si, aby globalizovaný trh dospěl k účelné rovnováze a nikoli ke
kolapsu.
Klíčová slova: globalizovaný trh, kvalita potravin, zdravotní nezávadnost, QMS,
GLOBALGAP, etická kritéria
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lidí na celém světě je nárŧst cen potravin a jejich místní nedostatek.
Globalizace trhu zasáhla také potraviny
Celková světová produkce i spotřeba potravin se stále zvyšuje a těmito produkty se obchoduje
po celé zeměkouli. Import podstatně rozšiřuje pestrost sortimentu v nabídce. Tuto dostupnost
umoţnila stále se rozšiřující globalizace trhu s potravinami. Globalizací se však zvyšuje se
riziko zdravotní závadnosti, zkázy produktŧ, šíření patogenŧ, celkové nejakosti, zdravotní
závadnosti aj. Projevuje se také vliv rozdílné legislativy ve světě, nepovolených technologií.
Řada příkladŧ zdravotně závadných importovaných komodit (salmonelová rajčata z USA,
dioxiny v mase a vejcích ze SRN, ptačí a prasečí chřipka aj.) vyvolává nutnost daleko ostřeji
sledovat kvalitu a zdravotní nezávadnost a zvyšovat nároky na péči o jakost.
Export a import potravin se zvyšuje, v posledních deseti letech se téměř zdvojnásobil. U nás
například konzumujeme jiţ více ovoce a zeleniny dováţené neţ regionální (1,0 a 0,7 milionu
tun).
Většinou jde o import potravin ze zemí EU, ale 20 % i více je ze třetích zemí. Produkty
dováţené ze zemí EU splňují lépe evropské kvalitativní standardy, v souladu s právními
předpisy EU v oblasti jakosti výrobkŧ, udrţitelné výroby a environmentálními a hygienickými
kritérií. Ale i zde je řada výjimek, unikajících kontrole, kterým se lze obtíţně bránit.
Líc a rub globalizovaného trhu
Základním impulsem globalizace byla revoluce v dopravě, která proběhla v polovině 20.
století. Levná energie a rychlejší silniční, letecká, ţelezniční i lodní doprava umoţnila obchod
i přes celou zeměkouli. Z ekonomického hlediska zvyšuje globalizace vzájemnou závislost
trhŧ a výroby rŧzných zemí. Svět se stává v rozhodujících aspektech jediným sociálním
systémem.
Globální a integrovaná výroba potravin, která je systematicky organizována prostřednictvím
zemědělství, zpracovatelství, dopravy a obchodu se někdy označuje jako globální agrobyznys.
Některé sektory světové produkce potravin jsou dnes kontrolovány jen malým počtem
velkých firem podnikajících v agrobyznysu. Globální agrobyznys přináší nejen klady (např.
pestřejší sortiment, moderní technologie, přiměřené ceny, pracovní místa, vyšší výdělky), ale i
zápory (zvýšená rizika kvality, ztráta suverenity producentŧ, podřízení se nadnárodním
firmám, problémy s přístupem na trh, nákladné nové technologie, závislost na zdrojích
energie a transportu, likvidace domácích výrobcŧ atd.). Rizikem je vysoká zranitelnost
globálního trhu vlivem výkyvŧ počasí, výpadku energetických zdrojŧ atd.
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Významné je i ohroţení ţivotního prostředí, nerovnoměrný rozvoj produkce potravin a
znepokojivé dŧsledky v sociální oblasti (globalizace krize), které mohou vést ke stagnaci aţ
úpadku ţivotní úrovně a sociálním nepokojŧm. Narušení tradiční lokální produkce místních
společenství znamená větší zranitelnost místní produkce. Také extrémní kolísání cen na
světových zemědělských trzích je rostoucí hrozbou pro bezpečnost potravin ve světě. U nás
představuje volný trţní reţim globalizovaného trhu EU s nerovnou dělbou produkčních kvót,
v agrárním a potravinářském sektoru v ČR riziko decimační aţ likvidační pŧsobnosti.
Někteří ekonomové se domnívají, ţe globalizace jiţ zašla příliš daleko a ţe se vymkne
kontrole, protoţe jde o spontánní, neřízený proces. Znepokojivé negativní dŧsledky, jako je
např. ztráta suverenity ekonomických subjektŧ, jejich podřízení se nadnárodním firmám bez
moţnosti jakkoliv je ovlivnit, problémy přístupu na trh, ovládaný nadnárodními firmami,
nákladné nové technologie, přílišná závislost na zdrojích energie, likvidace domácích výrobcŧ
atd. se mohou projevit v sociální oblasti stagnací či úpadkem ţivotní úrovně. Je zřejmé, ţe se
také mezinárodní potravinový trh dostal do situace, kdy je nutno podstatně zvýšit péči
o kvalitu a její ochranu před neţádoucími dŧsledky globalizace.
Technické cesty k jakosti
Globalizovaný trh má specifické poţadavky na produkty. Současná vyspělá technologie
pěstitelská, posklizňová i chovatelská umoţňuje uchovat konzumní jakost potravin po
dlouhou dobu přepravy a skladování. Jsou vyšlechtěny nové odrŧdy i tak choulostivých
komodit, jako je ovoce a zelenina, které snášejí přepravu, mechanický teplotní i biologický
stres.
Udrţování chladícího řetězce od sklizně do prodeje je prvním předpokladem uchování jakosti.
Chladírenské sklady, chladírenské kamiony a chlazené vitríny v obchodech se tomuto cíli
postupně přibliţují. Běţným poţadavkem je chlazení na teplotu niţší neţ +4 °C, teplomilné
plody na teplotu +7 aţ +10 °C.
Dalším faktorem je řízená atmosféra v transportních prostředcích nebo i v jednotlivých
obalech. Nové technologie vyuţívají transport potravin v řízené nízkokyslíkaté atmosféře,
v aktivních nebo inteligentních obalech a další moţnosti. Také sledování nutriční a zejména
senzorické hodnoty je součástí kontrol dováţených potravin.
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Legislativní a etické cesty k jakosti
Standardy jakosti Evropské unie
Legislativa jakosti potravin byla u nás vţdy prioritou a na vysoké úrovni. Vycházela
z doporučení Kodexu alimentarius, vznikajícího v komisi FAO/WHO po 2. světové válce.
Také tento potravinový kodex má své kritiky pokud jde o ochranu jakosti. Po našem vstupu
do EU a harmonizaci se standardy jakosti v EU se naše poţadavky přizpŧsobily a tím
poněkud zmírnily, ale stále jsou náročné a chrání přiměřeně spotřebitele před nejakostními a
zdravotně závadnými produkty. Znevýhodňují však pěstitele a chovatele před konkurencí ze
třetích zemí. Proto se poţaduje, aby dovozci z třetích zemí certifikovali podobné normy a
systémy řízení jakosti, jaké platí v EU. Dává se přednost certifikovaným produktŧm. Účinnost
legislativy však nemá vţdy očekávané ţádoucí efekty. Komise EU vydala „Bílou knihu o
zdravotní nezávadnosti potravin― a pokyn kříţové shody (Cross-compliance) s 19 evropskými
normami, avšak ani to nedává plnou záruku kvality potravin. Principem systému včasného
varování je včasná likvidace jiţ vzniklých nebezpečí, nikoli preventivní ochrana řízením
produkce.
Certifikace systémŧ řízení jakosti (QMS)
Uplatňování pravidel systémŧ péče o jakost (QMS – Quality Management Systems) je cestou
k dosahování vysoké kvality. QMS jsou zaměřeny jednak na samotné znaky (charakteristiky)
jakosti jednotlivých produktŧ a jejich úroveň, jednak na další faktory. Hodnotí se kvalita
produkčního (pěstitelského) procesu, dodrţování systému kritických bodŧ, kvalita celého
podniku, kvalitu stylu jeho řízení, ekonomika produkce a odbytu, ekologizace a ochrana
prostředí a také pracovní a sociální vztahy v podniku.
Etická pravidla produkce a distribuce
Legislativa jednotlivých státŧ nepostačuje pokrýt všechny poţadavky jakosti. Globalizace
potravinového trhu si proto vynucuje etický a morální přístup. FAO navrhuje pokládat
potraviny za zvláštní druh zboţí, pro které by měla platit značná omezení volného obchodu.
Samotná kvalita produktu nestačí. V současném trţním hospodářství není orientace na
krátkodobé, komerční cíle udrţitelnou politikou. Stále více se poţaduje globální dodrţování
etických pravidel, šetrnost k ţivotnímu prostředí, vztah k zaměstnancŧm, zlepšování aktivit
vlastní organizace v oblasti ekologické, ekonomické a sociální a jejich vzájemné propojení
přes parametry výkonnosti.

3. 3. 2011

163

MENDELU

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

Správná agrotechnická praxe
Účinným zabezpečením jakosti jsou postupy správné zemědělské praxe, navrţené jiţ
v šedesátých letech komisí FAO/WHO. Nyní jsou zpracované a doporučované celosvětově
jako GAP (Good agrotechnical practices), ale také existují systémy zpracovatelské (GMP)
a obchodní (GTP) praxe. Všechny lze dobrovolně přijmout a jejich certifikace pak dává
garanci kvality a dodrţování etických norem.
Kritéria správné agrotechnické praxe se zdokonalují a rozšiřují. Od roku 2008 jsou upřesněna
a vztahují se ke všem rozhodujícím faktorŧm, kvality (pŧda, voda a závlaha, produkce
rostlinných potravin a krmiv, ochrana rostlin, péče o krajinu a ţivotní prostředí, péče o
prostředí chovaných zvířat, posklizňová péče, energie a vodohospodářství, lidská prosperita,
zdraví a bezpečí.
Zavádění GAP má také své stinné stránky. Pŧvodní projekt EUREPGAP byl určen pro země
importující do EU jako ochrana evropského trhu, zabezpečující jakost a zejména rovnoprávné
postavení producentŧ evropských (s náročnou legislativou) a importérŧ z třetích zemí
(s nenáročnou legislativou, zvl. sociální). Toto sjednocené, ale zcela soukromé úsilí
obchodních řetězcŧ v poţadavcích na jakost správné agrotechnické praxe vedlo k mnoha
protestŧm třetích zemí. Certifikace GLOBALGAP je pro mnohé z nich nedosaţitelnou trţní
bariérou.
Etický kodex Fair Trade
Také v obchodní síti přijímané sociální hnutí Fair Trade je závazkem poctivého obchodu,
který současně respektuje i jakost. Jde o trţní přístup, usilující o pomoc producentŧm a
o propagaci udrţitelnosti. Zaměřuje se zejména na export z rozvojových do rozvinutých zemí
světa. V Evropě se stále silněji prosazuje politika prosazování fairtradových poţadavkŧ do
veřejných zakázek (tzv. Fair trade public procurement).
Myslet globálně, jíst lokálně
Heslo, prosazované ve světě od začátku 21. století, má svou logiku. Dovoz komodit, které lze
vyprodukovat v domácích podmínkách, je teoreticky zbytečný, zejména ve sklizňové sezóně.
Neviditelná ruka trhu však otevírá trh levnějším dodávkám, i kdyţ ze vzdálených zemí. To
ohroţuje ekonomiku zemědělské a potravinářské produkce v regionech. Je zřejmé, ţe
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svobodný a neregulovaný globální trh neexistuje. Trh, zejména finanční, ovládají (regulují)
silní hráči.
Proto i orgány EU usilují o to, aby se zvyšovala produkce regionální či lokální a aby byla
vypracována pravidla, nutící nadnárodní obchodní řetězce k nákupu zboţí v zemích prodeje.
Dosud se o tom jedná, ale v některých případech se jiţ podobné zásady uplatňují. Aktuální je
v této souvislosti poţadavek označování potravin i jejich surovin jménem producenta a
místem produkce. Zákonné podklady EU mají jen malé moţnosti ovlivňování globálního trhu.
Propagace lokálních (regionálních) komodit
Tuzemští producenti potravin uţ od roku 2008 vyvíjejí iniciativu a poţadují, aby stát
podporoval odbyt domácí produkce. To je v legislativním prostředí EU obtíţně proveditelné.
Rada EU zatím odsouhlasila certifikát regionálního pŧvodu jen pro několik komodit (např.
Všetatskou cibuli a lhenické ovoce). Úspěšnější mŧţe být propagace domácích produktŧ mezi
spotřebiteli. Taková propagace dosáhla jiţ v jiných zemích dobré výsledky, zejména
v sezónách, kdy je převládá nabídka nad poptávkou. Účinné je zavádění tzv. farmářských a
týdenních trhŧ; které získávají oblibu spotřebitelŧ. Řešením problémŧ globalizovaného trhu
potravinami se zabývá také nezisková organizace Světová unie velkoobchodních trhŧ (World
Union of Wholesale Markets, WUWM), spolupracující mj. s FAO, která taktéţ propaguje
lokální zdroje a trhy.
U nás se řadu let uděluje národní značka kvality KlasA, pŧvodně určená pro české produkty a
k propagaci regionálních potravin, nyní zdŧrazňující plnění nadstandardních kritérií jakosti.
Ministerstvo spouští program Regionální potravina. Regionální potravina pro účely tohoto
systému je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek), který je vyroben v příslušném
regionu, většina pouţitých surovin (70 %) pochází z tuzemských surovin a vykazuje
nezaměnitelné regionální charakteristiky.
ZÁVĚR
Vzhledem k předpokládanému rŧstu potravin, ke změnám VDD, i k současným sloţitostem
trhu je třeba nadále počítat s velkým podílem dováţených potravin. Je proto třeba pečovat o
kvalitu importu a zvyšovat kvalitu produkce domácích druhŧ tak, aby byly schopné
konkurence. Sloţité klubko problému globalizace se snaţí řešit ekonomové, obchodníci,
politici, zemědělci, prŧmyslníci, bankéři, filosofové a řada dalších. Vývoj globalizace je

3. 3. 2011

165

MENDELU

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

spontánní, samovolný a v mnoha směrech znepokojující. Přejme si, aby globalizovaný trh
dospěl k účelné rovnováze a nikoli ke kolapsu.
Etické poţadavky na produkci a distribuci potravin jsou projevem globálně narŧstajících
poţadavkŧ veřejnosti. Mnohé z nich jsou u nás samozřejmé, případně dávno včleněné do
zákonných norem, další etické principy se postupně transformují do zákonŧ. To dává naději
nám i budoucím generacím, ţe bude zabezpečen přístup ke kvalitní a bezpečné stravě.
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GYNOSTEMMA

PENTAPHYLLUM
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POTENCIÁLNY

ZDROJ

ZDRAVIU PROSPEŠNÝCH LÁTOK V POTRAVINÁCH (FLAVONOIDY,
SAPONÍNY)
Mária Kováčová, Ladislav Dodok, Livia Ţofajová, Ľubomír Mikuš
Ústav biochémie, výţivy a ochrany zdravia, FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9,
812 37 Bratislava
ABSTRACT
Gynostemma pentaphyllum, a traditional Chinese herb containing many biologically active
phytochemicals, has been demonstrated to be effective against chronic disease. The presence
of functional components in Gynostemma pentaphyllum like flavonoids and saponins are
believed to be responsible for health–enhancing effect. The objective of our study was the
powder concentrate preparation from Gynostemma pentaphyllum, as the potential foods
supplement with health-benefits substances and also its analysis (phenolics compounds,
flavonoids, saponins, antioxidant activity).
Keywords: Gynostemma pentaphyllum, flavonoids, saponins, total phenolic compounds,
antioxidant activity
ÚVOD
Gynostemma pentaphyllum je jednou z hojne vyuţívaných bylín v juhovýchodnej Číne. Je to
trváca liana, divo rastúca v juţnej Číne, Japonsku a Kórei. V knihe „Rastliny pre hladomor―
vydanej v Dynastii Ming (1368 – 1644 resp. 1661 na juhu krajiny) je popísaná ako „rastlina
vhodná ako potravina alebo potravinová náhrada počas hladomoru―, nie ako liečivá bylina
(Ming-Sheng Bai, 2010). V Číne sa nazýva „Jiao-Gu-Lan― a obvykle sa aplikuje ako bylinný
čaj. Vyznačuje sa pomalým doznievaním príjemnej sladkej chuti. Vyuţitie v tradičnej čínskej
medicíne a účinky Gynostemma pentaphyllum sú veľmi podobné Panax ginseng (ţenšeň).
Gynostemma pentaphyllum sa nazýva aj bylina nesmrteľnosti, alebo tieţ ako ţenšeň päťlistý.
Povaţuje sa za najzdravšiu a najliečivejšiu bylinu na svete. Vzhľadom na účinky na ľudský
organizmus sa zaraďuje do skupiny látok, ktoré pozitívne vplývajú na celý ľudský
organizmus, na fyzickú aj psychickú rovnováhu. Patrí medzi adaptogény, teda látky
rastlinného pôvodu, ktoré zvyšujú odolnosť ľudského organizmu voči negatívnemu vplyvu
stresových faktorov, ako je napr. únava.
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V posledných rokoch bolo na základe výsledkov vedeckých štúdií oznámených niekoľko
farmakologických účinkov Gynostemma pentaphyllum. Sú to účinky antikarcinogénne,
účinná liečba hepatitídy, zniţovanie hladiny tukov v krvi, zvýšenie hladiny inzulínu v plazme,
pôsobenie proti ţalúdočným vredom (Wen-Chung Huang, 2007).
Gynostemma pentaphyllum vykazuje mnoţstvo biologických aktivít, vrátane posilnenia
imunity, protizápalových, antiproliferatických, antimikrobiálnych a antioxidačných účinkov.
Tieto sú spôsobené prítomnosťou biologicky aktívnych fytochemikálií. Najviac zastúpenými
fytochemikáliami

v Gynostemma pentaphyllum sú flavonoidy, saponíny, karotenoidy

a chlorofyly (Tsai et al., 2010, Tzung-Hsun Tsai, 2008). Biologické účinky Gynostemma
pentaphyllum sa pripisujú aj polysacharidom (Zhaojing Wang, Dianhui Luo, 2007).
Analýzou zloţenia flavonoidovej frakcie izolovanej z Gynostemma pentaphyllum sa zistilo,
ţe obsahuje hlavne glykozidy kvercetínu a kampferolu, pričom vo väčšom mnoţstve boli
zastúpené glykozidy s aglykónom kampferolom. Mnohými štúdiami bolo dokázané, ţe
flavonoidy sú účinné v inhibícii rastu rôznych typov nádorových buniek. V saponínovej
frakcii izolovanej z Gynostemma pentaphyllum sa identifikovalo 30 saponínov, dominantné
boli ginsenosid Rb3 a ginsenosid Rd. Väčšina saponínov v Gynostemma pentaphyllum patrí
do skupiny triterpenoidných saponínov - saponínov „typu dammaran―. Bolo zistené, ţe
saponíny „typu dammaran― sú účinné v inhibícii rastu rakovinových buniek pečene, pľúc
a pokoţky bez ovplyvnenia rastu normálnych buniek. (Tsai et al., 2010).
monosacharidov, prítomných po hydrolýze

Analýzou

vo vode rozpustných polysacharidov

extrahovaných z Gynostemma pentaphyllum sa ukázalo, ţe polysacharidy sú typické
heteropolysacharidy a pozostávajú z manózy, ribózy, ramnózy, kyseliny glukurónovej,
galakturónovej, glukózy, xylózy, galaktózy a arabinózy, pričom najviac zastúpená je glukóza
(You Lv et al., 2009).
Cieľom našej práce bola príprava a charakteristka práškového koncentrátu z Gynostemma
pentaphyllum, ako potenciálneho prípravku účinného v prevencii a liečbe civilizačných
ochorení a na suplementáciu potravín zdraviu prospešnými látkami.
MATERIÁL A METÓDY
Gynostemma pentaphyllum: Balenie 100g, krajina pôvodu Čína, dovozca a distribútor Global
Nature s.r.o., SR, produkt je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR.
Príprava extraktu: Suchú vzorku rozomletú na jemný prášok (Pegasus KM-801, Orava, SR)
sme extrahovali etanolom v pomere 1 : 5 (w:v) na trepačke (3005, GFL, Nemecko) 3 hodiny
pri 140 rpm a 60C (Tsai et al., 2010). Vzorku sme odstredili, prefiltrovali, etanol sme

3. 3. 2011

169

MENDELU

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

oddestilovali do sucha na vákuovej odparke (Unipan, Poľsko) a odparok sme pouţili na
analýzy.
Stanovenie celkových fenolových látok: Spektrofotometrickou metódou s

Folin-

Ciocalteuovým čindlom (Velioglu et al., 1998). Kalibračnú krivku sme zostrojili na kyselinu
galovú v koncentračnom rozpätí 20 – 100 g/ml.
Stanovenie antioxidačnej aktivity: S ,-diphenyl--picrylhydrazylom (Chu & Chen, 2006).
Antioxidačnú aktivitu sme vyjadrili hodnotou IC50 (koncentrácia antioxidantu, pri ktorej sa
zníţi počiatočná hodnota absorbancie DPPH radikálu pri  = 517 nm na polovicu).
Stanovenie flavonoidov: Spektrofotometrickou metódou s AlCl3 (Rakotoarison et al., 1997).
Ako štandard pri zostrojení kalibračnej krivky sme pouţili kvercetín s koncentračným
rozsahom 10 – 40 g/ml.
Stanovenie saponínov: Gravimetrickou metódou, extrakciou saponínov do butanolu (Madl et
al., 2006).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
1. Celkové fenolové látky a flavonoidy
Údaje o obsahu celkových fenolových látok a flavonoidov v práškovom koncentráte, ktorý
bol pripravený zahustením etanolového extraktu z Gynostemma pentaphyllum na vákuovej
odparke,

sú uvedené v Tabuľke 1 a Tabuľke 2. Priemernú hodnotu z 5 stanovení sme

vyjadrili na 100 g práškového koncentrátu a po zohľadnení postupu prípravy práškového
koncentrátu, aj na 100 g pôvodného rastlinného materiálu, z ktorého bol práškový koncentrát
pripravený.
Tabuľka 1. Celkové fenolové látky v extrakte koncentrátu, v koncentráte a v pôvodnom
rastlinnom materiále Gynostemma pentaphyllum
Vzorka

Gynostemma

Obsah polyfenolov

Obsah polyfenolov

Obsah polyfenolov

extrakt koncentrátua

koncentrátb

rastlinný materiálc

73,35

7 335,00

653,39

pentaphyllum
a

celkové fenolové látky vyjadrené ako mg ekvivalentu kyseliny galovej/1 ml extraktu

koncetrátu
b

celkové fenolové látky vyjadrené ako mg ekvivalentu kyseliny galovej/100 g koncentrátu
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celkové fenolové látky vyjadrené ako mg ekvivalentu kyseliny galovej/100 g rastlinného

materiálu
Tabuľka 2. Celkové flavonoidy v extrakte koncentrátu, v koncentráte a v pôvodnom
rastlinnom materiále Gynostemma pentaphyllum
Vzorka

Obsah flavonoidov

Obsah flavonoidov

Obsah flavonoidov

extrakt koncentrátua

koncentrátb

rastlinný materiálc

46,34

4 634,55

412,82

Gynostemma
pentaphyllum
a

celkové flavonoidy vyjadrené ako mg ekvivalentu kvercetínu/1 ml extraktu koncentrátu

b

celkové flavonoidy vyjadrené ako mg ekvivalentu kvercetínu/100 g koncentrátu

c

celkové flavonoidy vyjadrené ako mg ekvivalentu kvercetínu/100 g rastlinného materiálu

Zo 40 g rastlinného materiálu Gynostemma pentaphyllum sme získali 3,56 g práškového
extraktu, čo predstavuje 8,90 % výťaţnosť. Flavonoidy tvorili 63,18 % z celkových
fenolových látok. V práškovom koncentráte sa zvýšil obsah celkových fenolových látok na
7,34 %, kým v Gynostemma pentaphyllum je iba 0,65 % celkových fenolových látok.
Podobne sa zvýšilo percentuálne zastúpenie flavonoidov z 0,41 % v Gynostemma
pentaphyllum na 4,63 % v koncentráte.

(T.H.Kao et al., 2008) zistili v Gynostemma

pentaphyllum prítomnosť 8 flavonoidov v mnoţstve 170,7 g/g – 2416,5 g/g, ich súčet
vrátane neidentifikovaných flavonoidov má hodnotu 919,00 mg/100 g. Práškový koncentrát
s obsahom fenolových látok 7 335,00 mg/100 g a flavonoidov 4 634,55 mg/100 g predstavuje
perspektívny prípravok vhodný na suplementáciu zdraviu prospešných látok do potravín.

2. Saponíny
Tabuľka 3. Obsah saponínov v koncentráte a v pôvodnom rastlinnom materiále Gynostemma
pentaphyllum
Obsah saponínov
Vzorka

Obsah saponínov

rastlinný materiálb

koncentráta
Gynostemma pentaphyllum

91 080,00

a

saponíny vyjadrené v mg/100 g koncentrátu

b

saponíny vyjadrené v mg/100 g rastlinného materiálu
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v tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty z 3 stanovení
Prítomnosť saponínov v práškovom koncentráte v mnoţstve 91 080,00 mg/100g, ktoré sú
efektívne v prevencii diabetes a karcinogénnych ochorení (Ming-Sheng Bai., 2010), mu dáva
potenciál vyuţitia ako aditívnej látky do funkčných potravín. Podľa štúdie (T.H.Kao et.al.,
2008) v Gynostemma pentaphyllum je celkovo 34 saponínov s obsahom 491,0 – 89888,9
g/g.
3. Antioxidačná aktivita vyjadrená vychytávaním DPPH radikálu
Extrakt z práškového koncentrátu sme otestovali na schopnosť vychytávania voľného DPPH
radikálu. Stanovili sme hodnoty IC50 extraktu a pre porovnanie aj vybraných antioxidantov.
Tabuľka 4. Hodnoty IC50 koncentrátu z Gynostemma pentaphyllum a štandardov
s antioxidačnou aktivitou
Vzorka

IC50 (g/ml)

Kyselina galová

5,52

Kvercetín

20,25

Epikatechín

20,35

Koncentrát (flavonoidy)

35,91

Koncentrát (celkové fenolové látky)

56,85

v tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty z 3 stanovení
Antioxidačná aktivita jednotlivých antioxidantov stúpala v poradí koncentrát (celkové
fenolové látky)  koncentrát (flavonoidy)  epikatechín  kvercetín  kyselina galová. Zmes
flavonoidov v koncentráte, ktorá obsahuje hlavne gykozidy kvercetínu a kampferolu
(T.H.Kao et al., 2008), má 1,8 krát vyššiu hodnotu IC50 ako kvercetín, ktorý je jedným
z aglykónov, ktoré sa vyskytujú v Gynostemma pentaphyllum (kvercetín, kampferol).
ZÁVER
Práškový koncentrát z Gynostemma pentaphyllum je bohatým zdrojom flavonoidov
a saponínov, ktoré, ako je známe z literárnych údajov, sa vyznačujú biologickými účinkami,
významnými v prevencii a liečbe civilizačných ochorení. Môţe byť vyuţitý ako zdraviu
prospešná aditívna látka do potravín. V ďalšom období by sme sa chceli venovať štúdiu
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antimikrobiálnej, antifungálnej a biologickej aktivity koncentrátu pripraveného podľa
postupu uvedeného v tejto práci.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme AMŠSR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá podporila grant č. 26240220040
a APVV za podporu projektu VMSP-II – 0024 – 09.
SÚHRN
Gynostemma pentaphyllum je obľúbený bylinný čaj v Číne a niektorých ďalších ázijských
krajinách. Vyznačuje sa pomalým doznievaním príjemnej sladkej chuti. Vyuţitie v tradičnej
čínskej medicíne a účinky Gynostemma pentaphyllum sú veľmi podobné Panax ginseng
(ţenšeň). V posledných rokoch bolo na základe výsledkov vedeckých štúdií oznámených
niekoľko

farmakologických

účinkov

Gynostemma

pentaphyllum.

Sú

to

účinky

antikarcinogénne, účinná liečba hepatitídy, zniţovanie hladiny tukov v krvi, zvýšenie hladiny
inzulínu v plazme, pôsobenie proti ţalúdočným vredom. Gynostemma pentaphyllum vykazuje
mnoţstvo

biologických

aktivít,

vrátane

posilnenia

imunity,

protizápalových,

antiproliferatických, antimikrobiálnych a antioxidačných účinkov. Tieto sú spôsobené
prítomnosťou biologicky aktívnych fytochemikálií. Najvýznamnejšími fytochemikáliami v
Gynostemma pentaphyllum sú flavonoidy a saponíny. Cieľom našej práce bola príprava a
charakteristka práškového koncentrátu z Gynostemma pentaphyllum (celkové fenolové látky,
flavonoidy, saponíny, antioxidačná aktivita), ako potenciálneho prípravku účinného
v prevencii a liečbe civilizačných ochorení a na suplementáciu potravín zdraviu prospešnými
látkami.
Kľúčové slová: Gynostemma pentaphyllum, flavonoidy, saponíny, celkové fenolové látky,
antioxidačná aktivita
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VYUŢITÍ FT - NIR SPEKTROSKOPIE K ROZLIŠENÍ
OLOMOUCKÝCH TVARŦŢKŦ VYROBENÝCH V RŦZNÉM ROČNÍM
OBDOBÍ
Monika Kozelková, Táňa Luţová, Květoslava Šustová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Near infrared spectroscopy is a physical method, which use the radiation of known
wavelength usually 800 – 2500 nm, tj. 125 00

4000 cm-1 and gives a complete picture

of the composition of the sample (Mlček, 2008). Olomoucké tvarŧţky are sour curd smeared
cheese, which are produced of industrial curd. The aim of this study was to determine,
whether the FT - NIR spectroscopy can recognize Olomoucké tvarŧţky produced in different
seasons (spring, summer). Spectra were measured in the reflectance mode with a compressive
cell (radius 1cm) between 4 000 and 10 000 cm-1, averaging 80 scans, spectral resolution
4 cm-1. The measured data were processed using the TQ Analyst. The results show, that
FT-NIR was able to distinguish from Olomoucké tvarŧţky produced in spring and summer.
We can say, that the spring and summer Olomoucké tvarŧţky different from one another, this
may be caused by different composition of milk in the spring and summer.
Keywords: FT – NIR spectroscopy, curd cheese, Olomoucké tvarůžky
MATERIÁL A METODY
Tvarŧţky byly proměřeny na spektrofotometru FT - NIR Nicolet Antaris (Nicolet CZ s.r.o.,
Czech Republic) v rozsahu 4 000 - 10 000 cm-1 s počtem snímání jednoho spektra 80 skenŧ,
při spektrálním rozlišením 4 cm-1. Měření bylo provedeno v reţimu reflektance s pouţitím
kompresní kyvety se skleněným dnem o poloměru 1cm. Kaţdý vzorek byl snímán dvakrát, a
pro kalibraci bylo pouţito prŧměrné spektrum (Obr.1). Naměřená data byla zpracována
pomocí programu TQ Analyst. K vytvoření kalibračního modelu pro kvantitativní analýzu byl
pouţit algoritmus Diskriminační analýzy.
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Obr. 1 Průměrná NIR spektra tvarůžku vyrobených v různém ročním období (jaro, léto).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Naším cílem bylo zjistit, zda je NIR spektroskopie pomocí Diskriminační analýzy (DA)
schopna zachytit rozdíly Olomouckých tvarŧţkŧ vyrobených v rŧzném ročním období.
DA určuje, zda se spektra od sebe navzájem liší, a po případě tyto spektra od sebe oddělí a
vytvořit se tzv. KLASTRY, coţ jsou shluky bodŧ spekter patřících do jedné skupiny (Nicolet
CZ s.r.o., 2010). Při porovnávání všech spekter tvarŧţkŧ došlo k vytvoření klastrŧ, a i
k tvorbě tzv. DISKRIMINAČNÍHO KŘÍŢE, coţ značí, ţe FT - NIR spektrometr dokázal
spolehlivě od sebe rozlišit jarní a letní tvarŧţky viz obr. 2.

Obr. 2 Diskriminační analýza spekter Olomouckých tvarůžků vyrobených na jaře (□) a v létě
(∆).
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledkŧ mŧţeme říci, ţe jarní a letní tvarŧţky lze od sebe rozlišit
pomocí FT-NIR spektrofotometru. Rŧznorodost tvarŧţkŧ je s největší pravděpodobností
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zapříčiněna variabilním sloţením mléka (proměnlivý obsah bílkovin a tuku – zejména
rozlišnost zastoupení mastných kyselin v TGA) získaného od dojnice v jarních a letních
měsících. Odlišné sloţení Olomouckých tvarŧţkŧ, by mohlo vést k jiným poţadavkŧm na
jejich dozrávání, s čímţ jsou spjaty i jejich výsledné senzorické vlastnosti.
PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek byl financován Interní grantovou agenturou AF Mendelovy univerzity v Brně
pod číslem TP 10/2010 s názvem Technologické a mikrobiologické parametry vstupní
suroviny a jejich vliv na prŧběh zrání a výslednou jakost tvarŧţkŧ.

SOUHRN
Blízká infračervená spektroskopie je rychlá nedestruktivní metoda, která vyuţívá zdroje
emitujícího záření známé vlnové délky obvykle 800 – 2500 nm, tj. 125 00

4000 cm-1 a

umoţňuje získat kompletní obraz sloţení analyzovaného materiálu (Mlček, 2008). Olomoucké
tvarŧţky jsou tradiční kyselé sýry vyráběné z prŧmyslového tvarohu. Cílem této práce bylo
zjistit, zda FT-NIR spektroskopie dokáţe rozeznat tvarŧţky vyrobené v rŧzném ročním
období (na jaře, v létě). Spektra byla měřena v reţimu reflektantce s vyuţitím kompresní
kyvety (poloměr 1 cm) mezi vlnovou délkou 4 000 - 10 000 cm-1, s prŧměrem 80 skenŧ a
rozlišením 4 cm-1. Naměřená data byla zpracována pomocí programu TQ Analyst. Z výsledkŧ
vyplývá, ţe FT-NIR dokázal rozlišit tvarŧţky vyrobené na jaře a v létě. Mŧţeme tedy říci, ţe
jarní a letní tvarŧţky se od sebe liší, coţ mŧţe být zapříčiněno rŧzným sloţením mléka
v jarním a letním období.
Keywords: FT – NIR spektroskopie, tvaroh, Olomoucké tvarůžky
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VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI VYBRANÝMI UKAZATELI SLOŢENÍ
A KVALITY OVČÍHO MLÉKA
Šárka Králíčková, Leona Konečná, Michaela Pokorná, Jan Kuchtík
Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate correlations between chosen physico-chemical (basic
milk composition, pH and titratable acidity), technological and microbiological properties of
organic sheep milk. Also somatic cell count was evaluated. The study was carried out on
organic sheep farm in Valašská Bystřice during year 2010 in ten ewes, crossbreeds of
Lacaune and East Friesian sheep (L87,5 EF12,5). All sheep were on the second lactation and
during the study they were reared on permanent pasture. Analysis was performed on contents
of fat (F), protein (P) and lactose (L), somatic cell count, pH, titratable acidity (TA), rennet
clotting time, total bacteria count, psychrotrophic vaible count and coliform bacteria count.
All milk analyses were carried out by standard methods. The correlation between contens of F
and P was positive and highly significant (P≤0,01), on the other hand the correlation between
contents of F and L was negative and highly significant. Further correlations between basic
composition of milk and pH were statistically high significant. In the case of relationship
between pH and TA the correlation was negative and highly significant. Most of correlations
between particular microbiological properties and the other monitored factors were not
significant.

Keywords: sheep milk, milk composition and quality, correlations
Acknowledgments: The research has been supported by MZe QH91271 and IGA TP 2/2010.
MATERIÁL A METODY
Do sledování bylo zařazeno 10 bahnic, kříţenek plemen lacaune a východofríská ovce (L87,5
VF12,5), chovaných na ekologické farmě ve Valašské Bystřici. Všechny bahnice byly na 2.
laktaci, z pohledu četnosti vrhu se jednalo o matky jedináčkŧ. Porody probíhaly v ovčíně
v rozmezí jednoho měsíce, od konce měsíce ledna 2010 do konce února 2010. Odstav jehňat
a začátek dojení započal dne 1. května, bahnice byly dojeny strojně do konve dvakrát denně
(v 6 h ráno a v 18 h večer). Zimní krmná dávka bahnic v období od porodu do 30. 4. 2010 se
skládala z lučního sena (ad libitum), travní senáţe (0,5 kg/den/kus), organického ovsa
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(0,3 kg/den/kus) a minerálního lizu MIKRO Mg Super (ad libitum). Letní krmná dávka
v období od 1. 5. 2010 do konce sledování sestávala z pastvy na trvalých travních porostech
a přídavku organického ovsa (0,05 kg/den/kus), který byl předkládán bahnicím v dojírně
a rovněţ minerálního lizu MIKRO Mg Super (ad libitum). Všechny bahnice byly po celou
dobu sledování chovány v identických podmínkách a během celého sledování byly v dobrém
zdravotním stavu.
Jednotlivé odběry mléka byly realizovány třikrát v prŧběhu měsícŧ květen aţ srpen 2010 (10.
5., 24. 6. a 19. 8. 2010). Vzorky mléka pro následné analýzy byly ihned po odebrání
zchlazeny na 5-8 ºC a v termoboxu převezeny do rozborových laboratoří na MENDELU
v Brně (Ústavu chovu a šlechtění zvířat – ÚCHŠZ, Ústavu technologie potravin – ÚTP,
Ústavu agrochemie, pŧdoznalství, mikrobiologie a výţivy rostlin – ÚAPMV) a do Laboratoře
pro rozbor mléka (LRM) v Brně – Tuřanech. V rámci laboratorních analýz na ÚCHŠZ byly
zjišťovány hodnoty pH, titrační kyselosti (TK) a syřitelnosti (SYŘ), v rámci laboratorních
analýz na ÚTP byly zjišťovány obsahy tuku (T), bílkovin (B) a laktózy (L) a v rámci
laboratorních analýz v LRM byly stanovovány obsahy somatických buněk (PSB). Vzorky
mléka pro mikrobiologická stanovení byly odebírány do sterilních zkumavek a byly
vyhodnoceny na ÚAPMV, kde se stanovoval celkový počet mikroorganismŧ (CPM), počet
psychrotrofních mikroorganismŧ (PPM) a koliformních bakterií (KB).
Všechny analýzy byly provedeny pomocí standardních laboratorních metod. Obsah T (v %)
byl stanoven acidobutyrometrickou metodou dle Gerbera dle ČSN ISO 2446. Obsah B (v %)
byl stanoven na přístroji Pro-Milk dle ČSN 57 0530. Obsah L (v %) byl stanoven
polarimetricky dle ČSN 57 0530. pH ovčího mléka bylo stanoveno za pomocí pH-metru při
teplotě 20 °C dle ČSN 57 0530. TK (v °SH) byla stanovena dle Soxhlet - Henkela dle ČSN
57 0530. SYŘ (v s) byla měřena pomocí „Nefelo-turbidimetrického snímače koagulace
mléka―. Jako syřidlo byl aplikován Laktochym (Milcom a.s., Tábor, ČR), skládající se
z chymozinu a pepsinu (poměr 3 : 1), síla syřidla byla 1 : 5000. Sýřicí roztok byl získán
zředěním 10 ml Laktochymu s 40 ml destilované vody. Následně byl aplikován 1 ml
naředěného syřidla do mléka. PSB (v tis./1ml) byl stanoven fluoro-opto-elektronickou
metodou na přístroji BENTLEY 2 500 dle ČSN EN ISO 13366-2. Celkový počet
mikroorganismŧ se stanovil na ţivné pŧdě PCA whit skimmed milk (Biokar Diagnostics,
France) při 30 °C za 72 h dle ČSN ISO 6610, psychrotrofní mikroorganismy na PCA whit
skimmed milk (Biokar Diagnostics, France) při 6,5 °C za 10 dnŧ dle ČSN ISO 6730
a koliformní bakterie na VRBL (Biokar Diagnostics, France) při 37 °C za 24 h dle ČSN ISO
5541/1. K přípravě desetinného ředění byl pouţit sterilní fyziologický roztok. 1 ml vzorku
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mléka nebo příslušného ředění byl inokulován do Petriho misky a zalit příslušnou ţivnou
pŧdou o teplotě 45°C. Po ukončení kultivace byly na jednotlivých Petriho miskách odečteny
narostlé kolonie a výsledek vyjádřen v KTJ na ml.
Korelace mezi sledovanými ukazateli byly spočítány pomocí funkce CORR (Pearson) v rámci
programu Statistica 9.0.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Přehled korelačních závislostí mezi vybranými ukazateli sloţení a kvality ovčího mléka
znázorňuje tabulka č. 1.
Ze zhodnocení korelačních závislostí mezi obsahy jednotlivých základních sloţek ovčího
mléka (T, B, L) především vyplývá, ţe většina těchto korelací byla vysoce prŧkazná (P≤0,01),
kdyţ korelace mezi obsahem T a obsahem B byla pozitivní, stejně jako je tomu v případě
studií Kuchtíka et al. (2008), Ochoa-Cordera et al. (2001) a Pavice et al. (2002). Na druhou
stranu korelace mezi obsahem T a obsahem L v rámci našeho sledování byla negativní a
vysoce prŧkazná, coţ je v souladu s výsledky studií Ochoa-Cordera et al. (2001) a Pavice et
al. (2002). Také Kuchtík et al. (2008) zjistili ve své studii negativní korelaci mezi obsahy T
a L, nicméně tato korelace nebyla v případě této studie statisticky prŧkazná.
Při hodnocení korelačních závislostí mezi chemickými vlastnostmi (pH, TK) a obsahy
základních sloţek mléka byly zjištěny vysoce prŧkazné korelace mezi pH a obsahy T, B a L,
a to negativní v případně pH a obsahŧ T a B, zatímco v případě pH a obsahu L byla korelace
pozitivní. V případě studie Kuchtíka et al. (2008) byla zjištěna vysoce prŧkazně pozitivní
korelace mezi pH a obsahem L, coţ se shoduje s našimi výsledky. Dále byla zjištěna v rámci
našeho sledování pozitivní a vysoce prŧkazná korelační závislost mezi SYŘ a obsahem B, coţ
je v souladu s výsledky Jaramilla et al. (2008).
Ze zhodnocení vzájemných vztahŧ mezi chemickými vlastnostmi a SYŘ je v případě naší
studie zřejmé, ţe s klesajícím pH vysoce prŧkazně rostla TK, coţ potvrdily také studie
Kuchtíka et al. (2008) a Pavice at al. (2002). Dále bylo v rámci našeho sledování zjištěno, ţe
s rostoucí TK se opět vysoce prŧkazně prodluţovala SYŘ ovčího mléka, toto zjištění se
neshoduje s výsledky studie Kuchtíka et al. (2008), kteří zaznamenali opačný trend.
V případě ukazatelŧ mikrobiologické kvality ovčího mléka se v rámci naší studie neprokázala
jejich korelační závislost vŧči většině hodnocených ukazatelŧ. Nicméně u korelací CPM
vs. SYŘ a CPM vs. PSB byly zjištěny pozitivní a statisticky prŧkazné korelační závislosti.
Obecně je známo, ţe existuje vztah mezi PSB a mikrobiologickou kvalitou mléka, coţ také
uvádějí ve svém článku Benciny a Pulina (1997). Toto tvrzení dokládají i výsledky naší
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studie, kdyţ mezi CPM a PSB byla zjištěna pozitivní korelace (P≤0,05). Nebyla zjištěna
ţádná prŧkazná korelace mezi obsahy základních sloţek ovčího mléka a jednotlivými
mikrobiologickými ukazateli, ačkoli Sevi et al. (2000), kteří se danou problematikou zabývali,
uvádějí, ţe vzrŧstající počet mikroorganismŧ mŧţe mít vliv na sniţující se obsahy T a B
v mléce, coţ se v prŧběhu našeho sledování nepotvrdilo.

Tab č. 1: Přehled korelačních závislostí (Pearsonovy korelace) mezi vybranými ukazateli
složení a kvality ovčího mléka
Bílkoviny
Tuk
Bílkoviny
Laktosa
PSB
pH
TK
SYŘ
CPM
Psychro

0,61**

Laktosa
-0,64**
-0,34 NS

PSB

pH
NS

-0,12
0,07 NS
-0,08 NS

SYŘ

TK
NS

-0,48**
-0,52**
0,47**
0,09 NS

0,11
0,29 NS
-0,19 NS
0,18 NS
-0,50**

NS

0,04
0,59**
-0,20 NS
0,33 NS
-0,26 NS
0,48**

CPM

Psychro

NS

0,02
0,35 NS
-0,17 NS
0,39*
-0,15 NS
0,27 NS
0,57**

NS

0,18
0,15 NS
-0,32 NS
-0,18 NS
-0,09 NS
0,14 NS
0,01 NS
0,02 NS

Koli
0,33 NS
0,31 NS
-0,11 NS
-0,07 NS
-0,20 NS
-0,06 NS
-0,03 NS
-0,11 NS
0,03 NS

** = P≤0,01; * = P≤0,05; NS=není signifikantní
psychro=psychrotrofní mikroorganismy
koli=koliformní bakterie

ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, ţe byla především zjištěna pozitivní a statisticky prŧkazná (P≤0,01)
korelace mezi obsahy T a B a negativní a statisticky vysoce prŧkazná korelace v případě T vs.
L. Dále byly zjištěny statisticky vysoce prŧkazné korelace mezi obsahy základních sloţek a
pH. V případě vztahu mezi pH a TK byla zjištěna negativní vysoce prŧkazná korelace.
Naproti tomu nebyly zjištěny prŧkazné korelační závislosti mezi mikrobiologickými ukazateli
a většinou sledovaných ukazatelŧ.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektŧ MZe QH91271 a IGA TP 2/2010.

SOUHRN
Cílem této studie bylo zhodnotit korelační závislosti mezi vybranými fyzikálněchemickými

(základní

sloţky

mléka,

pH

a

titrační

kyselost),

technologickými

a mikrobiologickými vlastnostmi ovčího mléka. Byly také stanoveny počty somatických
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buněk. Sledování se uskutečnilo v prŧběhu roku 2010 na ekologické farmě ve Valašské
Bystřici. Do sledování bylo zapojeno 10 bahnic, kříţenek plemen lacaune a východofríská
ovce, přičemţ všechny bahnice byly na 2. laktaci a v prŧběhu sledování se jejich krmná dávka
zakládala na pastvě na trvalých travních porostech. Byly sledovány tyto ukazatele: obsah tuku
(T), bílkovin (B) a laktosy (L), počet somatických buněk, pH, titrační kyselost (TK),
syřitelnost (SYŘ), celkový počet mikroorganismŧ, počet psychrotrofních mikroorganismŧ
a koliformních bakterií. Na základě uvedených výsledkŧ lze konstatovat, ţe byla zjištěna
pozitivní a statisticky prŧkazná (P≤0,01) korelace mezi obsahy T a B a negativní a statisticky
vysoce prŧkazná korelace v případě obsahŧ T vs. L. Dále byly zjištěny statisticky vysoce
prŧkazné korelace mezi obsahy základních sloţek a pH. V případě vztahu pH vs. TK, byla
zjištěna negativní vysoce prŧkazná korelace. Naproti tomu nebyly zjištěny prŧkazné korelační
závislosti mezi mikrobiologickými ukazateli a většinou sledovaných ukazatelŧ.
Klíčová slova: ovčí mléko, složení a kvalita mléka, korelace
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POROVNÁNÍ

CHEMICKÝCH

PARAMETRŦ

OLOMOUCKÝCH

TVARŦŢKŦ VZHLEDEM K JEJICH TVARU
Daniela Krupková, Hana Konečná
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
Olomoucke tvaruzky is typical czech sour smeared cheese, which is produced from industrial
curd. The aim of this work was to assess the chemical analysis of the quality of Olomoucke
tvaruzky during their production and ripening. Differences were observed between stickshaped and wheel-shaped pieces of cheese. Properties as pH of the cheese extract, SH, dry
matter and concentration of salt were determined by chemical methods. As the results, the
analysis showed, that there is not statistically significant difference between various shapes of
cheese according to its ripening. Both pieces of cheese were ripening in approximately same
time interval.
Keywords: cheese, ripening, curd
MATERIÁL A METODY
Pokus byl zaloţen na sledování rozdílŧ v prŧběhu dozrávání olomouckých tvarŧţkŧ pomocí
chemických analýz a zároveň byla porovnána velikost rozdílŧ mezi tvary tyčinek a koleček.
Pro analýzy byly odebírány vzorky vstupní suroviny, dále vzorky olomouckých tvarŧţkŧ
v rŧzných technologických fázích výroby a hotového výrobku v prŧběhu doby trvanlivosti
podle následujícího schématu:
 T1 - vzorky prŧmyslového tvarohu (příjem),
 T2 - vzorky tvarohu nasoleného,
 T3 - vzorky směsi tvarohŧ po nasolení, přídavku kultur a formování,
 T4 - vzorky tvarŧţkŧ po sušení a odvětrávání,
 T5 - vzorky tvarŧţkŧ na konci výrobního procesu, připravené k balení a expedici,
 T6 - hotový výrobek zabalený uchovávaný při 5°C na konci doby trvanlivosti,
 T7 - hotový výrobek zabalený uchovávaný při 20°C na konci doby trvanlivosti.
Jako hotové výrobky byly odebírány olomoucké tvarŧţky formované do koleček a tyčinek.
Vzorky byly odebrány v prŧběhu letního období a byly u nich stanoveny následující
parametry: sušina, titrační kyselost, aktivní kyselost a obsah chloridu sodného.
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Stanovení sušiny - Referenční metoda. Princip: vysoušení sýru při 102 ± 2 ºC do konstantní
váhy.
Stanovení titrační kyselosti - Princip: titrační kyselost se vyjadřuje počtem ml odměrného
roztoku NaOH (c = 0,25 mol . l-1) potřebných k neutralizaci 100 g tvarohu nebo sýru na
fenolftalein.
Stanovení aktivní kyselosti - Princip: zjišťování hodnoty pH ve vodném výluhu.
Stanovení obsahu chloridu sodného - Přímou titrací - Princip: obsah chloridŧ se stanoví
přímou titrací vodného výluhu sýru dusičnanem stříbrným o známé koncentraci na chroman
draselný jako indikátor.
Vzorky byly vţdy předem nastrouhané a dŧkladně homogenizované.
Pro statistické vyhodnocení byl pouţit program UNISTAT 5.1. Pro vyjádření výsledkŧ byly
spočítány základní statistické hodnoty: aritmetický prŧměr, směrodatná odchylka a variační
koeficient. Pro zjištění, zda se jedná o statisticky významný rozdíl, byl proveden Tukeyŧv - B
test a Scheffŧv test. Jedná se o testy mnohonásobného porovnání na hladině významnosti
(P<0,05).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Cílem práce bylo zjistit, zda existuje statisticky prŧkazný rozdíl v chemických parametrech
olomoucký tvarŧţkŧ během jejich výroby a zrání. Posuzovány byly rozdíly mezi tvarem
tyčinek v porovnání s tvarem koleček. Dále také popsat velikost tohoto rozdílu a vliv na
výsledné senzorické hodnocení spotřebitelem.
Tab. 1 Chemická stanovení a jejich statistické vyhodnocení olomouckých tvarŧţkŧ - koleček
léto
Sušina

SH

pH

NaCl

Fáze
výroby

x

sx

T1

30,3280

T2

vx

vx

x

sx

vx

x

sx

vx

2,4493 0,0808 119,85 33,65

0,28

4,26

0,31

0,07

-

-

-

34,1130

1,3566 0,0398 125,06 30,41

0,24

4,51

0,32

0,07

4,59

0,98

0,21

T3

34,7721

-

-

5,03

-

-

5,30

-

-

T4

37,6570

0,3638 0,0097 76,72

3,21

0,04

5,58

0,06

0,01

4,99

0,38

0,08

T5

37,2475

0,6658 0,0179 63,27

5,71

0,09

6,03

0,04

0,01

5,10

0,22

0,04

T6

37,6222

1,4102 0,0375 45,74

6,15

0,13

6,90

0,35

5,98

5,98

1,04

0,17

T7

38,5856

1,1520 0,0299 65,06

1,61

0,02

7,06

0,21

6,08

6,10

0,95

0,16

-

x

sx

106,64 -

x - prŧměrná hodnota, sx – směrodatná odchylka, vx – variační koeficient
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Tab. 2 Chemická stanovení a jejich statistické vyhodnocení olomouckých tvarŧţkŧ - tyčinek
léto
Sušina
Fáze

x

výroby

SH

sx

vx

x

ph

sx

NaCl

vx

x

sx

vx

x

sx

vx

T1

29,8373 0,4720 0,0158 146,59 19,02

0,13

3,89

0,16

0,04

T2

35,5208 1,5404 0,0434 156,97 21,31

0,14

4,15

0,16

0,04

3,79

0,58

0,15

T3

34,8080 -

-

-

5,19

-

-

4,64

-

-

T4

36,6694 0,5219 0,0142 73,70

3,09

0,04

5,72

0,06

0,01

5,05

0,07

0,01

T5

35,9977 0,7344 0,0204 51,60

3,45

0,07

6,17

0,11

0,02

5,11

0,07

0,01

T6

36,1505 0,9352 0,0259 34,31

16,20

0,47

7,17

0,74

0,10

5,75

0,34

0,06

T7

36,2136 0,2786 0,0077 44,29

6,07

0,14

7,66

0,24

0,03

6,39

0,16

0,02

-

97,84

x - prŧměrná hodnota, sx – směrodatná odchylka, vx – variační koeficient

GÖRNER, VALÍK, 2004 uvádí, ţe sušina prŧmyslového tvarohu pouţívaného na výrobu
Olomouckých tvarŧţkŧ je přibliţně 32 %. Toto tvrzení potvrdilo i naše stanovení, kde byla
naměřena sušina 30 %. V prŧběhu výrobního procesu pak dochází k zvyšování sušiny.
Po nasolení (T2) se sušina zvýšila přibliţně o 5 %. Poté následovalo formování do
poţadovaného tvaru. Před sušením tvarŧţky vykazovaly sušinu kolem 35 % (T3), zatímco po
sušení a odvětrání (T4) procento sušiny vzrostlo aţ na 37,6 % u koleček, resp. 36,6 % u
tyčinek. Ve fázi finalizace výrobku došlo k mírnému poklesu sušiny. V prŧběhu zrání se však
při aplikaci obou zracích teplot sušina opět zvýšila. Na konci doby trvanlivosti (T6) byla
sušina tvarŧţkŧ formovaných do koleček a skladovaných při 5°C 37,5 %. U tyčinek,
skladovaných při těchto podmínkách se sušina pohybovala v niţších hodnotách okolo 36 %.
Tvarŧţky, které byly skladovány při 20°C měly sušinu v rozmezí 36 - 38%.
Při porovnání sušiny byl statisticky významný rozdíl pouze mezi vzorky T7 u koleček a
tyčinek na hladině významnosti P < 0,05. Pomocí Scheffova testu bylo zjištěno, ţe rozdíly ve
fázích výroby koleček a tyčinek jsou statisticky nevýznamné pro všechny fáze výroby.
U tvarŧţkŧ uchovávaných při nízké teplotě je podporována stávající mikroflóra a umoţňuje
optimální dozrávání tvarŧţkŧ, aniţ by docházelo k jejich roztékání. Pouţívá-li se při
skladování vysokých teplot (T7), mŧţe dojít k zapařování tvarŧţkŧ a k pomnoţování
aerobních sporotvorných proteolytických bakterií Bacillus cereus, B. subtilis a jiných.
Následkem přemnoţení těchto bakterií je neţádoucí roztékání tvarŧţkŧ. (GÖRNER a VALÍK,
2004). Na tvarŧţcích se tvoří povlaky, následkem čehoţ tvarŧţky nedostanou typické
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zbarvení, jejich povrch se olupuje a roztéká. Vyzrálý tvarŧţek nemá jiţ typickou vŧni a chuť,
ale nepříjemně zapáchá.
Podle GÖRNER, VALÍK, 2004, má prŧmyslový tvaroh, ze kterého se olomoucké tvarŧţky
vyrábí kyselost 120 aţ 160 SH. Tato kyselost je zpŧsobená kyselinou mléčnou a kaseinem.
Vysoká kyselost tvarohu je pro další mikrobiologické procesy nevhodná, proto se sniţuje
neutralizací s kyselým uhličitanem sodným, anebo uhličitanem vápenatým. Nesmí se však
neutralizovat veškerá kyselina mléčná, kyselost tvarohu má klesnout na hodnotu asi 115 SH.
U prŧmyslového tvarohu přijatého na výrobu koleček a dodaného pro naše rozbory byla
titrační kyselost jen nepatrně zvýšena na 119,85 SH od doporučení dle GÖRNER, VALÍK,
2004, u tvarohu na výrobu tyčinek byla značně zvýšena aţ na hodnotu 146,59 SH. Tyto
hodnoty však nemají statisticky významný rozdíl na hladině prŧkaznosti P < 0,05. Po nasolení
(T2) byl prokázán statisticky významný rozdíl dle Tukeyova testu, kdy se titrační kyselost
zvýšila na 125,06, resp. 156,97. V prŧběhu dalšího výrobního procesu (T3 – T5) se hodnoty
titrační kyselosti vyrovnaly u obou tvarŧ, z čehoţ mŧţeme usoudit, ţe rozklad kyseliny
mléčné probíhal stejnou rychlostí a dále jiţ statisticky prŧkazné rozdíly prokázány nebyly.
Hodnota kyselosti tvarŧţkŧ se během výrobního procesu značně mění. Jak je vidět v tabulce 1
a 2, má klesající tendenci a to u obou tvarŧ. Během sušení a odvětrávání (T4) titrační kyselost
klesá, coţ je podle GÖRNER, VALÍK (2004) zpŧsobeno pomnoţením oxidačních kvasinek
rodu Torulopsis a Candida. Tyto kvasinky za pomoci vzdušného kyslíku zoxidují
nadbytečnou kyselinu mléčnou na CO2 a H2O. Toto potvrzuje i OLŠANSKÝ (1958), který
rovněţ udává, ţe pŧsobením oxidační mikroflóry dochází k poklesu titrační kyselosti. Vyšší
hodnota SH u tvarŧţkŧ skladovaných při 20 °C, oproti tvarŧţkŧm skladovaných při 5 °C (T6
a T7), je zřejmě zpŧsobena pomnoţením bakterií mléčného kvašení, které spotřebovávají
laktosu a převádějí ji na kyselinu mléčnou, čímţ se zvyšuje kyselost tvarŧţkŧ. Ke stejným
závěrŧm došel i OLŠANSKÝ (1958).
Při porovnání SH hodnot byl tedy statisticky významný rozdíl pouze mezi vzorky tyčinek a
koleček ve fázi výroby T2. Pomocí Sheffova testu mezi kolečky a tyčinkami v hodnotách SH
rozdíl na hladině významnosti P < 0,05 prokázán nebyl.
Vzhledem ke klesajícím hodnotám titrační kyselosti v prŧběhu výroby, by měly hodnoty pH
naopak stoupat, coţ také potvrzují naše stanovení. V prŧběhu výrobního procesu a zrání se pH
posouvalo z kyselé do neutrální oblasti. OLŠANSKÝ (1958) uvádí, ţe tato změna pH souvisí
rovněţ s pomnoţením oxidační mikrofóry.
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Statistické porovnání pH hodnot je obdobné jako při porovnání hodnot SH. Při srovnání
rozdílŧ mezi kolečky a tyčinkami pomocí Tukey-B testu je statisticky prŧkazný rozdíl v kroku
T7. Při porovnání Scheffovým testem tento rozdíl prokázán nebyl.
Sŧl se přidává do tvarohu, před vlastní výrobou tvarŧţkŧ, a dále se jiţ během výrobního
procesu nepřidává. Prŧmyslový tvaroh se uchovává několik týdnŧ nasolený 3 – 5 % soli,
přičemţ podléhá určitému zrání (NEDOMOVÁ a CWIKOVÁ, 2006). Z výsledkŧ je patrné, ţe
procento soli má zvyšující se tendenci. Tento zdánlivý vzestup je ovlivněn hlavně zvyšující se
sušinou tvarŧţkŧ. Obsah soli ve vzorku tvarohu byl 3,8 % - 4,6 %. Hodnota je tedy také
odpovídající a shoduje se s literaturou. Během výrobního procesu není statisticky významný
rozdíl v obsahu soli mezi kolečky a tyčinkami na hladině prŧkaznosti P < 0,05, coţ dokazuje
jak Tukeyŧv, tak Scheffŧv test.

ZÁVĚR
Výroba tvarŧţkŧ a jejich výsledná kvalita jsou provázané a to tak, ţe vstupní surovina
výrazně ovlivňuje výslednou kvalitu produktu a její chemické parametry. Zároveň by bylo
vhodné porovnat chemické parametry současně se senzorickými.
Posouzením výsledkŧ chemických analýz olomouckých tvarŧţkŧ bylo zjištěno, ţe v prŧběhu
výroby dochází k zvyšování sušiny, tudíţ k úbytku hmotnosti a to jak vlivem odvětrávání, tak
vlivem zrání a pŧsobení ţádoucí mikroflóry. Dále dochází k výraznému sniţování hodnoty
SH v dŧsledku rozkladu kyseliny mléčné a hodnota pH tedy přechází z kyselé do neutrální
oblasti.
Olomoucké tvarŧţky obsahují max. 5,5 % soli. Na obsah soli však nemá tvar olomouckých
tvarŧţkŧ vliv a její obsah je u obou tvarŧ téměř shodný. Z dŧvodu zvyšování sušiny se
zvyšuje i obsah soli.
Z výsledkŧ analýz však vyplývá, ţe v prŧběhu výroby není statisticky prŧkazný rozdíl, mezi
jednotlivými tvary olomouckých tvarŧţkŧ a mŧţeme tedy říct, ţe oba tvary dozrávají v
přibliţně stejných časových intervalech.
PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek byl financován Interní grantovou agenturou AF Mendelovy univerzity v Brně
pod číslem TP 10/2010 s názvem Technologické a mikrobiologické parametry vstupní
suroviny a jejich vliv na prŧběh zrání a výslednou jakost tvarŧţkŧ.
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SOUHRN
Olomoucké tvarŧţky jsou speciálně zrající kyselé sýry, které se vyrábí z prŧmyslového
tvarŧţkářského tvarohu. Jedná se o netučný, kyselý tvaroh. Tvarŧţky mají zcela ojedinělou,
pikantní chuť, typickou vŧni, povrch se zlatoţlutým mazem a soudrţnou poloměkkou aţ
měkkou konzistenci. Tvarŧţky jsou typickou potravinou, která získává ideální vlastnosti aţ po
určité době zrání. Tyto vlastnosti jsou určující pro spotřebitele, který rozhoduje o úspěchu
výrobku.
Cílem práce bylo zjistit, zda existuje statisticky prŧkazný rozdíl v chemických parametrech
olomoucký tvarŧţkŧ během jejich výroby a zrání. Posuzovány byly rozdíly mezi tvarem
tyčinek v porovnání s tvarem koleček. Dále také popsat velikost tohoto rozdílu a vliv na
výsledné senzorické hodnocení spotřebitelem.
Z výsledkŧ analýz vyplývá, ţe v prŧběhu výroby není statisticky prŧkazný rozdíl, mezi
jednotlivými tvary olomouckých tvarŧţkŧ a mŧţeme tedy říct, ţe oba tvary dozrávají v
přibliţně stejných časových intervalech.
Klíčová slova: olomoucké tvarůžky, zrání, tvaroh
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STANOVENÍ REZISTENTNÍHO ŠKROBU V MLÝNSKÝCH
VÝROBCÍCH
Dobromila Leitnerová, Jana Dostálová, Martina Bouzová, Anna Šípková
Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5,
166 28 Praha 6 - Dejvice

ABSTRACT
Aim of this study was determination of resistant starch in the milled products bought on the
Czech retail. Resistant starch is a potentially available carbohydrate source for the colonic
microflora and the colonic formation of short-chain fatty acids from resistant starch is
beneficial for colonic health. The contents of resistant starch were relatively low in milled
products. The intake of resistant starch in the Czech population from milled products is not
negligible because the consumption of these products is very high.
Keywords: resistant starch, milled products, flour, grain
MATERIÁL A METODY
Mlýnské výrobky byly zakoupeny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 v trţní síti ČR. Seznam
analyzovaných vzorkŧ je uveden v tabulce I.
Tabulka I Analyzované vzorky
Skupina

Podskupina
hladká mouka

Mouka

polohrubá
mouka
hrubá mouka
celozrnná
mouka

Vločky

Kroupy
Jáhly

3. 3. 2011

perličky
ostatní kroupy

Název výrobku
Hladká mouka pšeničná
Kukuřičná mouka hladká
Ţitná mouka chlebová
Pohanková mouka (hladká)
Ječná mouka hladká
Polohrubá mouka pšeničná

Penam, a.s.
Pro-Bio, s.r.o.
TopBio mlýn, s.r.o.
Pro-Bio, s.r.o.
TopBio mlýn, s.r.o.

Hrubá mouka pšeničná
Amaranthová mouka
Rýţová mouka
Špaldová mouka
Ječné vločky
Ovesné vločky
Pšeničné vločky
Ţitné vločky
Ječné kroupy perličky
Ječné kroupy zabijačkové
Jáhly (loupané proso)

Penam, a.s.
Paleta s.r.o.
Paleta s.r.o.
TopBio mlýn, s.r.o.
Country Life, s.r.o.
Emco, s.r.o.
Country Life, s.r.o.
Country Life, s.r.o.
Mlýn a krupárna Mrskoš, s.r.o.
Mlýn a krupárna Mrskoš, s.r.o.
Foodish, s.r.o.
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Pohanka
Kukuřice
Pšenice
Ječmen
Amaranth
Ţito
Quinoa

Zrna

Country Life, s.r.o.
Country Life, s.r.o.
Country Life, s.r.o.
Country Life, s.r.o.
Sunfood VM, s.r.o.
Country Life, s.r.o.
Country Life, s.r.o.

U zakoupených mlýnských výrobkŧ byl stanoven obsah rezistentního škrobu (RS)
enzymovým setem firmy Megazyme International Ireland Ltd. Principem metody je inkubace
vzorku ve vodní lázni o teplotě 37 °C po dobu 16 hodin s pankreatickou α-amylasou
a amyloglukosidasou. Při inkubaci je rozpustný škrob (SS) hydrolyzován na glukosu
a zbývající peleta představující rezistentní škrob je hydrolyzována v ledové lázni hydroxidem
draselným. Hydrolýzou uvolněná glukosa je stanovena spektrofotometricky po inkubaci
s činidlem glukosaoxidasa/peroxidasa.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Při stanovení rezistentního i rozpustného škrobu u jednotlivých vzorkŧ byla vţdy provedena 2
paralelní stanovení.
Obsahy rezistentního škrobu v analyzovaných mlýnských výrobcích jsou uvedeny v tabulce
II.
Tabulka II Obsah rezistentního a rozpustného škrobu v analyzovaných mlýnských výrobcích
Skupina

Podskupina

hladká mouka
Mouka

polohrubá mouka
hrubá mouka
celozrnná mouka

Vločky

Kroupy
Jáhly
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perličky
ostatní kroupy

Název výrobku
Hladká mouka pšeničná
Kukuřičná mouka hladká
Ţitná mouka chlebová
Pohanková mouka (hladká)
Ječná mouka hladká
Polohrubá mouka pšeničná
Hrubá mouka pšeničná
Amaranthová mouka
Rýţová mouka
Špaldová mouka
Ječné vločky
Ovesné vločky
Pšeničné vločky
Ţitné vločky
Ječné kroupy perličky
Ječné kroupy zabijačkové
Jáhly (loupané proso)
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Obsah RS
[g/100 g
výrobku]
0,4
1,8
0,4
0,5
0,9
0,3
0,3
0,7
0,5
0,5
1,4
0,8
1,2
1,5
1,1
0,9
0,8

Obsah SS
[g/100 g
výrobku]
80,7
85,0
85,5
78,6
98,4
73,2
82,3
89,0
89,8
73,5
69,9
70,9
73,9
61,2
74,2
72,4
89,9
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Zrna

Pohanka
Pšenice
Kukuřice
Ječmen
Amaranth
Ţito
Quinoa

0,9
0,5
6,0
1,3
1,5
0,9
0,9

79,3
66,5
69,1
83,2
47,6
69,1
77,1

Obsah rezistentního škrobu v moukách byl velmi nízký, nejvyšší obsahy byly nalezeny
v kukuřičné a ječné mouce. Za významný zdroj rezistentního škrobu z mlýnských výrobkŧ lze
povaţovat rovněţ vločky. Vyuţitím mlýnských výrobkŧ s vyšším obsahem rezistentního
škrobu při přípravě pekárenských výrobkŧ (především chleba) lze předpokládat, ţe
retrogradací dojde rovněţ ke zvýšení obsahu rezistentního škrobu v pekárenských výrobcích.
Obsah rezistentního škrobu stanovovaný u jednotlivých zrn byl zjištěn vyšší neţ u mouky.
Nejvyšší obsah byl stejně jako u mouky u zrna kukuřice, naopak nejniţší obsah rezistentního
škrobu byl zjištěn u zrna pšenice. Při mletí zrna na mouku bylo zjištěno, ţe se obsah
rezistentního škrobu sníţí více neţ o 50 %, pouze u zrna pšenice bylo sníţení velmi nepatrné.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledkŧ lze konstatovat, ţe i kdyţ jsou obsahy rezistentního škrobu
v mlýnských výrobcích velmi nízké, vysoká spotřeba chleba a mlýnských výrobkŧ tyto nízké
obsahy kompenzuje.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou grantu MŠMT ČR MSM 6046137305.

SOUHRN
Rezistentní škrob (RS) má nezanedbatelný význam pro zdraví člověka. Konzumace potravin
bohatých na rezistentní škrob přispívá jako prevence řady civilizačních onemocnění.
Při pohledu na prŧměrnou spotřebu potravin konzumovaných jako příloha v české populaci
lze chléb a běţné pečivo povaţovat po bramborách a bramborových výrobcích za významný
zdroj rezistentního škrobu.
Cílem práce bylo stanovit obsah rezistentního škrobu v mlýnských výrobcích zakoupených
v české obchodní síti. Nejniţší obsah rezistentního škrobu byl stanoven u ţitné a pšeničné
mouky 0,4 g RS/100 g mouky, nejvyšší obsah u kukuřičné mouky 1,8 g RS/100 g mouky.
Nejvyšší obsah RS byl nalezen u zrna kukuřice – 6,0 g RS/100 g zrna, naopak u pšeničného
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zrna byl obsah pouze nepatrně vyšší neţ u pšeničné mouky – 0,5 g RS/100 g zrna. Přestoţe
obsahy rezistentního škrobu v mlýnských výrobcích jsou velmi nízké, vysoká spotřeba chleba
a běţného pečiva tyto nízké obsahy kompenzuje.
Klíčová slova: rezistentní škrob, mlýnské výrobky, mouka, zrno
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THE USE OF NIR SPECTROSCOPY FOR ADULTERATION EIDAM
CHEESE CONTROL
Táňa Luţová, Květoslava Šustová, Marie Havlíková
Ústav technologie potravin, AF, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00
Brno

ABSTRACT
In this work are described possibilities of NIR spectroscopy to detection of counterfeit
cheeses. The samples containing vegetable fat, that are obtainable in market net, ware
measured and were compare with accidentally select type cheeses, likewise from market nets.
By the help of discriminant analysis was tracked usage near infrared spectroscopy to
certificate difference between analogue and cheese.
Keywords: diskriminant analysis, NIR spectroscopy, edam cheese, analogue
MATERIÁL A METODY
Pro stanovení byly pouţity analogy sýrŧ obsahující rostlinný tuk, které jsou dostupné na
našem trhu a prostřednictvím této metody byly porovnány s vybranými sýry odpovídajícího
druhu, taktéţ z naší obchodní sítě: Lidový smaţák, Edina plátky, porovnávány s eidamy
s obsahem 30% TVS (tuku v sušině) dodaných z mlékárny Moravia lacto a. s., Jihlava.
Analogy sýrŧ i sýry samotné byly naměřeny ve spektrálním rozsahu 4 000 – 10 000 cm-1 při
80 scanech a rozlišení 4. Sýry byl postrouhány, naplněny do kyvety a následně proměřeny
pomocí otočného spinneru. Kaţdý vzorek byl proměřen třikrát. Vyhodnocování probíhalo u
prŧměrných spekter pomocí programu TQ Analyst. K tvorbě modelu byla pouţita metoda
diskriminační analýzy, která rozděluje jednotlivé vzorky do definovaných skupin dle
podobnosti.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Porovnávány byly analogy eidamských sýrŧ versus eidamské sýry. Cílem bylo zjistit, zda je
NIR spektrofotometrie vhodnou metodou při rozlišování sýrŧ a jejich analogŧ a k zjišťování
případného falšování sýrŧ.
Na obrázku 1 vidíme vyhodnocení porovnání eidamského sýru, znázorněny čtverečkem, s
analogem Edina (trojúhelník). Vzorky jsou seskupeny do příslušných skupin, tzv. clusterŧ.
Rozpoznatelně jsou od sebe odděleny a jejich odlišnost je potvrzena přítomností
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diskriminačního kříţe. NIR spektrofotometr dokázal rozpoznat mezi těmito skupinami rozdíl,
i kdyţ senzorickým hodnocením patrný nebyl. Při porovnání eidamských sýrŧ s příslušnými
analogy určenými ke smaţení docházelo ke stejnému trendu (obrázek 2).

Obr. 1: Diskriminační analýza sýrŧ eidamského typu (Δ) a analogŧ sýrŧ Edina (□)

Obr. 2: Diskriminační analýza sýrŧ eidamského typu (Δ) a analogŧ sýrŧ ke smaţení (□)
Na následujícím obrázku mŧţeme vidět dvě skupiny analogŧ (Edina, sýr ke smaţení). Část
mléčného tuku u vzorkŧ z obou skupin byla nahrazena rostlinným tukem, NIR
spektrofotometr je oddělil do dvou rŧzných klastrŧ. Ačkoliv nám nebyla známa povaha
pouţitých rostlinných tukŧ, lze z výsledkŧ usoudit, ţe výrobci pouţili tuky rŧzné povahy.
Tuto rozlišnost přístroj bezpečně poznal. Rozdílnost jednotlivých vzorkŧ je potvrzena
přítomným kříţem diskriminace.
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Obr. 3: Diskriminační analýza analogŧ sýrŧ Edina (Δ) a analogŧ sýrŧ ke smaţení (□)
ZÁVĚR
NIR spektroskopie je metoda velmi přesná, rychlá, nedestruktivní, nevyţaduje ţádnou
zvláštní přípravu vzorku, ani přítomnost chemických činidel. Posuzována byla schopnost NIR
spektrometrie stanovit rozdíl mezi analogy obsahujícími rostlinný tuk a sýry jako takovými.
Pomocí operačního systému příslušného přístroje byla kvalitativně vyhodnocena spektra
jednotlivých vzorkŧ. Metodou diskriminační analýzy pak bylo moţno prokázat rozdíly mezi
analogy a sýry. Metoda blízké infračervené spektroskopie mŧţe být významným nástrojem v
boji proti falšování potravin a ochraně spotřebitelŧ. Lze jí vyuţít i pro on-line monitoring
přímo ve výrobě, bez znehodnocení vzorku, v případě potřeby pro další analýzy.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MŠMT NPV II 2B08069.

SOUHRN
V práci jsme se zabývali vyuţitím NIR spektroskopie v detekci falšovaných sýrŧ rostlinnými
tuky. Vzorky obsahující rostlinný tuk, které je moţné získat na trhu, byly společně
s eidamskými sýry analyzovány na přístroji FT NIR Antaris. Pomocí diskriminační analýzy
byly vytvořeny kalibrační modely. Jednoznačně byl potvrzen rozdíl mezi sýry a analogy.
Metoda blízké infračervené spektroskopie mŧţe být tedy významným nástrojem v boji proti
falšování potravin a ochraně spotřebitelŧ.
Klíčová slova: diskriminační analýza, NIR spektroskopie, eidamské sýry, analogy
Kontaktní adresa
Táňa Luţová, Mendelova univerzita v Brně, Ústav Technologie potravin, Zemědělská 1, Brno 613 00,
Česká republika Tel: +420 545 133 397, email: tana.luzova@centrum.cz
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VPLYV VYBRANÝCH HYDROKOLOIDOV NA ORGANOLEPTICKÉ
VLASTNOSTI A TRVANLIVOSŤ PEKÁRSKEHO VÝROBKU
Ľubomír Mikuš, Alţbeta Medveďová, Mária Kováčová, Ladislav Dodok
Ústav biochémie, výţivy a ochrany zdravia, FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9,
812 37 Bratislava
ABSTRACT
Hydrocolloids are high molecular substances with colloidal properties. Their properties
depend on molecular size, concentration and dispersion. Hydrocolloids can be found in plants,
seaweed, microorganisms and can be also artificial made. In last years there has been an
appliance increase of hydrocolloids in food industry. Hydrocolloids are mostly used in
concentration less than 1 %, they have neutral taste and aroma and are used to affect food
structure, sensorial properties and prolong food shelf-life. In cereal technology they are used
mostly to increase viscosity, hydratation rate and to affect water activity. Goal of this aim was
to observe effect of chosen hydrocolloids to improve organoleptical properties and to prolong
shelf-life of a cereal product.
Keywords: hydrocolloid, shelf-life, viscosity, hydratation
Hydrokoloidy sú látky (väčšinou polysacharidy) s vysokou molekulovou hmotnosťou.
V posledných rokoch sa venovala hydrokoloidom veľká pozornosť hlavne pre ich schopnosť
stabilne naviazať veľké mnoţstvo vody, aţ stonásobok ich hmotnosti. V cereálnej technológii
sú hydrokoloidy väčšinou pouţívané v mnoţstve menšom ako 1 %, majú neutrálnu chuť
a arómu, ovplyvňujú štruktúru, senzorické vlastnosti a predĺţujú trvanlivosť výrobkov.
Cieľom tejto práce bolo sledovať efekt vybraných hydrokoloidov na zlepšenie
organoleptických vlastností a na predĺţenie trvanlivosti cereálneho výrobku.
MATERIÁL A METÓDY
Pitná voda, margarín stolný, pšeničná múka T 650, kuchynská soľ, sacharóza, droţdie (z
obchodnej siete), kyselina askorbová, emulgátor E 471 – mono a diacylglyceroly mastných
kyselín (Adivit, SR), hydrokoloidy: guarová guma (Arnaud, SR), xantánová guma (Arnaud,
SR), karagenan (Arnaud, SR), karboxymetylcelulóza - CMC (Arnaud, SR), karobová guma
(Arnaud, SR) a β-glukán (z hlivy ustricovej).
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Receptúra na prípravu pekárskeho výrobku: Vychádzali sme z receptúry, ktorá bola
vytvorená pre 30 kusov pečiva a to z 1 kg múky T 650, 0,02 kg soli, 0,04 kg droţdia, 0,03 kg
margarínu stolného, 0,01 kg sacharózy. Do kaţdej dávky cesta sa pridalo 0,016 % kyseliny
askorbovej na hmotnosť múky. Podľa literárnych údajov a laboratórnych pokusov (1-7) sa
pridávali mnoţstvá hydrokoloidov: guarová guma 0,15 g/ 100 g múky, xantánová guma 0,15
g/ 100 g múky, karagenan 0,15 g/ 100 g múky, zmes xantánová guma a karagenan 0,075 g
a 0,075g/ 100 g múky, CMC 0,2 g/ 100 g múky, karobová múka 0,15 g/ 100g múky a βglukán 0,14 g/ 100 g múky. Skúmal sa aj vplyv emulgátora E 471, ktorého sa pridávalo 0,250
g/ 100 g múky.
Postup výroby pekárskeho výrobku: K zmesi na prípravu pekárskeho výrobku (viď
receptúra) sa pridalo ku kaţdej šarţe 600 ml vody a cesto sa nechalo voľne kysnúť pod
utierkou pri izbovej teplote 20 aţ 45 minút. Cestá s xantánovou gumou s emulgátorom a s
xantánovou gumou bez emulgátora boli voľnejšie a lepšie na dotyk ako štandardná vzorka
a cestá s CMC s emulgátorom a s CMC bez emulgátora boli pevnejšie a tuhšie ako iné cestá.
Cestá boli vytvarované do tvaru malých bochníkov a premiestnené do kysiarne, kde bola
teplota 30 °C, vlhkosť 60 % a nechali sa kysnúť 45 minút. Pred pečením sa povrch korpusov
cesta ovlaţil teplou vodou a potom sa piekli 12 aţ 15 min pri teplote 240 °C.
Princíp merania aktivity vody: Hodnoty av boli stanovené na prístroji firmy NOVASINA
AW SPRINT TH 500 (Pfäffikon, Švajčiarsko). Princípom meracieho prístroja je
elektrochemické čidlo tvorené LiCl. Tento prístroj obsahuje 1 meraciu komôrku s voliteľným
rozsahom teplôt 0 aţ 50°C, rozsahom stanovenia av 0,06 aţ 1, presnosťou stanovenia av
lepšou ako 0,002 jednotky av a reprodukovateľnosťou ± 0,002. Prístroj sa dá pripojiť
k počítaču, takţe všetky namerané hodnoty sa získavajú vo forme grafov.
Meranie penetrácie: Penetrácia je prienik meracieho penetračného telesa určitého tvaru
a rozmerov pri určitej teplote, zaťaţení a čase do skúmanej látky. Namerané hodnoty sa
odčítajú v tzv. penetračných jednotkách PJ (1PJ=0,1mm). Meracie teleso malo polomer
polguľovej časti 12,5 mm a hmotnosť 24,97 g. Vzorky sa analyzovali po vychladnutí, po 24 h
a 48 h pri izbovej teplote. Sledoval sa prienik penetračného telesa do striedky beţného pečiva
s hrúbkou 2,5 cm.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vypečené bochníky sa nechali vychladnúť pri izbovej teplote a po 2 h sa meral ich objem,
šírka a dĺţka, ktorých výsledky uvádzame v tabuľke 1.
Tabuľka 1. Vlastnosti pekárskych výrobkov
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Objem

Šírka

Dĺţka

Klenutosť

VZORKA

(cm3)

(cm)

(cm)

výška/šírka

štandard

192

8,1

5,1

0,63

štandard + E471

217

8,3

4,8

0,58

guarová guma

191

7,8

4,8

0,62

guarová guma + E471

171

7,8

4,8

0,62

xantánová guma

187

7,7

4,7

0,61

xantánová guma + E471

163

7,6

4,7

0,61

karagenan

172

7,8

4,4

0,57

karagenan + E471

169

8,0

4,6

0,57

177

7,8

4,4

0,56

karagenan + E471

208

8,2

4,9

0,60

CMC

194

7,9

4,8

0,61

CMC + E471

198

8,1

4,7

0,58

β-glukán

225

8,2

5,0

0,61

β-glukán + E471

210

7,9

4,8

0,60

karobová guma

170

8,1

4,5

0,56

karobová guma + E471

175

8,5

4,8

0,56

xantánová guma +
karagenan
xantánová guma +

Penetrácia sa merala počas dvoch dní na prístroji AP 4//1 firmy Feinmess a to po 5 s, 30
s a 60 s v troch paralelných meraniach, ktorých priemerné hodnoty uvádzame v tabuľke 2.
Tabuľka 2. Prienik penetračného telesa do pekárskeho výrobku s prídavkom hydrokoloidu a
emulgátora
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Penetrácia
2h
VZORKA

24h

48h

5

30

60

5

30

60

5

30

60

štandard

48

56

59

21

27

29

14

18

20

štandard + E471

62

72

77

24

29

31

24

30

32

guarová guma

53

60

64

33

39

41

16

22

24

guarová guma + E471

56

67

71

34

40

43

17

22

24

xantánová guma

56

65

68

31

35

37

14

18

20

xantánová guma + E471

64

69

72

32

36

39

15

18

21

karagenan

45

53

57

27

30

33

18

20

22

karagenan + E471

63

71

74

28

33

35

18

22

24

xantánová guma + karagenan

44

49

52

23

27

30

15

18

19

E471

53

60

66

27

35

38

23

29

31

CMC

52

61

65

23

29

31

13

16

18

CMC + E471

59

68

69

25

32

35

17

22

23

β-glukán

46

55

59

32

39

42

16

21

23

β-glukán + E471

76

88

93

34

43

47

25

32

35

karobová guma

49

57

61

23

32

34

16

20

22

karobová guma + E471

53

64

69

27

33

35

18

21

24

xantánová guma + karagenan +

Aktivita vody sa merala 2 h po upečení a po 48 h, ktorej výsledky uvádzame v tabuľke 3.
Tabuľka 3. Aktivita vody pekárskych výrobkov s prídavkom hydrokoloidov a emulgátora
Aktivita vody

3. 3. 2011

Počiatočná

Konečná

VZORKA

hodnota

hodnota

štandard

0,957

0,941

štandard + E471

0,957

0,922

guarová guma

0,956

0,945

guarová guma + E471

0,963

0,948

xantánová guma

0,958

0,945
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xantánová guma + E471

0,957

0,947

karagenan

0,957

0,947

karagenan + E471

0,967

0,946

xantánová guma + karagenan

0,962

0,957

xantánová guma + karagenan + E471

0,963

0,959

CMC

0,956

0,953

CMC +E471

0,955

0,948

β-glukán

0,965

0,954

β-glukán + E471

0,962

0,950

karobová guma

0,953

0,950

karobová guma + E471

0,958

0,950

Organoleptické vlastnosti hodnotilo 10 posudzovateľov s osvedčením pre senzorické
hodnotenie potravín. Posudzovatelia hodnotili tvar, farbu, hrúbku, vôňu, chuť, pruţnosť,
pórovitosť, tvrdosť a lepivosť pekárskych výrobkov. Medzi vzorkami neboli výrazné
rozdiely, aţ na vzorky s obsahom karobovej gumy bez emulgátora a karobovej gumy s
emulgátorom E471, pre ich výraznú intenzitu chuti. Tieţ vzorky s obsahom xantánovej
gumy bez emulgátora a xantánovej gumy s emulgátorom E471 vykazovali veľmi dobrú chuť
v porovnaní s ostatnými vzorkami.
ZÁVER
Zo sledovaných hydrokoloidov z hľadiska predĺţenia trvanlivosti beţného pečiva vykazoval
najlepšie hodnoty β-glukán + E 471, o koncentrácii 0,135 % na hmotnosť múky, uţ po 2 h
a tieto vlastnosti si udrţiaval aj po 24 a 48 hodinách. Z ďalších hydrokoloidov bola najbliţšie
k uvedenému zmes xantánová guma + karagenan + E471 o koncentrácii 0,15 % na hmotnosť
múky a guarová guma + E471 o koncentrácii 0,15 % na hmotnosť múky.
Oproti štandardu (217 cm3) vykazoval samotný β-glukán vyššie hodnoty objemu (225 cm3)
s lepšou klenutosťou výrobku s hodnotou pomeru v/š 0,60 oproti 0,58. Pri všetkých
pridávaných hydrokoloidoch aj s emulgátorom boli zistené vyššie hmotnosti bochníkov
(väčšia väznosť vody) oproti štandardu v priemere o 2 aţ 3 g.
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Nakoľko pre značný počet vzoriek a krátkosť času nemohli byť poloprevádzkovo vyskúšané
aj ďalšie emulgátory, predpokladáme, ţe nami pouţitý emulgátor E471 nemusel byť
špecifický pre kaţdú vzorku. Mimoriadne sa preukázal pri β-glukáne.
Pri senzorickom hodnotení vykazovala vzorka s prídavkom β-glukánu najlepšie hodnoty (38
z celkových 40 bodov) oproti štandardu (34 bodov).
Čo sa týka hodnôt aktivity vody, neboli medzi vzorkami na začiatku merania (po 2 h)
významné rozdiely. Po 48h sa najväčší rozdiel prejavil v poklese hodnôt (pozitívny jav) pri
štandarde s pouţitím emulgátora a to poklesom o 0,025 a karagenanu + E471 o hodnotu
0,021, kým pri ostatných vzorkách neboli rozdiely výrazné.
Vplyv emulgátora sa prejavil vo všetkých prípadoch pozitívne, i keď v ojedinelých prípadoch
sa jednalo o menšie rozdiely.
Vzorky s niţšou hodnotou av sú menej rizikové z hľadiska mikrobiologickej nákazy.
Na podklade získaných experimentálnych výsledkov moţno odporúčať za účelom predĺţenia
trvanlivosti beţného pečiva z hydrokoloidov beta-glukán, zmes xantánová guma +
karagenan + E471 a guarovú gumu + E471.
POĎAKOVANIE
Príspevok bol vypracovaný s podporou APVV VMS P-II-0024-09.
SÚHRN
Hydrokoloidy sú látky s vysokou molekulovou hmotnosťou s koloidnými vlastnosťami. Ich
vlastnosti závisia od veľkosti molekúl, koncentrácie a disperzie. Nachádzajú sa v rastlinách,
riasach, mikroorganizmoch a taktieţ sú synteticky pripravované. V posledných rokoch bol o
hydrokoloidy zvýšený záujem hlavne v potravinárskom priemysle. V cereálnej technológii sú
hydrokoloidy väčšinou pouţívané v mnoţstve menšom ako 1 %, majú neutrálnu chuť
a arómu, sú pouţívané na ovplyvnenie štruktúry, senzorických vlastností a predĺţenie
trvanlivosti výrobku. Cieľom tejto práce bolo sledovať vplyv vybraných hydrokoloidov na
zlepšenie organoleptických vlastností a na predĺţenie trvanlivosti cereálneho výrobku.
Kľúčové slová: hydrokoloidy, disperzia, hydratácia, trvanlivosť
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STANOVENÍ PEVNOSTI SUŠENÝCH NEVAŘENÝCH TĚSTOVIN
TVARU ŠPAGET
Šárka Nedomová, Jana Simeonovová
Ústav technologie potravin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Pasta is universal respected food with multilateral using, undemanding preparing and with
high nutrition value. In present don‘t exist methods for testing raw pasta unlike cooked pasta
despite that broken pasta pieces in pack are one of the basic requirement for consumers to buy
this products. TIRATEST device was using for testing physical characteristic of raw noncooked pasta by three point bending. Samples came from market space - spaghetti IDEÁL
(non eggs), PANZANI (semolina), PREMIUM (with eggs), PASTA ZARA (semolina) a
RISCOSSA (bio product from semolina). Properties were tested after unpacking, one week
storing in laboratory condition, one week in inconvenient conditions. The strength of pasta by
three point bending was 0.44 to 1.74 N – spaghetti is the most fragile pasta. Statistically
significant differences were detected in type of storing except semolina pasta where the effect
of storing was lower.
Keywords: pasta, spaghetti, storing, strength
MATERIÁL A METODY
Hodnocení těstovin se skládá z hodnocení senzorického, laboratorního a speciální část tvoří
zkoušky vařením. Komoditní vyhláška stanoví smyslové poţadavky na těstoviny - kromě
vzhledu a tvaru, které musí odpovídat trţnímu druhu, mŧţe být obsah zlomkŧ maximálně 10
% a obsah jiných tvarŧ maximálně 1 %. Mezi hlavními parametry jakosti těstovin je uváděna
pevnost syrových těstovin a lepivost vařených (D'Egidio et al., 1981; Manser, 1981). Při
senzorickém hodnocení se těstoviny posuzují jak v pŧvodním stavu (syrové), tak i po uvaření.
Při posuzování vzhledu se hodnotí tvar, barva, lom a prŧsvitnost těstoviny, vlastnosti povrchu,
pruţnost a pevnost při ohýbání a lámání mezi prsty (Kučerová, 2008). Mezi faktory, které
ovlivňují texturu (strukturu) těstovin patří kvalita a mnoţství bílkovin, podmínky sušení,
sloţení vařící vody a vodní absorpce bílkovin při vaření (Matsuo et al., 1972; De Stefanis a
Sgruletta, 1990; Cunin et al., 1995). Zvýšení obsahu bílkovin z tvrdé pšenice zvyšuje pevnost
těstovin (Nobile et al., 2005), niţší obsah amylózy naopak pevnost špaget sniţuje (Gianibelli
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et al., 2005). Při hodnocení těstovin se vyuţívají empirické a imitativní metody hodnocení
textury zaloţené na ohýbání (dvoubodové resp. tříbodové.) a krájení (Walsh, 1971).
Vzorky rŧzných druhŧ těstovin tvaru špaget (vaječných i nevaječných) byly získány z běţné
obchodní sítě:
Špagety IDEÁL (Typ: bezvaječné pšeničné sušené; typ obalu: sáček PP; sloţení: pšeničná
mouka obohacená provitaminem A, voda)
Špagety PANZANI (Typ: bezvaječné sušené semolinové; typ obalu: sáček PP; sloţení:
semolina – mouka/ krupice z tvrdé pšenice)
Špagety PREMIUM (Typ: vaječné; typ obalu: sáček PP; sloţení: pšeničná polohrubá
výběrová mouka, voda, sušená, pasterizovaná vaječná směs (2 %), koření kurkuma)
Špagety PASTA ZARA (Typ: italské sušené semolinové z tvrdé pšenice; typ obalu: sáček PP;
sloţení: mouka z tvrdé pšenice)
Špagety RISCOSSA (Typ: semolinové sušené těstoviny bio; typ obalu: sáček PP; sloţení:
semolina z tvrdé pšenice z ekologického zemědělství)
U sledovaných špaget byly stanoveny následující doplňující charakteristiky: délka a šířka
špaget, prŧměrná hmotnosti kusu špaget a podíl zlomkŧ v %. Pro měření bylo vyuţito
univerzálního přístroje pro měření fyzikálních charakteristik – TIRATESTU (typ 27025).
Přístroj umoţňuje měření rŧzných materiálŧ v tahu, tlaku a ohybu. Pro stanovení pevnosti
rŧzných druhŧ špaget byla zvolena metoda trojbodového ohybu. Vlastnosti vybraných
těstovin byly sledovány: ihned po rozbalení obalu; po 1 týdnu skladování při pokojové teplotě
a vlhkosti bez obalu; po 1 týdnu skladování v nepříznivých podmínkách (vyšší vlhkost
vzduchu).

VÝSLEDKY A DISKUZE
Základní fyzikální charakteristiky sledovaných druhŧ špaget – hmotnost, podíl zlomkŧ, délka
špaget, šířka špaget a sušina jsou uvedeny v tab. 1. Nejvyšší prŧměrná hmotnost byla zjištěna
u špaget IDEÁL, nejniţší u špaget PANZANI. Podíl zlomkŧ se pohyboval v rozmezí 1,2 %
(špagety RISCOSSA) aţ 2,3 % (špagety PASTA ZARA). U všech vzorkŧ špaget byl splněn
limit daný vyhláškou, který stanovuje, ţe obsah zlomkŧ u těstovin mŧţe být max. 10 % a
obsah jiných tvarŧ max. 1 %. Obsah jiných tvarŧ se u našich vzorkŧ nevyskytoval.
¨
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Tab. 1. Základní fyzikální charakteristiky sledovaných druhŧ špaget
Druh těstoviny
špagety IDEÁL

hmotnost
1 ks [g]
1,02

podíl zlomkŧ
[%]
1,4

délka
[cm]
24,70

šířka
[mm]
1,87

špagety PANZANI

0,65

1,6

24,22

1,51

špagety PREMIUM

0,95

1,4

23,42

1,85

špagety PASTA ZARA

0,74

2,3

25,60

1,58

špagety RISCOSSA

0,81

1,2

25,41

1,65

Pevnost jednotlivých druhŧ špaget stanovená metodou trojbodového ohybu se pohybovala
v rozpětí 0,44 aţ 1,74 N. Tyto hodnoty jsou velmi nízké – špagety patří k nejkřehčím tvarŧm
těstovin. Prŧměrné hodnoty pevnosti a statická prŧkaznost rozdílŧ pro jednotlivé druhy špaget
v závislosti na podmínkách skladování jsou uvedeny v tab. 2, 3 a 4. Nejniţší hodnoty pevnosti
ihned po vyjmutí špaget z obalu byly zjištěny u špaget IDEÁL (0,44 N), nejvyšší hodnoty
byly zjištěny u špaget RISCOSSA (1,06 N). Při skladování při pokojových podmínkách byly
zjištěny nejniţší hodnoty pevnosti u špaget PANZANI (0,85 N), nejvyšší hodnoty byly
zjištěny u špaget IDEÁL (1,74 N). Při skladování v nepříznivých podmínkách byly zjištěny
nejniţší hodnoty pevnosti u špaget IDEÁL (0,53 N), naopak nejvyšší pevnost byla zjištěna u
špaget RISCOSSA.
Tab. 2. Pevnost jednotlivých druhŧ nevařených špaget po vyjmutí z prodejního obalu

Druh špaget

PANZANI (A)
IDEÁL (B)

Pevnost syrových špaget po vyjmutí z obalu
[N]
0,635 ± 0,064 BcDE
0,440 ± 0,068 ACDE

PREMIUM (C)

0,574 ± 0,076 aBDE

RISCOSSA (D)

1,060 ± 0,073 ABCE

ZARA (E)

0,997 ± 0,035 ABCD
abcde
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Tab. 3. Pevnost jednotlivých druhŧ nevařených špaget po 1 týdnu skladování
v pokojových podmínkách

Druh špaget

PANZANI (A)
IDEÁL (B)

Pevnost syrových špaget po 1 týdnu skladování
v pokojových podmínkách [N]
0,858 ± 0,051 BCDE
1,743 ± 0,150 AcDE

PREMIUM (C)

1,557 ± 0,145 AbDE

RISCOSSA (D)

1,180 ± 0,132 ABC

ZARA (E)

1,219 ± 0,120 ABC
abcde

(P<0,05); ABCDE (P<0,01)

Tab. 4. Pevnost jednotlivých druhŧ nevařených špaget po 1 týdnu skladování
v nepříznivých podmínkách

Druh špaget

PANZANI (A)
IDEÁL (B)

Pevnost syrových špaget po 1 týdnu skladování
v nepříznivých podmínkách [N]
0,703 ± 0,072 BCDE
0,531 ± 0,063 ACDE

PREMIUM (C)

1,024 ± 0,104 ABD

RISCOSSA (D)

1,126 ± 0,096 ABC

ZARA (E)

1,057 ± 0,115 AB
abcde

(P<0,05); ABCDE (P<0,01)

ZÁVĚR
Těstoviny jsou všeobecně oblíbenou potravinou s mnohostranným vyuţitím, nenáročnou
přípravou. V současné době nejsou vytvořeny metodiky pro hodnocení fyzikálních vlastností
syrových těstovin narozdíl od metodik pro stanovení texturních vlastností vařených těstovin
rŧzného sloţení (např. pevnosti a lepivosti), přestoţe je neporušenost a nepřítomnost zlomkŧ
těstovin v prodejních obalech jedním ze základních poţadavkŧ při nákupu těstovin
spotřebitelem.
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Mezi jednotlivými zpŧsoby skladovány nevařených špaget byly zjištěny statisticky prŧkazné
rozdíly v pevnosti vyjma semolinových těstovin, u kterých vliv zpŧsobu skladování nebyl tak
výrazný (diference v pevnosti činila pouze 0,12 N). Závěrem lze konstatovat, ţe stanovení
fyzikálních vlastností rŧzných druhŧ nevařených těstovin (zejména drobných tvarŧ – kolínka,
vřetena, mušle) je velice obtíţné vzhledem k nepravidelnosti jejich tvaru. Pro jednodušší tvary
– např. špagety s úspěchem lze vyuţít metodu trojbodového ohybu.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory GA AV ČR IAA201990701.

SOUHRN
Těstoviny jsou všeobecně uznávanou potravinou s mnohostranným vyuţitím a nenáročnou
přípravou. V současné době nejsou vytvořeny metodiky pro hodnocení fyzikálních vlastností
syrových těstovin narozdíl od metodik pro stanovení texturních vlastností vařených těstovin,
přestoţe je neporušenost a nepřítomnost zlomkŧ těstovin v prodejních obalech jedním ze
základních poţadavkŧ při nákupu těstovin spotřebitelem. Pro měření bylo vyuţito
univerzálního přístroje pro měření fyzikálních charakteristik – TIRATESTU. Vzorky těstovin
(špagety IDEÁL (bezvaječné pšeničné), špagety PANZANI (bezvaječné sušené semolinové),
špagety PASTA ZARA, špagety PREMIUM (vaječné) a špagety RISCOSSA (semolinové
sušené těstoviny bio)) pocházely z běţné spotřebitelské obchodní sítě. Vlastnosti vybraných
těstovin byly sledovány ihned po rozbalení obalu, po týdnu skladování při pokojové teplotě a
vlhkosti bez obalu, po týdnu skladování v nepříznivých podmínkách (vyšší vlhkost vzduchu).
Pevnost jednotlivých druhŧ špaget stanovená metodou trojbodového ohybu se pohybovala
v rozpětí 0,44 aţ 1,74 N. Mezi jednotlivými zpŧsoby skladování špaget byly zjištěny
statisticky prŧkazné rozdíly v pevnosti vyjma semolinových těstovin, u kterých vliv zpŧsobu
skladování nebyl tak výrazný.
Klíčová slova: těstoviny, špagety, pevnost
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RŦST ESCHERICHIA COLI A ENTEROCOCCUS FAECIUM V MLÉCE
A TVAROHU A JEJICH PRODUKCE PLYNŦ
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ABSTRACT
Escherichia coli and Enterococcus faecium are thought of important microbial contaminant of
milk.
Bacterium Escherichia coli is able to ferment lactose to lactic acid, acetic acid, carbon dioxide
and hydrogen. These microorganisms are a part of human and animal enteric microflora.
Thus, in milk E. coli and coliform bacteria microorganisms are reliable indicator of primary
and secondary contamination. Furthermore they are reliable indicator of sanitation of
technology equipment and efficiency of pasteurizing.
Enterococcus spp. have probiotic effect in diary products, they are able to produce
bacteriocins and needed for cheese ripening. On the other hand in non-fermented food
Entecococcus spp. indicate insufficient heating of material and equipment sanitation.
Pasteurized goat, cow milk and cottage cheese were inoculated by pure cultures of
Enterococcus faecium and Escherichia coli.
While cultivation (3 days) at 6 °C, 25 °C and 30 °C counts of microorganisms were set.
Escherichia coli was cultivated on VRBL (Biokar Diagnostic, France) in 24 hours at 37 ºC.
Enterococcus faecium was cultivated on COMPASS ENTEROCOCCUS AGAR (Biokar
Diagnostic, France) in 24 hours at 44 ºC. For all samples, the total count of microorganisms
was set on PCA with skimmed milk (Biokar Diagnostic, France) in 72 hours at 30 ºC.
In inoculated samples, three kinds of gas was set – carbon dioxide, ethane, ethylene while
cultivation at 6 °C, 25 °C and 30 °C. 1 ml of gas was sampled 3 days after 24 hours through
rubber membrane by needle. Taken samples of gas were analyzed via gas chromatography.
The best growth of Enterococcus faecium was identified in goat milk. In other substrates
constant count of bacteria was noticed from the beginning. At the temperature of 20 °C and
30 °C there was notices high concentration of carbon dioxide in goat milk.
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Escherichia coli had produced large amount of ethylene in goat cottage cheese. Its growth
was the same at 25 °C and 30 °C, but its ethylene production was almost by 2000 nl/l higher
at 30 °C compare to 25 °C.
Keywords: microorganisms, milk, carbon dioxide, ethane, ethylene
MATERIÁL A METODY
Lahvičky s 10 ml kozího a kravského pasterovaného mléka byly inokulovány bakteriemi
Enterococcus faecium (kravské mléko 5,5 . 107 KTJ/ml, kozí mléko 1,12 . 108 KTJ/ml),
Escherichia coli (kravské mléko 2,23 . 107 KTJ/ml, kozí mléko 1,39 . 108 KTJ/ml). Lahvičky
s 10 g kravského a kozího tvarohu byly inokulovány bakteriemi Enterococcus faecium (kravský
tvaroh 5,5 . 107 KTJ/ml, kozí tvaroh 1,12 . 108 KTJ/ml), Escherichia coli
(kravský tvaroh 2,23 . 107 KTJ/ml, kozí tvaroh 1,39 . 108 KTJ/ml).
V prŧběhu kultivace (3dny) při 6 °C, 25 °C a 30 °C byly podle norem nebo doporučení
stanovovány jejich počty uvedených bakteríí. Escherichia coli byla kultivována na VRBL
(Biokar Diagnostic, France) za 24 hodin při 37 ºC., Enterococcus faecium na COMPASS
ENTEROCOCCUS AGAR (Biokar Diagnostic, France) za 24 hodin při 44 ºC. Celkový počet
mikroorganismŧ se stanovoval na PCA with skimmet milk (Biokar Diagnostic, France) za
72 hod při 30 ºC. V inokulovaných vzorcích byly stanoveny 3 druhy plynŧ - oxid uhličitý, etan a
etylen.
Inokulované vzorky o objemu 10 ml (mléko) a 10 g (tvaroh) byly umístěny do sterilních sérovek
a inkubovány za stanovených podmínek (6 ºC, 25 ºC, 30 ºC). Odběr plynu byl prováděn po 24
hodinách po dobu 3 dnŧ přes pryţovou membránu jehlou s 2 ml stříkačkou, které byly
zapíchnuty s odebraným vzorkem plynu do označených pryţových zátek. Odebrané vzorky
plynŧ byly analyzovány na plynových chromatografech (Fišerová, Hradilík, 1994, Fišerová a
kol., 2001, 2008, Prokeš et al., 2006). Obsah etanu a etylenu byl stanoven v 1 ml sledovaného
ovzduší na plynovém chromatografu firmy FISSONS INSTRUMENT s kapilární 24 m dlouhou
kolonou HP-PLOT/Al2O3. Teplota detektoru byla 200 0C, nástřiku 230 0C a kolony 40 0C.
Obsah oxidu uhličitého byl stanoven na plynovém chromatografu CHROM 5 s katharometrem
s 1,5 m dlouhou náplňovou kolonou plněnou PORAPAKem Q. Statistické hodnocení bylo
provedeno po přepočtu na standard etylenu a oxidu uhličitého v 1 ml ovzduší z prostoru, z
kterého byl nástřik odebrán.
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VÝSLEDKY
Počet jednotlivých druhŧ bakterií inokulovaných do kravského nebo kozího mléka při
teplotách 6 °C, 25 °C a 30°C po dobu 3 dnŧ je uveden v tab. 1 a 2.
Enterococcus faecium (tabulka č. 1) byl do kravského mléka a tvarohu inokulován v mnoţství
řádově 107 KTJ/ml a do kozího mléka a tvarohu řádově 108 KTJ/ml, tomu pak odpovídala
koncentrace ve vlastních vzorcích cca 106 resp. 107 KTJ/ml. Počty bakterie Enterococcus
faecium při 6 °C se v prŧběhu 72 hodin sledování příliš neměnily, u kozího mléka byl ale
zaznamenán jistý pokles počtŧ bakterií oproti výchozí koncentraci. Při 25 °C docházelo
během prvních 24 h kultivace k nárŧstu počtŧ cca o jeden řád, u kravského i kozího mléka se
počet po 72 h kultivace ještě zvýšil a to z 106 na 108 KTJ/ml. Velmi podobně se Enterococcus
faecium choval téţ při kultivaci ve 30 °C. U kravského a kozího tvarohu se mnoţství bakterie
Enterococcus faecium neměnilo.
E. coli (viz. tab č. 2) byla inokulována do kravského mléka a tvarohu v mnoţství řádově 107
KTJ/ml a do kozího mléka a tvarohu v mnoţství 108 KTJ/ml, coţ odpovídá koncentraci cca
106 resp. 107 KTJ/ml ve vlastním vzorku. U E. coli při 6 °C byl v kravském mléce
zaznamenán jistý pokles počtu bakterií a u kozího mléka se hodnoty podstatně neměnily. U
kultivace při 25 °C se počty E. coli v kravském mléce po 24 h zvýšily o jeden řád a v kozím
mléce dokonce o dva řády. Ve 30 °C je trend podobný. Jen po 72 h kultivace dochází
k poklesu počtu bakterií u obou druhŧ mléka pravděpodobně vlivem vyčerpání substrátu a
nahromadění zplodin metabolismu. V kravském tvarohu E. coli má konstantní rŧst.
V kravském, kozím mléce a tvarohu byly stanoveny 3 druhy plynŧ - oxid uhličitý, etan a
etylen. V grafech (1 aţ 6) je znázorněna jejich produkce s rŧstem jednotlivých
mikroorganismŧ, je zde rovněţ znázorněno srovnání s celkovým počtem mikroorganismŧ
v jednotlivých vzorcích. Z grafŧ je patrné, ţe se mikroorganismŧm v mléce dařilo lépe neţ
v tvarohu a to z dŧvodu niţšího pH tvarohu zpŧsobeného činností bakterií mléčného kvašení,
jeţ byly pouţity na jeho výrobu.
Enterococcus faecium (graf 1, 2, 3) nejlépe rostl v kozím mléce, v ostatních substrátech byla
od počátku zaznamenána konstantní hladina bakterie. Při 6 °C převyšuje produkce etylenu a
etanu nad produkcí oxidu uhličitého jak u bakterie Enterococcus faecium, tak u Escherichia
coli. Při teplotě 25 °C a 30 °C byla v kozím mléce a tvarohu zjištěna vysoká koncentrace
oxidu uhličitého, která činila cca 300 µl/l. Nejvyšší produkce etanu byla naměřena
v kravském tvarohu první den kultivace při všech testovaných teplotách (6 °C - 57,5 ± 2,77
nl/l , 25 °C – 42,7 ± 1,34 nl/l a při 30 °C – 43,36 ± 3,64 nl/l).
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U Escherichia coli (graf 4, 5, 6) byla zjištěna výrazná produkce etylenu v kozím tvarohu. Její
rŧst je při teplotě 25 °C a 30°C téměř identický, ale produkce etylenu byla při teplotě 30 °C
skoro o 2000 nl/l vyšší neţ při teplotě 25 °C. Nejvyšší produkce oxidu uhličitého 364 ± 9,69
µl/l byla zaznamenána v kravském tvarohu při teplotě 30 °C. Při teplotě 30 °C bylo
v kravském tvarohu naměřeno 173 nl/l etanu.
Etylen patří mezi fyziologicky účinné plyny (hormon uvolňovaný rostlinou do prostředí,
jehoţ prekurzorem je ACC (1-amino-cyklopropan-1-karboxylová kyselina) a který vzniká v
rostlinách z aminokyseliny methioninu. Ox
xid uhličitý je produktem aerobního dýchání a
intenzitu rŧstu baktérií lze sledovat i podle mnoţství spotřebovaného kyslíku.
Etan vzniká u rostlin při oxidaci tukŧ (Riely et al., 1974) a je uváděn jako indikátor lipidové
peroxidázy (Celikel, Vandoorn, 1995). Je produkován poškozenými buňkami. Produkce etanu
a etylenu byla sledována především ve vztahu ke stresu (Chrominski et al., 1986) a poměr
obou uhlovodíkŧ je pravděpodobně indikátorem stupně stresu.
Tabulka č. 1 – Růst bakterie Enterococcus faecium (KTJ/ml) v kravském a kozím mléce, v kravském
a kozím tvarohu
dny
1
2
3

Kultivace při 6°C
5,58 . 106
3,66 . 106
4,03 . 106

Kultivace při 25°C
1,91 . 107
4,73 . 107
6,42 . 108

Kultivace při 30°C
4,82 . 107
9,45 . 107
6,23 . 107

Kozí mléko

1
2
3

5,23 . 106
3,91 . 106
5,66 . 106

5,53 . 108
1,96 . 108
8,65 . 108

4,53 . 108
2,42 . 108
4,91 . 108

Kravský tvaroh

1
2
3

6,32 . 105
4,23 . 106
4,53 . 105

1,14 . 106
2,74 . 106
3,38 . 106

2,73 . 105
4,5 . 105
1,79 . 106

Kozí tvaroh

1
2
3

1,95 . 106
4,33 . 106
3,95 . 106

3,95 . 106
3,18 . 106
5,45 . 106

8,23 . 106
3,5 . 106
3,54 . 106

Enterococcus faecium
Kravské mléko

Tabulka č.2 – Růst bakterie Escherichia coli (KTJ/ml) v kravském a kozím mléce, v kravském a kozím tvarohu

Escherichia coli
Kravské mléko

Kozí mléko

3. 3. 2011

dny
1
2
3

Kultivace při 6°C
1,45 . 104
3,63 . 107
4,5 . 102

Kultivace při 25°C
5,4 . 107
4,4 . 107
3,4 . 107

Kultivace při 30°C
1,7 . 107
1,04 . 107
9,1 . 105

1
2
3

3,98 . 107
7,50 . 107
6,02 . 107

1,08 . 109
1,5 . 109
1,22 . 109

2,01 . 108
1,28 . 109
8,98 . 108
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Kravský tvaroh

1
2
3

1 . 102
4,54 . 102
45

4,54 . 104
4,54 . 105
4,54 . 102

4,54 . 104
4,54 . 105
4,54 . 102

Kozí tvaroh

1
2
3

6,2 . 106
3,71 . 106
3,54 . 105

1,38 . 106
2,7 . 106
1,89 . 105

7,68 . 105
8,35 . 105
1,76 . 105
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ZÁVĚR
Z grafŧ je patrné, ţe se mikroorganismŧm v mléce dařilo lépe neţ v tvarohu a to z dŧvodu
niţšího pH tvarohu zpŧsobeného činností bakterií mléčného kvašení, jeţ byly pouţity na jeho
výrobu.
Je zřejmé, ţe se zvyšující se teplotou, se zvyšují také počty mikroorganismŧ a je tedy i vyšší
produkce plynŧ, tento rozdíl je zvláště patrný u produkce oxidu uhličitého a etanu mezi
teplotami 6 a 25 °C resp. 30 °C, mezi teplotou 25 °C a 30 °C není rozdíl tak výrazný. Při
teplotě 6 °C bylo naměřeno vyšší mnoţství etylenu u vzorku s Escherichia coli v kozím
tvarohu, které činí 680 nl/l, při vyšší teplotě se produkce ještě zvyšovala. Při teplotě 30 °C
činila produkce ethylenu aţ 5640 nl/l. S prodluţující se délkou inkubace se u všech
testovaných teplot produkce etylenu i počet mikroorganismŧ v kozím tvarohu sniţovaly.
Dŧvody tohoto poklesu mohou být rŧzné, úbytek ţivin v daném substrátu nebo vysoká
koncentrace plynŧ mohou inhibovat rŧst mikroorganismŧ. Při srovnání produkce etylenu u
všech skupin mikroorganismŧ je jeho produkce diskutabilní. Nelze jednoznačně říci, ţe by
produkce etylenu byla vhodným ukazatelem mnoţení mikroorganismŧ.
V rámci pokusu byla sledována rovněţ produkce etanu. Největší produkce byla naměřena
první den kultivace, poté většinou docházelo k poklesu produkce, ne vţdy však byl současně
zaznamenán úbytek mikroorganismŧ. Kolísavá produkce byla zaznamenána i u oxidu
uhličitého.
SOUHRN
Mezi významné mikrobiální kontaminanty mléka patří Escherichia coli
a Enterococcus faecium. Bakterie Escherichia coli jsou schopné fermentovat laktosu za
vzniku kyseliny mléčné, kyseliny octové, oxidu uhličitého a vodíku. (Görner et Valík, 2004;
Hayes et Boor, 2001). Griger et Holec (1990) uvádí, ţe tyto mikroorganismy jsou součástí
střevní mikroflóry lidí i zvířat. V mléce jsou proto E. coli a koliformní bakterie spolehlivým
indikátorem primární a sekundární kontaminace, dále jsou spolehlivým indikátorem sanitace
výrobního zařízení a indikují spolehlivost pasterizace. Enterokoky v potravinářské
mikrobiologii na první pohled pŧsobí protichŧdně. Ve fermentovaných potravinách mají
probiotické vlastnosti, jsou schopny tvořit bakteriociny a jsou potřebné při zrání sýrŧ
(Greifová et al., 2003). Naopak v nefermentovaných potravinách poukazují na nedostatečné
zahřátí suroviny a na nedostatečnou sanitaci výrobního zařízení (Görner et Valík, 2004)
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Pasterované kozí, kravské mléko a tvaroh byly inokulovány čistými kulturami mikrooganismŧ
Enterococcus faecium a Escherichia coli. V prŧběhu jejich kultivace (3 dny) při 6 °C, 25 °C a 30
°C byly podle norem nebo doporučení stanovovány jejich počty.
Escherichia coli byla kultivována na VRBL (Biokar Diagnostic, France) za 24 hodin při
37 ºC. Enterococcus faecium na COMPASS ENTEROCOCCUS AGAR (Biokar Diagnostic,
France) za 24 hodin při 44 ºC. Dále se u všech vzorkŧ stanovoval celkový počet mikroorganismŧ
na PCA with skimmet milk (Biokar Diagnostic, France) za 72 hod při 30 ºC.
V inokulovaných vzorcích byly stanoveny 3 druhy plynŧ - oxid uhličitý, etan a etylen během
kultivace při teplotě 6 °C, 25 °C a 30 °C. Odběr plynu (1 ml) byl dle metodiky. Enterococcus
faecium nejlépe rostl v kozím mléce, v ostatních substrátech byla od počátku zaznamenána
konstantní hladina bakterie. Při teplotě 25 °C a 30 °C byla v kozím mléce a tvarohu zjištěna
vysoká koncentrace oxidu uhličitého.
U Escherichia coli byla zjištěna výrazná produkce etylenu v kozím tvarohu. Její rŧst byl při
teplotě 25 °C a 30 °C téměř identický, ale produkce etylenu byla při teplotě 30 °C skoro o 2000
nl/l vyšší neţ při teplotě 25 °C.
Klíčová slova: mikroorganismy, mléko, oxid uhličitý, etylen, etan
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SLEDOVÁNÍ ČERSTVOSTI MASA ENZYMOVOU DETEKCÍ
Michaela Petrová, Tereza Škorpilová, Bo-Anne Rohlík, Petr Pipek, Tomáš Potŧček
Ústav konzervace potravin a technologie masa, Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6

ABSTRACT
Nowadays a big demand for proving frozen meat or the range of frozen meat has occurred due
to the necessity of detecting falsification of fresh meat. Thoughtless freezing of meat causes
damage to the meat tissue, which depreciates the quality of meat (the loss of aroma, flavour,
water and other precious compounds) and results into dry and tasteless meat after heat
treatment. To slice meat under industrial conditions a special method is used, when meat is
partly frozen (the surface) and then cut into required slices. This meat is sold as fresh even
though it has been partly frozen. The aim of this work is to determine whether using enzyme
methods, detecting the presence of mitochondrial enzymes (citratesynthase), can proof if the
meat was frozen or not. It was observed that the longer the meat is frozen the bigger the range
of the meat tissue damage is, and the activity of citratsynthase in the exudates is higher. The
activity of citratsynthase enzyme was calculated from the absorbance measured in the meat
exudates, after adding appropriate reagents. Another aspect was observed when partly frozen
meat, stored at chill temperatures, was analysed, according the citratesynthase activity. It is
found that freezing temperatures affect different parts of the meat in various ways, but the
activity of citratesynthase is always increasing. The same was found when the meat was
chilled, the citratesynthase activity also increased during the time, but ling period storage had
an opposite effect. The citratesynthase activity decreased due to its decay.
Key words: citratsynthase, activity, part freezing, thawed meat
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MATERIÁL A METODY
K měření byly pouţity vzorky vepřové pečeně bez kosti, s kostí a vrchní šál kýty. Vzorky
masa byly povrchově zmraţeny výparným teplem dusíku o teplotě -196 °C prŧchodem
tunelovým rychlozmrazovacím zařízením. K měření závislosti aktivity citrátsyntázy na době
zmrazení (tj. době prŧchodu vzorku rychlozmrazovacím zařízením), byly odebrány čerstvé
vzorky, které procházely rychlozmrazovacím zařízením po dobu 0, 9,25, 18,5, 27,75, 37 a
46,25 minut, přičemţ ani v jednom případě nedošlo aţ k úplnému zmrazení vzorku (viz např.
Obr.1 zachycující vzorek plátku pečeně, který procházel mrazícím zařízením 27,75 minuty).
Vzorky skladovány při teplotě 0
°C a rozmrazovány při teplotě +4
°C. Analyzovány byly paralelně
čerstvé
stejného

a

zmrazené

pŧvodu,

které

vzorky
byly

odděleny řezem po prŧchodu
vzorku

mrazícím

zařízením.

Vzorky

exsudátu

odebraných

z obou částí byly proměřovány
první, druhý, pátý, šestý, osmý a
Obr. 1: Pečeně po 27,75 minutovém prŧchodu mrazicím
zařízením

jedenáctý den od doby jejich

prŧchodu rychlozmrazovacím zařízením. Pro přípravu vzorku bylo odebráno 0,5 ml exsudátu,
k němuţ byl přidán bicinový pufr (N,N-bis- (2-hydroxyethyl)-glycin) a celá směs byla
zředěna demineralizovanou vodou 1:9. Vzorky byly vytemperovány na laboratorní teplotu a
do kyvety byl postupně přidán připravený vzorek, DTNB (5,5'-dithio-bis(2-nitrobenzoová)
kyselina), acetyl-CoA a zkušební roztok pro citrátsyntázu. Směs byla promíchána a po 20-ti
sekundové inkubaci vzorku byla měřena absorbance roztoku po dobu 90 sekund v 10-ti
sekundových intervalech (endogenní aktivita roztoku). Poté bylo do kyvety přidáno 50 μl
oxaloctové kyseliny, obsah byl promíchán a po opětovné dvacetisekundové inkubaci byla po
dobu 90 sekund měřena absorbance roztoku s intervaly odečtu 10 sekund. Hodnoty
absorbance sníţené o hodnoty endogenní aktivity byly dosazeny do vzorce a byla vypočtena
katalytická aktivita citrátsyntázy.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Katalytická aktivita citrátsyntázy (KA) se s delší dobou prŧchodu mrazícím zařízením
zvyšuje. Jak lze vidět ze závislosti
uvedené v Obr. 2, jak u čerstvé,

0,035

tak i u zmrazené části to je

0,03

s prodluţující se dobou setrvání

0,025

neţ 50 %. KA je vţdy u čerstvého

zmrazené

U [mmol/ml/min]

v mrazicím zařízení vţdy o více

0,02

0,015

dílu o 50 % niţší neţ u svrchní

0,01

zmraţené části, protoţe vnitřní

0,005

nezmraţená

část

není

tolik

čerstvé

0
0

zmrazením poškozena jako vrchní

9,25

18,5

délka zmrazování [min]

zmrazovaná část. U zmrazené části vzorku, který byl ve zmrazovacím zařízení kratší dobu,
došlo

k menšímu

poškození

buněk

v dŧsledku

zmraţení

Obr.2: Porovnání závislostí aktivit citrátsyntázy na délce
zmrazení pro čerstvou a zmrazenou část vzorku vepřové pečeně

menšího objemu vzorku. Mohlo však dojít také k tomu, ţe se všechna voda po roztátí
nenavázala zpět na své pŧvodní místo, tím došlo ke zředění obsahu citrátsyntázy v uvolněném
exsudátu a poklesu její aktivity v odebraném vzorku. Další roli zde mŧţe hrát také fakt, ţe
díky změně objemu vody po jejím
zamrznutí

0,018

pečeně bez kosti nezmrazená

které
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u vzorku, který byl v mrazícím
Obr.3: Porovnání závislostí aktivit citrátsyntázy na době
zmrazení pro vrchní šál kýty a pečeni bez kosti

zařízení kratší dobu.
V Obr. 3 lze pozorovat

čtyřnásobný nárŧst katalytické aktivity citrátsyntázy u vzorku vrchního šálu kýty a u vzorkŧ
pečeně s kostí i bez kosti, která procházela mrazícím tunelem po dobu 9,25 min. U vrchního
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šálu kýty je rozdíl KA mezi čerstvou a zmrazenou částí pětinásobný, zatímco u pečeně bez
kosti je tento rozdíl pouze přibliţně čtyřnásobný. To mŧţe být zpŧsobeno rozdílnou citlivostí
na mrazící teploty u rŧzných částí jatečně upraveného těla z dŧvodu jejich odlišného
chemického

sloţení

a

anatomického uspořádání. Je zde

9,25 min
0,0160

také vidět, ţe katalytická aktivita
zmraţeného vzorku je rozdílná –
vyšší v případě pečeně přibliţně
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27,75 min
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Obr.4: Závislost katalytické aktivity citrátsyntázy na době
skladování v závislosti na době zmrazování pro pečeni bez kosti

rychlozmrazovacím zařízením zvyšuje.
Z hodnot uvedených v Obr.4 je patrné, ţe katalytická aktivita citrátsyntázy v závislosti na
době skladování vzorku má zvyšující se trend, který je však lépe patrný aţ po delší době
skladování. Při dlouhodobém skladování se však aktivita citrátsyntázy v dŧsledku její
degradace sniţuje. V tomto období však jiţ není nutné maso zmraţené od nezmraţeného
odlišovat, neboť zmrazené maso díky své kratší údrţnosti jiţ vykazuje jiné známky, které jej
činí neprodejným. Po deseti dnech skladování dochází k poklesu hodnoty KA, coţ mŧţe být
zpŧsobeno jejím rozkladem, nebo případnou denaturací či inaktivací přítomnou mikroflórou
nebo autolytickými procesy masa. KA je nejvyšší u vzorkŧ, které byly zmrazovány po delší
dobu, a tedy byla zmraţena velká část jejich objemu. Objem vzorku, který byl zmraţen
ovlivňuje koncentraci enzymu v exsudátu v dŧsledku poškození většího mnoţství buněk.
Tento trend se však projevuje aţ po delší době skladování. U masa, které bylo zmrazováno po
delší dobu má KA s dobou skladování podobný prŧběh, nejvyšší hodnoty byly naměřeny 168
hodin po zmrazení. Zde jiţ počíná rozklad masa a podíl porušených buněk (a tím aktivita
citrátsyntázy) se zvyšuje. Téměř konstantní je závislost KA na době zmrazení po 96 hodinách
skladování. Dochází zde k rovnováze mezi vzrŧstajícím počtem porušených organel a
rozkladem citrátsyntázy s délkou skladování.
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ZÁVĚR
Mrazírenské teploty pŧsobí na kaţdou část jatečně upraveného těla rozdílně, avšak vţdy se
aktivita citrátsyntázy s prodluţující se dobou prŧchodu rychlozmrazovacím zařízením
zvyšuje. Katalytická aktivita citrátsyntázy v závislosti na době skladování vzorku má
zvyšující se trend. Při dlouhodobém skladování se aktivita citrátsyntázy v dŧsledku její
degradace sniţuje. Hodnota katalytické aktivity citrátsyntázy je také u čerstvých vzorkŧ
nenulová a je potřeba na tuto skutečnost brát zřetel. Metoda měření aktivity citrátsyntázy
v exsudátu uvolněném z masa se pro rozlišení masa zmraţeného od masa, které zmrazením
neprošlo, ukazuje jako velmi vhodná a dostatečně citlivá.

PODĚKOVÁNÍ
Výzkum se uskutečnil v rámci projektu MSM6046137305.

SOUHRN
Prokázat zmrazení masa či sledovat jeho rozsah se ukazuje jako potřebné především pro
prŧkaz případného falšování. Nešetrným zmrazením se obvykle maso znehodnotí, vytratí se
z něj chuťové a aromatické látky a voda, výsledkem je jeho mdlá chuť a maso je po tepelném
opracování suché. Při porcování masa se v prŧmyslových podmínkách pouţívá metoda pouze
částečného povrchového namraţení masa, která usnadní řezání a krájení do poţadovaných
tvarŧ a maso je pak dále v trţní síti prodáváno jako čerstvé. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda
lze pomocí detekce aktivity mitochondriálních enzymŧ rozlišit toto čerstvé maso od masa,
které prošlo procesem zmrazení. Bylo sledováno, jak doba po kterou je maso zmrazováno
ovlivní rozsah poškození tkáně a tedy i aktivitu citrátsyntázy v exsudátu částečně povrchově
zmrazovaného vepřového masa, které je vyjádřeno hodnotou katalytické aktivity citrátsyntázy
vypočtené z absorbance naměřené v exsudátu masa po přidání vhodných reagencií. Byl
sledován vliv délky zmrazování v mrazicím zařízení a následného skladování masa při
chladírenských teplotách na aktivitu citrátsyntázy. Mrazírenské teploty pŧsobí na kaţdou část
jatečně upraveného těla rozdílně, avšak vţdy se aktivita citrátsyntázy s prodluţující se dobou
prŧchodu

rychlozmrazovacím

zařízením

zvyšuje.

Katalytická

aktivita

citrátsyntázy

v závislosti na době skladování vzorku má zvyšující se trend. Při dlouhodobém skladování se
aktivita citrátsyntázy v dŧsledku její degradace sniţuje. Hodnota katalytické aktivity
citrátsyntázy je také u čerstvých vzorkŧ nenulová a je potřeba na tuto skutečnost brát zřetel.
Klíčová slova: citratsynthasa, aktivita, částečně zmražené maso, rozmražené maso
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VLIV DOBY ZALEŢENÍ DÍLA NA TEXTURU ŠUNEK
Tomáš Potŧček, Petr Pipek, Bo-Anne Rohlík
Ústav konzervace potravin a technologie masa, Vysoká škola chemicko-technologická,
Technická 3, 166 28 Praha 6
ABSTRACT
Texture of hams is influenced by maturation time, which is connected to the release of myofibrilar
proteins, and salt and phosphates diffusion. This leads to muscle relaxation and the swelling of the
fibres. Thus more links between proteins are created. Under certain changes in the ham technology, it
is possible to make maturation stage shorter or even skip this stage. These changes may lead an
accelerated production and a more efficient usage of the machinery. The impact of maturation time on
the texture of hams was monitored. The texture of the ham was evaluated by the method of
depress and the method of shear force by Warner and Bratzler, using Instron 5544. Longer
maturation time slightly increased the tenderness and strength of the ham, but its effect the texture was
not statistically significant.
Keywords: ham, maturation time, texture
MATERIÁL A METODY
Šunky standardní jakosti vyrobené ze stejného díla se lišily dobou zaleţení díla před naraţením.
Textura šunek se hodnotila na přístroji Instron 5544 (Instron Ltd., Anglie). Byla pouţita
metoda měření síly ve střihu podle Warnera a Bratzlera (rozměry kvádru: šířka 20 mm, výška
15 mm, délka 60 mm) a metoda stlačování válcovitého vzorku o definovaných rozměrech
(výška 15 mm, prŧměr 25 mm) na 20 % pŧvodní výšky [1].
VÝSLEDKY A DISKUSE
Porovnávala se textura šunek v závislosti na době zaleţení díla, tvaru šunky a době skladování. Rozdíl
prŧměrných hodnot sil mezi kulatými a hranatými šunkami, kdy byly převáţně naměřeny vyšší
hodnoty u šunek hranatých (Graf 1 a 2), mŧţe být zpŧsoben rozdílným tlakem při tepelném
opracování a při naráţení. Hranatá šunka je naráţena pod niţším tlakem. Další moţností mŧţe
být odlišné uloţení šunek na udírenské vozíky. Kulatá šunka volně visí, hranatá šunka je
pokládána do forem, kde na dílo pŧsobí stálý tlak. Tento tlak je zpŧsoben jak dotaţením
šroubu ve věţi, tak i vzájemným pŧsobením šunek. Oproti tomu tlak pŧsobící na dílo kulaté
šunky závisí na pruţnosti střeva a mŧţe být niţší.
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Rŧst síly ve střihu s dobou zaleţení díla (Graf 2) mŧţe být zpŧsoben delším bobtnáním
bílkovin a dokonalejší a rovnoměrnější difusí láku (soli a fosfátŧ) do svaloviny. Tyto dva děje
zpŧsobují větší uvolnění svalŧ, které má za následek rovnoměrnější imobilizaci vody.
Bílkoviny by tak měly vytvořit pevnější vazbu mezi jednotlivými kusy svaloviny po tepelném
opracování a minimalizovat tvorbu dutinek.
Graf 1: Vliv tvaru šunky, doby zaležení a doby skladování - stlačování.

S delší dobou skladování se zvyšovala síla ve střihu (Graf 2). Tento prŧběh mŧţe mít příčinu
v uvolňování vody ze struktury šunky během skladování. Tato uvolněná voda difundovala
pod obal šunky a při nakrojení volně vytékala. Uvolňování vody mŧţe zpŧsobit následné větší
přiblíţení vláken ve vzorku a větší zaklesnutí bílkovinných vláken do sebe.
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Graf 2: Vliv tvaru šunky, doby zaležení a doby skladování na sílu ve střihu podle Warnera a Bratzlera.

Prŧměrné hodnoty znázorněné v Grafech 1 a 2 nemají podobné tendence jak v rámci doby
zaleţení díla tak ani v rámci doby skladování a tvaru. Tudíţ nelze s určitostí říci, ţe doba
zaleţení díla má významný vliv na texturu šunek. Tento výsledek a závěr je podobný závěrŧm
autorŧ článkŧ [2, 3, 4], kde autoři uvádějí, ţe doba zaleţení díla mŧţe být zkrácena
s minimálním vlivem na texturu šunek.
ZÁVĚR
Doba zaleţení díla, tvar a doba skladování výrobku neměly jednoznačný vliv na pevnost šunek.
Prŧběhy hodnot se porovnáním obou metod měření textury od sebe lišily.
PODĚKOVÁNÍ
Výzkum se uskutečnil v rámci projektu MSM6046137305 a ve spolupráci s firmou Masný
prŧmysl Krásno, a.s., kde byly připraveny vzorky masných výrobkŧ.

SOUHRN
Textura šunek je ovlivněna dobou zaleţení díla, kdy dochází k uvolňování myofibrilárních
bílkovin, difuzi soli a fosfátŧ, coţ má za následek uvolnění svalŧ a bobtnání vláken, vzniká
tak více vazeb mezi bílkovinami. Je moţné za určitých změn v technologii tuto fázi zkrátit
nebo úplně vynechat, coţ by vedlo k urychlení výroby a efektivnějšímu vyuţití strojního
zařízení.
3. 3. 2011

227

MENDELU

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

Byl sledován vliv doby zaleţení díla na texturu šunek. Textura se hodnotila na přístroji
Instron 5544 měřením síly ve střihu podle Warnera a Bratzlera a metodou stlačování válečku
na 20 % pŧvodní výšky.
S delší dobou zaleţení díla nepatrně rostla křehkost a pevnost šunek, avšak tento vliv nebyl,
porovnáním výsledkŧ obou pouţitých metod, stejný.
Klíčová slova: dušená šunka, doba zaležení, textura
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STABILITA BARVY NÁKROJE ŠUNEK V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ
ZALEŢENÍ DÍLA
Tomáš Potŧček, Bo-Anne Rohlík, Petr Pipek
Ústav konzervace potravin a technologie masa, Vysoká škola chemicko-technologická,
Technická 3, 166 28 Praha 6

ABSTRACT
The colour stability of sliced ham is influenced by the maturation time, during which a complex
reaction between heam and nitrites occurs, leading to the formation of nitroxymyoglobin. In order to
increase the production capacity, the effect of reducing the maturation time compared to the standard
maturation time was examined. For the verification of this option, the influence of maturation time on
the stability of colour was studied. The slices of ham were exposed to light and to darkness to simulate
different storage conditions. Colour samples have been evaluated by video image analysis (NISElements AR 2.30 pm) and reflective spectrophotometry (Minolta CM2600d). Values redness a*were
rapidly decreasing when samples were exposed to light. On the other hand, longer maturation time had
a positive effect on the colour stability, so as the duration of storage. In the case of ham slices not
exposed to light, no significant colour differences were observed.
Keywords: ham, maturation time, VIA, colour stability, a*
MATERIÁL A METODY
Šunky standardní jakosti vyrobené ze stejného díla se lišily pouze dobou zaleţení před naraţením do
střev. Barva šunek byla hodnocena reflexní spektrofotometrií (Minolta CM2600d) a analýzou
obrazu, kdy byly vzorky šunek snímány scannerem HP scanjet 5470c Photo Scanner a barva byla
hodnocena pomocí programu NIS-Elements AR 2.30.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Byla měřena a porovnávána stabilita barvy vzorkŧ exponovaných na světle a ve tmě při teplotě 4 °C.
Reflexní spektrofotometrie
Pokles souřadnice červené barvy a* v prŧběhu expozice na světle (Grafy 1 aţ 4) je zpŧsoben
nízkou stabilitou nitroxyhemochromu na světle.
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Graf 1: Vliv doby zaleţení
na změny barvy v prŧběhu
expozice čerstvého řezu na
světle při 4 °C – 5 dnŧ
skladování, kulatá šunka.
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Graf 2: Vliv doby zaleţení
na změny barvy v prŧběhu
expozice čerstvého řezu na
světle při 4 °C – 60 dnŧ
skladování, kulatá šunka.

15

30

45

60

doba expozice na světle [min]

Graf 3: Vliv doby zaleţení
na změny barvy v prŧběhu
expozice čerstvého řezu na
světle při 4 °C – 5 dnŧ
skladování, hranatá šunka.

Porovnání poklesu souřadnice a* (Grafy 1, 3 a 2, 4) u
kulatých a hranatých šunek poukazuje na větší stabilitu barvy
0
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kulatých šunek. Tento rozdíl stability barvy mŧţe být
zpŧsoben rozdílným prŧběhem tepelného opracování, kdy
dochází k vytvoření rŧţového barviva nitroxyhemochromu.
Rozsah této reakce závisí na době a teplotě záhřevu.

8

a*

Během pasterace dochází u hranaté šunky k pomalejšímu
nárŧstu teplot v jádře. Tím je pozitivně prodlouţena doba
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vybarvovací fáze (40 – 50 °C) tepelného opracování. Naopak
pomalejší pokles teplot během chlazení mŧţe pŧsobit
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Graf 4: Vliv doby zaleţení
na změny barvy v prŧběhu
expozice čerstvého řezu na
světle při 4 °C – 60 dnŧ
skladování, hranatá šunka.

negativně na stabilitu barvy hranaté šunky. Rozdíly v
teplotách jádra jsou zpŧsobeny přestupem tepla přes nerezové
formy pouţívaných pro hranaté šunky.
Rozdílná počáteční hodnota souřadnice a* a větší stabilita
barvy s delší dobou zaleţení díla (Grafy 1 a 3) mohou mít
svŧj pŧvod v redukci metmyoglobinu. S delší dobou zaleţení

díla tak stihne vzniknout více molekul nitroxymyoglobinu a barva šunky v prŧběhu expozice
na světle bude stabilnější [1].
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Během skladování ve tmě (data nejsou součástí textu) nebyly zaznamenány významné změny
barvy.
Analýza obrazu

0

0

0

9

9

9

12

12

12

8

8

8

a*

a*

a*
7

6

0

15

30

45

60

7

7

6

6

0

doba expozice na světle [min]

Graf 5: Vliv doby zaleţení
na změny barvy v prŧběhu
expozice čerstvého řezu na
světle při 4 °C – 5 dnŧ
skladování, kulatá šunka.
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Graf 6: Vliv doby zaleţení
na změny barvy v prŧběhu
expozice čerstvého řezu na
světle při 4 °C – 60 dnŧ
skladování, kulatá šunka.

Graf 7: Vliv doby zaleţení
na změny barvy v prŧběhu
expozice čerstvého řezu na
světle při 4 °C – 5 dnŧ
skladování, hranatá šunka.

Data zjištěná analýzou obrazu také ukázala na podobný pokles
souřadnice pro červenou barvu a* v prŧběhu expozice na
0

světle (Graf 5 aţ 8).
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V prŧběhu expozice (Grafy 5 a 8) dochází k niţším poklesŧm
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dobou zaleţení díla, kdy proběhne více reakcí hemových

Graf 8: Vliv doby zaleţení
na změny barvy v prŧběhu
expozice čerstvého řezu na
světle při 4 °C – 60 dnŧ
skladování, hranatá šunka.
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urychlit pouze zvýšením teploty v prŧběhu tumblování nebo zvýšením intenzity tumblování.
Jelikoţ vzorky byly připraveny ze stejně tumblované partie díla, měla by mít pouze doba
zaleţení díla pozitivní vliv na barvu šunky. Toto tvrzení podporují i výše uvedené výsledky.
Vliv tvaru šunky na stabilitu barvy při expozici na světle není na základě závislostí v grafech
jednoznačný.
Během skladování ve tmě (data nejsou součástí textu) nebyly zaznamenány významné změny
barvy.
ZÁVĚR
Doba zaleţení díla má pozitivní vliv na stabilitu barvy vzorkŧ exponovaných na světle. U
vzorkŧ skladovaných ve tmě nebyl pozorován ţádný významný rozdíl.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla v rámci projektu MSM6046137305 a ve spolupráci s firmou Masný prŧmysl
Krásno, a.s., kde byly připraveny vzorky masných výrobkŧ.

SOUHRN
Stabilita barvy nákroje šunky je ovlivněna dobou zaleţení díla. V prŧběhu zaleţení díla
dochází

ke

komplexu reakcí

mezi

hemovými

barvivy

a

dusitany

za

vzniku

nitroxymyoglobinu, avšak kvŧli zvýšení výkonnosti výroby byl zkoumán vliv zkrácení doby
zaleţení díla oproti standardnímu postupu.
Pro ověření této moţnosti byl porovnán vliv doby zaleţení díla na stabilitu barvy nákroje
šunky exponovaného na světle a ve tmě. Barva vzorkŧ byla hodnocena pomocí analýzy
obrazu (program NIS-Elements AR 2.30) a reflexní spektrofotometrie (Minolta CM2600d).
V prŧběhu expozice nákrojŧ na světle docházelo u všech vzorkŧ k hlubokému poklesu
souřadnice pro červenou barvu a*. Delší doba zaleţení díla měla pozitivní vliv na stabilitu
barvy. Podobný vliv na barvu šunek měla i doba skladování vzorkŧ. Oproti tomu u nákrojŧ
šunek exponovaných ve tmě nedocházelo k významným rozdílŧm.
Klíčová slova: dušená šunka, doba zaležení díla, analýza obrazu, stabilita barvy, a*
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ABSTRACT
The aim of this study was to analyze 14 randomly selected samples of honey from the market
of specialized shops in the center Brno. In the samples following properties were analysed:
hydroxymethylfurfural

content

(HMF),

diastase

activity,

electric

conductivity,

mellisopalynology and labelling of samples. The HMF content ranged from 1.76 to 85.25
mg·kg-1 and diastase activity ranged from 3.5 to 19.7 °Schadeho. There was confirmed
correlation between HMF content and diastate activity r = – 0.84 (P < 0.001). There were
found samples not complaying with legislative requirements as follows: maximum HMF
content, (21 %), minimum diastase activity (21 %) and correct labelling of botanical and
geografical origin (79 and 21 % respectively). These results are discussed in relation to the
lack of adaptation of European legislation laying down rules for the labelling of honey and
also in relation to the outstanding quality of honey from specialized shops, where the
consumer is reasonable to expect only the highest quality. Without a proper definition of the
honey types (floral, honeydew and blend = floral-honeydew) and legislative definition of the
adjective meaning "forest honey" can not create a sufficiently effective framework for
consumer protection.
Keywords: honey, classification, verification, labbeling, HMF, diastasa, electric conductivity
MATERIÁL A METODY
Předmětem analýzy bylo 14 náhodně vybraných vzorkŧ medŧ ze specializovaných prodejen
v centru Brna (včelařské prodejny, prodejny zdravé výţivy a prodej na specializovaných
stáncích). U vzorkŧ bylo provedeno stanovení těchto fyzikálně-chemických parametrŧ:
elektrická vodivost (dále jen „vodivost), aktivita diastasy a obsah hydroxymethylfurfuralu (5
– hydroxymethyl – 2 – furaldehyd, dále jen „HMF―) a to dle Harmonizovaných metod
Evropské komise pro med (Bogdanov et al., 1997) v laboratořích Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno.
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Aktivita diastasy byla stanovena na spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 11 (Perkin
Elmer, Německo) a vyhodnocena programem firmy Marpersoft. Podmínky: teplota vodní
lázně 40 °C, šířka kyvety 1 cm a detekce při vlnové délce 660 nm. Jednotky diastatické
aktivity, Goethovy jednotky, jsou definovány jako mnoţství enzymu, které mŧţe konvertovat
0,01 g škrobu za 1 h při 40 °C a za podmínek testu.
Obsah HMF ve vzorcích medu byla stanovena pomocí kapalinového chromatografu Alliance
2695 s PDA detektorem 2996 (Waters, USA). Podmínky separace: kolona ZORBAX Eclipse
XDB-C18, 4,6 × 150 mm, 5 µm; teplota 35 °C; mobilní fáze voda (A) : methanol (B) = 90 :
10; prŧtok mobilní fáze 1,0 ml.min-1; objem nástřiku 20 µl; detekce v UV oblasti při vlnové
délce 285 nm.
Elektrická vodivost byla stanovena na konduktometru Inolab Cond 730 (WTW Německo).
Elektrická vodivost je dŧleţitý fyzikální parametr pro rutinní stanovení typu medu: květový,
medovicový či směs obou, tzv. květovomedovicový (Kaškonienė et al., 2010; Mateo &
Bosch, 1998).
Mikroskopická analýza byla provedena dle harmonizovaných metod Ohe et al. (2004).
Kvantitativní pylová analýza byla upravena v podmínkách včelařské laboratoře na Mendelově
univerzitě v Brně; med bez odstřeďování byl filtrován přes mikrobiologický filtr s póry 2,5
prŧměrem filtrační
soupravy 30 mm. Kvalitativní pylová analýza byla řešena: určením druhu, rodu nebo jen
sběrné skupiny pylových zrn; stanovením počtu pylových zrn přesně procenticky (pro květové
druhové medy) anebo přibliţně (pro ostatní medy) jako převládající, doprovodný a nebo
výskyt pylového zrna ojedinělý. Byla sledována případná přítomnost pylových zrn
nepŧvodních druhŧ rostlin v ČR. Geografický pŧvod byl pouze ověřován a nikoliv určován.
Medovicové prvky byly sledovány subjektivně dle jejich početnosti a typičnosti
mikroskopického obrazu. Byly buď velmi početné /+++/, vyskytující se /++/, málo početné
/+/, ojedinělé /o/ a nebo chyběly /-/. Mikroskopické kvalitativní preparáty jsou uloţeny ve
sbírce včelařského oddělení na MENDELU. Analyzované vzorky medŧ jsou uloţeny ve
sbírce obou pracovišť.
Kontrola správnosti označování medu byla provedena s ohledem na ustanovení § 9
Vyhlášky č. 76/2003 Sb. Povinné a doplňkové údaje na etiketě byly porovnávány s výsledkem
elektrické vodivosti a mikroskopické analýzy:
a) povinné označení typu medu dle odst. 1, písm. a), srovnáno s výsledkem vodivosti;
b) povinné označení země pŧvodu medu dle odst. 1, písm. b), srovnáno s výsledkem
mikroskopické analýzy;
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c) nepovinné označení regionálního pŧvodu dle odst. 2, písm. a), srovnáno s výsledkem
mikroskopické analýzy;
d) nepovinné označení specifikace botanického pŧvodu medu dle odst. 2, písm. b) a c),
srovnáno s výsledkem mikroskopické analýzy;
e) nepovinné vyznačení splnění specifických kritérií jakosti medu dle odst. 2, písm. d), jen
jeden vzorek srovnaný s výsledkem mikroskopické analýzy.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Obsahy HMF byly zjištěny v rozmezí 1,76–85,25 mg·kg-1. Aktivity diastasy se pohybovaly
v rozmezí 3,5–19,7 °Schadeho (Graf 1).
Graf 1: Obsah HMF a aktivita diastasy u jednotlivých vzorkŧ s vyznačením limitŧ

Mezi obsahem HMF a aktivitou diastasy byl regresní analýzou prokázán prŧkazný silný
záporný korelační vztah (Graf 2), r = -0,84 (P<0,001). Zvýšení obsahu HMF o 1 mg·kg-1 dle
výsledkŧ regresní analýzy zpŧsobil změnu aktivity diastasy o b yx = -0,1648 °Schadeho. Ve
zkoumaném souboru vzorkŧ byly vzorky jak velmi kvalitní (HMF < 10 mg·kg-1), tak i vzorky
jednoznačně porušené tepelným vyšším aţ nadměrným ošetřením (Graf 1). Celkem 3 vzorky
(21 %) nesplnily max. limit pro obsah HMF, a to max. 40 mg·kg-1, a minimální limit pro
aktivitu diastasy, a to 8 °Schadeho, obojí dle vyhlášky č. 76/2003 Sb.. Limit daný Podnikovou
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normou (2002), a to max. 20 mg·kg-1, pak navíc k tomu nesplnily další 2 vzorky, celkem tedy
nevyhovělo 5 (36 %) vzorkŧ ze zkoumaného souboru.
Graf 2: Regresní analýza obsahu HMF a aktivity diastasy.
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Obsah HMF a aktivita diastasy jsou parametry indikující potenciální sníţení biologických
účinkŧ medu v dŧsledku jeho nešetrného zpracování (Bogdanov, 1997). Například nešetrné
tepelné ošetření je jedním z významných vlivŧ pŧsobících na zvýšení obsah HMF v medu a
sníţení aktivity diastasy. Vysoký obsah HMF nemusí být nutně vţdy predikčním ukazatelem,
tzn. ve výjimečných případech, pro nízkou aktivitu diastasy. Ramírez et al. (2000) uvádějí, ţe
záleţí na druhu medu, počáteční hodnotě aktivity diastasy a zdravotním stavu včelstva. V
medu jsou příznivé podmínky pro vznik HMF: vysoká koncentrace sacharidŧ (především
hexos), niţší hodnota pH, přítomnost organických kyselin a nízká vodní aktivita (Kalábová,
2006). Diastasa je enzym štěpící škrob. Její aktivita je definována jako mnoţství enzymu,
které je schopno konvertovat 0,01 g škrobu za 1 hodinu při 40 °C. Aktivita medné diastasy je
nejvyšší při 40–65 °C a je vyjadřována diastasovým číslem v Goethových nebo Schadeho
jednotkách a vztaţena na 1 g medu (Vorlová el al., 2002). I kdyţ ve specializovaných
prodejnách lze předpokládat zboţí vyšší neţ prŧměrné kvality, v Brně to dle zkoumaného
výběru neplatilo absolutně. Na druhou stranu je třeba říci, ţe značná část vzorkŧ byla
skutečně vysoké srovnatelné kvality s kvalitou medu přímo od včelařŧ, která je tradičně dosti
vysoká, při porovnání s kvalitou medu v super/ hypermarketech, která bývá naopak značně
nedostatečná (Vorlová a Přidal, 2002).
Závaţné kvalitativní nedostatky byly zjištěny pouze u vzorkŧ č. 437, 438 a 439. Tyto a jim
podobné vzorky byly k dostání také v běţné (ne specializované) trţní síti Brna. Jedním
z dŧvodu mŧţe být skutečnost, ţe v období května a června a vlastně i zbytek sezony 2010
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byl charakteristický nedostatkem medu nejen u nás, ale téměř v celé Evropě. Majitelé a
provozovatelé specializovaných prodejen se tak mohli nouzově uchýlit k nákupu medu od
prodejcŧ či zpracovatelŧ, kteří kvalitou svých výrobkŧ zŧstávají hluboko dole pod
očekávanou kvalitou výrobkŧ ve specializovaných prodejnách.
Elektrická vodivost a správnost označování medu je vyznačena v Tab. 1. Údaje etikety
jsou srovnány s výsledky rozboru medu vodivost medu a jeho mikroskopický obraz. Vzorky
medŧ, které byly označeny v rozporu s vyhláškou, jsou označeny za číslem vzorku
hvězdičkou (*). Konkrétní nedostatek v označení je uveden v řádku podtrţeným tučným
písmem. Ze 14 zkoušených vzorkŧ vyhověly bez výhrad jen 3 vzorky (21 %). Nejčastějším
nedostatkem při označování medu v prodejnách je neoznačení typu medu. Takto bylo
uvedeno pouze u 5 vzorkŧ (36 %), a to správně.
Výrobci mají tendenci totiţ tato označení nahrazovat alternativami, které zákon připouští aţ
na druhém místě jako údaj nepovinný, tzv. doplňující údaje (§ 9, odst. 2), (Přidal, nepublik.
údaje, 2004–2010). Proto se velmi často pouţívají slova, jako jsou např. „luční―, „horský― či
dokonce „lesní―. Spotřebitel však nemŧţe z těchto názvŧ zjistit, o jaký typ medu jde. Tato
chybovost pramení z neurčitosti evropské legislativy, která při označovaní zcela opomíjí
existenci medŧ květovomedovicových, které vedle květových a medovicových vznikají jako
přírodní směsi obou při souběţném výskytu obou typŧ snŧšek (Přidal, 2005). Prodejci se pak
podbízejí laickými názvy „lesní― s tím, ţe spotřebitel jej povaţuje za alternativní k
„medovicový―. Skutečnost, ţe i med vzorku 444 má být dle legislativy označen za květový, a
přitom jde o med s vysokým podílem medovice (významná přítomnost medovicových prvkŧ a
elektrická vodivost téměř 80 mS·m-1), je v Tab. 1 vyznačena navrhovaným správným
označením „květovomedovicový― (podobně vzorky 446 a 449). Například u vzorku 449 je na
etiketě uveden protimluv „květový – lesní―, se kterým se dnes na etiketách medŧ často
setkáváme.
Dle výsledkŧ mikroskopické analýzy lze dále konstatovat, ţe u 5 vzorkŧ (36 %) byl zjištěn
nesprávný zpŧsob označení druhu medu dle specifického botanického pŧvodu a u 3 vzorkŧ
(21 %) chyběl nebo byl nesprávně uvedený geografický pŧvod. Mikroskopie vzorku č. 437
poukazuje na moţnost umělého dobarvení medu (další analýza nezbytná pro ověření
podezření). Vzorek č. 441 je medem svazenkovým z vyšších poloh – s převahou nektaru ze
svazenky a přítomností menšího mnoţství medovicových prvkŧ. To se také projevuje na
mírně zvýšené vodivosti (46,5 mS.m-1).
Svazenkové medy spolu s jinými letními druhy květových medŧ (např. vřesovými,
břečťanovými, lipovými aj.) jsou příklady medŧ, které vytvářejí dva podtypy. Pakliţe vznikají
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v níţinách bez moţnosti medovicové snŧšky, pro svazenkový například jiţní Morava, pak
jejich mikroskopický obraz je typicky květový (Přidal nepublik. údaje, 1999–2010). Kdyţ ale
vznikají ve vyšších polohách, častou příměsí je medovice a ta zvýší elektrickou vodivost
medu někdy i přes 50 mS·m-1. Při označení takového medu je logicky opodstatněné uvaţovat
o vyznačení směsi „květovomedovicový― a vyznačením pŧvodu nektaru „svazenkový―.
Taková informace je totiţ komplexní. Tato otázka je nastolena, ale nezodpovězena (Oddo &
Piro, 2004).

etiketa
437*
438*
439*
440*
441*
442*
443*
444*
445*
446*
447
448
449
450*

11,50
11,00
15,30
26,10
46,50
34,00
27,40
79,20
53,60
78,30
44,60
96,20
69,50
11,60

chybí
květový
květový
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí
chybí
květový
medovicový
květový
chybí

skutečnost/
vodivost
květový
květový
květový
květový
květový
květový
květový
květový
květový
květový
květový
medovicový
květový
květový

doplňující údaje
dle § 9, odst. 2, písm. b) a c)

etiketa
lipový
pohankový
chybí
svazenkový
malinový
pampeliška
smíšený
akátový

skutečnost/
mikroskopie
smíšený
smíšený
smíšený
řepkový
svazenkový
smíšený
smíšený
květovomedovicový
smíšený
květovomedovicový
smíšený
medovicový
květovomedovicový
akátový

etiketa
lesní, horský
luční
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
-

doplňující údaje
dle § 9, odst. 2, písm. d)

typ medu
dle § 9, odst. 1, písm. a)

doplňující údaje
dle § 9, odst. 2, písm. a)

el. vodivost
-1
[mS.m ]

č. vzorku

Tabulka 1: Označování medu dle § 9 Vyhlášky č. 76/2003 Sb.

země původu
dle § 9, odst. 1, písm. b)

etiketa etiketa
BIO
-

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
chybí

skutečnost/
mikroskopie
z ES a mimo ES
CZ nelze vyloučit
z ES a možná i mimo ES
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit
CZ nelze vyloučit

Výsledky mikroskopické analýzy jsou uvedeny v Tab. 2 tak, aby bylo moţné u druhových
medŧ posoudit spektrum pylových zrn (PZ) procentuálně a přepočtem i absolutně, a to
především pro vzorky 440, 441 a 450, které jsou medy druhovými s procentuálním podílem
PZ daného druhu rostliny, z níţ podíl nektaru v medu převládá.
Vzorek 450 je výrazně druhový květový akátový med. Podíl PZ akátu činí 427 PZ v 1 g
medu, coţ odpovídá obvyklému podílu v druhových akátových medech. Celkový počet PZ je
zvýšen kvŧli příměsi nektaru (cca 10 %) z řepky a vrb. Naprosto neobvyklý je rekordní obsah
PZ ochmetu opadavého (Loranthus europaeus). Byl zaznamenán poněkud zvýšený obsah PZ
krušiny olšové (Frangula alnus).
Vzorek 440 zcela odpovídá typickému spektru pro řepkové medy. Příměs (cca 20 %) PZ
předjarních druhŧ rostlin (Salix sp. či Rosaceae typ FRUIT) je přirozená.
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Vzorek 441 jak bylo uvedeno výše, je svazenkovým medem s částečným podílem medovice.
Přes 4000 PZ svazenky v 1 g medu je však s ohledem na pŧvod z vyšších poloh dostatečný
pro určení jako med s převládajícím podílem svazenkového nektaru v medu. Dle výše
navrhované koncepce by tento med měl být označen komplexně jako „květovomedovicový –
svazenkový―. S tím souvisí také vyznačení přítomnosti medovicových prvkŧ u tohoto i jiných
vzorkŧ medŧ. Mikroskopický obraz některých medŧ s vyšším podílem medovice byl dokonce
charakteristický aţ na hranici pro medovicové medy.
Mikroskopický obraz vzorku 447 byl neobvyklý. Ve vzorku byly zjištěny druhy PZ
v nezanedbatelném počtu jak časně jarní a tak současně i pozdně letní (např. Salix spp. a Tilia
spp.) a to včetně střední přítomnosti medovicových prvkŧ. Kvalitativní údaje obsahu HMF a
aktivitě diastasy byly na vysoké úrovni.

č. vzorku

Tabulka 2: Výsledky mikroskopické a pylové analýzy.
Mikroskopická analýza
počet
pylových zrn
v 1 g medu

437
438
439
440
441

2 584
1 857
3 290
11 917

pylová zrna
dominantní
Brassicaceae B a S

medovicové prvky
doprovodná

Salix

Brassicaceae B (> 70%)
Brassicaceae B (> 80%)

Sinapis

Brassicaceae B (> 80%)

Salix (< 10 %)
Rosaceae FRUIT (< 15 %)
Rosaceae FRUIT

8 671 Brassicaceae B (< 30 %)

shluky
++
+
+
-

části těl
poznámka
hub a řas
atypické hnědé skvrny
o
MP typické pro subtropy
o
MP typické pro subtropy
o
typické pro květovomedovicové medy

++

+

Rubus (< 1 %)

+

o

Salix (< 1 %)

o

o

Phacelia (< 10 %)
Fabaceae (< 10 %)
Salix (< 5 %)
ostatní (< 10 %)
Trifolium (< 10 %)
Tilia (< 3 %)
Trifolium, Tilia, Salix, Apiaceae,
Cirsium, Lotus, Sinapis, Rubus,
Rosaceae F, Frangula, Robinia,
Phacelia

++

++

+

-

++

+++

++

++

Sinapis, Rubus, Centaurea cyanea,
Trifolim repens

+++

+++

MP typické pro medovicové medy

Sinapis, Rubus, Rosaceae F, Tilia,
Trifolim repens, Viola, Rosa

+++

+++

MP početně typické i pro medovicové
medy

-

(o)

výrazně druhový med akátový s náadnou
početností Frangula a Loranthus

Phacelia (> 50 %)

442

3 097 Brassicaceae B (> 50 %)
Salix (< 15 %)

443

5 899 Brassicaceae B (80-90 %)
Rosaceae F (< 10 %)
Brassicaceae B (> 60%)

444

3 859

445

6 603 Brassicaceae B (< 70 %)

446

3 776

447

7 214

Rosaceae F (< 20 %)
Brassicaceae B (> 60 %)
Phacelia (< 25 %)
Brassicaceae B (> 80%)

448

4 321 Brassicaceae B (> 60 %)
Phacelia (< 20 %)

449

6 388 Brassicaceae B (> 70 %)
Phacelia (< 20 %)

450

3 090 Brassicaceae B (52,1 %)
Robinia (< 18,5 %)
Loranthus europ. (17,2 %)

Salix (6,3 %)
Frangula, Alnus, Vicia
(< 1%)

MP početně typické i pro medovicové
medy
pylově značně diverzitní - jarní i letní
druhy společně poukazují na míchání či
vytáčení až v létě - extenzivní způsob
chovu

Tento mikroskopický obraz lze povaţovat za specifický pro medy, které vznikly jako směs
medŧ z rŧzného období roku aţ následně při jeho zpracování smícháním. Avšak v tomto
případě toto mohlo vzniknout také přirozenou cestou, kdyţ na etiketě byl uveden název BIO,
jako doplňující údaj ve smyslu § 9, odst. 2, písm. d) vyhlášky 76/2003 Sb., jako specifické
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kritérium kvality, s následujícím popisem: „Med splňuje náročné požadavky na BIO med:
stanoviště včelstev musí být v dostatečné vzdálenosti od průmyslových oblastí, silnic a
zemědělských kultur. Při léčení je zakázáno používat antibiotika a chemické prostředky. Pro
přikrmování včelstev je povolen jen vlastní med nebo cukerný sirup z ekologické produkce.“
Pakliţe je med získáván v reţimu Bio, lze očekávat extenzivní postupy, které mohou
v dŧsledku znamenat i vytáčení medu jen jednou ročně aţ na konci sezony. Dojde tak
přirozenou cestou ke vzniku směsi, které dříve, v dobách extenzivního včelaření, byly běţně
získávaným typem medu nejen na území ČR. Vznik přirozený a umělý zatím neumíme
rozlišit. Jsme však na začátku takových studií srovnávání mikroskopických obrazŧ takových
medŧ a není vyloučeno, ţe najdeme pomocné markery. Na druhou stranu je třeba zdŧraznit
vysokou početnost PZ Brassicaceae typ B, které z větší části mohou pocházet z porostŧ
kultury řepky (Brassica spp.) ošetřovaných pesticidy. Otázka bioprodukce v chovu včel je
stále dosti diskutabilní.
Ve dvou případech (vzorky 437 a 439) byl zjištěn chybně vyznačený geografický pŧvod.
Namísto CZ šlo u těchto medŧ o medy z ES a (moţná i) mimo ES. U vzorku toto označení
dokonce zcela chybělo. Vzorek 438 byl také podezřelý jiným pŧvodem, ale nepodařilo se to
prokázat jednoznačně.
Problematika nekomplexnosti evropských směrnic pro hodnocení medu je připomínána i
v jiných členských zemích (Dustmann, 2002). Podniková norma Českého svazu včelařŧ, o. s.,
uvádí, ţe medovicový med lze ochrannou známkou Český med označit jen tehdy, pokud
vykazuje před i po inverzi kladnou polarizaci (Podniková norma, 2003). Tím se snaţí nepřímo
poukazovat na skutečnost, ţe med s vodivostí nad 80 mS·m-1 nemusí být vţdy nutně tím
skutečně medovicovým a medy na této hranici často spadají právě do kategorie
květovomedovicových, které se od medovicových ještě dosti odlišují jak v chuti tak i dalších
vlastnostech. Evropská legislativa, která klade pouze jednu hranici mezi druhy medŧ, musí
být vţdy v konfliktu se skutečností.
ZÁVĚR
Ve zkoumaném souboru 14 vzorkŧ medu ze specializovaných obchodŧ ve středu Brna byla
zjištěna převaţující střední aţ velmi vysoká kvalita. U několika vzorkŧ nebyly splněny
poţadavky na kvalitu. U zkoumaného souboru vzorkŧ byla zjištěna vysoká závislost mezi
obsahem HMF a aktivitou diastasy.
Mikroskopická analýza zkoumaných prokázala nesprávné označení botanického pŧvodu
medŧ a geografického označení. Je tak potřebnou součástí při hodnocení a zkoušení medŧ.
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Její výsledky poukazují na potřebu jistých legislativních úprav majících zpřesnit
informovanost spotřebitele. Současně s tím je zřejmé, ţe kategorie medŧ lze ostře oddělovat
s jistými obtíţemi, přes které se lze přenést víceparametrovým hodnocením.
Při kontrole správnosti označování pouhých 14 vzorkŧ medŧ z trţní sítě specializovaných
prodejen Brna bylo moţné zřetelně prokázat, ţe odborný výraz „medovicový― bez legislativní
specifikace slova „lesní― a legislativou ignorovaná kategorie medŧ „květovomedovicových―
nemŧţe účinně zabránit nesprávnosti, nejednotnosti a jisté nekalosti prodejcŧ při označování
medu, kdyţ medovicové medy jsou prodávány za ceny značně vyšší. Účinnost legislativní
ochrany spotřebitele a s tím související správnost při označování medu proto zŧstává
nedostatečnou.
Výsledky naznačují, ţe spotřebitel se nemŧţe zcela spoléhat na to, ţe ve specializovaných
prodejnách nakoupí vţdy med řádně označený a co nejvyšší kvality, i kdyţ ve většině
ostatních případŧ bylo lze v takových prodejnách zajistit vzorky s vysokou nebo nejméně
střední kvalitou dle normovaných poţadavkŧ.
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SOUHRN
Cílem studie bylo provést rozbor 14 náhodně vybraných vzorkŧ medu z trţní sítě
specializovaných prodejen v centru Brna. Byly sledovány tyto vlastnosti zkoumaných vzorkŧ:
obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), aktivita diastasy, elektrická vodivost, mikroskopický
rozbor a s tím související označování vzorkŧ. Obsah HMF se pohyboval v rozmezí 1,76–
85,25 mg·kg-1 a aktivita diastasy 3,5–19,7 °Schadeho. Mezi obsahem HMF a aktivitou
diastasy byl prokázán korelační vztah r = – 0,84 (P<0,001). Byly zjištěny vzorky nesplňující
legislativní poţadavky na: maximální obsah HMF (21 %), minimální aktivitu diastasy (21 %)
a správnost označování botanického (79 %) a geografického pŧvodu (21 %). Výsledky jsou
diskutovány ve vztahu k nedostatečné úpravě evropské legislativy určující pravidla pro
označování medu a také ve vztahu k nevyrovnané kvalitě medu ze specializovaných prodejen,
kde spotřebitel logicky očekává výhradně kvalitu nejvyšší. Bez náleţitého definování typŧ
medŧ (květových, medovicových a květovomedovicových a legislativní definice slova
„lesní―, nelze vytvořit dostatečně účinný rámec pro ochranu spotřebitele.
Klíčová slova: med, hodnocení, zkoušení, označování, HMF, diastasa, elektrická vodivost
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MIKROBIÁLNÍ

KONTAMINACE

VĚNEČKŦ

V ZÁVISLOSTI

NA SKLADOVACÍ TEPLOTĚ
Jitka Přichystalová, Libor Kalhotka
Ústav agrochemie, pŧdoznalství, mikrobiologie a výţivy rostlin, AF, MENDELU,
Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Custard puffs are favorite pastries which is very susceptible to inconvenient storage. Wrong
manipulation might infract wholesomeness. With a regard to high percentage of water and
nutrients, custard puffs represent convenient environment for microorganism growth. One of
the most redoubtable pathogen is Staphylococcus aureus which might occur in pastries and
bakery products containing custard.
In this paper, fresh custard puffs and custard puffs stored 24 hours at 23 °C and 8 °C were
analyzed. Microbial analysis was made for total counts of microorganisms, coliform bacteria,
moulds and yeast and coagulase positive staphylococcus with Staphylococcus aureus. It was
find out that storage beyond fridges extremely increases counts of microorganisms and
storage with temperature hold to 8 °C eliminates growth of undesirable microorganisms. The
results of samples stored 24 hours at 8 °C were almost the same as results of fresh samples.
Within of frame of this work, sensory analysis of custard puffs from 3 different producers was
made. It referred large differences in taste and concept of particular products. It was proved
that consumers prefer custard puffs from small-scale production rather than from mass
production.
Key words: microorganisms, contamination, custard puffs

ÚVOD
Věneček je tradiční výrobek, charakteristický svou vláčnou konzistencí a vanilkovou chutí.
Řadí se mezi cukrářské výrobky, jimiţ se podle vyhlášky 333/97 Sb., rozumí pekařské
výrobky, které jsou dohotoveny pomocí náplní, polev, ozdob a kusového ovoce.
Věneček se sestává z korpusu a pudinkové náplně. Korpus je vyroben z pálené hmoty
(odpalované nebo pálené těsto). Pálená hmota je vláčný polotovar volnější konzistence a ţluté
barvy. Lze ji péci i smaţit. Její předností je, ţe neobsahuje cukr, ale značné mnoţství
vaječných bílkovin (Bláha et al., 1997). Obsahuje velké mnoţství vajec, mouku, vodu a tuk.
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Těsto je před samotným pečením upravováno vařením a restováním. Hmota se tvaruje
stříkacími sáčky s řezanou špičkou do koleček poţadované velikosti.
Procesem pečení dochází k deaktivaci většiny vegetativních mikroorganismŧ. Korpus pak
obsahuje jen spóry přítomných bakterií rodu Bacillus, plísní Xeromyces bisporus a
Byssochlamys, které jsou schopné teploty pečení přeţít. Tyto mikroorganismy jsou
potenciálními kontaminanty v korpusech, avšak velice často nejsou detekovány (Voysey a
Legan, 1999). Ačkoliv pečení usmrtí většinu mikroorganismŧ, následná kontaminace je do
výsledného výrobku vnesena spolu se surovinami slouţícími k dohotovení výrobku (Jay et al.,
2005).
Věneček patří mezi druhy cukrářských výrobkŧ označovaných jako „výrobky pro rychlou
spotřebu―, které musí být spotřebovány do 24 hodin a skladovány do 8 °C. Rozdělení
cukrářských výrobkŧ je dáno obsahem náplní, které jsou rizikovým faktorem trvanlivosti
výrobkŧ. Patří sem zákusky se smetanovým krémem, šlehačkou, ţloutkovým a pudinkovým
krémem (Müller, 1968). Pudinková náplň je rizikovou částí věnečku i cukrářské výroby. Je
nutné, aby byla zpracována do 24 h od výroby. Není moţné do jiţ vyrobené náplně
přimíchávat náplň novou (Stejskalová et al., 1992).
Pudinková náplň je vyrobena z cukru, sušeného mléka, bramborového škrobu, vanilkového
cukru, pitné vody a soli. Po smíchání surovin se tepelně upravuje ve vodní lázni, většinou se
dosahuje 76 – 86°C. Tato teplota zpŧsobuje inaktivaci většiny vegetativních forem
mikroorganismŧ vyjma spór (Voysey et Legan, 1999). V pudinkových náplních byly
detekovány bakterie rodu Bacillus, Staphylococcus, bakterie mléčného kysání, psychrotrofní
gram-negativní rody Anoxybacillus spp., Caurobacter spp. a Streptococcus spp. (Arakawa et
al., 2008).
Výroba pudinkových krémŧ určených pro věnečky zahrnuje zahřátí, které s velkou
pravděpodobností eliminuje i bakterii Listeria spp. Předpokládá se, ţe hlavní kontaminace
vniká do výrobkŧ aţ po zahřátí a má pŧvod v pracovním prostředí (Ferron et Michard, 1993).
V cukrářských výrobcích je riziko výskytu Listeria spp. ekvivalentní riziku výskytu
v masných výrobcích (McLaughlin, 1991). Riziko kontaminace Listeria monocytogenes u
cukrářských výrobkŧ resp. věnečkŧ je mnohem vyšší ve srovnání s předvařenými polotovary,
čerstvou zeleninou, syrovým mlékem a plísní fermentovanými potravinami (Ferron et
Michard, 1993).
Nejčastější zdroje mikrobiální kontaminace cukrářských výrobkŧ jsou procesy, které probíhají
po tepelné úpravě. Zahrnují krájení, plnění, zdobení a zchlazování (VOYSEY a LEGAN,
1999). Věneček je náchylný na mikrobiální kontaminaci díky svému sloţení a obsahu vody.
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Věnečky pro spotřebitele většinou nepředstavují výrazné riziko. To zaznamenáváme tehdy,
jsou-li přítomny některé patogenní druhy (Salmonella spp., Staphylococcus aureus).
Přítomnost enterotoxigenní bakterie Staphylococcus aureus byla potvrzena v cukrářských
výrobcích (Ng et Tay, 1992), pudinkových dezertech (Hartog, Jansen et Nooitgedagt, 1978) a
pudinkových koláčích (Kramer et Farquhar, 1977). Přítomnost enterotoxigenních stafylokokŧ
poukazuje na špatnou hygienu. Nesprávná manipulace s výrobky a jejich špatné uskladnění
zpŧsobuje kříţovou kontaminaci. Proto je dŧleţité kontrolovat kvalitu technologického
procesu a sledovat výskyt stafylokokŧ (Ng et Tay, 1992). Právě cukrářské výrobky jsou
příčinami nejčastějších otrav stafylokokovými enterotoxiny. Staphylococcus aureus infikuje
cukrářské výrobky přes člověka, který má hnisavé rány nebo trpí katarem horních cest
dýchacích (Číhalová, 1997). Kaţdým rokem je hlášeno několik případŧ stafylokokových
otrav, nejčastěji zpŧsobených cukrářskými výrobky. Otravy vyvolávají ţaludeční nevolnost,
zvracení a prŧjmy (Šilhánková, 1995).
Cukrářské výrobky také často podléhají zaplísnění, protoţe vysoká koncentrace cukru
mnohým mikroorganismŧm znemoţňuje přístup k vodě. Častým zdrojem kontaminace
plísněmi jsou suroviny, zejména cukr, ořechy a mouka. Plísně jsou také rozšiřovány pomocí
vzduchu. Jejich rŧst na povrchu je podmiňován vlhkostí prostředí a materiálu (Jay et al.,
2005).
Cukrářské výrobky se vyrábějí ze surovin, které mohou obsahovat salmonelu. Nejkritičtějším
místem v cukrářské technologii je pouţívání syrových slepičích vajec. Nejčastěji se zde
vyskytuje Salmonella enteritidis, která má velkou rozmnoţovací aktivitu. Obsahuje-li vejce
víc jak 10 zárodkŧ na gram, při skladování 2 dny při 20°C se jejich počet zvýší na několik
miliard. Je třeba, aby v provozech byla zvláštní místnost na vytloukání vajec, protoţe
nejrizikovější je právě kříţová kontaminace syrových vajec s jiţ hotovými výrobky či
upečenými polotovary (Balaštík, 1996).
MATERIÁLY A METODIKA
V této práci byly vyuţity vzorky věnečkŧ ze Švancarovy cukrárny v Kunštátě. Vzorky byly
rozděleny do tří skupin dle skladovací teploty, přičemţ jeden vzorek byl ponechán při teplotě
23 °C 24 h a druhý při doporučené teplotě skladování 8 °C 24 hodin. Jako srovnávací vzorek
slouţil čerstvý věneček. Analýza byla provedena 3x. Pro kaţdé stanovení byly vyuţity dva
celé vzorky věnečkŧ. Věneček byl spolu s 200 ml destilované vody zhomogenizován na
homogenizátoru typu STOMACHER. Pro stanovení počtŧ skupin mikroorganismŧ bylo
pouţito kultivační plotnové metody na diagnostických médiích a 3M petrifilmu.
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Tab 1 Stanovené skupiny mikroorganismů, podmínky kultivace a diagnostická média
Diagnostické médium
Celkový počet

Teplota kultivace

Doba kultivace

PCA (Biokar Diagnostic, France)

30 °C

VRBG (Bio-Rad, France)

37 °C

24 h

25 °C

10 dní

37 °C

24 h + 3h

72 h

mikroorganismů
Koliformní bakterie
Plísně a kvasinky

Chloramfenikol Glucose Agar
(Biokar Diagnostic,France)

Koaguláza pozitivní

3M Petrifilm Staph express count system

stafylokoky

( 3M, Germany)

PCA – živné médium Plate count agar; VRBG – živné médium Violet Red Bile Glucose Agar
Senzorická analýza věnečkŧ
V rámci analýz bylo také provedeno senzorické hodnocení 3 druhŧ věnečkŧ od 3 rŧzných
výrobcŧ.
Vzorek č. 1 – věneček firmy Sweet club, Brno, cena: 8,50 ,- Kč
Vzorek č. 2 – věneček firmy Smetanová cukrárna, Roztoky, cena 9 ,- Kč
Vzorek č. 3 – věneček firmy Švancarova cukrárna, Kunštát, cena 6,50 ,- Kč
Hodnocení bylo provedeno pomocí 100 bodové stupnice a zúčastnilo se jej 11 hodnotitelŧ.
Hodnoceny byly tyto deskriptory: barva a vzhled korpusu, barva a vzhled náplně, vŧně,
intenzita sladké chuti, chuť a celkový dojem.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Prŧměrné počty mikroorganismŧ ve věnečcích jsou vyjádřeny v Tab 2. Z výsledkŧ lze
usuzovat na výrazný vliv vyšší skladovací teploty, která usnadnila rozvoj všech bakterií a
kvasinek. Počty všech mikroorganismŧ se při teplotě 23 °C zvýšily o 1 – 2 řády, coţ je
vysoký nárŧst, který mŧţe při delším skladování zpŧsobit ztrátu zdravotní nezávadnosti.
Tab. 2 Výsledky mikrobiologické analýzy
Věneček při 23 °C 24 h
CPM

8,7.10

Koliformní mikroorganismy

4.102

5

Věneček při 8 °C 24 h
1,8.10

4

3
3

Čerstvý věneček
5.104
16

2

5,8.102

Plísně a kvasinky

1,5.10

Koagulázapozitivní stafylokoky

81

24

43

Staphylococcus aureus

61

4

3
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Z Grafu 1 je patrné, ţe při vyšší skladovací teplotě se celkový počet mikroorganismŧ
mnohonásobně zvýšil. Dle doporučené hodnoty ČSN 56 9609 je maximální tolerovaná
hodnota celkového počtu mikroorganismŧ (CPM) 106 KTJ/g cukrářského výrobku
s pudinkovou náplní. CPM věnečku skladovaného při vyšší skladovací teplotě (23 °C) se
hraniční hodnotě pováţlivě blíţí. Při delším skladování (>24 h) při teplotě 23 °C by počty
mikroorganismŧ dosáhly limitní hodnoty 106 KTJ/g velice brzy.
Graf 1 Celkový počet mikroorganismů

Největší problém při skladování ve vyšších teplotách by pak zpŧsobovaly koliformní bakterie,
jejichţ přítomnost indikuje fekální znečištění a moţnou přítomnost patogenŧ typu Escherichia
coli eventuelně Salmonela spp. I přes dobrou hygienu procesu a malé mnoţství koliformních
bakterií zanesených do výrobku (surovinou, pracovními nástroji nebo lidským faktorem),
vzniká při špatném skladování vysoké riziko.

Z grafu 2 lze posoudit jakou mírou se

koliformní bakterie pomnoţovaly při 23 °C. Počty mikroorganismŧ ve věnečku skladovaném
při 8 °C jsou srovnatelné s počty mikroorganismŧ čerstvého věnečku. Skladování v chladícím
zařízení výrazně zamezuje mnoţení mikroorganismŧ. Mikrobiologická čistota pak záleţí na
vstupní hygieně surovin, postupŧ a dodrţení teplotní úpravy při výrobě.
Doporučené hodnoty počtu koliformních bakterií 104 KTJ/g nebylo dosaţeno ani po 24 h
skladování při 23 °C. Tento fakt je zpŧsoben malým mnoţstvím mikroorganismŧ v čerstvém
výrobku. Rychlé rozmnoţování koliformních bakterií při vyšších teplotách je dané jejich
teplotním optimem. Např. pro rod Salmonella spp. je optimální teplota rozmnoţování 37 °C,
přičemţ při teplotě 5 – 6 °C téměř neroste (Cempírková et al., 1997).
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Graf 2 Koliformní bakterie

V rámci mikrobiologické analýzy, byly věnečky testovány na přítomnost kvasinek a plísní.
Z Grafu 3 je patrné, ţe niţší skladovací teplota nemá příliš velký vliv na mnoţství přítomných
spór. Mnohem pravděpodobnější je kontaminace uţ výchozí suroviny, proto je moţné, ţe
počty v čerstvém věnečku jsou vyšší, neţ ve věnečku skladovaném 24 h. U čerstvého věnečku
dokonce zaznamenáváme mírné překročení doporučené limitní hodnoty, jeţ je 100 KTJ/g. Při
stanovení počtu plísní byla detekována přítomnost plísně rodu Aspergillus spp. (Obr 1).

Obr. 1 Aspergillus spp.
V cukrářských výrobcích se mŧţe vyskytovat Aspergillus glaucus, který je v přírodě
rozšířeným druhem plísně. Je to xerotolerantní plíseň, jeţ kontaminuje potraviny s vysokým
obsahem cukrŧ. Dále se zde mŧţe vyskytovat Aspergillus niger, který tvoří černé, rychle
rostoucí alergenní kolonie produkující mykotoxiny. Ve věnečcích bychom také mohli najít
patogenní Aspergillus nidulans, který roste rychle i při 6 °C (Heinz, 2010).
Častý výskyt kvasinek v cukrářských výrobcích potvrzuje Graf 3. Kvasinky jsou
osmotolerantní mikroorganismy, které se mohou podílet na senzorických a hygienických
změnách náplní. Nejčastěji se v zákuscích vyskytuje Saccharomyces cerevisiae a Candida
albicans.
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Vzhledem k tomu, ţe kvasinky pro svŧj rŧst vyuţívají cukry, jsou věnečky ideálním
prostředím, kde se mohou rozmnoţovat (ČSN 56 9609 norma pro počet kvasinek
neobsahuje). Skladováním při pokojové teplotě se počet kvasinek za 24 h zdesetinásobil (viz
Graf 3).
Graf 3 Plísně a kvasinky

Dŧleţitou částí mikrobiologické analýzy bylo zjištění přítomnosti bakterie Staphylococcus
aureus, jeţ často kontaminuje výrobky s pudinkovými náplněmi. Je to mezofilní bakterie
schopná zkvašovat cukry. Nejčastěji se vyskytuje na povrchu kŧţe a sliznice (Šilhánková,
1995). S. aureus se vyskytuje asi u třetiny lidí, aniţ by vyvolával potíţe. Je-li, ale nějakým
zpŧsobem přirozená odolnost porušena, projeví se jako patogen. V potravinách mŧţe vyvolat
otravy (Votava, 2003), ke kterým obyčejně dochází v přítomnosti 105 – 107 KTJ/g.
V prŧběhu experimentu nebyla infekční dávka dosaţena. Ve špatně skladovaném věnečku
dosahovaly hodnoty 80 KTJ/v gramu. Nicméně uţ jen jeho přítomnost ve věnečku značí, ţe i
při dobré hygieně výroby je obtíţné bakterie eliminovat. Stafylokoky dle nárokŧ na teplotu
patří mezi mezofilní bakterie, které rostou v rozmezí od 10 do 45 °C (Cempírková, 1997). To
je dŧvodem zvýšení jeho počtŧ u věnečkŧ skladovaných při 23 °C. Je tedy vyšší
pravděpodobnost, ţe by brzy přesáhly doporučený limit.
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Graf 4 Koaguláza pozitivní stafylokoky a Staphylococcus aureus

V Grafu 5 jsou znázorněny rozdíly v senzorickém hodnocení věnečkŧ. Ze zkoušených vzorkŧ
byl nejlépe ohodnocený vzorek č. 1 (věneček firmy Sweet club). Dŧvodem je pravděpodobně
pouţití tradičních receptŧ a malovýrobní produkce zákuskŧ, která výrobce netlačí k delší
spotřební lhŧtě. Věneček č. 2 (Smetanová cukrárna) je vyráběn ve větším podniku a dodáván
do obchodních řetězcŧ. Několik hodnotitelŧ uvedlo, ţe vzorek vykazuje umělou pachuť
náplně, cukrová poleva byla pravděpodobně příliš naředěná a pouštěla vodu. Tento výrobek
obsahoval více konzervačních a stabilizačních látek. Je nutné poznamenat, ţe navzdory
preferencím hodnotitelŧ byl ohodnocen značkou klasa. Vzorek č. 3 (výrobce Švancarova
cukrárna) byl hodnocen pozitivněji neţ vzorek č. 2. Spotřebitelé však dali přednost věnečkŧm
s cukrovou polevou, kterou tento výrobek neobsahoval.
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Graf 5 Senzorické hodnocení věnečků

ZÁVĚR
Z výsledkŧ této práce je patrné, ţe teplota hraje jednu z nejdŧleţitějších rolí při produkci
zdravotně nezávadných věnečkŧ resp. cukrářských výrobkŧ. Při pokojové teplotě 23 °C se
rychlost rŧstu mikroorganismŧ zvyšuje natolik, ţe kdyby byly ve výrobku přítomny patogeny,
bylo by vysoké riziko, ţe jejich počet dosáhne infekční dávky potřebné pro vznik
alimentárního onemocnění.
Při skladovací teplotě 8 °C se počty mikroorganismŧ nelišily od čerstvého vzorku. Lze tedy
usuzovat, ţe teplota je jedním z faktorŧ, který zabrání rozvoji mikroorganismŧ. Skladování
lze pokládat za kritický kontrolní bod v systému HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Points), který je nutný sledovat a zaznamenávat. Systémem zaznamenávání teplot v chladících
zařízeních lze riziko vzniku alimentárních onemocnění z potravin výrazně sníţit.
Senzorická analýza prokázala, ţe spotřebitelé dávají přednost věnečkŧm vyrobených v
malých provozovnách, které pouţívají minimální mnoţství přídatných a pomocných látek.
Nejhorší celkový dojem byl zjištěn u věnečku, jenţ se velkokapacitně dodává do obchodních
řetězcŧ. Obchodní strategie zjednodušení výroby, prodluţování trvanlivosti a sniţování
reţijních nákladŧ se negativně projevila v hodnocení všech deskriptorŧ.
SOUHRN
Věnečky jsou oblíbeným cukrářským artiklem spotřebitelŧ, jenţ je velice náchylný na špatné
skladování. Při nevhodné manipulaci s věnečky mŧţe docházet k porušení jejich zdravotní
nezávadnosti. Vzhledem k vysokému procentu vody a ţivin, věnečky představují vhodné
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prostředí pro rozvoj neţádoucí mikroflóry. Nejrizikovějším patogenem je Staphylococcus
aureus, jeţ se vyskytuje v cukrářských a pekařských výrobcích obsahujících pudink.
V tomto ohledu byla provedena mikrobiologická analýza čerstvých věnečkŧ a věnečkŧ
skladovaných 24 h při teplotě 23 °C a 8 °C. Stanoveny byly celkový počet mikroorganismŧ,
koliformní bakterie, plísně a kvasinky a koagulázapozitivní stafylokoky spolu s bakterií
Staphylococcus aureus. Bylo zjištěno, ţe skladování mimo chladící vitríny (23 °C) výrazně
zvyšuje počty všech kontrolovaných skupin mikroorganismŧ. Skladování při 8 °C zabraňuje
rozvoji kontaminující mikroflóry. Výsledky analýzy takto skladovaných věnečkŧ jsou
srovnatelné s výsledky zjištěných u čerstvých věnečkŧ.
V rámci analýzy byla provedena rovněţ senzorická analýza věnečkŧ od 3 rŧzných výrobcŧ,
která poukázala na velké rozdíly v chuti a provedení jednotlivých výrobkŧ. Bylo prokázáno,
ţe spotřebitelé dávají přednost věnečkŧm pocházejícím z malovýroby před věnečky z
velkovýrobní produkce.
Klíčová slova: mikroorganismy, kontaminace, věneček
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OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI MLÉKA METODOU RP-HPLC
Lenka Ruprichová, Michaela Dračková, Ivana Borkovcová, Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42, Brno

ABSTRACT
This work deals with issue of milk adulteration which is topical mainly in cases of
interchanges of goat's and cow's milk. Since goat's milk is generally considered less allergenic
than cow's milk, it can influence consumer's health. Samples of goat's and cow's milk were
analyzed. Goat's milk originated from the goat's farm of South-Moravian region and cow's
milk was obtained from milk bars in Brno. Fractions of individual caseins were identified by
RP-HPLC method. With the help of model experiments it was found out that RP-HPLC
method is a reliable method for identification and quantification of main milk proteins.
Keywords: adulteration of milk, goat's milk, cow's milk, casein, RP-HPLC
MATERIÁL A METODY
Vzorky:
Vzorky kozího mléka byly získány z kozí farmy Jihomoravského kraje České republiky.
Farma má 130 koz plemene bílá krátkosrstá koza, s prŧměrnou dojivostí 2-3 l denně. Vzorky
mléka byly odebírány v období od 21. 4. 2010 do 25. 5. 2010. Kozy byly v období
do 3. května krmeny zimní krmnou dávkou: 4 kg travní senáţe, 0,5 kg sena a do 1 kg jádra
(ječmen, triticale, oves), vitamínová minerální směs a sŧl; v období od 3. května byly kozy
krmeny letní krmnou dávkou zahrnující pastvu, 0,5 kg sena a do 1 kg jádra, vitamínová
minerální směs a sŧl. Dojení bylo prováděno strojně 2x denně. Po nadojení bylo mléko
zchlazeno na teplotu 4–6 °C. Při této teplotě bylo uchováváno po dobu 12–24 h do tepelného
ošetření stacionární pasterací při teplotě 72 °C po dobu 20 s.
Vzorky kravského mléka byly získány z mlékomatŧ z Brna a okolí v období od 19. 4. 2010
do 28. 6. 2010. Vzorky kozího i kravského mléka zchlazené na teplotu 4–6 °C byly
transportovány tak, aby nedošlo ke zvýšení jejich teploty na více neţ 8 °C. Po příjmu
do laboratoře byly vzorky zamrazeny a při této teplotě skladovány do doby analýzy.
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Chemikálie:
Acetonitril, dichlormethan a 2-merkaptoethanol (Merck, Německo), kyselina trifluoroctová
a standardy αs-casein, β-casein, κ-casein (Sigma Aldrich, Německo), kyselina octová (Penta,
ČR), Tris (hydroxymethyl)-aminomethan (Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA).
Příprava vzorkŧ:
Kaseiny byly izolovány a následně lyofilizovány (López–Fandiño et al., 1993) pomocí
lyofilizátoru Lyovac GT 2 (Amsco/Finn-Aqua, Finland) a skladovány při teplotě -18 °C.
Před vlastním stanovením byl lyofilizovaný kasein rozpuštěn v roztoku Tris-HCl (pH 6,8) a 2mercaptoethanolu. Dále byly vzorky kaseinŧ přefiltrovány přes nylonový membránový filtr
(0,22 μm) do vialek.
Podmínky HPLC stanovení:
Ke stanovení kaseinŧ, byl pouţit kapalinový chromatograf Alliance 2695 s PDA 2996
detektorem (Waters, USA) a kolonou X Bridge TM C18, 150 x 3,0 mm, 3,5 μm (Waters,
Ireland). Teplota kolony pro stanovení kaseinŧ byla 45 °C. Mobilní fáze A obsahovala
vodu/acetonitril/trifluoroctovou kyselinu (TFA) v poměru 95/5/0,1 (v/v/v) a mobilní fáze B
vodu/acetonitril/TFA v poměru 5/95/0,1 (v/v/v). Bylo pouţito gradientové eluce a prŧtoku
mobilní fáze 0,4 ml.min-1. Detekce byla prováděna při 205 nm. Analýza kaseinŧ probíhala 25
minut a velikost nástřiku kaseinŧ byla 5 µl.
Vyhodnocení:
Sběr a vyhodnocení dat u metody RP-HPLC byly provedeny v programu Empower2 (Waters,
USA).
Validace a optimalizace RP-HPLC metody pro kaseiny:
Optimalizace HPLC analýzy byla provedena pomocí standardních roztokŧ α–, β- a κ-kaseinu.
Vyhodnocení bylo provedeno metodou vnějšího standardu a kvantifikace byla provedena
metodou časových skupin (timed groups). Individuální píky byly seskupeny do skupiny
a procesovány jako jeden pík. V případě κ-kaseinu byly sumarizovány píky v časovém
rozmezí 10,00 – 12,50 min, u αS1-kaseinu 13,20 – 14,40 min a u β-kaseinu v rozmezí 14,10 –
16,00 min. Opakovatelnost postupu byla stanovena z výsledkŧ několikanásobného měření
jednoho vzorku (n = 6) a byla stanovena jako RSD 4,6 % u αS1-kaseinu, RSD 6,7 % u βkaseinu a RSD 0,7 % u κ-kaseinu. Limit detekce byl stanoven jako 3 S/N (poměr signál/šum)
0,0045 mg.ml-1 a mez stanovitelnosti (určena jako 10 S/N) byla 0,015 mg.ml-1. Ukázka
chromatogramu standardŧ je na obrázku č. 1.
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Obr. 1: Chromatogram standardŧ kaseinŧ
VÝSLEDKY A DISKUZE
Pomocí modelových pokusŧ sestavených z rŧzných poměrŧ vzorkŧ kozího a kravského mléka
byly zjištěny koncentrace jednotlivých frakcí kaseinŧ, které se v závislosti na druhu mléka
liší. Koncentrace kaseinŧ jednotlivých modelových pokusŧ jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1: Koncentrace jednotlivých frakcí kaseinŧ kozího (A) a kravského mléka (B)
a jejich rŧzných poměrŧ
Poměr A:B

5:1
4:4
4:3
4:2
3:4
2:4
1:5
50:10 40:40 40:30 40:20 30:40 20:40 10:50

Poměr A:B [mg]
c
[mg.ml-1]

αs–kasein
β–kasein
κ–kasein

0,95
2,61
1,73

1,78
3,10
1,90

1,50
2,95
1,80

1,12
2,68
1,52

1,73
2,81
1,67

1,58
2,40
1,27

1,78
2,20
1,19

A
40

B
40

0,23 1,10
1,93 1,52
3,67 2,17

Při porovnání naměřených koncentrací jednotlivých vzorkŧ kozího a kravského mléka je
zřejmé, ţe jednotlivá mléka se liší především obsahem αs–kaseinu, méně pak obsahem κ–
kaseinu. To potvrzují také chromatogramy kozího a kravského mléka, kde je patrný poměrně
velký rozdíl v koncentracích především αs–kaseinu (obr. 2 a 3).
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Obr. 2: Chromatogram kaseinŧ kozího mléka
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Obr. 3: Chromatogram kaseinŧ kravského mléka
Chromatogramy rŧzných modelových pokusŧ jsou uvedeny na obrázcích 4–6. Rozdíl mezi
jednotlivými mléky je nejvíce zřetelný na chromatogramu kaseinŧ kozího a kravského mléka

κ-CN

αS-CN

1.40

β-CN

v poměru 5:1 (obr. 4). Ukázky dalších chromatogramŧ modelových pokusŧ jsou na obr. 5–6.
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Obr. 4: Chromatogram kaseinŧ kozího a kravského mléka v poměru 5:1 a 1:5 (A5:B1 –

β-CN

modrá, A1:B5 – černá)
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Obr. 5: Chromatogram kaseinŧ kozího a kravského mléka v poměru 5:1, 1:5 a 4:2 (A5:B1 –

αS-CN

κ-CN
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modrá; A1:B5 – černá; A4:B2 - rŧţová)
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Obr. 6: Chromatogram kaseinŧ kozího a kravského mléka v poměru 5:1, 1:5, 4:2 a 4:4
(A5:B1 – modrá; A1:B5 – černá; A4:B2 – rŧţová; A4:B4 – zelená)
Identifikace a kvantifikace hlavních mléčných bílkovin pomocí RP-HPLC nabízí moţnost
spolehlivé metody k odhalování případŧ falšování mléka (Veloso et al., 2002).
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To potvrzuje také Karoui a Baerdemaeker (2007) ve své práci, kde rovněţ uvádí, ţe metoda
RP-HPLC je vhodná ke stanovení mléčných směsí.
Z uvedených dat lze vyvodit, ţe metodou RP-HPLC lze ověřit pravost kozího mléka a to
nejlépe v případě koncentrací s rozdílem 20 mg tj. 30 % (obr. 6). Tento výsledek se však
mŧţe lišit v závislosti na plemeni zvířete. Jelikoţ v případě falšování kozího mléka je
pravděpodobnější výskyt menšího podílu kravského mléka, mimo jiné také z dŧvodu
senzorických vlastností mléka (zejména chuti), tak je tato koncentrace dostačující.
ZÁVĚR
Pomocí modelových pokusŧ vzorkŧ kaseinŧ kozího a kravského mléka bylo zjištěno, ţe
pouţitou metodou RP-HPLC za daných podmínek lze spolehlivě ověřit pravost kozího mléka
a to v případě, ţe je rozdílná koncentrace mezi těmito mléky 30 %. Tato koncentrace se mŧţe
měnit také v závislosti na plemeni zvířete. Vzhledem k tomu, ţe falšování kozího mléka
s větším podílem kravského je málo pravděpodobné, lze rozdíl koncentrací 30 % povaţovat
za spolehlivý a pro naše účely zcela vyhovující výsledek.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM6215712402 Veterinární aspekty
bezpečnosti a kvality potravin.

SOUHRN
Tato práce se věnuje problematice falšování mléka, která je aktuální zejména v případech
záměny kozího mléka za kravské. Protoţe kozí mléko je obecně povaţováno za méně
alergenní neţ kravské mléko, mŧţe ovlivnit zdraví spotřebitele. Byly analyzovány vzorky
kozího a kravského mléka. Kozí mléko pocházelo z kozí farmy Jihomoravského kraje
a kravské mléko bylo získáno z mlékomatŧ v Brně. Metodou RP-HPLC byly identifikovány
frakce jednotlivých kaseinŧ. Pomocí modelových pokusŧ bylo zjištěno, ţe metoda RP-HPLC
je spolehlivou metodou k identifikaci a kvantifikaci hlavních mléčných bílkovin.
Klíčová slova: falšování mléka, kozí mléko, kravské mléko, kasein, RP-HPLC
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POLYMORFISMY V DESETI KANDIDÁTNÍCH GENECH A JEJICH
VLIV NA OBSAH INTRAMUSKULÁRNÍHO TUKU, CHOLESTEROLU
A MASTNÝCH KYSELIN U PLEMENE PRASAT BÍLÉ OTCOVSKÉ
Taťána Sedláčková1, Pavla Chalupová1, Kateřina Kaplanová1, Tomáš Gregor2,
Hana Šulcerová2, Tomáš Urban1, Petr Sláma1
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ABSTRACT
The project's objective was to study the current ten candidate genes (HMGCR, FTO, LCAT,
MC4R, LPIN1, SERCA1, SERPINE1, TNNI2, FABP3, PLIN) and determine their influence on
porcine meat quality characteristics (percentages of intramuscular fat, fatty acids and total
cholesterol amount in blood plasma). Polymorphisms in HMGCR, FTO, LCAT, MC4R,
LPIN1, SERPINE1, TNNI2, FABP3, PLIN genes were detected by the PCR-RFLP method. In
case of SERCA1 gene the polymorphism detection was performed by sequencing. There were
88 purebred pigs tested of the Czech Large White breed. In the association analysis there was
found an influence of SERPINE and FABP3 genes to the percentages of intramuscular fat. In
our research groups HMGCR, LPIN1, SERCA1, FABP3, PLIN were associated with
percentage proportion of fatty acids (palmitic, stearic, oleic, linoleic). Further was identified
associations of genes FTO, LCAT, LPIN1, SERPINE1, PLIN to the content of total cholesterol
amount in blood plasma. There was no influence found for MC4R and TNNI2 genes to any on
the observed characteristics.

Key words: pig, candidate genes, intramuscular fat, cholesterol, fatty acids, association
analysis
ÚVOD
Cílem práce bylo studium deseti aktuálních kandidátních genŧ (HMGCR, FTO, LCAT, MC4R,
LPIN1, SERCA1, SERPINE1, TNNI2, FABP3, PLIN) a zjištění jejich vlivu na znaky kvality
vepřového masa (procentické zastoupení intramuskulárního tuku, mastných kyselin a obsah
celkového cholesterolu v krevní plazmě) u 88 jedincŧ plemene bílé otcovské (Tab. 1).
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Tab. 1: Analyzované vlastnosti a kandidátní geny
Analyzovaná vlastnost

Příslušný gen

Obsah cholesterolu

HMGCR, LCAT, PLIN

Obsah mastných kyselin

HMGCR, FTO, FABP3

Obsah intramuskulárního tuku

HMGCR, FTO, LCAT, MC4R,
LPIN1, SERCA1, SERPINE1, TNNI2,
FABP3, PLIN

Stručná charakteristika vybraných genŧ
Gen HMGCR kóduje limitující enzym biosyntézy cholesterolu, který katalyzuje krok
konverze HMG-CoA na mevalonát (Friesen et Rowell, 2004). Gen FTO nese informaci pro
2-oxoglutarát dependentní demetylázu nukleových kyselin, která reguluje energetickou
homeostázu a kontroluje energitický výdej (Gerken et al., 2007). LCAT hraje dŧleţitou roli
v lipoproteinovém metabolismu především v procesu nazývaném jako reverzní cholesterolový
transport (Qiao et al., 2009). LPIN1 je významný v metabolismu lipidŧ a rozvoji tukové
tkáně. Je asociován s mnoţstvím intramuskulárního a útrobního tuku. LPIN1 je kandidátním
genem lipodystrofie, obezity a cukrovku II. typu u člověka (He et al., 2009). Gen MC4R
kóduje melanokortinový receptor 4, který je dŧlěţitou signální molekulou ovlivňující mj.
homeostázi energie, metabolismu, příjem potravy, rychlost rŧstu a tělesnou hmotnost, resp.
obezitu (Kim et al., 2000). SERCA1, kódující kanál transportující Ca2+, hraje klíčovou roli při
relaxaci

kosterních

svalŧ

prostřednictvím

transportu

cytosolického

Ca2+

do

sarkoplazmatického retikula a tím následně mŧţe ovlivnit i kvalitu masa (Chai et al., 2010).
Gen SERPINE1 kóduje inhibitor aktivátoru plazminogenu typu 1, který je významný
v dopadu trombózy a aterosklerózy u člověka. Úroveň tohoto inhibitoru se výrazně zvyšuje
v případě obezity, neboť je tento protein sytetizován tukovou tkání. TNNI2 tvoří svalově
specifické proteiny a exprese tohto gen mŧţe mít vliv na sloţení svalových vláken a tím i na
znaky kvality masa. Genová rodina TNI je potenciální skupina pro studium kandidátních genŧ
vztahujících se ke kvalitě masa u prasat (Pang et al., 2003, Gerbens et al., 1997). Gen FABP3
patří do rodiny FABP a významně ovlivňuje ukládání intramuskulárního tuku. Tento gen
vytváří proteiny vázající mastné kyseliny (FABPs), jeţ jsou klíčové v transportu
intracelulárních mastných kyselin a jejich správném zařazení do metabolického cyklu
(Chmurzynska, 2006). Perilipin, kódovaný genem PLIN, je fosfoprotein, jehoţ hlavní úlohou
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je regulace skladování triglyceridŧ a jejich hydrolýza v adipocytech (Vykoukalová et al.,
2009).
MATERIÁL A METODY
Geny byly vybrány na základě studia odborné literatury. Polymorfismy byly detekovány dle
převzatých metodik, které byly optymalizovány na našem pracovišti viz. Tab. 2.
Polymorfismy genŧ HMGCR, FTO, LCAT, MC4R, LPIN1,SERPINE1, TNNI2, FABP3, PLIN
byly detekovány pomocí metody PCR-RFLP. U genu SERCA1 byla detekce polymorfismu
provedena sekvenováním. Pro zjištění genotypŧ byl vybrán soubor čistokrevných prasat
plemene bílé otcovské z rezervního šlechtitelského chovu. Analyzováno bylo 88 jedincŧ,
kterým byly odebrány vzorky krve a vzorky svaloviny (m. longissimus lumborum thoracis).
Odběr probíhal ihned po poráţce a krev byla uchována v protisráţlivých činidlech (heparin,
EDTA). V heparinu byla uskladněna část krve, která byla určena pro získání krevní palzmy
resp. stanovení hladiny cholestrolu. Další část krve byla uchována v protisráţlivém činidle
EDTA. Tato krev slouţila k izolaci DNA. Součastně se vzorky krve byly odebrány i vzorky
svaloviny (cca 350 g kotlety s kostí), které byly určeny ke stanovení intramuskulárního tuku a
obsahu mastných kyselin.
DNA byla izolována z periferní krve a probíhala pomocí automatického izolátoru QIAcube®
(Qiagen, Hilden, Germany) za pomocí izolačního kitu QIAmp DNA Mini Kit (Qiagen,
Hilden, Germany).
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Tab. 2: Metodika analyzovaných genů

Gen
MC4R
PLIN
LPIN1
SERCA1
HMGCR
FTO
LCAT
FABP3
TNNI2
SERPINE1

3. 3. 2011

Primery (5´- 3´); přímý, zpětný
TACCCTGACCATCTTGATTG
ATAGCAACAGATGATCTCTTTG
GATCTGCTCTCCTTCCCTCC
CTGTTTCAGAGCGCGAGAC
GTTTGTCACCGTGAAGGA
AAGCCACAGTAATCAGAACA
CAAGGGGCATCACCCGACT
CTGGAATTGCAGCCACAGC
CAAATCCTGTTACTCAGAGAG
CAGGAGCATAGCGTGTTATG
ACAGGCCCTGAAGAGGAAAG
AGTAACCTGGAGTTCCTGTGG
GCTCCTCAATGTGCTCTTC
CATCTAGCGTGGCTTTCC
GGACCCAAGATGCCTACGCCG
CTGCATCTTTGACCAAGAGG
GGGTGGGACTTCGAAGGGA
AGAGGAGACAGAGTCAGGGC
AGCATCCTCTTCTCCATAG
TCCTTCCTCTCTCTCTCTT

SNP

Restrikční
enzym

Polymeráza

citace

Anneal.
tep. (°C)

A>G

TaqI

Taq

Kim et al., 2000

58

T>C

NlaIV

LA

Vykoukalová et al., 2009

64

C>T

TaqI

Taq

He et al., 2009

58

A>G

sequencing

HotStar Taq

Chai et al., 2010

56

A>G

HhaI

Taq

Canovas et al., 2010

56

T>G

TaiI

LA

Fontanesi et al., 2010

64

C>G

PVuII

Taq UNIS

Qiao et al., 2009

63

G>C

HinfI

Taq

Gerbens et al., 1997

62

C>T

SmaI

LA

Yang et al., 2010

64

G>A

MbiI

Taq

Waizs et al., 2010

59
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Stanovení obsahu cholesterolu v krevní plazmě
Krevní plazma byla získána ze vzorku krve uchovaného s heparinem. Tento vzorek byl
odstředěn 2 500 otáček/min po dobu 15-20 minut. Získaná krevní plazma byla uchována
v separátních zkumavkách a zamrazena. Následně byla anylyzována pomocí přístroje Thermo
Scientific* Konelab 20XT Clinical Chemistry Analyzer (Thermo Scientific, Brems, Germany)
pro určení hladiny cholesterolu. Jednotka hladiny cholesterolu v krevní plazmě - mmol/l.
Stanovení intramuskulárního tuku
Svalovina byla rozdělena na čísti o velikosti 1 cm, a vloţeny do lyofilizátoru (Christ, Alpha 12 LD-plus, Germany). Vzorky zmrazeny na -15 °C, následně byla teplota sníţena na -40°C;
kaţdý lyofilizační cyklus trval 48 hodin a lyofilizované vzorky byly následně skladovány při 20 °C aţ do následné extrakce lipidŧ (Gaffney et al., 1996).
Extrakce lipidŧ: po lyofilizaci byl vysušený vzorek vloţen do extrakční patrony Soxhletova
extraktoru a extrahován s 280 ml petroleteru (lachner) po dobu 5ti hodin ve vodní lázni o
teplotě 70 °C. Po uplynutí stanovené doby bylo odstraněno přebytečné rozpouštědlo na
vakuové rotační odparce HB4 basic (IKA Labortechnik, RV 05-ST, Germany) při 45 °C
a olejový film byl vysušen v proudu dusíku (čistota 4.0, Linde). Na závěr byl zváţen veškerý
získaný tuk (Gomez-Brandon et al., 2008).
Stanovení obsahu mastných kyselin
Před vlastní analýzou bylo třeba provést methylaci mastných kyselin, tedy převedení málo
těkovaých mastných kyselin na těkové estery za pouţití FAME (fatty acids methyl esters)
bazicky katalyzovanou reestrerifikací. Naváţka čistého vzorku 0,05 g byla rozpuštěna ve 3 ml
isooktanu p.a. (M=114,23 g/mol) a následně byly přidány 3 ml methanolátu sodného (11,5
g.l-1 Na v CH3OH; Sigma Aldrich, Germany). Směs byla zahřívána při teplotě 60°C pod
zpětným chladičem po dobu 5 minut. Dále byly napipetovány 3 ml 14% BF3 v CH3OH
a směs byla zahřívána pod zpětným chladičem dalších 5 minut; poté byly přidány přidány
2 ml isooktanu. Sráţená část byla oddělena od zbylé organické části - ta byla převedena do
zkumavky, v níţ bylo naváţeno 0,5 g bezvodého síranu sodného. Po protřepání a vyčiření
vzorku (totální dehydratace) byl následně 1µl nastříknut ručně přes injektor na
chromatografickou kolonu (Fisons Instrument MFC 800, Spojené království). Na plynovém
chromatografu byly nastaveny následující podmínky měření: 140 °C/5 minut, teplotní
gradient byl 4 °C/min. na teplotu 240 °C po dobu 5 minut, teplotní gradient 30 °C/min. na
300 °Cpo dobu 2 min. Teplota detektoru a injektoru zŧstala na 260°C.
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Pouţité plyny (SIAD): N2 - čistota 4.0, pracovní tlak 150 kPa; H2 - čistota 4.5, pracovní tlak
50 kPa; AIR - čistota 4,5, pracovní tlak 150 kPa; další nastavení plynového chromatodrafu:
Split 1:100, zádrţ Top: 0 min, zádrţ Bottom: 0 min; pouţitá kolona: Capital Analytical RH1ms+(30 m délka, 0,25 mm prŧměr, 0,25 μm tloušťka filmu Pro vyuţití v tomto projektu byly
stanoveny následující mastné kyseliny: palmitová (16:0), stearová (18:0), olejová (18:1) a
linolová (18:2). Mnoţství kaţdé kyseliny bylo vyjádřeno jako procento z celkového mnoţství
tuku (Komprda et al., 2005).
Asociační analýza
Pro statistické zhodnocení byl pouţit zobecněný lineární model proc GLM (general linear
model); analýza byla provedena v pogramu SAS for Windows 9.1.3. Genotypy vybraných
genŧ byly pouţity jako pevné efekty.

Yijklmnopqrs    MC 4 Ri  PLIN j  LPIN1k  SERCA1l  HMGCRm
 FTOn  LCATo  FABP 3 p  TNNI 2q  SERPINE1r  eijklmnopqrs
Yijklmnopqrs – fenotypová hodnota analyzovaného znaku
µ – prŧměr populace
MC4Ri – pevný efekt genotypu MC4R
PLINj – pevný efekt genotypu PLIN
LPIN1k– pevný efekt genotypu LPIN1
SERCA1l– pevný efekt genotyp SERCA1
HMGCRm– pevný efekt genotypu HMGCR
FTOn– pevný efekt genotypu FTO
LCATo– pevný efekt genotypu LCAT
FABP3p– pevný efekt genotypu FABP3
TNNI2q– pevný efekt genotypu TNNI2
SERPINE1r– pevný efekt genotypu SERPINE
eijklmnopqrs – náhodná chyba pozorování

VÝSLEDKY A DISKUZE
Asociační analýza byla provedena u souboru 88 prasat plemene bílé otcovské pocházejícího
z rezervního šlechtitelského chovu. Souhrná tabulka (Tab. 3) uvádí přesný počet
detekovaných vzorkŧ, frekvence genotypŧ u jednotlivých genŧ a zjištěné asociace mezi nimi.
V tabulce nejsou uvedeny geny, u kterých nebyla asociace prokázána.
U genu MC4R nebyly v naší asociační studii nalezeny ţádné prŧkazné rozdíly mezi
zjištěnými genotypy a studovanými vlastnostmi (v Tab. 3 není uveden). Oproti tomu byla
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nalezena asociace mezi jednonukleotidovým polymorfismem genu PLIN a úrovní
cholesterolu. Dále byly nalezeny prŧkazné rozdíly (P<0,05) mezi genotypy CT a TT pro obsah
kyseliny stearové a olejové, kdy byl genotyp CT asociován s vyšším obsahem kyseliny
stearové, ale naopak s niţším obsahem kyseliny olejové. SNP (jednonukleotidový
polymorfismus) lokalizovaný v genu LPIN1 byl asociován s obsahem intramuskulárního tuku
(He et al., 2009). Asociační analýza provedená u našeho souboru plemene bílé otcovské
ukázala prŧkazný rozdíl (P<0,05) mezi genotypy CT a TT pro obsah cholesterolu v krevní
plazmě, kdy byl genotyp CT asociován s vyšším obsahem cholesterolu, další statisticky
významná asociace byla nalezena u obsahu kyseliny stearové. U polymorfismu genu SERCA1
byly nalazeny prŧkazné rozdíly (P<0,05) mezi genotypy GA a GG a obsahem kyseliny
palmitové a linolové, kdy genotyp GA byl asociován s vyšším obsahem kyseliny palmitové,
ale s niţším obsahem kyseliny linolové. U genu HMGCR nebyl oproti očekávání (Canovas et
al., 2010) odhalen vliv na úroveň cholesterolu ani obsah intramuskulárního tuku, ovšem byl
odhalen prŧkazný rozdíl (P<0,05) mezi genotypy AA a CC a genotypy AC a CC, kde genotyp
AA, respektive CC byl asociaván s vyšším procentickým obsahem kyseliny palmitové,
a genotyp AC s vyšším obsahem kyseliny linolové. Dalším testovaný gen byl FTO, u něhoţ
byl prokázán vliv alely T na vyšší úroveň intramuskulární tuku (Fontanesi et al., 2010). V naší
studii se tento vliv alely T neprokázal, avšak byla pozorována tendence vlivu genotypu TT
k vyššímu obsahu cholesterolu oproti genotypu TG (P<0,05). U genu LCAT asociační analýza
odhalila vysoce prŧkazný rozdíl (P<0,01) mezi genotypy CC a GC a obsahem cholesterolu
v krevní plazmě, kde byl genotyp GC asociován s vyšším obsahem cholesterolu (Qiao et al.,
2010). U genu FABP3 byly pozorovány prŧkazné rozdíly (P<0,05) mezi genotypy DD a CC
a mezi genotypy DC a CC u obsahu tuku, kdy genotyp CC byl asociován s nejvyšším
obsahem intramuskulárního tuku. Další prŧkazné rozdíly (P<0,05) byly nalezeny pro obsah
kyseliny stearové a olejové, a to mezi genotypy DC a CC, kdy byl genotyp DC asociován
s vyšším obsahem kyseliny stearové, ovšem s niţším obsahem kyseliny olejové.
U polymorfismŧ genu TNNI2 (v Tab. 3 není uveden) byly jiţ potvrzeny asociace
s charakteristikami kvality masa, jako je pH, barva masa či obsah intramuskulárního tuku
(Yang et al., 2010). V asociační studii však nebyly nalezeny ţádné prŧkazné
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Tab.3: Asociační analýza pro procentické zastoupení intramuskulárního tuku, mastných kyselin a obsah celkového cholesterolu v krevní plazmě
(LSM ± SE)

87

87

PLIN

SERPINE
1
FTO

HMGC
R
LCAT FABP3 SERCA1 LPIN1

N

84

Genotyp
(četnost)
CC (55)
CT (29)
TT (3)
CC (42)
CT (43)
TT (3)
DD (13)
DC (44)
CC (31)
CC (79)
GC (8)
GG (0)
AA (36)
AC (44)
CC (7)
GG (5)
GT (52)
TT (31)
AA (32)
AG (48)
GG (8)
CC (9)
CT (41)
TT (34)

cholesterol
(mmol/l)
2,45 ± 0,50 A
2,68 ± 0,48 a
1,57 ± 0,68 Aa
2,18 ± 0,49
2,17 ± 0,48
2,35 ± 0,65
2,06 ± 0,58
2,44 ± 0,51
2,19 ± 0,49
1,74 ± 0,49 a
2,73 ± 0,56 a
0
2,15 ± 0,58
2,08 ± 0,58
2,46 ± 0,48
2,12 ± 0,62
2,11 ± 0,48 a
2,47 ± 0,49 a
2,50 ± 0,52 A
2,25 ± 0,53
1,95 ± 0,54 A
1,94 ± 0,59 a
2,48 ± 0,50 a
2,27 ± 0,49

tuk (g)

% tuku

k. palmitová %

k. stearová %

k. olejová %

k. linolová %

0,59 ± 0,09
0,60 ± 0,09
0,58 ± 0,13
0,59 ± 0,09
0,62 ± 0,09
0,56 ± 0,12
0,53 ± 0,11 a
0,57 ± 0,10 b
0,67 ± 0,09 ab
0,60 ± 0,09
0,58 ± 0,11
0
0,58 ± 0,11
0,54 ± 0,11
0,65 ± 0,09
0,57 ± 0,12
0,60 ± 0,09
0,61 ± 0,09
0,51 ± 0,10 a
0,54 ± 0,10 b
0,72 ± 0,10 ab
0,56 ± 0,11
0,59 ± 0,10
0,62 ± 0,09

3,83 ± 0,61
3,87 ± 0,59
3,80 ± 0,84
3,84 ± 0,60
4,04 ± 0,59
3,63 ± 0,80
3,42 ± 0,72 a
3,72 ± 0,62 b
4,36 ± 0,60 ab
3,91 ± 0,60
3,76 ± 0,69
0
3,79 ± 0,72
3,50 ± 0,71
4,22 ± 0,59
3,70 ± 0,76
3,86 ± 0,60
3,94 ± 0,60
3,35 ± 0,64 a
3,51 ± 0,66 b
4,64 ± 0,67 ab
3,67 ± 0,72
3,84 ± 0,62
4,00 ± 0,60

28,19 ± 0,78
28,46 ± 0,75
28,33 ± 1,07
28,26 ± 0,77
28,14 ± 0,75
28,58 ± 1,02
28,09 ± 0,91
28,47 ± 0,80
28,43 ± 0,77
28,55 ± 0,77
28,10 ± 0,88
0
27,84 ± 0,92 A
27,88 ± 0,90
29,26 ± 0,75 A
28,00 ± 0,97
28,29 ± 0,76
28,70 ± 0,77
28,66 ± 0,81
28,33 ± 0,84
27,99 ± 0,85
28,43 ± 0,92
28,29 ± 0,79
28,26 ± 0,77

15,87 ± 0,91 A
15,78 ± 0,88
14,11 ± 1,25 A
14,92 ± 0,90
14,72 ± 0,87 A
16,11 ± 1,19 A
15,25 ± 1,06
15,66 ± 0,93 a
14,84 ± 0,89 a
15,33 ± 0,89
15,18 ± 1,03
0
15,08 ± 1,07
15,19 ± 1,05
15,48 ± 1,43
15,32 ± 1,13
15,16 ± 0,88
15,28 ± 0,89
15,18 ± 0,94
15,57 ± 0,97
15,01 ± 0,99
15,54 ± 1,07 A
15,57 ± 0,92 a
14,65 ± 0,89 Aa

48,99 ± 1,50
49,29 ± 1,45
51,12 ± 2,06
50,53 ± 1,48 A
50,54 ± 1,44
48,33 ± 1,97 A
49,47 ± 1,76
49,12 ± 1,54 a
50,80 ± 1,48 a
50,09 ± 1,47
49,51 ± 1,70
0
49 ,86 ± 1,76
49,54 ± 1,74
49,99 ± 1,43
50,28 ± 1,86
49,97 ± 1,46
49,15 ± 1,48
49,86 ± 1,56
49,65 ± 1,61
49,89 ± 1,64
49,51 ± 1,76
49,23 ± 1,52 a
50,66 ± 1,48 a

6,97 ± 1,23
6,43 ± 1,19
6,42 ± 1,69
6,26 ± 1,22
6,57 ± 1,18
6,99 ± 1,62
7,17 ± 1,44
6,73 ± 1,27
5,92 ± 1,21
6,01 ± 1,21
7,20 ± 1,40
0
7,21 ± 1,45 A
7,40 ± 1,43 a
5,21 ± 1,18 Aa
6,35 ± 1,53
6,60 ± 1,20
6,88 ± 1,21
6,28 ± 1,28
6,43 ± 1,32
7,11 ± 1,35
6,48 ± 1,45
6,93 ± 1,25
6,41 ± 1,21

Horní indexy se stejnými písmeny ve sloupci znamenají prŧkazné rozdíly: a, b (P<0,05), A (P<0,01)
U frekvencí genotypŧ jsou v závorce uvedeny počty zvířat nesoucích tento genotyp, číslo v závorce za názvem genu signalizuje počet jedincŧ, u kterých se podařilo genotyp detekovat, pokud číslo v závorce za genem
uvedeno není, genotyp byl detekován u celého souboru jhedincŧ, tj. 88 zvířat.
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rozdíly mezi genotypy a studovanými vlastnostmi. U genu SERPINE1 byly v souboru
nalezeny vysoce prŧkazné rozdíly (P<0,01) mezi genotypy AA a GG a obsahem
intramuskulárního tuku (%), coţ potvrzuje předpokládaný vliv na charakteristiky související
s ukládáním tuku. Mimo to byly u těchto vlastností nalezeny prŧkazné rozdíly (P<0,05) mezi
genotypy AG a GG, kdy genotyp GG je asociován s vyšším zastoupení intramuskulárního
tuku.
ZÁVĚR
Vlivem intenzivního šlechtění na vysokou masnou uţitkovost u prasat došlo k výraznému
sníţení podílu intramuskulárního tuku. Maso chudé na tuk je chuťově nevýrazné, tuhé a suché
(Bečková et Václavková, 2009). Vypracovaná asociační analýza prokázala vliv genŧ
SERPINE a FABP3 na procentické zastoupení intramuskulárního tuku ve svalovině prasete
u námi zkoumaného souboru prasat. Další určující faktory pro kvalitu masa a tuku jsou
mastné kyseliny. Jejich zastoupení ovlivňuje mimo nutriční hodnoty i křehkost, vŧni či chuť
masa. Geny HMGCR, LPIN1, SERCA1, FABP3, PLIN byly asociovány s procentickým
zastoupením kyseliny palmitové, stearové, olejové a linolové. Studium těchto genŧ nám
umoţňuje zjistit, jakým zpŧsobem by bylo moţné ovlivnit kvalitu a mnoţství
intramuskulárního tuku. Při správném poměru mastných kyselin a následně obsahu
intramuskulárního tuku mŧţeme zvýšit senzorickou kvalitu a tím přispět k vyšší
konkurenceschopnosti produktŧ na trhu s vepřovým masem. Další zjištěná asociace byla
u genŧ FTO, LCAT, LPIN1, SERPINE1, PLIN s obsahem celkového cholesterolu v krevní
plazmě prasat. Vysoká hladina cholesterolu u lidí mŧţe zpŧsobovat zdravotní problémy. Je
neţádoucí, aby se konzumací vepřového masa hladina cholesterolu u lidí nebezpečně
zvyšovala, proto je dŧleţité u vepřového masa tuto hodnotu sledovat. U genŧ TNNI2 a MC4R
nebyl nalezen vliv na ţádnou ze sledovaných vlastností. Zjištěné poznatky mohou být
v budoucnu vyuţity pro další analýzy dle aktuálních trendŧ a nových technologií v genomice
ţivočichŧ. V návaznosti na získané výsledky bude moţno zkoumat a vyhledávat další
polymorfismy a jejich případný vliv na další vybrané uţitkové vlastnosti.
PODĚKOVÁNÍ
Tento projekt byl financován z grantu IGA AF MENDELU (TP 9/2010) Brno, Česká
republika

3. 3. 2011

271

MENDELU

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

SOUHRN
Cílem práce bylo studium deseti aktuálních kandidátních genŧ (HMGCR, FTO, LCAT, MC4R,
LPIN1, SERCA1, SERPINE1, TNNI2, FABP3, PLIN) a zjištění jejich vlivu na znaky kvality
vepřového masa (procentické zastoupení intramuskulárního tuku, mastných kyselin a obsah
celkového cholesterolu v krevní plazmě). Polymorfismy genŧ HMGCR, FTO, LCAT, MC4R,
LPIN1, SERPINE1, TNNI2, FABP3, PLIN byly detekovány metodou PCR-RFLP. U genu
SERCA1

byla

detekce

polymorfismu

provedena

sekvenováním.

Otestováno

bylo

88 čistokrevných prasat plamemne bílé otcovské. V asociační analýze byl zjištěn vliv genŧ
SERPINE a FABP3 na procentické zastoupení intramuskulárního tuku. Geny HMGCR,
LPIN1, SERCA1, FABP3, PLIN byly, v námi zkoumaném souboru, asociovány
s procentickým zastoupením mastných kyselin (palmitová, stearová, olejová, linolová). Dále
byla zjištěna asociace genŧ FTO, LCAT, LPIN1, SERPINE1, PLIN s obsahem celkového
cholesterolu v krevní plazmě. U genŧ TNNI2 a MC4R nebyl nalezen vliv na ţádnou ze
sledovaných vlastností.
Klíčová slova: intramuskulární tuk, cholesterol, mastné kyseliny, asociační analýza
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SHAPE QUANTIFICATION OF DIFFERENT VARIETIES
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ABSTRACT
The main goal of this research was to quantify the basic shape characteristics by means of
simple mathematical methods. Four varieties of grape vine were selected and analysed.
Following quantities were evaluated: sphericity (parameter for the calculation of processing
and handling operations), calculation of shape variability using elliptic Fourier descriptors,
and calculation of curvature radius. All three approaches proven certain quantifiable
differences among individual wine grape samples. Sphericity of the grapes ranged from
0.009874 (HIB) to 0.014530 (MAL) and its calculated value can be used for the design and
evaluation of processing and handling operations, but mainly for purpose of consequent
mathematical modelling. Reconstructed shapes (by use of Fourier descriptors) indicated that
the first principal component (which represents the hight-to-width ratio) is a suitable measure
of the total shape variation (85.46 to 89.04 % of the total shape variation).
Keywords: grapes, grape vine, image analysis

MATERIAL AND METHODS
Grape samples
Grapes of four different grape vine varieties were used for performed analyses. Grape vine
was grown in the vineyards of Mendel university in Brno, managed by Faculty of Horticulture
in Lednice, Czech Republic. Following varieties were analysed: Ryzlink rýnský [RR],
Hibernal [HIB], Malverina [MAL], and Müller Thurgau [MT].

The abbreviations in square brackets indicate the vine variety and it is used in the text
hereinafter. The grapes were collected on 6th of October 2010.
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Calculation of sphericity
The sphericity was calculated using Equation 1, derived by Bayram (2005).

 D  D 

D N 

2

s

i

2

,

(1)

where s denotes sphericity, Di is any measured dimension, D is average dimension or
equivalent diameter, and N is the number of measurements. In the given model, an equivalent
or nominal diameter for irregularly shaped materials is accepted as the average dimension to
obtain an equivalent sphere. Differences between average diameter and actual measured
dimensions are determined with the sum of square of differences. When this difference is
divided by the square of the product of the average diameter and number of measurements, it
gives a fraction for the approach of the slope to an equivalent sphere, i.e. sphericity. An
increase in N increases the accuracy.

Grape shape variation evaluated by use of elliptic Fourier analyses
The analysis was performed by use of image analysis software Shape (Iwata and Ukai, 2002).
Binary images with appropriate thresholds were used to define the closed contours of the
grapes and they were described by a chain–code. The same or similar method was used for
the chicken egg shape analysis (Havlíček et al., 2008), or e.g. sperm head shape analysis
(Severa et al., 2010). 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. 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 the grape shape characteristic.

Determination of curvature radius
The single projection contours can be accurately described in a user-defined Cartesian
coordinate system. The shape of the grain counter can be described using the polar
coordinates r, . The most effective function describing this dependence is given by the
Fourier approach:

 
 
r    ao   ai cos 2  bi sin 2 
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Another approximation can be given by the polynomial fit:
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If we denote x   f  , y   g   , the curvature radius is given by well-known relation:
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where dot denotes the derivation with respect to .
RESULTS AND DISCUSSION
Sphericity
The values of grapes sphericity were calculated. The average value of sphericity ranged from
0.009874 (HIB), 0.013617 (RR), 0.014221 (MT) to 0.014530 (MAL). Due to important
problems in available measurement and calculation methods to determine exact volume and
surface area for granular and spherical materials of small dimensions, Equation 1 can be used
easily for solid mechanics and handling operations to determine the sphericity of vine grapes.

Shape variability quantified by Fourier descriptors
Twenty grapes of each variety were analysed. The research was focused on testing the
applicability of selected methods. Further detailed statistical quantification would require
much larger series of experimental material and methodological experiment management.
Comparative analyses of grapes‘ shape variability was performed by image analysis,
employing principal components analysis of elliptic Fourier descriptors. The mean grape
shape was drawn using the mean values of the standardized Fourier coefficients. The first
three principal components provide a good summary of the data, accounting for almost 100 %
of the total variance in both, front and top-view shape. Computed values for front-view are
given in Table 1. This result is valid for all tested varieties.
Table 1: Principal components – front-view
Variety Component

Proportion (%)

Cumulative (%)

Indicator

RR
RR
RR
HIB
HIB
HIB
MAL
MAL

85.46
13.17
1.27
86.22
10.16
3.38
89.04
9.94

85.46
98.63
99.90
86.22
96.38
99.76
89.04
98.98

width to height ratio
pos. of the center of gravity
curvature
width to height ratio
pos. of the center of gravity
curvature
width to height ratio
pos. of the center of gravity
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MAL
MT
MT
MT

3
1
2
3

0.20
88.73
7.79
2.41

99.18
88.73
96.52
98.93

curvature
width to height ratio
pos. of the center of gravity
curvature

Curvature Radius
Evaluation of the grape shape was performed by use of the function described by Equation 3 –
see previous section. A selected ―average-like‖ grape from each wine variety was used for
sample calculation.
The correlation coefficient between measured and computed grape profiles ranges from 0.971
to 0.989 for MAL and MT grapes respectively. Equation describing the grape contour is
usable e.g. for the numerical simulation of grape behaviour under different mechanical
loading, and/or for the radius of curvature R determination. The values of the curvature radius
calculated by use of Equation 4 can be plotted (and listed) for any grape variety.

CONCLUSIONS
The paper was focused on testing the different methods of shape quantification applied to
different varieties of wine grapes. It was calculated that sphericity ranged from 0.009874 to
0.014530 for HIB, MAL. The simple quantification of this parameter represents a large
advantage for the calculation of solid mechanics and handling operations.
As another mathematical descriptive tool, elliptic Fourier descriptors were used.
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 85.46, 86.22,
88.73, and 89.04 % of the total shape variation (front-view) for RR, HIB, MT, and MAL.
The first three principal components account for almost 100 % of the total variance in both,
front and top-view. One of the advantage of using elliptic Fourier descriptors and principal
component analysis is accurate detection of small shape variations. The method thus
represents accessible but powerful descriptive tool.
The applicability and potential for practical use was proven also in case curvature radius
calculation. The correlation between measured and computed grape profiles ranges from
0.971 to 0.989 for MAL and MT grapes respectively.
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SOUHRN
Hlavním cílem práce je definovat a kvantifikovat hlavní tvarové charakteristiky bobulí vine
révy pomocí jednoduchých matematických nástrojŧ. Celkem byly hodnoceny bobule čtyř
odrŧd vine révy. Stanoveny a hodnoceny byly následující ukazatele: Sféricita (parametr
pouţitelný pro výpočty a modelování operací manipulace a zpracování hroznŧ), variabilita
tvarŧ (vyjádřená pomocí eliptických Fouriérových deskriptorŧ) a poloměr křivosti. Výpočty
všech tří parametrŧ prokázaly relevantní rozdíly mezi jednotlivými odrŧdami. Sféricita bobulí
se pohybovala od 0,009874 (HIB) do 0,014530 (MAL). Obrysy vytvořené pomocí
Fouriérových deskriptorŧ a následné výpočty ukázaly, ţe nejvýznamnějším výpočtovým
komponentem je poměr výšky a šířky bobule, který zahrnuje 85 aţ 89 % celkové variability.
Prokázána byla téţ pouţitelnost poloměrŧ křivosti. Korelační koeficienty mezi skutečnými a
vypočtenými obrysy se pohybovaly v rozmězí 0.971 to 0.989.
Klíčová slova: bobule hroznů, vinná réva, obrazová analýza
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ABSTRACT
The influence of addition of nopal (Opuntia sp.) on rheological behavior of yoghurt was
investigated. Plain and nopal enriched (2.5 %) yoghurts were compared. The measurements
were performed at temperature of 20 °C. The dynamic viscosity was measured by a rotational
viscometer as a function of shear rate. It was found that both yoghurt samples exhibited shearthinning (pseudoplastic) and thixotropic behavior. The shear-thinning behavior was fitted well
into simple models (with a satisfying correlation of r2 > 0.96). For the selected shearing rate,
viscosity was measured in relation to shearing time. The time-dependant viscosity decreased
rapidly with time and, at lower share rates, reached an equilibrium state. Viscosity od Nopal
enriched sample (in comparison with plain sample) decreased relevantly (for 7% in average).
The received data can be used for further investigation of nopal influence on yoghurt
properties and its relation e.g. to sensoric characteristics and acceptance.
Keywords: yoghurt, Nopal, dynamic viscosity

MATERIAL AND METHODS
Nopal
Nopal is a member of the Cactaceae family, of the genus Opuntia. This genus is endemic to
America and up to now 377 species have been recognized, 104 have been wild in Mexico, and
60 of which are endemic to this country (Anaya-Pérez, 2001). It often takes the form of a
small shrub or creeping plant and it can easily be recognized by its green and thick long
pencas, in the shape of a sports racket. Nopal is one of the most important plants cultivated in
dry and semi-arid zones of the word where few crops have growth possibility (Han and
Felker, 1997). It has been a source of food to natives of the Americas for thousands of years.
There are extensive studies and researches focused on description and recognition of healthpositive effects of nopal as a food aditive. In this research nopal was used in the form of
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powder (commercially avilable). Powder was added to the yoghurt during its preparation and
formulation.
Yoghurt
Following ingredients were used to prepare the experimental yoghurt: milk, yoghurt culture
and nopal powder. The milk contained 3.5 % of fat, it was thermally treated (150°C, 2s) and
packed in Tetrapack case. Yoghurt culture was ordered from local dairy works and 0.2 g of
the culture was added to 1 l of milk. The yoghurt was prepared according to following
formula: the milk is heated to 43 °C and inoculated with yoghurt culture. Consequently,
required amount of Nopal powder is added and the mixture is let to cultivate in
thermoregulator under temperature of 37 °C for 8 hours. In case of this research, 2.5 %
concentration of nopal was chosen.
Measuring device
There are several methods to measure dynamic viscosity of fluid or semi-fluid materials and
different geometries may be utilized: concentric cylinders, cone and plate, and parallel plates.
Dynamic viscosity [Pas], which is the ratio of shear stress  [Pa] and share rate  [s-1] as
shown in Eq. 1






Pas 

(1)

was measured on the digital rotary viscometer Anton Paar DV3-P. Generally, the dynamic
viscosity depends on several quantities or variables, such as physical-chemical structure of the
sample, temperature, pressure, time, and shear rate. Equation 1 can then be expressed as

 T , p, t ,   




Pas .

(2)

The measuring device of the rotary viscometer was of parallel cylinder geometry. The DV-3 P
is a rotational viscometer, based on measuring the torque of a spindle rotating in the sample at
a given speed.
RESULTS AND DISCUSSION
Yoghurt samples (plain and nopal enriched) were examined at room temperature (~20 °C).
The dynamic viscosity was measured as a function of strain rate. The measurements were
carried out with increasing shear rate. The shear rate varied from 0.17 to 68 s-1. The duration
of the experiment was generally set to 3 minutes but other durations were carried out with
similar results.
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Fig. 1 shows the example of dependence of plain yoghurt viscosity on share rate. The
experiment was performed under 20 °C. The dependence shows that yoghurt exhibits shearthinning behavior, i.e., the dynamic viscosity decreases with shear rate. The shear-thinning
behavior was expected in the yoghurt, since its texture is affected by weak physical bonds and
hydrophobic interactions (Velez-Ruiz, 2002; Atilgan and Unluturk, 2008). The fall in the
yoghurts‘s viscosity with shear rate seems to be a result of destruction of the interactions. The
curve of nopal enriched sample was very similar in shape with the relevant decrease in
viscosity values. The average decrease was calculated as 7 % and it was generally the same in
the whole course of the curve.

The non-Newtonian viscosity of a nopal added yoghurt was modeled using three simple
models. Similar modeling for plain yoghurts was performed by numerous authors. Successful
use of non-newtonian behaviour of foodstuffs is presented e.g. in Boţiková and Hlaváč
(2010).
b

  a  c ,

(model 1)

where: a = 2583, b = -0.8465, c = 723.9, R2 = 0.9408.

 a
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where: a = 2438, b = 860.7, R2 = 0.8544.




  a exp(b  )  c exp( d  ) ,

(model 3)

where: a = 2518, b = -0.623, c = 1922, d = -0.01709, R2 = 0.9664.
To model the flow behavior and to fit measured data with computed curves, a curve fitting
application (MATLAB) was used.
The results of fitting were satisfying in the case of model 1 where R2 = 0.9408 and
exponential fitting (model 3) where R2 = 0.9664. Model (2) did not show sufficient
applicability since R2 = 0.8544 is not as tolerable an outcome as the ones showed by models 1
and 3. Correlations of selected models confirmed good suitability of selected constants and
chosen forms of models. The dependences show the tendency of material for shear-thinning
behavior when the viscosity decreases with shear rate. Such a response is then predictable
with proposed models.

CONCLUSIONS
The research was performed with a goal of description the influence of nopal on flow
properties of yoghurt. The samples (plain and nopal added) were shared at different rates
(0.34 – 68 s-1). The materials exhibited shear-thinning and thixotropic behavior regardless of
its ingredients and formula. The time-dependant viscosity decreased rapidly with time and, at
lower share rates, reached an equilibrium stage. The non-Newtonian behavior of a yoghurt, as
well as time-dependant behavior, was modeled using simple models. The exponential fitting
exhibited generally the best results. Received data, mathematical models and results can be
used for further investigation of potential of nopal use in food industry, namely in yoghurt
production. Rheological data (and results of sensoric testing) are of critical importance in
connection to customer acceptance of a new product.
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SOUHRN
Práce se zabývá vlivem přídavku prostředku nopal (Opuntia sp.) na reologické vlastnosti a
obecně tokové chování yogurtu. Srovnávány byly vzorky jogurtu bez a s přídavkem nopalu (v
koncentraci 2,5 %). Měření byla realizována při pokojové teplotě 20 °C. Dynamická viskozita
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materiálu byla měřena rotačním viskozimetrem a vyjádřena jako funkce rychlosti deformace.
Bylo zjištěno, ţe oba typy jogurtu se chovají jako shear-thinning (pseudoplastické) a
tixotropní kapaliny. Pseudoplastické chování bylo modelováno v rozmezí 0.34 – 68 s-1
pomocí několika matematických modelŧ. Nejlepšího výsledku bylo dosaţeno v případě
exponenciálního modelu s uspokojujícím koeficientem korelace mezi vypočtenými a
experimentálními daty (r2 > 0.96). Sledována byla téţ časová závislost viskozity. V případě
jogurtu obohaceného nopalem docházelo k razantnímu poklesu viskozity s časem a v případě
niţších rychlostí deformace k dosaţení rovnováţného stavu. Viskozita materiálu obohaceného
nopalem byla v prŧměru o 7 % niţší ve srovnání s referenčním vzorkem. Získaná data,
matematické modely a jejich výsledky mohou být dale vyuţity při hodnocení pouţitelnosti
nopalu jako potřavinářské přísady. Reologické charakteristiky je téţ moţno srovnat s
výsledky senzorických testŧ nově připravovaných výrobkŧ.
Klíčová slova: jogurt, Nopal, dyanmická viskozita
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the prevalence of Escherichia coli in raw cow‘s milk
from vending machines and to evaluate their resistance to selected antimicrobials. There were
examined 92 samples of milk samples produced on two different farms in the South Moravian
region. All the samples were positive for the presence of E. coli. Disk diffusion method was
used to test 13 therapeutically important antimicrobials agents. More then one third of the E.
coli isolates from farm A were resistant to at least one antimicrobial substance (36.0%). Most
frequently resistance to ampicillin was found (34.7%). Three isolates (4.0%) were resistant to
3-6 tested antimicrobial agents with different phenotypes. The isolates from the production of
farm B were resistant to at least one antimicrobial substance in most of the cases (76.7%),
most frequently resistance to ampicillin (76.7%) and tetracycline (53.3%) were found. There
were identified four isolates (13.3%) resistant to 3 tested antimicrobial agents simultaneously
with the same phenotype of resistance (β-lactams, chloramphenicol, tetracyclines). E. coli is
commonly found in raw cow‘s milk, whereas the frequency of resistant and multiresistant
strains in the samples from each farm is different.
Key words: Escherichia coli, disk diffusion method, multiresistance, raw cow’s milk
MATERIÁL A METODY
V roce 2010 bylo odebráno 92 vzorkŧ mléka z prodejních automatŧ. Vzorky pocházely ze
dvou farem v Jihomoravském kraji (farma A – n = 62, farma B – n = 30). Ve vzorcích byl
posuzován výskyt baktérií Escherichia coli a následně hodnocena jejich rezistence
k antimikrobiálním látkám. Počet E. coli byl stanovován plotnovou metodou přímo ze vzorku,
který byl v mnoţství 0,2 ml rozetřen na povrch TBX agaru (BioRad, Francie). Naočkované
Petriho misky byly inkubovány aerobně při 44 °C po dobu 24 hodin. Současně bylo
provedeno i pomnoţení vzorku v pufrované peptonové vodě (PPV, Oxoid, Basingstoke, VB)
při 37 °C po dobu 24 hodin aerobně, s následnou kultivací na TBX agaru (inkubace aerobní,
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44 °C, 24 hodin). Z kaţdého vzorku byly do studie zařazeny maximálně 2 izoláty suspektních
E. coli pro konfirmaci a stanovení rezistence k antimikrobiálním látkám. Konfirmace
suspektních izolátŧ spočívala v detekci oxidázy (OXItest, Pliva-Lachema, ČR), β-Dglukuronidázy a v posouzení tvorby indolu (COLItest, Pliva-Lachema, ČR).
Diskovou difúzní metodou byla testována rezistence k 13 terapeuticky významným
antimikrobiálním látkám, jejichţ přehled je uveden v tabulce 1. Stanovení bylo 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
E. coli byla u většiny vzorkŧ syrového mléka detekována jiţ po primokultivaci (farma A –
69,4 %, farma B – 73,3 %), po pomnoţení byla E. coli detekována u všech sledovaných
vzorkŧ. Počty E. coli se pohybovaly od < 5 aţ 4,6.102 KTJ/ml na farmě A a od < 5 aţ 3,1.102
KTJ/ml na farmě B. Celkem bylo získáno 105 izolátŧ E. coli (farma A – n = 75, farma B – n =
30).
U všech získaných izolátŧ byla testována rezistence k antimikrobiálním látkám, výsledky jsou
uvedeny v tabulce 1.
Tabulka č. 1 Výskyt rezistence u izolátŧ Escherichia coli
Antimikrobiální látka
Ampicilin (AMP)
Amoxicilin/klavulanová kys.
Cefotaxim (CTX)
(AMC) (AMC)
Chloramfenikol (CMP)
Streptomycin (STR)
Kanamycin (KAN)
Gentamycin (GEN)
Sulfometoxazol/trimetoprim (SXT)
Trimetoprim (TMP)
Tetracyklin (TET)
Nalidixová kyselina (NA)
Ciprofloxacin (CIP)
Kolistin (COL)

N
26
2
0
2
2
1
0
3
3
3
2
0
0

Farma A
%
34,7
2,7
0
2,7
2,7
1,3
0
4
4
4
2,7
0
0

Farma B
n
23
1
0
0
4
0
0
0
0
16
1
0
0

%
76,7
3,3
0
0
13,3
0
0
0
0
53,3
3,3
0
0

Více neţ jedna třetina izolátŧ E. coli z farmy A byla rezistentní k nejméně jedné testované
antimikrobiální látce (36,0 %). Nejčastěji byla zjištěna rezistence k ampicilinu (34,7 %). U
izolátŧ z produkce farmy B byla stanovena rezistence k minimálně jedné antimikrobiální látce
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ve většině případŧ (76,7 %), nejčastěji byla zjištěna rezistence k ampicilinu (76,7 %) a
tetracyklinu (53,3 %).
Ze vzorkŧ syrového mléka byly izolovány i multirezistentní E. coli, tj. izoláty rezistentní ke 3
a více skupinám antimikrobiálních látek. Významné fenotypy rezistence jsou uvedeny
v tabulce 2.
Tabulka č. 2 Fenotypy vícečetné rezistence u izolátŧ E. coli z produkce farmy A a farmy B
Fenotyp rezistence
Farma A
AMC, STX, TMP, TET
AMP, CMP, STR, STX, TMP,
TET CMP, STR, KAN, SXT,
AMP,
TMP, TET, NA

Počet
izolátŧ
1
1
1

Fenotyp rezistence
Farma B
AMP, STR, TET

Počet
izolátŧ
4

Z tabulky 2 jsou patrné rozdíly ve výskytu multirezistentních kmenŧ u vzorkŧ z jednotlivých
farem. Ze vzorkŧ farmy A byly získány 3 izoláty (4 %) E. coli rezistentní současně ke 3 aţ 6
skupinám testovaných antimikrobiálních látek s rŧzným fenotypem rezistence. Nejčastěji se
vyskytovala rezistence k β-laktamŧm, antimetabolitŧm a tetracyklinŧm. U izolátŧ z produkce
farmy B byly jako multirezistentní určeny 4 izoláty (13,3 %) rezistentní ke 3 skupinám
antimikrobiálních látek se shodným fenotypem rezistence (β-laktamy, chloramfenikol,
tetracykliny). Zjištěné rezistence odpovídají spektru antimikrobiálních látek pouţívaných na
daných farmách k zaprahování a léčbě mastitid.
Finští autoři Suojala et al. (2011) se zabývali hodnocením rezistence baktérií Escherichia coli
izolovaných při mastitidách skotu. Celkem 27,8 % (40/144) izolátŧ E. coli bylo rezistentních
k minimálně jedné testované antimikrobiální látce. Rezistence k více neţ dvěma
antimikrobiálním látkám byla stanovena u 20,1 % izolátŧ. Predominantní výskyt rezistence
byl podobně jako v naší studii zaznamenán k ampicilinu, dále ke streptomycinu, tetracyklinu
a k sulfometoxazolu. K rozdílným výsledkŧm došli Lei et al.(2010), kteří studovali rezistenci
baktérií E. coli izolovaných z potravinových zvířat a potravin ţivočišného pŧvodu. U izolátŧ
z potravinových zvířat byla nejčastěji prokázána rezistence k tetracyklinŧm, dále také
k nalidixové kyselině, sulfometoxazol/trimetoprimu, ampicilinu a chloramfenikolu. Izoláty
z potravin ţivočišného pŧvodu prokázaly nízkou úroveň rezistence vŧči většině testovaných
antimikrobiálních látek. Jedinou výjimkou byla vysoká rezistence k tetracyklinŧm (86,5 %).
Scaria et al. (2010) zaznamenali u kmenŧ E. coli izolovaných z mléčných farem nejvyšší
podíl rezistence ke streptomycinu, ke kterému byly rezistentní všechny izoláty. Následoval
vysoký podíl rezistence k tetracyklinŧm (95 %), kanamycinu (91 %) a ampicilinu (47 %).
Autoři ve své studii dále poukazují na vysoký výskyt multirezistentních izolátŧ.
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ZÁVĚR
Z uvedených výsledkŧ vyplývá, ţe baktérie E. coli se v syrovém kravském mléce běţně
vyskytují, a to včetně rezistentních, ojediněle i multirezistentních kmenŧ. Výskyt
rezistentních kmenŧ se, stejně jako fenotypy vícečetné rezistence, u vzorkŧ z jednotlivých
farem liší a odpovídají pouţívaným antimikrobiálním přípravkŧm. Syrové kravské mléko
z prodejních automatŧ je zdrojem rezistentních E. coli a některé kmeny moţným rezervoárem
genŧ rezistence.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM6215712402 „Veterinární
aspekty bezpečnosti a kvality potravin―.

SOUHRN
Cílem studie bylo posoudit výskyt baktérií Escherichia coli v syrovém kravském mléce
z prodejních automatŧ a zhodnotit jejich rezistenci k vybraným antimikrobiálním látkám.
Celkem bylo vyšetřeno 92 vzorkŧ mléka pocházejících ze dvou farem v jihomoravském kraji.
U většiny vzorkŧ byla E. coli detekována jiţ v primokultivaci (farma A – 69,4 %, farma
B – 73,3 %), po pomnoţení byla E. coli detekována u všech vzorkŧ. Diskovou difúzní
metodou byla testována rezistence ke 13 antimikrobiálním látkám. Více neţ jedna třetina
izolátŧ E. coli z farmy A byla rezistentní k nejméně jedné testované antimikrobiální látce
(36,0 %). Nejčastěji byla zjištěna rezistence k ampicilinu (34,7 %). Tři izoláty (4,0 %) byly
rezistentní současně ke 3 aţ 6 skupinám antimikrobiálních látek s rŧzným fenotypem
rezistence. U izolátŧ z produkce farmy B byla stanovena rezistence k minimálně jedné
antimikrobiální látce ve většině případŧ (76,7 %), nejčastěji byla zjištěna rezistence
k ampicilinu (76,7 %) a tetracyklinu (53,3 %). Čtyři izoláty (13,3 %) byly rezistentní
ke 3 skupinám antimikrobiálních látek se stejným fenotypem rezistence (β-laktamy,
chloramfenikol, tetracykliny). Baktérie E. coli se v syrovém kravském mléce běţně vyskytují,
přičemţ výskyt rezistentních a multirezistentních kmenŧ se v rámci vzorkŧ z jednotlivých
farem liší.
Klíčová slova: Escherichia coli, disková difúzní metoda, multirezistence, syrové mléko
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STUDIUM OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN A SODÍKU
U VYBRANÝCH TRVANLIVÝCH FERMENTOVANÝCH MASNÝCH
VÝROBKŦ POŘÍZENÝCH NA TRHU ČR
Pavla Steinhauserová1, Irena Řehŧřková2, Jiří Ruprich1, 2
1

Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav

hygieny a technologie mléka, Palackého 1, 612 42 Brno
2

Státní zdravotní ústav, Palackého 3a, 612 42 Brno

ABSTRACT:
Fermented meat products fall within their specific sensory parameters and long term
traditional production into the group of very popular products in all Europe and also in the
Czech Republic (CR). First of all, these products are characterized by their different
technology which leads to other stocking conditions and sensory parameters compared to
another group of meat products. The aim of this study was to analyze and evaluate the fatty
acid profile (FA) and sodium content (Na) in selected fermented meat products manufactured
in the Czech Republic and abroad, but traded on the CR market. Totally 59 samples (36
originally manufactured abroad and 23 in CR) were analyzed in the laboratory of National
Institute of Public Health in Brno (NIPH). For the fatty acids and sodium content detection,
accredited methods of GC-FID and AAS-FT were used. The values for each FA were
summarized into the groups by their saturation and a health influence to the SFA, MUFA,
PUFA, trans and omega 3,6 groups. Lower sodium content was detected in fermented meat
products manufactured in the CR, but the total amount of fatty acids, i.e. their fatness was
higher than in the products produced abroad. In meat products coming from CR and abroad,
more beneficial and less health suitable results of fatty acids profiles were detected. The most
inconvenient results were determined in beef meat products. Studied domestic MP were not
considerable different in comparison to more ―healthy‖ advertized products from traditional
European markets. These stated results could be used for the comparison of fermented meat
products included in this group and for the assessment of possible health risks and benefits
with the view of their consumption. It could also lead to the ideas of possible recipe
reformulation with the aim of their ―health FA profile‖ and ―sodium content‖ improvement.
Keywords: Fatty acids, sodium content, fermented meat products, consumer´s health
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ÚVOD
Trvanlivé fermentované masné výrobky patří díky svým jedinečným senzorickým
vlastnostem a dlouholeté tradiční výrobě k oblíbeným výrobkŧm v celé Evropě, ale i České
republice. Tyto výrobky jsou charakterizovány především rozdílnou technologií výroby
zajišťující jiné podmínky skladování a charakteristické senzorické vlastnosti ve srovnání s
ostatními skupinami masných výrobkŧ. Česká legislativa popisuje tento typ masného výrobku
jako tepelně neopracovaný výrobek určený k přímé spotřebě, u něhoţ v prŧběhu fermentace,
zrání, sušení popř. uzení za definovaných podmínek dojde ke sníţení aktivity vody na
hodnotu aw

(max.)

= 0,93 a mající minimální dobu trvanlivosti 21 dní při teplotě +20°C (1).

Souslednost biochemických dějŧ, nazývaných fermentace, probíhají ve výrobku díky
pŧsobení mikrobiálních enzymŧ, jejichţ výsledkem je, společně s dalšími procesy, tvorba
látek ovlivňující postupnou přeměnu díla ve finální produkt (2).
Národní legislativa limituje ve skupině trvanlivých fermentovaných masných výrobkŧ
mnoţství tuku max. 50 % (1). Dle Kameníka je mnoţství tuku v těchto českých masných
výrobcích vyšší, neţ v zemích s jejich kvalitní a tradiční výrobou jako je např. Německo,
Francie a Itálie (2).
V očích veřejnosti jsou maso a masné výrobky, především v rozvinutých zemích, povaţovány
za jeden z nejbohatších zdrojŧ tuku, zejména nasycených mastných kyselin (SFA) a sodíku
(Na) (3). Jedná se o látky, které jsou při vyšším přívodu spojovány s rozvojem některých
civilizačních onemocnění (kardiovaskulární onemocnění, obezita, hypertenze aj.). Tento
pohled na masné výrobky však opomíjí fakt, ţe je maso nenahraditelným zdrojem některých
esenciálních látek v organismu člověka. Masný i celý potravinářský prŧmysl tak musí
směřovat větší pozornost otázce vztahu konzumace potravin a zdraví spotřebitele (4).
Cílem této práce bylo u vybraných trvanlivých fermentovaných výrobkŧ místní i zahraniční
produkce pořízených na trhu ČR analyzovat a porovnat zastoupení právě ze zdravotního
hlediska tolik diskutovaných mastných kyselin (MK) a sodíku (Na).
MATERIÁL A METODY
Dle nabízeného sortimentu bylo v šesti hlavních obchodních řetězcích na trhu ČR zakoupeno
celkem 59 vzorkŧ trvanlivých fermentovaných masných výrobkŧ. Všechny výrobky byly
označeny a pro přehlednost rozděleny dle místa jejich produkce a prodeje (viz. Tabulka č. 1).
Informace uvedené na obalu analyzovaných výrobkŧ byly zaznamenány v databázi současně s
naměřenými koncentracemi MK a Na.
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Vzorky byly analyzovány v laboratoři Státního zdravotního ústavu, dislokovaném pracovišti
v Brně. Mastné kyseliny byly stanoveny pouţitím akreditované metody ČSN-EN-ISO/IEC
17025 (SOP CH_33 a CH_60). Ze vzorku byl extrahován tuk a zmýdelněné triacylglyceroly
byly reesterifikovány methanolem na methylestery MK. Následně bylo provedeno stanovení
37 individuí MK (výčet viz standard Supelco 37 Component FAME Mix) metodou plynové
chromatografie (separace na kapilární koloně 100m x 0,25mm x 0,2µm – Supelco SPTM2560)
s plamenoionizační detekcí (GC-FID; Trace, TemoQuest Italy).
Tabulka č. 1 – Charakter a počet jednotlivých analyzovaných masných výrobků.

Skupina
Trvanlivé
fermentované
masné
výrobky
(TFMV)

Podskupina

Označení

Pŧvod v zahraničí
prodej v ČR

II - EU

Pŧvod i prodej v ČR

II - CZ

Země pŧvodu

Počet
vzorkŧ

Itálie
Španělsko
Německo
Maďarsko
Rakousko
Slovenská republika
Francie
ČR

13
12
4
3
2
1
1
23

Celkem analyzovaných vzorkŧ

59

Pro stanovení obsahu Na byla pouţita akreditovaná metoda AAS-FT (SOP CH_12). Vzorek
byl po rozkladu a smísení s roztokem 0,2% chloridu draselného zmlţován do plamene
acelylen-vzduch a měřena jeho emise při vlnové délce 589,6 nm. Výsledky byly hodnoceny
běţnými statistickými metodami. Hodnoty pro jednotlivé MK byly sečteny dle charakteru
jejich nasycení (s ohledem na lidské zdraví) do skupin SFA (∑ 17), MUFA (∑ 9), PUFA
(∑ 11), ω 3 a 6 MK (∑ 4 a 5) a trans MK (∑ 2). Pro relativní posouzení procentuálního
zastoupení jednotlivých skupin MK byl proveden přepočet vzhledem k sumě MK = 100 %.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Tabulka č. 2 uvádí rozmezí naměřených a vypočítaných hodnot jednotlivých analyzovaných
vzorkŧ trvanlivých fermentovaných masných výrobkŧ.
U těchto masných výrobkŧ produkovaných v ČR bylo naměřeno niţší mnoţství Na, avšak
celkové mnoţství MK, tedy jejich tučnost převyšovala výrobky ze zahraničí.

3. 3. 2011

291

MENDELU

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

Tabulka č. 2 – Rozmezí procentuálního zastoupení jednotlivých skupin MK a naměřené množství
∑ MK a Na.
Charakteristika vzorku
Rozmezí – absolutní
Rozmezí - relativní
(g/kg)
(%)
Označení

II - EU

II - CZ

Země pŧvodu
Itálie
Španělsko
Německo
Maďarsko
Rakousko
Slovenská republika
Francie
Česká republika

N*
13
12
4
3
2
1
1
23

∑ MK**
18 - 506
59 - 431
24 - 292
428 - 448
76 - 264
441
277
148 - 537

Na
9 - 29
14 – 22
10 – 25
15 – 17
14 – 15
16
19
13 - 21

SFA
35 - 55
37 - 45
38 - 46
38 - 42
36 - 39
41
41
38 - 45

MUFA
43 - 53
43 - 55
45 - 53
47 - 49
50 - 55
45
50
41 - 50

PUFA
2 -14
6 - 16
9 - 13
11 – 13
9 – 11
14
9
9 - 14

CELKEM ANALYZOVANÝCH VZORKŦ (59)
**Suma MK byla porovnána s celkovým množstvím izolovaného tuku ze vzorku – hodnoty si
odpovídají
*Počet analyzovaných vzorků

Nové vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k doporučeným
dietárním hodnotám pro tuk, včetně SFA, PUFA, MUFA, trans MK, a cholesterolu (7) je
z hlediska vyjádření poměrně konzervativní. Pouţili jsme proto srovnání i s dalšími
doporučeními. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO), je pro zdraví populace vhodné
dosahovat hodnoty poměru PUFA/SFA nejméně 0,6 (5). U většiny mas je tento poměr
přirozeně roven hodnotě okolo 0,1 (3). V tabulce č. 3 je uvedený trend pozorovatelný většina analyzovaných masných výrobkŧ dosahuje niţších hodnot poměru PUFA/SFA.
Z uvedeného soboru vzorkŧ je však moţné sledovat 2 vzorky, které dosahují příznivějších
hodnot poměru PUFA/SFA = 0,4 (tj. vzorky masných výrobkŧ Llonganissa a Chorizo).
Dle WHO (5) je pro zajištění rovnováhy diety a zdraví člověka uvaţován optimální poměr
PUFA ω6/ ω3 MK asi 2,5 – 8,0, podle dalších autorŧ (3, 6) hodnot 1,0 – 4,0. Tento poměr se
však v dietě západní civilizace pohybuje na hodnotách 10,0 – 30,0. V naší studii masných
výrobkŧ nelze tento poměr pro dietu aplikovat na jednotlivé výrobky. Výsledky přirozeně leţí
mimo optimální poměr, protoţe mnoţství ω3 MK z celkového mnoţství MK u analyzovaných
MV bylo dle očekávání nízké - 0,7 % (výjimku tvořil pouze český výrobek Poličan, kde se
tato hodnota díky relativně vyššímu zastoupení kyseliny α-linolenové rovnala 1 %). Mnoţství
detekovaných ω6 MK (99 % tvořila kyselina linolová) se u výrobkŧ produkovaných mimo
ČR pohybovalo v relativně širokém rozmezí: 1,5 % (Bresaola) – 15 % (Chorizo a
Llonganissa), naopak u produktŧ vyrobených v ČR bylo rozmezí detekovaných ω6 MK
daleko uţší (12 % – 18 %).
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Mnoţství trans MK bylo nejvíce patrné u výrobku vyrobeného pouze z hovězího masa –
Bresaola (nad 1,3 %). Ostatní analyzované MV obsahovaly do 0,3 % trans MK, coţ
odpovídalo očekáváním a výţivovým doporučením.
U výrobkŧ pocházejících z ČR i zahraničí se vyskytovaly ty s příznivějším i méně vhodným
poměrem jednotlivých skupin MK, avšak nejméně příznivé hodnoty byly opět získány u
masných výrobkŧ vyrobených převáţně z hovězího masa (Bresaola – nejvyšší mnoţství SFA,
nejniţší PUFA). Naopak „zdravotně nejvýhodnější poměr― všech skupin MK byl vypočítán u
vepřového výrobku - Llonganissa. Produkty z vyrobené z masa iberských prasat se
překvapivě zastoupením MK nijak výrazně nelišily od těch ostatních (mírně zvýšené
mnoţství MUFA). Z hlediska marketingu („zdravotních tvrzení―) uţívaných často u tohoto
typu výrobkŧ jde o zajímavé zjištění. Obráceně, tuzemské produkty se svým zastoupením MK
významně nelišily od těchto propagovaných výrobkŧ.
Tabulka č. 3 – Obsah jednotlivých skupin MK (hodnoty byly získány součtem naměřených koncentrací
příslušných individuálních MK) a Na ve vybraných vzorcích produkovaných v ČR i zahraničí
Koncentrace (g/kg) vzorku
VZOREK - MASNÝ VÝROBEK

SKUPINA

∑
SFA

∑
∑
*∑
MUFA PUFA MK PUFA/SFA Na

%
SFA / MUFA /
PUFA

WESTFÁLSKÁ UZENÁ ŠUNKA
II - EU
9
13
2
24
0,25
19
38 / 53 / 10
TYROLSKÁ ŠUNKA
II - EU
95
145
23
264
0,24
14
36 / 55 / 9
CHORIZO EXTRA
II - EU
73
82
29
184
15
0,40
40 / 45 / 16
SALCHICHON EXTRA
II - EU
121
148
41
310
0,34
15
39 / 48 / 13
PANCETTA
II - EU
208
241
58
506
0,28
41 / 48 / 11
9
COPPA
II - EU
115
141
20
277
0,18
13
42 / 51 / 7
ALTOSPECK
II - EU
63
96
21
180
0,33
15
35 / 53 / 12
SALAMINO LA RISA
II - EU
148
194
47
390
0,32
19
38 / 50 / 12
BRESAOLA
II - EU
10
8
0,4
18
0,04
18
55 / 43 / 2
FUET EXTRA S NIVOU
II - EU
133
149
41
323
0,31
21
41 / 46 / 13
LOMO IBERICO DE BELLOTA
II - EU
105
138
17
259
0,16
19
40 / 53 / 6
SALCHICHON IBERICO DE
BELLOTA
II - EU
162
236
32
431
0,20
16
38 / 55 / 8
LLONGANISSA
II - EU
78
99
34
211
14
0,44
37 / 47 / 16
SUŠENÝ ŠPEK
II - EU
51
56
12
119
0,23
43 / 47 / 10
29
HERKULES
II - CZ
155
191
35
382
0,23
13
41 / 50 / 9
ČORIZO
II - CZ
67
60
20
148
0,30
21
45 / 41 / 14
PARMEO S PARMAZÁNEM
II - CZ
179
204
37
420
0,21
17
43 / 48 / 9
UHERSKÝ SALÁM
II - CZ
169
198
49
416
0,29
17
41 / 48 / 12
HERMÍN
II - CZ
180
212
38
430
0,21
18
42 / 49 / 9
KŘEMEŠNÍK
II - CZ
200
230
48
479
0,24
18
42 / 48 / 10
SALÁM V SÝRU A PEPŘI
II - CZ
144
164
38
346
0,26
13
42 / 48 / 11
POLIČAN
II - CZ
161
192
47
400
0,29
16
40 / 48 / 12
PAPRIKÁŠ
II - CZ
137
169
43
349
0,32
14
39 / 48 / 12
LOVECKÝ SALÁM
II - CZ
172
218
59
450
0,34
16
38 / 49 / 13
*Suma MK byla porovnána s celkovým množstvím izolovaného tuku ze vzorku – hodnoty si odpovídají
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Analyzované vzorky obsahovaly velmi široké rozmezí sodíku (viz. Tabulka č. 2). Je třeba se
zamyslet, jaké mnoţství Na je opravdu potřebné pro zajištění technologicky i chuťově
vyváţeného výrobku s ohledem na zdraví konzumenta.
ZÁVĚR
Zjištěné výsledky lze vyuţít k porovnání jednotlivých masných výrobkŧ v dané skupině a
posoudit zdravotní rizika a benefit spojené s jejich konzumací. Dále mohou vést k úvahám o
moţné reformulaci receptur těchto výrobkŧ s cílem zlepšit „zdravotní profil přítomných MK―
a mnoţství sodíku v nich. Studované tuzemské MV v tomto směru svým sloţením nijak
nezaostaly za více „zdravotně― propagovanými výrobky z tradičních Evropských trhŧ.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za finanční podpory z interní grantové agentury VFU: pořadové číslo IGA
VFU 69/2010/FVHE.

SOUHRN
Trvanlivé fermentované masné výrobky patří díky svým jedinečným senzorickým
vlastnostem a dlouholeté tradiční výrobě k oblíbeným výrobkŧm v celé Evropě, ale i České
republice. Tyto výrobky jsou charakterizovány především rozdílnou technologií výroby
zajišťující jiné podmínky skladování ve srovnání s ostatními skupinami masných výrobkŧ.
Cílem této práce bylo u vybraných trvanlivých fermentovaných výrobkŧ české i zahraniční
produkce pořízených na trhu ČR analyzovat a porovnat zastoupení mastných kyselin (MK) a
mnoţství sodíku (Na). Celkem 59 vzorkŧ (z toho 36 pŧvodem v zahraničí a 23 v ČR) bylo
analyzováno v laboratoři Státního zdravotního ústavu v Brně. Pro stanovení MK i Na byly
pouţity akreditované metody GC-FID a AAS-FT. Hodnoty pro jednotlivé MK byly sečteny
dle charakteru jejich nasycení a významu pro lidské zdraví do skupin SFA, MUFA, PUFA,
trans a omega 3,6 MK. U trvanlivých fermentovaných masných výrobkŧ produkovaných
v ČR bylo naměřeno niţší mnoţství Na, avšak celkové mnoţství MK, tedy jejich tučnost
převyšovala výrobky ze zahraničí. U výrobkŧ pocházejících z ČR i zahraničí se vyskytovaly
ty s příznivějším i méně vhodným poměrem jednotlivých skupin MK, nejméně příznivé
hodnoty byly získány u masných výrobkŧ vyrobených převáţně z hovězího masa. Studované
tuzemské MV v tomto směru svým sloţením nijak nezaostaly za více „zdravotně―
propagovanými výrobky z tradičních Evropských trhŧ.
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Zjištěné výsledky lze vyuţít k porovnání jednotlivých masných výrobkŧ v dané skupině a
posoudit zdravotní rizika a benefit spojené s jejich konzumací. Dále mohou vést k úvahám o
moţné reformulaci receptur těchto výrobkŧ s cílem zlepšit „zdravotní profil přítomných MK―
a mnoţství sodíku v nich.
Klíčová slova: mastné kyseliny, sodík, trvanlivé fermentované masné výrobky, zdraví
konzumenta
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OBSAH TUKU A SLOŢENÍ MASTNÝCH KYSELIN TUKU
DEHYDRATOVANÝCH SÓJOVÝCH NÁPOJŦ
Anna Šípková, Jana Dostálová
Ústav chemie a analýzy potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 praha 6

ABSTRACT
Dehydrated soy drinks are considered as "healthy" foods. There are gluten-free foods and
lactose-free food, so they are suitable for consumers with gluten-free diet or lactose
intolerance. Determination of fatty acids composition in isolated fat was provided in ten
dehydrated soy beverages available on the Czech market. The fat content in samples ranged
from 10.0 to 27.4 %. Fat of half products tested contained nearly 50 % trans-unsaturated fatty
acids (TFA) from the total fatty acids. Second half of soy drinks contained only traces of
TFA, but amounts of saturated fatty acids were high (more than 90 %). The results of the
composition of fatty acids determinativ show that for the production of the first group
partially hydrogenated vegetable oil was used and in second group coconut oil or palm kernel
oil. The five products exceeded tolerable daily intake of TFA (2.5 g / day) for average
consume by consumption of one serving drinks (25 g of product). Based on our analysis, it
was found that the fat composition of these products is from the nutritional point of view
inappropriate, and therefore can not be recommended as a replacement of milk. Dehydrated
soy drinks unfavorable ratio of nutrients with high content of carbohydrates and low content
of in protein as milk.
Keywords: fat content, fatty acids composition, soy drinks
MATERIÁL A METODY
V této studii byl stanoven obsah tuku a sloţení mastných kyselin u 10 výrobkŧ
dehydratovaných sójových nápojŧ. Všechny dostupné vzorky dehydratovaných sójových
nápojŧ byly nakoupeny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 v praţské trţní síti. Obsah tuku byl
stanoven po obnově nápoje dvojnásobnou extrakcí směsí rozpouštědel (ethanol, hexan,
diethylether). Kvalitativní a kvantitativní analýza mastných kyselin byla provedena
v izolovaném tuku po převedení na methylestery na kapilární koloně Supelco SP 2560,
plynový chromatograf Hewlett Packard 6890 s plamenovým ionizačním detektorem.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Dehydratované sójové nápoje jsou spotřebiteli vnímány jako „zdravé― potraviny, ale na
základě analýz tuku bylo zjištěno, ţe tuk obsaţený v těchto výrobcích nemá z výţivového
hlediska příznivé sloţení mastných kyselin.
Obsah tuku v sójových nápojích byl u jednoho výrobku 10 %, u ostatních se pohyboval
v rozmezí 17,3 – 27,4 %. Jedna porce (25 g) obsahuje prŧměrně 6,2 g tuku, coţ představuje
přibliţně 8,2 % z celkové doporučené denní dávky tuku.
Byl zhodnocen tuk 10 dehydratovaných sójových nápojŧ. Tyto výrobky obsahovaly vysoké
mnoţství trans-nenasycených mastných kyselin (5 vzorkŧ v rozmezí 48,2 – 49,3 %) nebo
nasycených mastných kyselin (5 vzorkŧ v rozmezí 93,2 – 96,5 %). Vysoký obsah transnenasycených mastných kyselin (TFA) svědčí o tom, ţe byl v receptuře pouţit částečně
ztuţený rostlinný tuk, vyrobený klasickou hydrogenací. Nápoje s vysokým obsahem TFA
obsahovaly v rozmezí 23,4 – 24,2 % monoenových mastných kyselin (MUFA). U vzorkŧ
s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin (SAFA) bylo mnoţství MUFA niţší,
v rozmezí 1,4 – 4,6 %. Všechny vzorky měly nízký obsah polyenových mastných kyselin
(0,7 – 2,7 %).

Tab. I

Obsah tuku v % a sloţení skupin mastných kyselin v % z celkových mastných
kyselin ve vzorcích dehydratovaných sójových nápojŧ
Název výrobku
Tuk
TFA SAFA MUFA PUFA Ostatní

Soja Milk natural

24,0

0,46

93,19

3,48

2,61

0,26

Zajíc Sojový nápoj Plus

26,0

48,27

25,35

23,35

1,74

1,29

Soja Milk vanilka

24,0

0,14

96,48

1,37

1,95

0,05

Soja Milk cappuccino

24,0

0,11

92,29

4,63

2,70

0,27

Soja Milk extra protein

10,0

0,12

94,95

2,08

2,71

0,15

Zajíc Sójový nápoj s vlákninou

23,0

48,96

25,54

23,64

0,72

1,14

Zajíc Sójový nápoj s příchutí
smetany
ActiveMilk

25,5

49,33

24,96

23,48

0,78

1,45

17,3

48,15

25,74

24,16

0,90

1,06

Soja Milk jahoda

24,0

0,62

95,34

1,69

1,93

0,42

Zajíc Sojový nápoj Natural

27,4

49,17

25,18

23,51

0,78

1,36

TFA – trans-nenasycené mastné kyseliny, SAFA – nasycené mastné kyseliny,
MUFA – monoenové mastné kyseliny, PUFA – polyenové mastné kyseliny
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Obsah jednotlivých mastných kyselin je uveden v Tab. II. Z nasycených mastných kyselin
bylo mnoţství kyseliny laurové (C12:0) u 5 výrobkŧ přes 40 %, u těchto výrobkŧ byl vysoký i
obsah myristové kyseliny (C14:0), v rozmezí 17,3 - 16,6 %. Vysoké mnoţství těchto
atherogenních mastných kyselin svědčí o tom, ţe vzorky obsahují kokosový nebo
palmojádrový tuk. Obsah kyseliny palmitové (C16:0) byl v rozmezí 10,2 – 12,2 % a kyseliny
stearové (C18:0) v rozmezí 10,5 – 12,3 %. Mnoţství kyseliny olejové (C18:1) se pohybovalo
v rozmezí 1,3 – 13,8 %. Kyselina linolová (C18:2) a linolenová (C18:3) byly obsaţeny ve
velmi malém mnoţství.
Sloţení jednotlivých mastných kyselin v % z celkových mastných kyselin ve
vzorcích dehydratovaných sójových nápojŧ
Název výrobku C12:0 C14:0 C16:0 C18:1T C18:0 C18:1 C18:2 C18:3

Tab. II

Soja Milk
natural
Zajíc Sojový
nápoj Plus
Soja Milk
vanilka
Soja Milk
cappuccino
Soja Milk extra
protein
Zajíc Sójový
nápoj s
vlákninou
Zajíc Sójový
nápoj s příchutí
smetany
ActiveMilk

41,98

16,54

10,60

0,38

11,58

3,37

2,27

0,34

0,18

0,19

12,17

37,28

11,77

12,59

1,59

0,15

44,01

17,27

10,23

0,14

11,89

1,27

1,72

0,23

40,38

16,02

11,32

0,11

12,20

4,34

2,32

0,38

42,13

16,56

11,34

0,12

12,32

2,00

2,56

0,14

0,17

0,19

11,96

38,04

12,10

13,54

0,72

0,00

0,17

0,18

11,67

38,96

11,85

12,54

0,73

0,06

0,29

0,26

12,13

37,28

12,03

13,75

0,83

0,06

Soja Milk
jahoda
Zajíc Sojový
nápoj Natural

44,29

16,59

10,28

0,56

10,51

1,35

1,51

0,43

0,19

0,19

11,85

38,25

11,89

12,65

0,73

0,05

ZÁVĚR
Sloţení tuku dehydratovaných sójových nápojŧ neodpovídá současným výţivovým
doporučením. Tuk těchto výrobkŧ byl tvořen negativně pŧsobícími mastnými kyselinami.
U poloviny výrobkŧ byl pouţit částečně ztuţený rostlinný tuk, vyráběný klasickou
hydrogenací, čemuţ nasvědčuje zvýšený obsah TFA. Tolerovatelná denní dávka TFA pro
prŧměrného spotřebitele (2,5 g) by byla u těchto výrobkŧ překročena konzumací jedné porce
(25g výrobku). Například zkonzumování jedné porce sójového nápoje Zajíc Natural
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představuje příjem 3,4 gramŧ TFA. Tuk druhé poloviny výrobkŧ byl tvořen převáţně SAFA,
zejména nejvíce atherogeně pŧsobícími nasycenými mastnými kyselinami (laurová,
myristová).
PODĚKOVÁNÍ
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 21/2010)
SOUHRN
Sójové nápoje jsou povaţovány za „zdravé― potraviny. Jedná se o potraviny neobsahující
lepek ani laktózu, proto jsou určeny pro spotřebitele s bezlepkovou dietou nebo laktózovou
intolerancí. Byl zhodnocen obsah a sloţení tuku u deseti dehydratovaných sójových nápojŧ
dostupných na českém trhu. U jednoho výrobku byl obsah tuku 10 %, u ostatních se
pohyboval v rozmezí 17,3 – 27,4 %. Tuk poloviny testovaných výrobkŧ obsahoval téměř
50 % trans-nenasycených mastných kyselin z celkového mnoţství mastných kyselin. Tuk
druhé poloviny sójových nápojŧ, obsahující pouze stopy TFA, naopak obsahoval vysoké
mnoţství nasycených mastných kyselin (více neţ 90 %). Z výsledkŧ sloţení mastných kyselin
je tedy patrné, ţe při výrobě první skupiny byl pouţit částečně ztuţený rostlinný tuk a u druhé
kokosový tuk nebo palmojádrový tuk. U pěti výrobkŧ je tolerovatelná denní dávka TFA (2,5 g
/den) pro prŧměrného obyvatele překročena konzumací jedné porce nápoje. Jedna porce je
připravena z 25 g výrobku. Na základě našich analýz bylo zjištěno, ţe sloţení tuku u těchto
výrobkŧ je z výţivového hlediska zcela nevhodné, a proto je nelze doporučit jako náhradu
mléka. Dehydratované sójové nápoje mají navíc oproti mléku nepříznivý poměr ţivin, a to
vysoký obsah sacharidŧ a nízký obsah bílkovin.
Klíčová slova: obsah tuku, složení mastných kyselin, sójové nápoje
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POČÁTKY PROJEKTU TT POINT (TRANSFER TECHNOLOGIÍ NA
MENDELU) A JEHO MOŢNOSTI
Václav Trojan1, Jan Přenosil2
1

Ústav biologie rostlin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

2

Ústav financí, PEF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT:
The long-lasting aim of the project TT Point MENDELU is establishing specialized
workplace – technology transfer centre which will mediate interactions between MENDELU
and subjects in private sector. Cooperation between these subjects has already existed today
(based on personal contacts) but this is not systematically solved and developed in more
complex way. The implement of project time sustainability is establishing contact place with
the information database of technical equipment, equipment certifications and common
technological procedures at the Mendel University. Second implement is creating internal
norms defined rules for using technologies at the university with third party and creating legal
base for business relations between university and private subjects. (till now it is not solved
systematically). For own workplace development we have planned specialized training
responsible persons of MENDELU in the areas of legal advising, possessive rights and in the
area of technology transfer.

KRÁTKÁ ZPRÁVA
CÍLE PROJEKTU
Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření specializovaného pracoviště – centra transferu
technologií zprostředkovávajícího interakci mezi Mendelovou univerzitou v Brně a subjekty
soukromého sektoru. Spolupráce mezi subjekty existuje uţ dnes (převáţně na bázi osobních
kontaktŧ), ale není systematicky řešena a rozvíjena. Toto oddělení bude podporovat
spolupráci mezi univerzitou a subjekty soukromého sektoru.
Systémovým nástrojem přesahujícím dobu udrţitelnosti projektu je vytvoření kontaktního
místa s databází o moţnostech vědy a výzkumu pracovišť MENDELU zachycující kompletní
informaci

o

dostupném

technickém

vybavení,

certifikaci

zařízení,

zvládnutých

technologických postupech.
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Dílčími cíli projektu je nastavení vnitřních předpisŧ zajišťující systémovou ochranu
duševního vlastnictví vznikajícího na pracovištích univerzity jejími pracovníky a studenty.
Dalším dílčím cílem je vytvoření a udrţování databáze, shromaţďující informace
o dostupných technologiích, zvládnutých pracovnách postupech a plánovaném výzkumu na
pracovištích jednotlivých fakult univerzity. Tento klíčový nástroj univerzity umoţní zlepšit
vyuţití technologií a výsledky výzkumu a vývoje na MENDELU včetně následné
komercionalizace.
Vedle nastartování dlouhodobé spolupráce univerzity s dalšími subjekty se v rámci projektu
řeší i otázky právní regulace smluvních vztahŧ zabývající se jak vnitrouniverzitními specifiky
(míru vyuţití technologie subjektem, účetní specifika, atp.) tak minimální smluvní ochranou
partnerŧ. Vzniklý právní rámec urychlí, často i vŧbec umoţní, uţší spolupráci mezi danými
subjekty a MENDELU.
Dlouhodobým dopadem projektu je tedy nastartování spolupráce mezi akademickou a
soukromou podnikatelskou sférou, identifikování potřeb soukromé sféry a reakce na tyto
poţadavky. Odstranění procesních a administrativních bariér jako nutného předpokladu
spolupráce je proto jedním z výchozích krokŧ projektu.

PARTNEŘI PROJEKTU
Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj (CVVI)
Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj je významnou institucí zastupující
podnikatelskou sféru v oblasti vědy a výzkumu. Podnětem pro vznik tohoto centra byla
potřeba malých a středních firem získat informace o moţnosti spolupráce s univerzitami a
vysokými školami v oblasti inovací.
Posláním CVVI se tak stalo propojení světa univerzitního primárního výzkumu se světem
špičkových společností v daném oboru. Tento most by měl přispět ke spolupráci pro aplikaci
tohoto výzkumu v praxi. CVVI zasahuje do mnoha odvětví a v jednotlivých institucích se
věnuje oblastem, které jsou předmětem zájmu partnerských organizací. V současné době se
jedná zejména o výzkum v oblasti obnovitelných zdrojŧ, dopravy a dopravní bezpečnosti,
v oblasti zájmu je také sniţování energetické náročnosti či regionální rozvoj.
Základním dŧvodem spolupráce s CVVI je jeho znalost komunikace se soukromým
sektorem, vyuţití kontaktŧ mezi spolupracujícími partnery k rozšíření sítě firem
spolupracujících s univerzitou a zkušenosti spolupracujících společností.
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Základním kamenem spolupráce je vyuţití know-how zaměstnancŧ a spolupracovníkŧ CVVI
pro komunikaci a spolupráci se soukromými subjekty. Identifikovaným problémem univerzity
je nekompatibilita poţadavkŧ výzkumníka z univerzity s pracovníkem soukromé firmy (doba
řešení, podrobnosti, flexibilita, atp. jsou faktory odlišně vnímané v kaţdém sektoru). Přenos
informací a nastartování spolupráce jsou základní poţadavky na partnera projektu CVVI.
Naplnění je realizováno významným podílem partnera na prezentaci projektu, identifikaci
poţadavkŧ soukromých firem a v neposlední řadě v zapojení partnera ke konzultaci vnitřní
struktury univerzity včetně vymezení právních poţadavkŧ na transfer technologií.
Jihomoravské inovační centru (JIC), zájmové sdruţení právnických osob
Regionální inovační strategie JMK 3. doporučuje sjednotit oblast transferu technologií v kraji.
V současné době se řeší projekty, které řeší rozvoj transferu technologií na MENDELU, MU
a VUT. Aby bylo moţné tyto projekty koordinovat a dosáhnout max. synergického efektu, je
v kaţdém z nich zakotvena klíčová aktivita ―Rozvoj regionální sítě transferu technologií―.
Jedná se o soubor opatření, která jsou v rámci projektŧ společná, a která dohromady vytváří
jednotný rámec transferu technologií v JMK. Aby realizace této aktivity byla co
nejefektivnější, je zde hlavní zodpovědnou a stmelující organizací právě JIC. Prostřednictvím
pozice ―TT-network expert― napomáhá JIC přijímat MENDELU opatření, aby zapojení v síti
bylo rovnocenné, vyváţené, a aby se aktivity v rámci vznikající sítě nekryly s aktivitami
ostatních vysokých škol. Díky účasti JIC bude dosaţeno toho, ţe řízení transferu technologií
překročí čistě rovinu vysokých škol a bude řešeno i na úrovni regionální. JIC tak funguje jako
―most― k transferu technologií v JMK.
Účast JIC v projektu má však ještě další rovinu. TT-network expert bude po celou dobu
projektu MENDELU k dispozici a vyjadřuje se k procesu nastavování systému řízení TT na
MENDELU. Tato ―oponentura― bude totiţ zohledňovat potřeby soukromého sektoru a
umoţní, aby se nastavený model řízení transferu technologií na MENDELU co nejvíce
přiblíţil reálným podmínkám komerčního prostředí.
Význam JIC pro projekt je dán i kontakty na centra transferu technologií v západní Evropě.
JIC bude i zajišťovat provoz TT Pointu coby regionálního kontaktního místa pro transfer
technologií v JMK.
Účast JIC na projektu je dŧleţitá s ohledem na jeho význam pro rozvoj inovačního podnikání
v Jihomoravském kraji. JIC je zřízen čtyřmi brněnskými vysokými školami a pŧsobí pro ně
jako podpŧrná servisní organizace v oblasti transferu technologií. Partnerství JIC v projektu je
proto zcela přirozené. Díky partnerství JIC bude moci MENDELU v projektu vyuţívat
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databázi kontaktŧ z řad podnikatelského sektoru, informace získané díky napojení JIC na
další tuzemské i mezinárodní sítě a neposlední řadě i kvalifikované experty na transfer
technologií, kteří jsou v jejich řadách zastoupeni. JIC je navíc zřízeno i městem Brnem a
Jihomoravským krajem (JMK), pro které je zase servisní organizací ve věci přípravy
strategických a programových dokumentŧ pro oblast inovačního podnikání. Toto hraje
dŧleţitou roli i pro projekt MENDELU, jelikoţ účast JIC napomŧţe přiblíţit aktivity projektu
strategickým a programovým cílŧm JMK či města Brna a tím zajistit projektu MEDNELU
podporu od místní samosprávy.
JIC spolupracuje s MENDELU na zvyšování znalostí v oblastech inovačního podnikání a
transferu technologií. Zejména spolupráce na vybudování sítě pro transfer technologií,
podobné aktivity zajišťuje i pro jiné brněnské vysoké školy. V současnosti se podílí na výuce
speciálních modulŧ zaměřených na rozvoj inovačního podnikání v rámci standardního kredity
hodnoceného předmětu Výzkum a vývoj v praxi. Dobré zkušenosti v oblasti vzdělávání
akademických a neakademických pracovníkŧ VŠ jsou nezbytným předpokladem pro transfer
technologií.

Masarykova univerzita (MU)
Problematika transferu technologií překračuje čistě univerzitní úroveň. Z tohoto dŧvodu je
nutné, aby na síti transferu technologií spolupracovalo více VŠ. Z dŧvodu finanční náročnosti
projektŧ jednotlivých VŠ dané vyšší nákladovostí u projektu s takto vysokou přidanou
hodnotou nebylo moţno podat za brněnské VŠ jeden společný projekt, nicméně bylo
nezbytné vytvořit model spolupráce, který by tyto projekty přibliţoval a vytvářel mezi nimi
silný synergický efekt. Byl zvolen model partnerství bez finančního příspěvku. Zapojení
MEDNELU do projektu s MU je dŧleţité s ohledem na interdisciplinaritu transferu
technologií. Jedna VŠ nemŧţe nikdy obsáhnout veškeré specializace, které mohou být
v transferu technologií poţadovány. Je proto nezbytné disponovat informacemi o kapacitách,
moţnostech a projektech ostatních VŠ.
MENDELU jiţ spolupracuje s MU na zavádění základních postupŧ pro vytvoření zázemí
uplatňování výsledŧ výzkumu a vývoje a získává od MU součinnost pro nastavování vnitřních
pravidel. V minulosti byla řešena problematika společné ochrany vynálezŧ. MU je pro
MENDELU významný partner právě kvŧli spolupráci na vědeckovýzkumných projektech,
jejichţ výstupem je komerčně uplatnitelné řešení, se kterým musí nakládat obě VŠ současně.
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Partneři z řad VŠ se vzájemně informují o realizaci, výsledcích a výstupech projektu.
V rozvoji regionální sítě transferu technologií VŠ participují poskytováním poznatkŧ a
zkušeností z vlastní praxe a obdobných projektŧ TT a v rámci společné platformy diskutují
s ostatními, s pozitivním dopadem na všechny z nich. Účast na regionální síti je zcela
nezbytná, jelikoţ problematika transferu technologií zcela překračuje oborové zaměření
jednotlivých VŠ. Ani jeden partner z řad VŠ není partnerem s finančním příspěvkem.
Nedochází tedy k dvojímu financování – účast ostatních VŠ na tomto projektu je motivována
výměnou informací, dobré praxe či společnou eliminací případných rizik a negativ.
Podobně jako u partnera MU i v případě VUT se uplatňují výhody ze spolupráce více institucí
– rychlejší a efektivní přenos zkušeností je výsledkem tohoto propojení. Z tohoto dŧvodu je
vhodné, aby na síti transferu technologií spolupracovalo více VŠ. VUT jiţ dříve
spolupracovala s ostatními VŠ na zavádění základních postupŧ pro vytvoření zázemí
uplatňování výsledkŧ výzkumu a vývoje.
CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou výzkumní a vývojoví pracovníci, zaměstnanci a studenti MENDELU,
dále pracovníci vzniklého centra transferu technologií.
Klíčovým problémem je nerespektování, či neznalost problematiky ochrany duševního
vlastnictví a transferu technologií i na akademické úrovni. Oddělení univerzitního prostředí
od praktické aplikace (dané i historickým vývojem a vnějšími faktory) často omezuje
moţnosti uplatnění výstupŧ vědy a výzkumu v praxi a jejich úspěšné komercionalizace.
Realizací tohoto projektu, zaměřeného na transfer technologií je tak moţné lépe vyuţívat
odborné zkušenosti a dovednosti pracovníkŧ univerzit v praxi. Zároveň také přiblíţí oblast
své pŧsobnosti soukromým subjektŧm a snáze naváţí spolupráci.
Poţadované znalosti problematiky u pracovníkŧ vznikajícího centra transferu technologií je
samozřejmě podstatně hlubší – proto projekt obsahuje i specializované školící aktivity pro
tuto část cílové skupiny.
Dalším krokem pro zapojení cílové skupiny do projektu je vytvoření kontaktního místa, které
je spravováno Zkušebnou stavebně truhlářských výrobkŧ (ZSTV), rektorátní pracoviště
MENDELU se sídlem ve Zlíně. ZSTV je Centrem technické normalizace a podílí se realizaci
projektu. Její činnost se orientuje nejen na akademické pracovníky a komerční sféru vně
univerzity, ale nabízí další spolupráci i studentŧm a absolventŧm MENDELU.
Přínos projektu pro cílovou skupinu jednoznačně spočívá v dalším vzdělání, v získání nových
vědomostí a zkušeností v oblasti vědy, výzkumu a především transferu technologií, díky
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kterým dosáhnou jedinci cílových skupin vyšší konkurenceschopnosti na trhu a vyšší
uplatnitelnosti svých znalostí a dovedností.
PODĚKOVÁNÍ
Celý proces transferu technologií je uskutečňován pod záštitou MENDELU, která díky
projektu poskytuje svým pracovníkŧm a studentŧm zázemí statutární, administrativní i právní,
zejména díky nově vzniklému kontaktnímu místu specializovanému na transfer technologií.

SOUHRN
Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření základu specializovaného pracoviště – centra
transferu technologií na MENDELU. Toto oddělení bude podporovat spolupráci mezi
univerzitou a subjekty soukromého sektoru.
Dílčími cíli projektu je nastavení vnitřních předpisŧ zajišťující systémovou ochranu
duševního vlastnictví vznikajícího na pracovištích univerzity jejími pracovníky a studenty.
Dalším dílčím cílem je vytvoření a udrţování databáze, shromaţďující informace
o dostupných technologiích, zvládnutých pracovnách postupech a plánovaném výzkumu na
pracovištích jednotlivých fakult univerzity. Tento klíčový nástroj univerzity umoţní zlepšit
vyuţití technologií a výsledky výzkumu a vývoje na MENDELU včetně následné
komercionalizace.
Cílovou skupinou jsou výzkumní a vývojoví pracovníci, zaměstnanci a studenti MENDELU,
dále pracovníci vzniklého centra transferu technologií.
Celý proces transferu technologií je uskutečňován pod záštitou MENDELU, která díky
projektu poskytuje svým pracovníkŧm a studentŧm zázemí statutární, administrativní i právní,
zejména díky nově vzniklému kontaktnímu místu specializovanému na transfer technologií.
Kontaktní adresa:
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ústav biologie rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita
v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, + 420 545 133 389, e-mail: vaclav.trojan@mendelu.cz
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VLIV RESTRIKCE NA FYZIKÁLNÍ UKAZATELE MASA KRÁLÍKŦ
Eva Tŧmová, Darina Chodová
Katedra speciální zootechniky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojŧ, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effect of feed restriction on pH and colour
characteristics of meat in broiler rabbit. Rabbits were divided into 3 groups: group 1 fed ad
libitum, group 2 was restricted between 42nd to 49th day of age (50 g per day/rabbit) and group
3 received between 42nd to 49th day of age 65 g per day/rabbit. Following the restriction the
animals were fed ad libitum. Samples of meat for analysis of pH and colour were taken from
8 rabbits from each group. Physical characteristics were evaluated at the age of 49 and 70
days. Meat colour and pH were measured 45 minutes post mortem. Rabbit slaughtered at the
age of 49 had a higher L* values of thigh. There were no significant differences in pH of
rabbits different ages. Rabbits fed ad libitum had a higher value of L* parameter in thigh
muscle, restricted rabbits in loin. The pH values of ad libitum fed rabbits were higher in loin
and in the thigh muscle.
Keywords: broiler rabbit, feed restriction, pH and meat colour
MATERIÁL A METODY
Byl realizován pokus se 151 brojlerovými králíky genotypu Hyplus, odstavenými 35. den
věku. Králíci byli rozděleni do 3 skupin: skupina 1 byla krmena ad libitum, skupina 2 byla
restringována mezi 42. – 49. dnem (50 g krmiva/kus/den) a skupina 3 dostávala mezi 42. – 49.
dnem věku 65 g krmiva/kus/den. Králíci byli krmeni granulovanou krmnou směsí pro výkrm,
která obsahovala 18,1 % N-látek, 16,7 % vlákniny a 3,6 % tuku. Králíci byli ustájeni
v klecovém systému v klimatizované stáji po třech kusech v kleci. Pokus byl ukončen ve věku
70 dnŧ poráţkou.
Fyzikální charakteristiky masa byly zhodnoceny ihned po skončení restrikce, tj. ve věku 49
dnŧ. Další měření bylo provedeno na konci výkrmu ve věku 70 dnŧ. Pro analýzu pH a barvy
masa byly odebrány vzorky vţdy od 8 králíkŧ z kaţdé skupiny. Barva masa a pH byly
stanovovány 45 minut post mortem na příčném řezu ve svalech musculus longissimus dorsi a
biceps femoris. Barva masa byla stanovena spektrofotometrem Minolta Spectra MagicTM NX.
Hodnoty pH byly naměřeny pomocí kalibrovaného pH metru WTW 330i se skleněnou
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vpichovou sondou.

Ke statistickému zpracování výsledkŧ byla pouţita metoda Anova

programu SAS (SAS Institute Inc., 2003).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z výsledkŧ je patrné, ţe nebyly zjištěny interakce mezi jednotlivými skupinami a věkem u
všech sledovaných fyzikálních ukazatelŧ masa králíkŧ.
Hodnoty pH svalu musculus longissimus dorsi byly prŧkazně ovlivněny skupinou. Nejvyšší
pH hřbetní svaloviny bylo zaznamenáno u ad libitně krmených králíkŧ (6,72 a 6,60), zatímco
nejniţší u králíkŧ restingovaných na 65 g krmiva/ks/den. Vliv restrikce na pH hřbetu potvrdili
Tŧmová et al. (2006). Metzger et al. (2009) hodnotili pH ve svalu musculus longissimus
lumborum a zjistili prŧkazně vyšší pH u restringovaných králíkŧ neţ u ad libitně krmených
(5,87 vs. 5,73). Naproti tomu u svalu biceps femoris byl zjištěn prŧkazný vliv věku na jeho
pH, nikoliv vliv skupiny. Vyšší hodnoty pH stehenní svaloviny byly naměřeny ihned po
skončení restrikce (6,59; 6,55; 6,48). Nejniţší pH vykazovala stehenní svalovina králíkŧ na
konci pokusu (6,48; 6,43; 6,40). Také Dalle Zotte a Ouhayoun (1995) ve svém pokusu
stanovili, ţe pH masa se vzrŧstajícím věkem králíkŧ klesá.
Restrikce prŧkazně neovlivnila barvu masa hřbetní ani stehenní svaloviny. Ovšem vliv věku
na barvu těchto partií byl statisticky prŧkazný. U svaloviny hřbetu byly signifikantně
ovlivněny hodnoty a* (poloha mezi zelenou a červenou barvou) a b* (poloha mezi modrou a
ţlutou barvou). Králíci poraţení ihned po skončení periody restrikce měli hodnoty těchto
parametrŧ vyšší neţ králíci na konci pokusu. Narozdíl od těchto výsledkŧ Hernández et al.
(2004) uvádějí vyšší hodnoty L*, a*, b* ve svalu musculus longissimus lumborum u mladších
králíkŧ. Také Dalle Zotte et al. (2005) uvádějí, ţe restrikce nemá prŧkazný vliv na barvu
masa. Metzger et al. (2009) potvrdili neprŧkazné rozdíly L* ve hřbetní svalovině
restringovaných a ADL králíkŧ.
U stehenní svaloviny byl prŧkazně ovlivněn parametr barvy L*, tedy světlost masa a parametr
b*. Králíci poraţení ihned po skončení restrikce vykazovali vyšší hodnoty barvy L* a b*
svalu neţ králíci na konci výkrmu. Tyto výsledky jsou v souladu s údaji Dalle Zotte et al.
(1996), kteří zjistili u králíkŧ s niţším poráţkovým věkem vyšší hodnoty L* ve svalu biceps
femoris.
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Tabulka: Vliv restrikce a věku na hodnoty pH a barvy masa
Skupina
1
2
3

Věk
49
70
49
70
49
70

Prŧkaznost
skupina
věk
skupina*věk

Barva

pH
MLD
6,72
6,60
6,62
6,64
6,49
6,58

BF
6,59
6,48
6,55
6,43
6,48
6,40

L*
44,10
43,43
45,80
42,95
45,09
44,10

MLD
a*
-1,05
-1,93
-1,50
-1,65
-0,83
-1,66

0,024
0,949
0,099

0,337
0,039
0,931

0,645
0,051
0,447

0,292
0,001
0,188

b*
6,99
5,69
7,11
5,63
7,54
5,44
0,929
<0,001
0,610

L*
54,44
49,98
52,41
49,09
52,40
50,23

BF
a*
-2,76
-2,84
-3,00
-2,73
-2,89
-3,05

b*
8,95
5,56
7,52
5,40
6,95
6,25

0,374
<0,001
0,550

0,673
0,946
0,488

0,326
<0,001
0,065

ZÁVĚR
Z výsledkŧ je zřejmé, ţe nedocházelo k interakcím mezi technikou krmení a věkem. Technika
krmení neovlivnila většinu parametrŧ s výjimkou pH hřbetu. Na druhou stranu na většinu
sledovaných ukazatelŧ měl vliv věk králíkŧ.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s finanční podporou výzkumného záměru MSM 6046070901.

SOUHRN
Cílem práce bylo porovnat pH a barvu masa v závislosti na věku a restrikci u brojlerových
králíkŧ. Králíci byli rozděleni do 3 skupin, skupina 1 byla po celou dobu pokusu krmena ad
libitum, skupina 2 byla restringována mezi 42. – 49. dnem (50 g krmiva/kus/den) a skupina 3
dostávala mezi 42. – 49. dnem věku 65 g krmiva/kus/den. Po skončení restrikce následovalo
krmení ad libitum. Pro analýzu pH a barvy masa byly odebrány vzorky vţdy od 8 králíkŧ
z kaţdé skupiny. Poprvé byly zhodnoceny fyzikální charakteristiky masa ve věku 49 dnŧ, tj.
ihned po skončení restrikce. Další hodnocení proběhlo na konci výkrmu ve věku 70 dnŧ.
Barva masa a pH byly stanovovány 45 minut post mortem. Z výsledkŧ je patrné, ţe hodnoty
barvy masa L* byly prŧkazně vyšší u stehen ihned po skočení restrikce neţ na konci výkrmu.
Mezi hodnotami pH nebyly zjištěny prŧkazné rozdíly v závislosti na věku. Ve vztahu ke
skupině byly zjištěny vyšší hodnoty parametru L* u stehenní svaloviny ad libitně krmených
králíkŧ, zatímco u hřbetu byly hodnoty L*vyšší u restringovaných králíkŧ. Hodnoty pH byly
vyšší u hřbetní i stehenní svaloviny ad libitně krmených králíkŧ.
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KVALITA MÄSA JATOČNÝCH KRÁV DVOCH VEKOVÝCH
KATEGÓRIÍ V ZÁVISLOSTI NA MRAMOROVANÍ MÄSA
Kvetoslav Zaujec, Martina Gondeková
Centrum výskumu ţivočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Luţianky

ABSTRACT
The aim of the research work was to compare the quality of slaughtered cows, two age
categories, depending on the degree of marbling of meat.
Marbling degree in meat of slaughter cows was compared in two age categories:
Category 1 – cows to 4 years
Category 2– cows over 4 years
Samples from musculus longissimus dorsi on the level of 9th – 11th rib were assessed. We
used 10 points scale to estimate the marbling degree (degree 1 – very abundant marbling,
degree 10 – practically devoid of marbling). Besides the marbling degree we evaluated the
quantitative parameters of meat (fat, water, proteins, pH, colour L, water holding capacity and
grilling losses) as well as some parameters of slaughter value (age at slaughter, carcass
weight, meatiness and fattiness).
We found no significant differences between both categories on the basis of marbling degree
in meat. We noticed highly significant differences in the parameter age at slaughter in all
marbling degrees of meat. Medium significant differences were found only in marbling
degree 6 with the parameters carcass weight and meatiness.
Keywords: cows, marbling, beef quality,
MATERIÁL A METODIKA.
Zvieratá
V pokuse boli pouţité jatočne zrelé kravy, rôznych plemien, ktoré boli rozdelené do dvoch
skupín.
I.

Skupina – jatočné kravy do veku 4 rokov (n = 53)

II.

Skupina – jatočné kravy nad 4 roky (n = 103)

Zvieratá pochádzali z rôznych poľnohospodárskych podnikov a zabíjané boli na rôznych
bitúnkoch Slovenska. Po zabití boli zvieratá oklasifikované SEUROP systémom (vyhláška
MP SR č.206/2007). Pre výpočet priemernej triedy za mäsitosť sme nahradili triedy mäsitosti
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číslami: P-1, O-2, R-3, U-4, E-5. Taktieţ u týchto zvierat bola zistená hmotnosť jatočného tela
a vek pri zabití. Základná charakteristika súboru je v tabuľke 1.
Chemické analýzy
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 ţiadne mramorovanie mäsa. Percentuálny
obsah bielkovín, tuku a celkovej vody bol stanovený v 100g zomletej vzorky mäsa na prístroji
Infratec 1265 Meat Analyser. Na meranie hodnoty pH48 bola pouţitá sklená kombinovaná
elektróda pouţitím prenosného pH – metra (typ 3071). Hodnota farby mäsa (L) bola meraná
na reznej ploche m. longissimus dorsi prístrojom Mini Scan E Plus. (Hunter lab., USA). Na
stanovenie voľne viazanej vody bola pouţitá metóda Grau-Hamma (modifikovaná Palanskou
a Haškom 1976). Straty grilovaním boli robené na vzorke grilovaného mäsa na siedmy deň
po zabití zvierat. Vzorka mäsa (hrúbka 2,5cm m. longissimus dorsi) bola vloţená do
kontaktného grilu model PM-1015 (RM Gastro, Česka republika) a grilovala sa pri teplote
200° C po dobu 4 min. Po ugrilovaní boli vypočítané straty grilom.
Štatistika
Pri všetkých výsledkoch boli vypočítané: priemer (x ) a stredná chyba priemeru ( sx ). Rozdiely
v priemeroch medzi kategóriami pri jednotlivých ukazovateľoch boli testovanané TwoSample T – testom, pouţitím programu Statistix pre Windows verzia 8 (Analytical Software,
Tallahassee, USA). Priemerné hodnoty boli štatisticky vyhodnotené preukaznosťou rozdielov
na P < 0,05.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z tabuľky 1 vidíme základné zloţenie súboru. Z tabuľky vidieť, ţe najväčšie medzi skupinové
rozdiely (P ≤ 0,001) sme zistili v ukazovateli vek v dňoch vo všetkých stupňoch
mramorovania. Najväčší rozdiel medzi skupinami bol zaznamenaný v stupni mramorovania 6
(1520,7 dní), ďalej nasledoval stupeň mramorovania 8 (1443,5 dní), potom stupeň
mramorovania 9 (1330,0 dní) a nakoniec stupeň mramorovania 7, kde boli rozdiely vo veku
najmenšie (1309,9 dní). V ukazovateli hmotnosť jatočného tela v kg sme štatisticky
preukazné rozdiely zistili medzi skupinami v stupni mramorovania 6 a 9. Pri tomto
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ukazovateli si treba všimnúť, ţe nám lineárne stúpala hmotnosť jatočného tela v oboch
skupinách od stupňa mramorovania 9 po stupeň mramorovania 6. Pričom vyššie hodnoty sme
zistili v II skupine, čo sú kravy nad 4 roky, vo všetkých stupňoch mramorovania mäsa.
Podobne Mojto a kol. (2009) zaznamenali vyššiu hmotnosť pri skupine kráv nad 4 roky.
Taktieţ Zaujec a kol. (2006) zaznamenali lineárne stúpanie hmotnosti jatočného tela zo
stupňa mramorovania 9 po stupeň mramorovania 4. Pri ukazovateli mäsitosť vidieť, ţe všetky
jatočné telá boli zatriedené v triedach O a P. Podľa zistených výsledkov trieda mäsitosti nemá
vplyv na zatriedenie mäsa do stupňov mramorovania mäsa. V ukazovateli pretučnenosť
prevládal trend, ţe so zniţovaním stupňa mramorovania boli jatočné telá zatriedené do tried s
niţším obsahom povrchového loja. Vyšší obsah povrchového loja sme zistili u II skupiny pri
všetkých stupňoch mramorovania mäsa. Taktieţ v tomto ukazovateli sme zistili lineárne
zvyšovanie obsahu povrchového loja zo stupňa mramorovania 9 po stupeň mramorovania 6.
Podobné výsledky zaznamenali Zaujec a kol. (2010) pri kravách v stupni mramorovania 7.
V tabuľke 2 vidíme niektoré chemicko-fyzikálne ukazovatele kvality mäsa kráv. Na prvý
pohľad je vidieť, ţe medzi skupinami v jednotlivých stupňoch mramorovania nie sú
štatisticky významné rozdiely. To znamená ţe kvalita mäsa medzi skupinami v jednotlivých
stupňoch mramorovania je takmer rovnaká. Pri bliţšom skúmaní vidíme rozdiely medzi
skupinami v jednotlivých stupňoch mramorovania mäsa. V ukazovateli obsah vody sme
zaznamenali lineárne stúpanie zo stupňa mramorovania 6 po stupeň mramorovania 9. Pričom
vyšší obsah vody bol zaznamenaný u skupiny I. vo všetkých stupňoch mramorovania mäsa.
Medzi skupinami najväčšie rozdiely v obsahu vody boli zistené v stupni mramorovania
6 (1,59g.100g-1), potom

v stupni mramorovania 7 (0,64g.100g-1), ďalej v stupni

mramorovania 8 (0,48g.100g-1) a najmenšie medzi skupinové rozdiely boli zistené v stupni
mramorovania 9 (0,2g,100g-1). Podobne pri ukazovateli bielkoviny sme zistili lineárne
stúpanie obsahu bielkovín zo stupňa mramorovania 6 po stupeň mramorovania 9. Najväčšie
medzi skupinové rozdiely sme zistili v stupni mramorovania 6 (0,7g.100g-1) a najmenšie
v stupni mramorovania 9 (0,14g.100g-1). Podobne Zaujec a kol. (2006) zistili lineárne
stúpanie obsahu vody a bielkovín pri býkoch. Zaujec a kol. (2010), Gondeková a kol. (2008)
zaznamenali pribliţne rovnaké výsledky pri kravách v ukazovateli obsah vody a bielkovín ako
my. Naše výsledky korešpondujú tieţ s autormi Galli a kol. (2008). V ukazovateli tuk sme
zistili opačnú tendenciu ako v prvých dvoch ukazovateľoch. So zatriedením zvierat do
niţšieho stupňa mramorovania lineárne klesal obsah intramuskulárneho tuku. Najvyšší obsah
intramuskulárneho tuku sme zistili v stupni mramorovania 6. V tomto stupni sme tieţ zistili
najvyšší rozdiel medzi skupinami (0,88g.100g-1). So zatriedením do niţšieho stupňa
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mramorovania sa zniţovali rozdiely medzi skupinami. V stupni mramorovania 9 bol rozdiel
medzi skupinami len 0,05g.100g-1. Pri tomto ukazovateli sme zistili vyššie namerané hodnoty
u II. skupiny. Tieto výsledky poukazujú na správnosť zatriedenia vzoriek mäsa do stupňov
mramorovania. Podobné výsledky zistili Gondeková a kol. (2008) a Zaujec a kol. (2010) pri
stupni mramorovania 7. Naproti tomu Galli a kol. (2008) nami namerané výsledky zistil pri
stupni mramorovania 8. Prevláda názor, ţe čím vyšší obsah intramuskulárneho tuku v mäse,
t.j., čím je mäso viac mramorované, tým by mäso malo byť bledšie. V našom prípade
v ukazovateli farba mäsa sme nezistili vplyv tohto ukazovateľa medzi skupinami na bledosť
mäsa v stupňoch mramorovania. Najväčší rozdiel vo farbe mäsa sme zistili medzi skupinami
v stupni mramorovania 9, ďalej v stupni mramorovania7, nasledoval stupeň 6 a nakoniec
stupeň mramorovania 8. Taktieţ sme nezistili pri tomto ukazovateli lineárne klesanie alebo
stúpanie nameraných hodnôt v stupňoch mramorovania pri oboch skupinách. Podobné
výsledky zistili tiez Galli a kol. (2008), Kim a kol. (2003). Naproti tomu Mojto a kol. (2009)
zistili niţšiu hodnotu farby mäsa pri kravách nad 4 roky. V ukazovateli voľná voda sme tieţ
nezaznamenali jej lineárny vplyv na mramorovanie mäsa medzi skupinami. Z výsledkov však
vyplýva, ţe vyšší obsah voľnej vody sme zaznamenali v skupine I. pri všetkých stupňoch
mramorovania mäsa. Je to logické, nakoľko mladšie zvieratá majú viac vody v tele ako staršie
zvieratá. Paradoxne v ukazovali straty grilovaním sme zistili vyššie straty pri skupine II. vo
všetkých stupňoch mramorovania mäsa, napriek tomu, ţe v skupine II. sme namerali niţšie
hodnoty

voľnej

vody.

Najväčšie

rozdiely

medzi

skupinami

boli

v stupni

mramorovania 8 (2,67kg), potom v stupni mramorovania 9 1,22kg), nasledoval stupeň
mramorovania 6 (1,36kg), a najmenšie rozdiely v stratách grilovaním sme zistili v stupni
mramorovania 7 (1,05kg). Mojto a kol. (2009) zistili vyššie straty pri grilovaní u kráv
nad 4 roky. Podobné výsledky zistili Gondeková a kol. (2008) a Zaujec a kol. (2010) pri
stupni mramorovania 7.
ZÁVER
Záverom môţeme konštatovať, ţe medzi skupinami sme nezistili aţ také veľké rozdiely, ktoré
by mohli vypovedať o horšej kvalite zvierat s vyšším vekom pri zabití. Priaznivejšie výsledky
vyzneli pre I. skupinu t.j. zvieratá zabíjané v niţšom veku. Vplyv mramorovania mäsa sa
prejavil pri ukazovateľoch voda, bielkoviny, tuk. V ukazovateľoch voda a bielkoviny sme
zistili, ţe so zniţovaním obsahu intramuskulárneho tuku t.j. menšie mramorovanie mäsa,
lineárne stúpali hodnoty z vyššieho stupňa mramorovania po niţší stupeň a naopak klesal
obsah intramuskulárneho tuku.
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Tab. 1 Základné zloţenie súboru dvoch vekových skupín kráv v závislosti od stupňa mramorovania mäsa
Stupeň mramorovania

7 . slabý

6 - mierny

Skupina

I. (n=8)

významnosť

II. (n=13)

Ukazovateľ

x

sx

x

sx

Vek v dňoch

1124,60

149,30

2645,30

231,49

Hmotnosť jatočného tela v kg

256,18

17,88

331,92

Mäsitosť

1,37

0,18

Pretučnenosť

2,25

0,36

Stupeň mramorovania

I. (n=10)

x

sx

x

sx

+++

1183,80

75,29

2493,70

186,50

12,43

++

247,74

16,90

269,87

15,79

2,08

0,14

++

1,40

0,22

1,77

0,19

2,66

0,33

2,20

0,20

2,38

0,21

8 - nepatrný

Skupina

významnosť

II. (n=18)

I. (n=10)

+++

9 - stopy

II. (n=27)

I. (n=25)

II. (n=45)

Ukazovateľ

x

sx

x

sx

významnosť

x

sx

x

sx

významnosť

Vek v dňoch

1064,70

92,12

2508,20

151,97

+++

1141,20

65,49

2471,20

96,28

+++

Hmotnosť jatočného tela v kg

222,76

17,00

244,56

8,87

207,14

9,60

236,12

7,79

+

Mäsitosť

1,30

0,15

1,29

0,08

1,12

0,08

1,24

0,06

Pretučnenosť

1,70

0,11

1,90

0,17

1,28

0,10

1,35

0,08

+ P ≤ 0,05; ++ P ≤ 0,01; +++ P ≤ 0,001
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Tabuľka 2. Chemické a fyzikálno-technologické ukazovatele mäsa kráv dvoch vekových skupín v závislosti od stupňa mramorovania mäsa
Stupeň mramorovania

6 – mierny

Skupina

I. (n=8)

Ukazovateľ

7 – slabý
významnosť

II. (n=13)

I. (n=10)

významnosť

II. (n=18)

x

sx

x

sx

x

sx

x

sx

Celková voda (g.100g )

74,75

0,61

73,16

0,63

75,02

0,30

74,38

0,36

Bielkoviny (g.100g-1)

19,68

0,33

20,38

0,24

20,11

0,29

20,28

0,24

Tuk (g.100g )

4,55

0,53

5,43

0,58

3,96

0,32

4,31

0,40

pH48

6,03

0,11

5,80

0,18

5,90

0,11

5,94

0,08

29,22

1,35

29,88

1,13

28,82

1,09

30,13

0,83

Voľná voda (g.100g )

30,84

1,40

29,26

1,28

28,13

1,39

27,84

1,23

Straty grilovaním (kg)

8,85

0,60

10,21

1,09

10,32

0,65

11,37

1,21

-1

-1

Farba L
-1

Stupeň mramorovania

8 – nepatrný

Skupina

I. (n=10)

Ukazovateľ

9 – stopy

II. (n=27)

I. (n=25)
významnosť

II. (n=45)

x

sx

x

sx

0,32

76,70

0,27

76,50

0,19

20,55

0,16

20,42

0,16

20,56

0,11

0,44

3,20

0,31

1,87

0,20

1,92

0,17

5,87

0,05

5,79

0,04

5,88

0,06

5,90

0,07

29,91

0,97

29,38

0,58

31,63

0,69

29,48

0,51

Voľná voda (g.100g )

31,54

1,44

28,87

1,17

29,54

0,73

27,72

1,08

Straty grilovaním (kg)

8,45

1,03

11,36

0,86

9,80

0,79

11,02

0,67

x

sx

x

sx

75,70

0,64

75,22

Bielkoviny (g.100g )

20,18

0,29

Tuk (g.100g-1)

3,03

pH48

Celková voda (g.100g-1)
-1

Farba L
-1
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Seznam projektŧ OPVK aktuálně řešených na Agronomické fakultě (MENDELU)
CZ.1.07/2.3.00/09.0037: Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního
zabezpečení pracovníkŧ pro biotechnologický výzkum a vývoj
- doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
CZ.1.07/2.3.00/09.0090: Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny
intenzivně narušené lidskou činností
- Ing. Martin Brtnický
CZ.1.07/2.3.00/09.0081: Komplexní vzdělávání lidských zdrojŧ v mlékařství
- doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
CZ 1.07./2.4.00/12.0045: Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi
v terciárním vzdělávání a výzkumu
- Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
CZ.1.07/2.4.00/12.0043: Partnerská síť v oblasti speciálních plodin
- Ing. Gabriela Rŧţičková, Ph.D.
CZ.1.07/3.2.09/01.0024: Udrţitelnost hospodaření v krajině
- doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D.
CZ.1.07/2.3/.00/09.0224: Budování výzkumných týmŧ a rozvoj univerzitního vzdělávání
výzkumných odborníkŧ pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM)
- doc. Ing. René Kizek, Ph.D.
CZ.1.07/1.3.10/03.0005: Environmentální vzdělávání pro pedagogy ZŠ
- prof. Ing. František Hrabě, CSc.

Vybrané projekty jsou prezentovány v místnosti A22.
Více se o všech OPVK projektech mŧţete dozvědět na http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/

Tyto projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky
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