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PŘEDNÁŠKOVÁ SEKCE

SLOVO ÚVODEM
Ivo Ingr – Miroslav Jůzl – Šárka Nedomová
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Potraviny jsou základním předpokladem života člověka. Poskytují lidem základní látky pro
tvorbu tkání a metabolizovatelnou energii pro životní funkce organismu. Původně člověk
zabezpečoval zmíněné funkce příjmem rostlinných a živočišných tkání. Mnoho milionů let
trvající vývoj člověka byl provázen početnými a pestrými etapami, z nichž mnohé měly
význam pro vývoj výživy člověka. Např. získání a využití ohně pro zpracování rostlinných
a živočišných tkání znamenalo významný zlom v možnosti tepelné úpravy a lepších vlastností
vzniklých potravin. Historicky vzato, využívání potravin a potravinových surovin představuje
ve vývoji lidské společnosti poslední minuty (ne-li vteřiny) ze základních dvaceti čtyř hodin.
Kyzlink (1988) rozdělil naši současnou etapu produkce a spotřeby potravin na subetapy
a my se nacházíme ve čtvrté a dosud poslední z nich. Potraviny a výživa člověka představují
velmi důležité politikum současnosti, ale ne vždy a všude si lidstvo toto uvědomuje a tuto
skutečnost hrubě podceňuje. Pádným dokladem tohoto stavu je skutečnost, že 800 milionů lidí
naší planety hladoví (OSN), zatím co miliony obyvatel tzv. rozvinutých (tedy bohatých) zemí
ohrožuje nadváha až obezita z nadbytku konzumace potravin a tím související vývoj tzv.
civilizačních chorob.
Již zmíněná čtvrtá etapa v sobě zahrnuje závěrečnou fázi poznání, stanovení a využití nutričně
významných potravin a ekonomizaci potravinářství jako celku.
Směřování a orientace našich seminářů je, ať již záměrně nebo i nahodile, naplňováno
problematikou kvality a hodnocení surovin a potravin.
Potraviny a suroviny rostlinného a živočišného původu se stávají zbožím, přicházejícím na
trh. Část produkce surovin spotřebovávají samotní producenti, tzv. samozásobitelé a to
v závislosti na rozsahu produkce, spotřeby a dalších okolnostech.
Náš seminář se váže k moderní současné produkci a využití surovin a potravin. Základním
posláním kompletního potravinového řetězce je tržní úspěšnost surovin a finálních potravin.
Východiskem pro vstup do tržního řetězce je množství zboží – potravinových surovin a
potravin, trh je realizován nabídkou a poptávkou. Trh potravinami se realizuje na
mezinárodní a vnitrostátní úrovni a odráží politickou a ekonomickou situaci. Dokládá to i
naše současnost pohybu zboží, kdy se k nám dostává stále více potravin, které byly
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donedávna našimi výrobními artikly (slad, cukr, vepřové maso, mléko a mnoho dalších),
některé státy, na rozdíl od nás, potraviny dotují.
Úspěch potravin na trzích je ovlivňován třemi základními faktory: zdravotní nezávadností
potravin (bezpečností; food safety), jakostí potravin a spotřebitelskou cenou potravin. Řada
zemí začíná ve svých zákonech o potravinách větou, že do trhu se nemohou dostat jiné než
zdravotně nezávadné potraviny. Náš zákon o potravinách (z roku 1997) pověřil kontrolní
funkcí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a dále orgány hygienické služby
Ministerstva zdravotnictví. Pro kontrolu v rámci mezinárodního obchodu působí institut
„rychlého varování“ jehož odpovědným orgánem v ČR je SZPI.
Pro spotřebitele má největší význam jakost nabízených potravin a jejich spotřebitelská cena.
Při nákupu potravin poměřuje vzájemnou relaci mezi těmito faktory.
Náš seminář se zabývá především jakostí potravin a surovin v nejširším měřítku – jakostními
znaky

a

jakostními

charakteristikami,

složením

a

vlastnostmi,

nutriční

a senzorickou jakostí, kulinárními a technologickými vlastnostmi a mnoha dalšími. Jeho
dosavadních 37 ročníků dokazuje, že zabírá prakticky nevyčerpatelnou řadu dalších otázek
a problémů. Náš 38. ročník, a doufejme, že i další ročníky, se bude zabývat potřebnými
tématy z této rozsáhlé oblasti.
Kyzlink, V.: Teoretické základy konzervace potravin. SNTL Praha, 1. vydání, 1988, 511 s.
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ANTIOXIDANTY, VITAMÍNY NEBO PŘÍDATNÉ LÁTKY?
ANTIOXIDANTS, VITAMINS OR ADDITIVES ?
Aleš Horna1 – Jana Hornová1,2
RADANAL, Okružní 613, 530 03 Pardubice

1

2

Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

Abstract
There is growing interest in antioxidants, vitamins, additives in food technology and health.
Combination of chromatography, electrochemistry and mass spectrometry is suggested as a new
promising tool for understanding the risks and benefits of antioxidants, vitamins and additives in
food.
Keywords: Antioxidants, vitamins, food additives, metabolism, LC/EC/MS
ÚVOD
Antioxidanty v potravinářství zajišťují, aby si potraviny zachovaly chuť a barvu a byly poživatelné
po delší dobu. Z hlediska konzumenta lze hodnotit přítomnost antioxidantů v potravinách kladně,
zejména pokud jde o přírodní antioxidanty. Antioxidanty lze dělit na přirozené, v přírodě nebo dané
potravině se přirozeně vyskytující, a syntetické ve smyslu uměle vytvořené a bez přirozeného
výskytu v přírodě.
Potraviny jsou zdrojem vitamínů, což jsou sloučeniny o různé chemické struktuře, které si naše tělo
nedovede samo vyrobit, a které nezbytně potřebuje, aby mohlo správně fungovat.
Ještě před půl stoletím platilo odvěké či pravěké pravidlo, že je nutno mít dostatek potravin a
neustále vytvářet zásoby. Po celou lidskou historii se hledaly způsoby, jak uchovávat potraviny, aby
byly zdrojem koncentrované energie po co nejdelší dobu.

Dovednost upravit potraviny jako

dlouhodobě trvalý zdroj energie v co nejmenším objemu a hmotnosti, byla pro přežití lidské
komunity určujícím faktorem, kterému se vše muselo podřídit. Tady můžeme hledat i počátek
používání přídatných látek v potravinářském průmyslu.
Náhlá změna našeho životního stylu, kdy většina našich pracovních činností se odehrává vsedě ve
spojení s počítačem, autem či dokonce letadlem, vyvolává obrovský stres, který je nutno tlumit i
změnou stravovacích návyků a složením naší stravy. Je nutno si také uvědomit, že potraviny si sami
nepěstujeme, nechodíme je lovit do lesa, nýbrž do chladících nebo mrazících boxů
v hypermarketech. Jsme lákáni nízkými cenami, dlouhodobou trvanlivostí, atraktivním vzhledem a
lahodnou vůní a chutí. Toho lze v potravinářských technologiích dosáhnout pomocí přídatných
látek, mezi něž patří i některé antioxidanty a vitamíny.
8

MATERIÁL A METODY
Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli
vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd. V zákoně
se přídatnými látkami rozumí látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla
nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se
do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší
produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny.
V paragrafu 2 zákona č. 110/1997 Sb. se uvádí, že za potravinu podle tohoto zákona se považují i
přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli
za účelem konzumace.
Na jiném místě tohoto zákona se uvádí, že ten, kdo přídatnou látku vyrábí, dováží nebo ji uvádí do
oběhu, musí mít schválenou Ministerstvem zdravotnictví dokumentaci obsahující skutečnosti nutné
pro zdravotní posouzení přídatné látky, zejména výsledky toxikologického testování, z nichž je
zřejmé, že byl vzat v úvahu kumulativní, synergický nebo zesilující účinek a projevy intolerance
organismu k látkám pro něj cizím, údaje o toxicitě s důkazem, že přídatná látka neporuší zdravotní
nezávadnost potraviny sama nebo jinými látkami a surovinami, které jsou v potravině obsaženy a
údaje o čistotě přídatné látky.
O antioxidantech, vitamínech nebo o přídatných látkách existuje neuvěřitelné množství informací ze
značně rozdílných zdrojů a také rozdílné kvality, která je ovlivněna odbornou úrovní a zejména pak
úrovní chemického vzdělání čtenářů, pro něž je informace určena. O přídatných látkách
v potravinách se hodně píše jako o nebezpečných éčkách či dokonce jedech. „ Tyhle jedy ohrožují
děti “ je název titulního článku v Blesku ze dne 1. 9. 2011. Čtenářům se zde správně radí, že je
možné se vyhnout barvivům E102, E104, E110, E122, E124, E129 tím, že budeme některé pokrmy
zkrátka připravovat sami. Místo sladkých a obarvených limonád, připravíme dětem vodu se šťávou
z vymačkaných citronů a mátou.
Na internetu v českém jazyce se můžeme dočíst, že éčka v potravinách jsou poslední dobou velké
téma. Jako příklad lze uvézt internetový odkaz www.kafe.cz/chci-byt-zdrava/ecka-v-potravinachzabijaci-nebo-spojenci. Mnoho užitečných spotřebitelských informací lze nalézt v pravidelných
rubrikách týdeníku pro ženy Vlasta.
Objektivní informace o přídatných látkách lze najít na stránkách zaštítěných Ministerstvem
zemědělství, www.viscojis.cz a www.bezpecnostpotravin.cz. Je také dobré vědět, že éčka se nesmí
přidávat do vybraných potravin, do medu, do neztuženého tuku a oleje, do másla, do mléka a
smetany, do neochucených kysaných mléčných výrobků s živou kulturou, do neochuceného
podmáslí, do přírodních minerálních vod a balených pramenitých vod, do kávy s výjimkou
9

ochucené kávy a kávových extraktů, do nearomatizovaného čaje, do cukru, do sušených těstovin s
výjimkou bezlepkových.
Obsah všech přídatných látek musí výrobce uvádět na obalu své potraviny. Nedávno vzniklo logo
CEFF, které nabízí, aby si jej dali na obal ti výrobci, jejichž potraviny neobsahují tři kategorie éček
– konzervanty, umělá barviva a sladidla, s odkazem na informace na www.ceff.info.
V Encyklopedii potravin na stránkách odborné Společnosti pro výživu se můžeme dočíst o éčkách
následující:

Do potravin se běžně přidávají látky, které např. prodlužují trvanlivost potravin,

zvýrazňují nebo obnovují barvu potravin, zvyšují nebo regulují kyselost a zahušťovací vlastnosti,
případně dodávají potravinám sladkou chuť bez použití řepného cukru. Tyto látky se souhrnně
nazývají přídatné látky (aditiva). Přídatné látky lze použít pouze v případě, že mají v potravině své
technologické zdůvodnění. Přídatné látky se dělí podle toho, k jakému účelu se používají do
následujících kategorií: antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí
soli, kypřící látky, náhradní sladidla, látky zvýrazňující chuť a vůni, zahušťovadla, želírující látky,
modifikované škroby, stabilizátory, emulgátory, nosiče a rozpouštědla, protispékavé látky, balicí
plyny, propelanty, odpěňovače, pěnotvorné látky, zvlhčující látky, plnidla, zpevňující látky,
sekvestranty a látky zlepšující mouku. Přítomnost látek přídatných, které byly v potravině použity,
musí být uvedena na jejich obale. Přídatné látky jsou identifikovány číslem E znamená kód, pod
kterým je přídatná látka označována v mezinárodním číselném systému. Číselný kód E je kód, pod
kterým je přídatná látka označována úplně stejně na celém světě. Podobný číselný systém má
Evropská unie i INS Codex Alimentarius. INS vychází ze systému EU. Označení kódem E rovněž
znamená, že aditivní látka prošla hodnocením své bezpečnosti.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Přídatné látky byly lidmi vynalezeny s dobrou vírou, že přinášejí jen pozitivní efekt. Podobně tomu
tak bylo i s pesticidy, kdy na příklad na DDT se pohlíželo jako na zázračný nástroj pro boj s malárií
a hladem v Africe. Za objev insekticidních vlastnosti DDT byla udělena Nobelova cena
švýcarskému chemikovi Paulovi Hermanovi Mullerovi v roce 1948. Ale již v roce 1962 americká
bioložka Rachel Carsonová upozornila ve své knize Silent Spring na negativní vlastnosti DDT a
vyvolala tím vznik ekologického hnutí.
I dnes odpor proti přídatným látkám v potravinách vede i u nás k zakládání občanských sdružení,
která si dávají za cíl osvětovou činnost vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a vzbuzují zájem o
všechno, co přijímáme se svojí stravou. Na trhu roste zájem lidí o knižní publikace o přídatných
látkách v potravinách a je patrný i zájem o poradenství v této oblasti. Aktivity v této oblasti by
neměly vézt k posilování odporu k chemii. Je nutno si uvědomit, že projevem existence hmoty je
buď energie, nebo chemická látka. Energie máme všichni obecně strašně málo, takže jsme více
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méně látkové povahy. Naše početí a zrození je výsledkem chemických interakcí, a proto chemii
jako takovou nemůže odmítat. Jestliže někde chemie škodí, tak je to jen proto, že jí nerozumíme a
děláme něco špatně.
Nejsou jen přídatné látky v potravinách, jsou zde i léčiva, která mohou mít stejně negativní dopad
na naše zdraví, když se jejich používání dostatečně nerozumí. V rámci projektu nanotechnologie
pro medicínu jsme se zabývali využitím současného spojení chromatografie, elektrochemie a
hmotnostní spektrometrie pro studium bioaktivních látek.
Schéma námi navrženého a použitého spojení je na níže uvedeném obrázku.

Kapalinový chromatogram slouží k separaci látek. Cela s nanoporézním grafitem představuje
elektrochemický reaktor, kde dochází k redox reakcím sledované látky s definovaným chemickým
okolím. Hmotnostní spektrometr slouží k identifikaci reakčních produktů analytu.
Účelnost tohoto spojení jsme ověřovali na cytokininech jako významné skupině přírodních látek
potenciálně využitelných pro léčbu rakoviny (1). S využitím tohoto přístupu lze zdůvodnit na
molekulární úrovni i rizika používání jednoho nejběžnějšího léku jako je paracetamol.
Jako se zemědělská produkce neobejde bez používání pesticidů, potravinářské technologie se
neobejdou bez přídatných látek. To platí i pro používání antioxidantů a vitamínů v lidské výživě.
To co jsou hnojiva a pesticidy pro rostliny, jsou vitamíny a antioxidanty pro lidi. Používáme je
v dobré víře, že nám pomohou. Aby je mohl člověk ke svému prospěchu využívat, musí je mít pod
neustálou kontrolou a stále zvažovat, zda jim skutečně rozumí.
ZÁVĚR
Závěrem můžeme konstatovat, že nám nezbývá než se učit, zkoumat a zvažovat rizika a přínosy jak
vitamínů, antioxidantů tak přídatných látek. Mezi přídatné látky patří i některé vitaminy a
antioxidanty.

Spojení chromatografie, elektrochemie a hmotnostní spektrometrie představuje

efektivní nástroj pro hodnocení oxidační stability, predikce metabolismu a toxicity chemických
látek. Chemické látky, které vykazují zvýšená zdravotní rizika je nutno omezit.
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Klíčová slova: vitamíny, antioxidanty, přídatné látky, metabolismus, toxicita, kapalinová
chromatografie, elektrochemie, hmotnostní spektrometrie, LC/EC/MS

LITERATURA
(1) KARADY M., NOVÁK O., HORNA A., STRNAD M., DOLEŽAL K., (2011): High
Performance Liquid Chromatography-Electrochemistry-Elektrospray Ionization Mass Spectrometry
(HPLC/EC/ESI-MS) for Detection and Characterization of Roscovitine Oxidation Products ,
Electroanalysis 2011, 23, No.12, 2898-2905

Kontaktná adresa:
Doc. Ing. Aleš Horna, CSc., RADANAL s.r.o., Okružní 613, 53003 Pardubice, Česká republika, e-mail:
horna@radanal.cz

12

LÁTKY PŘIDÁVANÉ DO POTRAVIN – REGULAČNÍ RÁMEC EU
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Abstract
Food quality is influenced not only by raw materials and processing technologies but also by other
substances which are intentionally added to foodstuffs. The legislation relating to substances added
to foodstuffs should form a simple, modern and transparent regulatory framework with a high
degree of legal certainty. The legislation should clearly define powers and responsibilities.
Moreover, it shall allow innovations while assuring a high level of protection of human life and
health. All these reasons led to the review of the old legislation and it triggered a creation of new
regulatory framework. This new framework consists of Regulation (EC) No 1331/2008 of the
European Parliament and of the Council establishing a common authorisation procedure for food
additives, food enzymes and food flavourings and furthermore it includes so called sectoral food
law, i.e. Regulation (EC) No 1332/2008 on food enzymes, Regulation (EC) No 1333/2008 on food
additives and Regulation (EC) No 1334/2008 on flavourings and certain food ingredients with
flavouring properties.
Keywords: food additives, food flavourings, food enzymes, EU regulatory framework
ÚVOD
Volný pohyb bezpečných a zdravých potravin je důležitým hlediskem vnitřního trhu Evropské unie
a významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a k jejich sociálním a hospodářským zájmům.
Rovněž zajištění transparentnosti při výrobě potravin a zacházení s nimi je pro zachování důvěry
spotřebitelů naprosto zásadní.
Kromě zdravotní nezávadnosti potravin se stává stále diskutovanější oblastí i jejich kvalita. Ta je
ovlivňována nejen výchozími surovinami a použitými technologickými postupy, ale i dalšími
látkami, které jsou z různých důvodů do potravin záměrně přidávány. Například z technologických
důvodů při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování jsou přidávány
do potravin přídatné látky a potravinářské enzymy. Ke zlepšení nebo úpravě vůně nebo chuti se pak
přidávají aromatické látky. Sektor látek přidávaných do potravin se přitom velmi rychle vyvíjí, je
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odrazem vědeckého a technologického pokroku a zároveň tento pokrok indukuje inovací
potravinářských technologií a vývojem nových produktů.
Tato situace musí být reflektována i právními předpisy. Právní předpisy by měly tvořit jednoduchý,
moderní a transparentní regulační rámec s vysokou právní jistotou. Měly by jasně vymezovat
pravomoci a odpovědnosti, být dostatečně flexibilní a umožňovat inovace a
přitom zajišťovat vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví.
Výše uvedené důvody vedly k revizi právních předpisů, resp. k vytvoření nového regulačního
rámce v oblasti látek přidávaných do potravin. Ten tvoří nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky,
potravinářské enzymy a potravinářská aromata a dále tzv. odvětvové předpisy, tj. nařízení (ES) č.
1332 o potravinářských enzymech, nařízení (ES) č. 1333 o potravinářských přídatných látkách a
nařízení (ES) č. 1334 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi.
JEDNOTNÉ POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ
Jednotné povolovací řízení se vztahuje na látky, které před jejich uvedením na trh musí být
zařazeny na seznamu Společenství. Seznamy Společenství je možné aktualizovat, čímž se míní
doplnění či vyjmutí látky ze seznamu Společenství a doplnění, vyjmutí nebo změna podmínek,
specifikací nebo omezení, které souvisejí s uvedením látky na seznamu Společenství. Jednotné
povolovací řízení může být zahájeno buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
Žádost může podat členský stát nebo zúčastněná strana. Žádosti se zasílají Komisi.
V zájmu ochrany lidského zdraví musí být posouzena bezpečnost látek přidávaných do potravin.
Nezávislé vědecké posouzení rizik provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Úřad publikuje
vědecké stanovisko ve lhůtě devíti měsíců od přijetí platné žádosti. Konzultace Evropského úřadu
pro bezpečnost potravin není nutná pro žádosti o aktualizaci seznamů, které nemají vliv na lidské
zdraví.
Po posouzení rizika následuje rozhodnutí o řízení rizika, které přijímá Komise v rámci
regulativního postupu zajišťujícího úzkou spolupráci mezi Komisí a členskými státy. Po ověření,
zda použití látky splňuje obecné a zvláštní podmínky použití stanovené v příslušných odvětvových
potravinářských právních předpisech, je jednotné povolovací řízení ukončeno přijetím nařízení
Komise, kterým se aktualizuje seznam Společenství, a to buďto ve lhůtě devíti měsíců od vydání
stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin nebo v případech, kdy se nežádá o
stanovisko úřadu, ve lhůtě devíti měsíců ode dne, kdy Komise obdržela platnou žádost.
Prováděcí pravidla, která se týkají obsahu, vypracování a podání žádostí o aktualizaci seznamů
Společenství podle jednotlivých odvětvových potravinářských právních předpisů, způsobů kontroly
platnosti žádosti a druhu informací, které by měly být uvedeny ve stanovisku Evropského úřadu pro
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bezpečnost potravin, uvádí nařízení Komise (EU) č. 234/2011. Komise rovněž vypracovala
praktická vodítka pro žadatele, která jsou dostupná na stránkách DG SANCO. Vodítka obsahují
kontrolní seznam (checklist) pro kontrolu úplnosti žádosti, dále obsahují reference na platné právní
předpisy a na vodítka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin týkající se požadavků na
informace pro posouzení rizika.
POTRAVINÁŘSKÉ ENZYMY
Potravinářské enzymy jsou regulovány nařízením (ES) č. 1332/2008 o potravinářských enzymech.
Toto nařízení se vztahuje na potravinářské enzymy přidávané do potravin za technologickým
účelem v kterékoli fázi výroby, zpracování, přípravy, úpravy, balení, dopravy nebo skladování
potravin, včetně enzymů používaných jako pomocné látky. Naopak nevztahuje se na enzymy
používané při výrobě přídatných a pomocných látek, na enzymy, které se nepřidávají do potravin z
důvodu technologické funkce, ale jsou určeny k lidské spotřebě, jako například enzymy pro účely
výživy nebo podpory trávení a na mikrobiální kultury tradičně používané při výrobě potravin,
například sýra a vína, které mohou enzymy nahodile produkovat, ale nejsou zvlášť používány k
jejich výrobě. Předmětem nařízení je rovněž ustanovení seznamu Společenství, který bude
obsahovat schválené potravinářské enzymy, podmínky použití potravinářských enzymů
v potravinách a pravidla pro označování potravinářských enzymů prodávaných jako takové. Seznam
má být vytvořen na základě žádostí podaných během určeného období (pozn. původně září 2011až
září 2013; nyní probíhá diskuze o možném prodloužení tohoto období), kdy Komise vytvoří registr
všech enzymů relevantních pro zařazení na seznam. Všechny tyto enzymy budou zhodnoceny
Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a seznam bude ustanoven v jednom kroku po
dokončení tohoto hodnocení. Než bude seznam Společenství účinný, zůstávají národní ustanovení
v platnosti.
POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY
Nařízení (ES) č. 1333/2008 nahrazuje předchozí směrnice a rozhodnutí týkající se potravinářských
přídatných látek a vztahuje se na všechny přídatné látky (tj. barviva, náhradní sladidla a ostatní
přídatné látky). Harmonizuje se jím také používání potravinářských přídatných látek v
potravinářských přídatných látkách a potravinářských enzymech (příloha III, nařízení (ES) č.
1333/2008), čímž se zajišťuje jejich bezpečnost a kvalita a usnadňuje se jejich skladování a
používání. To nebylo dříve na úrovni Společenství právně upraveno.
Potravinářská přídatná látka je definována jako látka, která není obvykle určena ke spotřebě jakožto
potravina a ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny, ať má či nemá
výživovou hodnotu, a jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického důvodu má nebo
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pravděpodobně bude mít za následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či
nepřímo složkou této potraviny.
Potravinářské přídatné látky mohou být schváleny a používány, pouze pokud splňují určitá kritéria.
Použití těchto látek musí být bezpečné, musí být omezeno jen na případy, kdy je to z hlediska
technologie nezbytné, nesmí spotřebitele uvádět v omyl a musí mu přinášet užitek.
Mimo obecných kritérií jsou definována další specifická kritéria pro funkční třídy sladidel
(nahrazení cukrů, produkce potravin pro zvláštní výživu) a barviv (obnovení původního vzhledu
potravin, zvýšení vizuální přitažlivosti potravin, obarvení jinak bezbarvých potravin).
Potravinářské přídatné látky musí být v souladu se schválenými specifikacemi, které by měly
obsahovat údaje, podle nichž lze potravinářskou přídatnou látku odpovídajícím způsobem
identifikovat, a to v četně původu, a popisovat přijatelná kritéria pro čistotu.
Dalším významným milníkem je ustanovení seznamu přídatných látek Společenství schválených
pro použití v potravinách a podmínky použití. Tento seznam byl ustanoven nařízením Komise (EU)
č. 1129/2011, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008. Na rozdíl od příloh původních
směrnic (94/35/ES, 94/36/ES a 95/2/ES) jsou v novém seznamu přídatné látky uvedeny podle
kategorií potravin, do nichž se smějí přidávat. Systém kategorizace potravin stanovený obecnou
normou pro potravinářské přídatné látky v Codex Alimentarius byl použit jako výchozí systém pro
vypracování systému Společenství. Seznam přídatných látek vstoupí v účinnost 1. června 2013. Do
té doby zůstávají použitelné přílohy původních směrnic. Pro snadný přístup a zvýšení
transparentnosti Komise vytvořila online databázi přídatných látek, která umožňuje vyhledávání
podle různých kritérií. Z důvodu těchto významných změn Komise zařadila oblast přídatných látek
rovněž do školícího programu „Lepší školení pro bezpečnější potraviny“ pro rok 2012 a 2013.
Potravinářské přídatné látky by měly být trvale sledovány a v případě potřeby musí být
přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek použití a nových vědeckých informací. Komise
rovněž ustanovila program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek
nařízením Komise (EU) č. 257/2010.
AROMATICKÉ LÁTKY
Účelem nařízení (ES) č. 1334/2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými
vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu je stanovit seznam aromat a výchozích
materiálů Společenství schválených pro použití v potravinách (příloha I, nařízení (ES) č.
1334/2008), dále pak stanovit podmínky použití aromat a složek potravin s aromatickými
vlastnostmi a pravidla pro označování.
Aromata jsou produkty neurčené ke spotřebě jako takové, které jsou přidávány do potravin za
účelem dodání nebo úpravy vůně nebo chuti. Nařízení (ES) č. 1334/2008 definuje kategorie jako
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aromatické látky, aromatické přípravky, látky určené k aromatizaci získané tepelným postupem,
kouřové aromatické přípravky, prekurzory určené k aromatizaci, jiné látky určené k aromatizaci,
složky potravin vyznačující se aromatem a výchozí materiály.
Nařízení rovněž definuje aromata a složky potravin s aromatickými vlastnostmi, u nichž se
požaduje hodnocení a schválení (článek 9, nařízení (ES) č. 1334/2008). Obecně platí, že
v potravinách nebo na jejich povrchu lze používat pouze aromata a složky potravin s aromatickými
vlastnostmi, které na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavují žádné bezpečnostní
riziko pro zdraví spotřebitele a jejich používání neuvádí spotřebitele v omyl. Komise v současné
době intenzivně pracuje na finální podobě prvního seznamu Společenství pro aromatické látky.

SOUHRN
Kvalita potravin je ovlivňována nejen výchozími surovinami a použitými technologickými postupy,
ale i dalšími látkami, které jsou z různých důvodů do potravin záměrně přidávány. Právní předpisy
týkající se látek přidávaných do potravin by měly tvořit jednoduchý, moderní a transparentní
regulační rámec s vysokou právní jistotou. Měly by jasně vymezovat pravomoci a odpovědnosti,
být dostatečně flexibilní a umožňovat inovace a přitom zajišťovat vysokou úroveň ochrany lidského
života a zdraví. Výše uvedené důvody vedly k revizi právních předpisů, resp. k vytvoření nového
regulačního rámce. Ten tvoří nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se
stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a
potravinářská aromata a dále tzv. odvětvové předpisy, tj. nařízení (ES) č. 1332 o potravinářských
enzymech, nařízení (ES) č. 1333 o potravinářských přídatných látkách a nařízení (ES) č. 1334 o
aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi.
Klíčová slova: potravinářské přídatné látky, aromata, potravinářské enzymy, regulační rámec EU
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MONITORING OF VETERINARY DRUG RESIDUES IN FOOD MATERIALS OF
ANIMAL ORIGIN
Martina Rejtharová – Jiří Bureš – Alfred Hera
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno, Hudcova 56a
EVROPSKÁ LEGISLATIVA
Evropská Komise prostřednictvím Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG
SANCO) koordinuje kontrolu bezpečnosti potravin v jednotlivých členských státech EU tak, aby
byla dodržována společná pravidla při produkci potravin živočišného původu. Každý členský stát
garantuje splnění jednotných požadavků pro svoji domácí produkci a to umožňuje snadný
přeshraniční pohyb potravin a volný obchod. Tyto požadavky jsou dány především Směrnicí Rady
882/2004, která popisuje zajištění bezpečnosti potravin živočišného původu tzv. „ze stáje až na
vidličku“, tedy v celém průběhu jejich produkce. Směrnice uvádí předpisy pro krmiva, potraviny,
zdraví zvířat i dobré životní podmínky zvířat.
Reziduím veterinárních léčiv je věnováno Nařízení (ES) 470/2009, které popisuje postup pro
stanovení Maximálních reziduálních limitů (MRL) jednotlivých léčivých látek v potravinových
surovinách. Pro mléko, vejce, svalovinu či vnitřnosti jsou na základě toxikologických údajů
stanoveny takové hladiny reziduí, aby jejich konzumace byla pro spotřebitele bezpečná. Tuto
činnost zajišťuje Evropská léková agentura (EMA) a její Výbor pro veterinární léčivé přípravky
(CVMP). Nařízení (ES) 37/2010 pak uvádí seznam všech povolených veterinárních léčivých látek a
jejich MRL. Na základě schválených MRL pro jednotlivé léčivé látky jsou při registrační proceduře
veterinárních léčivých přípravků pro potravinová zvířata stanovovány ochranné lhůty. Jedná se o
dobu, která musí uplynout od podání přípravku zvířeti, aby rezidua léčivé látky klesla na bezpečnou
hladinu, tedy pod MRL.
Nařízení (ES) 37/2010 také uvádí seznam látek zakázaných pro potravinová zvířata. Jde o látky, u
nichž byl zjištěn nežádoucí účinek na konzumenta v jakékoliv (tedy i velmi nízké) koncentraci a
proto žádný bezpečný MRL mít nemohou. Kromě těchto nepovolených léčiv je v EU Směrnicí
96/22/ES zakázáno používání některých dalších látek pro potravinová zvířata jako stimulátorů růstu
(hormony, thyreostatika, beta-agonisté).
Podrobný popis provádění monitorování reziduí zakázaných látek, povolených veterinárních léčiv a
kontaminantů je obsahem Směrnice 96/23/ES. Ta také stanoví postup při případných
nevyhovujících nálezech a následná opatření.
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MONITORING REZIDUÍ V ČR
Za monitoring reziduí cizorodých látek v potravinových surovinách živočišného původu v ČR
zodpovídá Státní veterinární správa (SVS ČR). Ústřední veterinární správa SVS připravuje
každoročně Národní plán monitoringu reziduí, který podrobně rozpracovává počty a typy vzorků
(druhy zvířat, kontrolované matrice, regionální rozložení), sledovaná rezidua a používané
analytické metody. Počty vzorků od jednotlivých druhů zvířat vychází z produkce každé komodity
v předcházejícím roce. Vzorky odebírají inspektoři Krajských veterinárních správ SVS. Vlastní
analýzy se provádí na Státních veterinárních ústavech v Jihlavě, Praze a Olomouci (stanovení
reziduí povolených veterinárních léčiv a kontaminantů) a na ÚSKVBL v Brně, který plní funkci
Národní referenční laboratoře pro rezidua zakázaných látek.
Přehled skupin analyzovaných látek:
Zakázané látky:

Veterinární léčiva:

Kontaminanty:

hormonálně účinné látky

antibakteriální látky

organochlorové látky včetně PCB

thyreostatika

anthelmintika

organofosfáty

beta-agonisté

antikokcidika

těžké kovy

chloramfenikol

nesteroidní protizánětlivé látky

mykotoxiny

nitroimidazoly

sedativa

barviva

nitrofurany

karbamáty a pyrethroidy

dioxiny

dapson

carbadox a olaquindox

radioaktivní látky

chlorpromazin
NEVYHOVUJÍCÍ NÁLEZY
Průměrně je za rok v ČR v rámci monitoringu reziduí analyzováno přibližně 8000 vzorků, z toho
cca 2500 na přítomnost zakázaných látek. Z celkového počtu vzorků je asi 0,3% vyhodnoceno jako
nevyhovující. Ve skupině zakázaných látek se nejčastěji jedná o nálezy látky chloramfenikol, a to u
různých druhů zvířat (drůbež, prasata i hovězí dobytek). Toto dříve hojně používané širokospektré
antibiotikum bylo pro své nežádoucí účinky (způsobuje m.j. poruchy krvetvorby) zařazeno do
skupiny zakázaných látek pro potravinová zvířata, přesto je občas v některých našich chovech
použito resp. zneužíváno. Nález jeho reziduí (limit používané analytické metody je 0,1 ng/g)
znamená šetření inspektorů SVS ve spolupráci s ÚSKVBL v místě odběru vzorku, důslednou
kontrolu všech chovů téhož majitele, nutnost následných odběrů a analýz vzorků na náklady
chovatele a především likvidaci veškeré kontaminované produkce.
Dalšími nevyhovujícími nálezy bývají rezidua hormonálně účinných látek. Při následných šetřeních
však nebylo v ČR nikdy prokázáno použití těchto látek za účelem stimulace růstu hospodářských
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zvířat. Většinou se jednalo o důsledek hormonálních poruch, stresu nebo zranění konkrétních zvířat,
případně o špatně provedenou kastraci (kanečci).
Ve skupině povolených veterinárních léčiv jsou nevyhovující nálezy (koncentrace reziduí je vyšší
než MRL) především z důvodů nedodržení ochranných lhůt nebo nesprávného dávkování
(antibiotika dihydrostreptomycin a amoxicilin). U drůbeže byly v minulosti nalezeny rezidua
antikokcidik, například monensinu nebo narasinu. Šetřením se většinou zjistilo nesprávné
namíchání nebo záměna medikované krmné směsi.
Z kontaminantů jsou nejčastějším nevyhovujícím nálezem rezidua těžkých kovů (olovo, rtuť,
kadmium), a to především u pasoucích se zvířat (kontaminace z prostředí). U chovaných ryb bývají
nalézána rezidua malachitové zeleně, zakázaného barviva, které je však někdy v sádkách používáno
jako prostředek proti plísni plůdku.
ZÁVĚR
Systém monitoringu reziduí v potravinových surovinách živočišného původu funguje v ČR
přibližně 20 let. Výsledky všech analýz každoročně shrnuje v závěrečné zprávě SVS a předává je
kompetentním orgánům EK. Evropská agentura pro bezpečnost potravin EFSA pak vypracovává
souhrnnou zprávu o výsledcích monitoringu reziduí ve všech členských státech EU.
Kontaktná adresa:
Mgr. Martina Rejtharová, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00
Brno, Česká republika, rejtharova@uskvbl.cz
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LAETRIL – AMYGDALIN – VITAMÍN B17
LAETRIL – AMYGDALIN – VITAMINE B17
Ružena Uherová
Slovenská Technická Univerzita, Radlinského 9, 81237 Bratislava
ÚVOD
Laetril, či amygdalin nazývaný tiež vitamín B17 je prírodná substancia, ktorá sa nachádza
v mnohých druhoch rastlín. Najvyššia koncentrácia tejto látky bola zaznamenaná v jadrách kôstok
divých marhúľ a v horkých druhoch orechov. Vyznačuje sa typickou aromatickou horkou
mandľovou príchuťou. Túto prírodnú zložku obsahujú aj iné druhy kôstkového ovocia vrátane
sladkých kultivaroch marhúľ, obilniny i zelenina avšak v minimálnom, či zanedbateľnom množstve.
I keď existujú záznamy staré niekoľko storočí pred n.l. , ktoré uvádzajú že už v Starom Egypte
i Číne sa teraupeticky využívala esencia z horkých mandlí, jeho znovuobjavenie sa datuje
do 50-tych rokov minulého storočia, kedy biochemik Dr. Ernest T. Krebs Jr. izoloval túto látku,
prezentoval ju ako vitamín B17 a tiež upozornil na jej protinádorovú aktivitu.
Čo je a ako účinkuje amygdalín?
Samotný amygdalín je biela kryštalická látka, rozpustná vo vode, intenzívne horkej chuti. Molekula
amygdalínu je glykozid. Obsahuje 2 molekuly glukózy, 1 molekulu benzaldehydu a kyanidový
anión.

Niektorí autori účinok amygdalínu nazývajú metabolickou liečbou (Griffin,Contreras, Binzel, Burk
a iní) a uvádzajú, že princíp účinku je v tomto prípade založený na rozdielnej schopnosti
nádorových a zdravých buniek metabolizovať túto zlúčeninu.
Rakovinové bunky obsahujú enzým beta-glukozidázu v množstve, ktoré niekoľko tisíc násobne
prevyšuje koncentráciu v normálnych zdravých bunkách. Pri kontakte amygdalínu s bunkou
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účinkom enzýmu beta-glukozidázy dochádza k jeho rozkladu za vzniku kyanidu a benzaldehydu,
ktoré sú pre rakovinovú bunku smrteľné.
Zdravé bunky v ľudskom organizme obsahujú na rozdiel od buniek rakovinových, enzým
rhodanázu, (mitochondriálna sulfid transferáza), pomocou ktorej dochádza k transformácii HCN na
neškodný tiokyanátový anión. Za pomoci rhodanázy dochádza tiež k rozkladu benzaldehydu na
kyselinu benzoovú.
Aplikovanie amygdalínu (laetrilu – vitamínu B17 ) je od svojho prvopočiatku kontroverzné. Táto
látka bola sledovaná v alternatívnych liečbach mnohých typov rakoviny. Mnohé pokusy na
zvieratách potvrdili účinok amygdalínu proti nádorovým bunkám. Avšak.....
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia pracovalo niekoľko nemocníc, kde prebiehalo klinické
overovanie protirakovinového účinku amygdalínu, ktorý mal byť v USA oficiálne schválený ako
liečivo. Klinické skúšky prebiehali hlavne v období rokov 1970 až 1982, pričom niektoré mali
údajne dramatický dopad. FDA však pre kontroverznosť výsledkov klinických skúšok povolenie
nevydala.
Autori a stúpenci tejto teórie protirakovinového účinku amygdalínu (laetril – vitamín B17 ) sa
odvolávali na niektoré skutočnosti. Ako napr.: Často spomínaní obyvatelia v Himalájach (údolie
Hunza na pakistansko – indickom pomedzí, ktorých spôsob života je úzko spätí s prírodou, dožívajú
sa vysokého veku v oveľa väčšej miere ako inde vo svete. Netrpia degeneratívnymi ani žiadnymi
u nás dobre známymi civilizačnými ochoreniami. Dlhodobý výskum spôsobu ich života potvrdil, že
za tento zdravotný benefit vďačia pravidelnej konzumácii divokých druhov marhúľ i jadierok. Sú
známe veľmi horkou chuťou, teda aj vysokým obsahom amygdalínu. Navyše marhule sú zdrojom
beta-karoténu, kyseliny listovej, horčíka, draslíka i vlákniny. Ich jadrá ( ako i jadrá orechov a
mandlí) sú zdrojom omega-3- mastných kyselín.
Prečo sa diskutuje o možných úmrtiach po požití nadmerného počtu kôstok marhúľ?
-

Dramatické zhoršenie stavu sledovaných pacientov mohlo byť

spôsobené nadmerným

a nesprávnym aplikovaním koncentrovaného extraktu amygdalínu a nie konzumáciou
horkých kôstok divokých odrôd marhúľ (5 až 30 jadierok denne).
Často diskutovanou otázkou aj medzi odborníkmi je tzv. štruktúrna podobnosť s vitamínom B12 a to
v tom, že vitamín B12 má vo svojej molekule tiež CN skupinu – podobne ako amygdalín (vitamín
B17). Deficit tohto vitamínu spôsobuje pernicióznu anémiu, únavu, depresie, problémy s centrálnou
nervovou sústavou. Zdrojom sú pečeň, kaviár, ryby, mäso hovädzie, syry a vajíčka. Naznačil
niekto, že vitamín B12 je toxický?
-

Evidentný rozdiel je vo veľmi účinnej nízkej koncentrácii vitamínu B12 ( odporúčaná denná
dávka je pre dospelú popoláciu 3,0 µg). Okrem iného aj sila väzby v samotnej štruktúre
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týchto látok hrá svoju úlohu a navyše CN skupina vo vitamíne B12 nemá fyziologický
význam (Moertel, Balkon, Ames a iní).
Navyše je zavádzajúce nazývať amygdalín vitamínom. Pokiaľ ide o štruktúru je to glykozid
(Herbert).Vitamíny sú exogénne esenciálne biokatalyzátory, ktoré sú aktívnou súčasťou
enzýmových systémov, aktivujú a urýchľujú potrebné chemické reakcie v našom tele.
Aký je súčasný pohľad na metabolickú liečbu?
Napriek mnohým renomovaným štúdiám je metabolická liečba v oblasti konvenčnej medicíny stále
v kategórii kontroverzných, či sporných.
Podľa viacerých odborných názorov amygdalín supluje nedostatok enzýmu trypsínu, ktorý za
normálnych okolností kontroluje nežiaduci rast buniek všeobecne, teda aj rakovinových buniek.
Konvenčná medicína však argumentuje, že na túto úvahu nie je dostatok relevantných dôkazov.
V súčasnosti sa však už pripúšťa preventívny, či podporný účinok amygdalínu, hlavne v spoločnosti
vitamínov a iných účinných prírodných látok posilňujúcich imunitný systém, čo je významné tiež
pre onkologických pacientov podstupujúcich konvenčné spôsoby liečby.
Literatúra je u autora.
Kontaktná adresa:
Doc. Ing. Ružena Uherová, Zálužická 21, 82101 Bratislava, e-mail: rosamichal@zoznam.sk
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AKTUÁLNÍ HODNOCENÍ JAKOSTI MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ
ACTUAL MEAT AND MEAT PRODUCTS EVALUATION
Petr Pipek
Ústav konzervace potravin a technologie masa
Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 3, 166 28 Praha 6 – Dejvice
Co je kvalita? Má mnoho aspektů: nutriční význam, zdravotní nezávadnost, údržnost,
organoleptické vlastnosti, technologické vlastnosti a samozřejmě i cena a dostupnost. Čím více
aspektů, čím více problémů, tím komplikovanější jsou i metody hodnocení. Lze hodnotit ledacos,
určitě však účelně a efektivně, ne pro hodnocení samo.
Tradičně se hodnotil především obsah vody, tuku a soli, což bývalo doplněno o mikrobiologická
vyšetření, senzorické posuzování (často spíše ochutnávání) a případně další analýzy. Rozvoj
technologií, využívání nejrůznějších povolených či nepovolených aditiv, nahrazování masa jinými,
většinou horšími surovinami vede nutně k potřebě více a více analyzovat, aby se zabránilo falšování
a nabídce nekvalitních či přímo zdravotně závadných výrobků.
Kvalitní surovina je základ kvalitního výrobku. Při hodnocení zvířat při nákupu se využívá
evropský systém SEUROP. U prasat není problém, protože je zde řada přístrojů hodnotících podíl
tuku na základě sonografie, spektrometrických vpichových sond i jiných principů. U skotu
převažuje stále subjektivní posouzení, ač existují i metody využívající 3D analýzy obrazu,
bioimpedance aj. Ale ke kvalitě masa patří i svalové odchylky PSE, DFD, stupeň mramorování,
křehkost a barva. Na vše jsou přístroje, reflexní spektrometry, texturometry měřící sílu ve střihu, je
tu analýza obrazu, pH krátce po smrti, měření vodivosti… Problém nastane, má-li se pak kvalita
poznat v průmyslovém měřítku, např. objektivně roztřídit svalovinu z celého kamionu podle
vodivosti při plném provozu.
Kvalita masných výrobků je komplikovaná, hlavně tím, že se na ní podílí více složek, než je jen
maso. Začněme definicí masa – co to je, jak se hodnotí obsah masa? Na jedné straně je široká
obecná definice „ poživatelné části těl živočichů“ (tedy i kosti, vaziva, kůže, tuková tkáně, krev…),
na druhé straně existuje definice masa jakožto suroviny pro masné výrobky „Kosterní svalovina s
přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, pokud celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje
níže uvedené hodnoty a pokud maso tvoří složku jiné potraviny“. Strojně oddělené maso (separát) se
jako surovina za maso nepočítá. Obsah masa ve výrobku se pak musí vypočítat s přihlédnutím
k obsahu jiných tkání (podle níže uvedeného algoritmu). Někteří výrobci bohužel při označování
masných výrobků zaměňují obě definice, jako maso uvažují i to, co masem není (nadlimitní obsah
tuku a pojiv, SOM, droby) a obsah masa je pak značně nadhodnocen. Na trhu pak nejsou rovné
podmínky a spotřebitel je z toho zcela zmaten.
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Např. tradiční špekáček má mít něco přes 40 % masa podle správného výpočtu, zatímco chybně
může být uváděn i s obsahem dvojnásobným, pokud se nepřihlíží k tomu, že sádlo a kůže není
maso. Paradoxní situace nastává u špekáčku drůbežího, který je vyroben z převážné míry ze SOM, a
obsah masa tak logicky vyjde 0 % - dotaženo ad absurdum: je to masný výrobek?
Dnes by teoreticky mělo na základě legislativy z EU (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU)
č. 1169/2011) platit hodnocení obsahu masa podle obsahu svaloviny pro všechny výrobky všech
výrobců, ale… Je tu přechodné období 3 let, po které budou seriózní výrobci doplácet na
benevolenci vůči těm, kteří záměrně či z nevědomosti uvádějí jako maso i vaziva a tukovou tkáň
zastoupenou v nemalé míře v jejich výrobcích.
Celý algoritmus pro výpočet, stejně jako pro kontrolu je zdánlivě složitý, i když obsah masa lze
snadno vyhodnotit dosazením potřebných údajů (podíl surovin a jejich složení) do excelové
tabulky. Vychází se z obsahu svalových bílkovin, kolagenu a tuku, které se srovnají s limitními
hodnotami tuku (30 % pro vepřové, 25 % pro hovězí) a pojivovou tkáň (25 %; vypočte se podle
vztahu 37/8 x obsah kolagenu) a nadbytečné hodnoty tuku a pojiv se od obsahu masa odečtou.
Samotná kontrola finálních výrobků, zda je tam skutečně to, co si výrobce spočítal a deklaruje, je
možná, přesto jsou zde některé komplikace. Rozdílný limit pro tuk u vepřového a hovězího masa
vede k nadhodnocení výrobků, které nejsou čistě vepřové, při stanovení bílkovin se přepočítávací
faktor z obsahu aminodusíku na bílkoviny liší (6,25 obecně, 5,68 u kolagenu a ještě jiný u
aditivních bílkovin). I když se použije „benevolentní“ dusíkový faktor 6,25 a 30 % tuku, je přece
jen výsledná hodnota objektivnější než udávat tučný vepřový výřez jako 100% maso.
Svalové bílkoviny výborně charakterizují obsah masa jakožto svaloviny. Ač znalec určitě ocení
senzorický i nutriční význam tukové tkáně (s čímž mu autor dává plně za pravdu), maso je prostě
svalovina. Proto u řady výrobků je obsah čistých svalových bílkovin (ČSB, BEFFE) povinný údaj,
zejména se podle toho charakterizují trvanlivé salámy a šunky. Metodiky mohou být různé, je třeba
oddělit sarkoplazmatické a myofibrilární bílkoviny svaloviny od kolagenu z kůží a šlach a
aditivních bílkovin sójových, pšeničných a dalších. Nejvíce se pro stanovení ČSB používá rozhodčí,
tzv. nepřímá metoda, kdy se od obsahu svalových bílkovin odečte obsah kolagenu; obtížnější je,
když se do výrobku „připletou“ rostlinné bílkoviny nebo jiné složky s aminodusíkem. Jsou-li
rozpustné, lze je oddělit, jsou-li zabudované do struktury výrobku, je jejich detekce (obvykle
ELISA) a zejména kvantifikace složitější. Z Německa se rozšířila i metoda přímého stanovení
nejvíce zastoupené svalové bílkoviny myosinu přes 3-methylhistidin, leč není to metoda rozhodčí,
navíc se naše laboratoře dostatečně neshodly v rámci kruhového testu.
Cizí bílkoviny lze zjistit metodou ELISA; běžně se tak detekují sojové nebo mléčné bílkoviny
(kaseinát), složitější problémy se řeší pomocí PCR. I když je kvantifikace obtížná, většinou stačí jen
ověření, zda rostlinné bílkoviny byly či nebyly použity u výrobků, kde by být neměly.
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Jak poznat záměnu mas ve výrobku? Pro rozlišení se používá většinou ELISA – běžně se rozlišuje
hovězí, vepřové, koňské, skopové, drůbeží – problém je, že se obtížně kvantifikuje, čili spíše lze
potvrdit, že některé maso ve výrobku není. Toto má význam s ohledem na alergie, či pro potraviny
deklarované z hlediska náboženských předpisů (kosher, halal), nehodí se pro sledování složení např.
masných výrobků, kde by mělo být hovězí v určitém podílu odpovídajícím „dobrým mravům“. Jako
příklad opět lze použít obsah hovězího ve špekáčku. Má tam být, ale není řečeno kolik a nejde to
ani vlastně jednoduše stanovit. Pro detailnější rozlišení např. jednotlivých druhů drůbeže, pohlaví
(skot) apod. se využívá PCR, uvažuje se i o dalších novějších metodách. Do jisté míry se lze
z hlediska poměru mas orientovat i podle interní dokumentace GMP v podniku, nevypoví to však
nic o konkrétním výrobku, který je již na trhu.
Separát – strojně oddělené maso, mechanicky separované maso. Různé názvy, různá definice a
přitom každý ví, o co jde. Z hlediska naší tradiční legislativy se to vztahovalo k přítomnosti úlomků
kostí při separaci, EU legislativa (853/2004) definuje separát podle změny přirozené struktury
svaloviny. O výstižnosti definice lze diskutovat a také se o ní diskutuje u nás i v cizině. Je jasné, že
pouhé rozbití struktury svaloviny ještě nemusí být důsledek separace. Ať už je definice jakákoliv,
hodnotit obsah SOM lze z hlediska EU podle vápníku, jehož obsah v mase je jen něco přes 100
mg/kg, zatímco v klasickém separátu je to od několika set do několika tisíc. U nás se paralelně
používá histologická metoda dokazující úlomky kostí a za pozitivní důkaz obsahu SOM se
považuje, pokud obě metody vyjdou pozitivně.
Existují další objektivní i neobjektivní (masmediální) hodnocení jakosti.
U sušených salámů se hodnotí běžně aktivita vody, udává se obsah masa pro 100 g výrobků (je to
maso nebo směs masa tuku a pojiv?), bývalo zvykem udávat poměr obsahu vody a bílkovin.
Samozřejmě nelze opominout hodnocení zdravotní nezávadnosti, mikrobiální vyšetření, sledování
kancerogenů či toxických polutantů. Zdravotně významné je hodnocení obsahu alergenů, nejčastěji
se řeší problematika obsahu, resp. přítomnosti či nepřítomnosti lepku, sojových bílkovin často
využívaných v masných výrobcích, nezřídka mléčných komponentech a dalších.
Rozšířila se i různá nutriční označení a doporučení, i zde však platí přesná pravidla, co a jak
označovat (zdravotní a výživová tvrzení jsou stanovená Nařízeními EU, která přesně definují, co a
za jakých podmínek lze presentovat). Většinou jde o obsah látek (bílkoviny, tuk, sůl…), které lze
snadno stanovit a zkontrolovat.
Rozšířil se odpor proti „éčkům“, tedy aditivům označovaným kódem E. Protože jde o látky
s definovaným chemickým složením, je možné je snadno stanovit běžnými analytickými metodami.
Zatímco tato aditiva jsou celoevropsky považovaná za bezpečná, nahrazují se někdy „bezéčkovými
látkami čistě přírodního původu“, které přitom nemusí být vždy dostatečně prozkoumané, navíc
jejich složení je nejasné a účinná látka se často i záměrně skrývá. Hodnocení přírodních extraktů je
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pak vzhledem k nedefinovanému složení obtížnější a složitější. Skutečný problém aditiv je však
spíše ve zbytečně častém či nadměrném používání, ne v aditivech samých.
Ale i když se maso či výrobek „vejde do legislativy“ a vyjde složení, rozhodující je senzorika.
Maso nebo masné výrobky musí chutnat. Plná chuť, křehkost, šťavnatost, svěží aroma, dostatečný
obsah intramuskulárního tuku (mramorování), vyzrálost (z hlediska věku zvířete i posmrtných
změn). V případě výrobku je třeba cítit obsah masa, měl by být správně vyroben. Naprosto
nevýstižně se uvádí „přiměřeně slaný a přiměřeně kořeněný“ - kolik to je?
Senzorická kvalita se objektivně hodnotí hůře. Mramorování zkontroluje videoanalýza, obsah soli
titrace stříbrem, křehkost určí W-B texturometr... Nakonec si ale stejně musí zkontrolovat každý
sám, zda mu maso chutná, a také co mu chutná. Zda je to 35denní kuře nastříknuté zkřehčovacím
roztokem nebo maso z paseného Angusa, zrající po porážce i několik týdnů? Přesto senzorická
analýza není jen pouhé ochutnávání, jsou zde přesné postupy a vědecké metody vyhodnocení. Pro
masné výrobky je např. detailně propracovaná německá metodika DLG, podobná schémata
hodnocení existuje ale i u nás.
Samozřejmě při hodnocení kvality nelze zapomenout ani na ekonomickou stránku věci. Je těžké
očekávat vysokou kvalitu u výrobků s extrémně nízkou cenou. Na druhé straně je otázkou, zda se
zabývat kvalitou luxusních výrobků, které jsou pro většinu spotřebitelů nedostupné. Lze však
vyrábět velmi kvalitní výrobky za přiměřenou cenu. Zřejmě ale záleží i na tom, jak spotřebitel maso
nakupuje a jak s výrobkem zachází. Zda nakupuje chutné výrobky při nákupu pěšky u „řezníka“ na
den až dva dopředu, nebo autem na měsíc dopředu při nedělní invazi do hypermarketu. O kvalitě
rozhoduje i to, zda konzument potřebuje jen do sebe ve spěchu dostat pouze základní živiny, často
v pochybném poměru a množství, či je ochoten si jídlo dobře připravit (nebo nechat připravit) a
pochutnat si…
Kontaktní adresa:
Prof. Petr Pipek, Ústav konzervace potravin a technologie masa, Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 3, 166 28 Praha 6 – Dejvice, petr.pipek@vscht.cz
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ŘÍZENÍ KVALITY TRVANLIVÝCH FERMENTOVANÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ
QUALITY MANAGEMENT OF DRY FERMENTED SAUSAGES
Kameník Josef1 – Saláková Alena1 – Pospiech Matej2 – Pavlík Zdeněk1
1
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Abstract
Dry fermented sausages (DFS) are very popular group of meat products, mainly for their distinctive
sensory characteristics, but also for their safety. DFS belong to the stable meat products. Great
attention should be paid to the quality assessment. Czech decree no. 326 in the wording of later
regulations defines criteria, that can be applied in the quality assessment of selected DFS. In 2011
the very popular product on the Czech market – dry sausage Poličan from 4 meat processing
companies (total 20 samples) has been analysed (chemical parameters, histochemical test, sensory
evaluation). The fat content did not exceed the limit of 50%.

The meat protein content did not

comply with the minimum limit of in 5 samples. The histochemical analyse did not show that
processors used machinery deboned meat in recipes. The evaluation criteria have been described for
DFS in Germany, Austria and Slovak Republic.
Key words: quality assessment, quality characteristics, fat content, meat proteins
ÚVOD
Obecně lze kvalitu potravin chápat jako komplex 5 základních charakteristik, které v sobě sdružují
požadavky zákazníka. Na prvním místě je to bezpečnost potraviny, kterou definuje potravinové
právo EU (Nařízení 178/2002 ES). Bazální funkci potraviny jako zdroje živin a energie vyjadřuje
další charakteristika, kterou je složení potraviny. Pro spotřebitele mají velký význam senzorické
vlastnosti a také balení potraviny ve smyslu typu a velikosti balení. Základní charakteristiky
završuje cena potraviny, neboť potraviny určené pro trh představují zboží, jehož hodnota se
vyjadřuje cenou. Všechny výše uvedené charakteristiky se dají znázornit ve formě pyramidy kvality
(Kameník, 2012).
Trvanlivé fermentované masné výrobky představují skupinu produktů, jejichž obliba u spotřebitelů
v ČR za posledních 20 let významně stoupla.

Jestliže se na stránkách odborného tisku, ale

v médiích obecně kritizuje současný stav kvality masných výrobků, lze konstatovat, že skupina
trvanlivých fermentovaných masných výrobků, a v našich podmínkách se jedná hlavně o
fermentované salámy (dále jako TFS), si stále uchovává svůj standard. Je to dáno dvěma
okolnostmi – charakterem výroby a legislativní úpravou.
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Výroba TFS představuje náročnou technologii, která vyžaduje soulad 4 základních operací: výběr a
ošetření suroviny, mělnění a míchání, plnění obalových střev (narážení) a nakonec fermentaci a
zrání. Nerespektování technologických zásad každého výrobního kroku může vést k problémům,
jejichž výsledkem bývají nestandardní produkty, které se na trhu dají prodat jen za sníženou cenu,
v tom horším případě se musí přepracovat nebo končí i jako konfiskát. Snaha uspořit na surovině a
obejít osvědčené pravidlo výběru suroviny (2/3libové maso, 1/3 kvalitní vepřové sádlo) se vůbec
nemusí vyplatit.
Požadavky na základní složení, senzorické vlastnosti a vybrané chemické ukazatele vybraných TFS
definuje Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podle
přílohy 4 citované vyhlášky lze pro výrobu salámů Poličan, Herkules, Lovecký nebo Paprikáš
použít pouze hovězí a vepřové maso, nepřipouští se použití vlákniny, strojně odděleného masa,
rostlinných a živočišných bílkovin. Pro finální výrobky jsou definovány základní senzorické znaky
a limity v obsahu tuku a čistých svalových bílkovin (viz. tab. č. 1).
Tab. č. 1: Požadavky na vybrané TFS dle Vyhlášky č. 326/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
produkt
ČSB
(%
hmotnosti tuk (% hmotnosti nejvíce)
nejméně)
Poličan

16

50

Lovecký salám

15

50

Paprikáš

14

50

Herkules

14

50

MATERIÁL A METODY
V závěru roku 2011 na Ústavu hygieny a technologie masa a Ústavu vegetabilních potravin a
rostlinné produkce provedli vyšetření 20 vzorků salámu Poličan. Tento produkt pocházel od 4
různých výrobců v ČR a od každého zpracovatele v období říjen – prosinec odebrali 5 vzorků.
Cílem bylo zjistit dodržování předepsaných legislativních kritérií.
Vyšetření bylo zaměřené na následující parametry:
a) Fyzikálně-chemické: hodnota pH, obsah sušiny, tuku, NaCl, čistých svalových bílkovin,
kolagenu, malondialdehydu (TBARS);
b) mikroskopické – histochemické vyšetření (průkaz kostních úlomků)
c) senzorické vyšetření.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky vyšetření prokázaly, že obsah tuku kolísal mezi 38 – 41% (min. 32%, max. 44,9%), obsah
čistých svalových bílkovin se pohyboval v rozsahu 16,1 – 17,72%.
Výsledky mikroskopického vyšetření vzorků salámu Poličan nepotvrdili ani v jednom
z analyzovaných vzorků pozitivní průkaz kostní tkáně.
Na Slovensku je definice vybraných požadavků obsažena ve Výnosu Ministerstva zemědělství SR a
Ministerstva zdravotnictví SR č. 1895/2004-100 z r. 2005. TFS patří ve SR do skupiny trvanlivých
tepelně neopracovaných masných výrobků, které se člení dle výsledné hodnoty pH. Produkty
s hodnotou pH < 5,5 jsou označené jako fermentované a sušené, výrobky s finální hodnotou pH 5,5
– 6,2 jako sušené.
Český produkt Poličan patří do první podskupiny (hodnota pH < 5,5). Výnos dále udává kvalitativní
požadavky této podskupiny:


Obsah kolagenu maximálně 16% z celkových bílkovin



Poměr voda : celkové bílkoviny maximálně 3,0



Poměr tuk : celkové bílkoviny maximálně 3,0



Hodnota aw max. 0,93



Hodnota pH < 5,5

Přepočtením zjištěných analytických hodnot na poměry požadované slovenskou legislativou nebyl
zjištěn u jednotlivých výrobců v ČR pro salám Poličan nález, který by neodpovídal stanoveným
limitům.
V Německu platí pro maso a masné výrobky požadavky dle Leitsätze für Fleisch und
Fleischerzeugnisse (poslední úprava 08.01.2010). Pro trvanlivé fermentované salámy platí kritéria
definovaná v kapitole 2.211. Patří mezi ně minimální hodnota čistých svalových bílkovin (něm.
BEFFE) a jejich poměr v bílkovinách masa v objemových procentech stanovených histometricky
nebo v procentech při chemickém rozboru. Nejvyšší obsah čistých svalových bílkovin platí pro
skupinu salámů „italského typu“, a to minimálně 14,5%, koncentrace čistých svalových bílkovin
v bílkovinách masa potom minimálně 85% (kap. 2.211.02).
V Rakousku pro řízení kvality TFS platí Österreichisches Lebensmittelbuch (4. vydání). Zásady
produkce jednotlivých skupin výrobků této kategorie obsahuje kapitola B.4.5. Pro vyhodnocení
kvality finálních výrobků slouží jako kritérium podíl kolagenu z celkových bílkovin (označené jako
hodnota kolagenu), poměr voda : celkové bílkoviny a tuk : celkové bílkoviny (kapitola G.1.2.6).
Např. Pro maďarské (uherské) salámy a salámy italského typu platí hodnota kolagenu 11, poměr
voda : bílkovina 1,2 pro uherské a 1,3 pro italské salámy, poměr tuk : bílkovina je 2,1 pro obě
skupiny výrobků. Je třeba upozornit, že tyto skupiny patří mezi špičkové vysoce jakostní výrobky s
30

vysokou hodnotou (a samozřejmě tržní cenou). Pro výrobky jako je „Česnekový salám“ platí
hodnoty 3,0 (poměr voda : bílkoviny) a 2,4 (tuk : bílkoviny), které se už blíží limitům definovaným
pro SR.
ZÁVĚR
Trvanlivé fermentované salámy (TFS) patří tradičně mezi vysoce ceněné masné výrobky. Jejich
kvalita zůstává díky náročnosti výroby, ale také požadavkům trhu na poměrně vysoké úrovni. V ČR
existuje legislativní omezení vybraných kvalitativních znaků pro definované druhy výrobků.
Podobné limity existují i v sousedních zemích. Na příkladu Slovenska, Rakouska a Německa byly
popsány místní předpisy, které vymezují kvalitu TFS ve formě několika ukazatelů. Tato kritéria
mohou být vodítkem pro české zpracovatele, aby posoudili kvalitu a hodnotu svých produktů podle
zahraniční konkurence. Má to význam nejen při exportu do těchto zemí, ale také z hlediska
porovnávání domácí produkce s našimi nejbližšími sousedy v EU.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla v rámci aktivity České technologické platformy pro potraviny, Potravinářské komory
ČR

SOUHRN
Trvanlivé fermentované salámy představují velmi oblíbenou skupinu masných výrobků, především
pro své výrazné senzorické vlastnosti, ale i pro svoji bezpečnost. Patří mezi stabilní masné výrobky.
Hodnocení kvality je třeba věnovat velká pozornost. V ČR vymezuje Vyhláška č.326/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů kritéria, která lze uplatnit při hodnocení vybraných druhů TFS. V rámci
rozsáhlé studie analýzy vybraných druhů masných výrobků v ČR proběhlo hodnocení salámu
Poličan od 4 výrobců, celkem bylo analyzováno 20 vzorků. Analýza se zaměřila na fyzikálněchemické ukazatele, mikroskopické – histochemické vyšetření a senzorické hodnocení. V žádném
případě nedošlo k překročení limitu obsahu tuku ve výrobku, až na drobné výjimky (5 vzorků) byl
splněn obsah čistých svalových bílkovin. Neprokázalo se použití strojně odděleného masa. Jsou
popsána kritéria hodnocení TFS v Německu, Rakousku a na Slovensku.
Klíčová slova: hodnocení kvality, charakteristiky kvality, obsah tuku, obsah svalových bílkovin
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Abstract
Dvě sladovnické odrůdy registrované v ČR (Sebastian, Malz) a jedna nesladovnická bezpluchá
odrůda (AF Lucius) byly použity pro stanovení koncentrace vitamínů C and E v zelené biomase
mladých rostlin ječmene jarního (Hordeum vulgare, L.). Vzorky z I. odběru (DC 29) obsahovaly
statisticky významně vyšší obsah vitaminu C a aktivitu vitamínu E ve srovnání s odběrem II. (DC
31) a III. DC 32 – 33). Nejvyšší průměrný obsah vitamínů byl zjištěn u sladovnické odrůdy
Sebastian (vitamin C: 520 mg.100g-1; vit.E: 73,06 mg.kg-1) ve srovnání s odrůdou Malz (501
mg.100g-1; 61,84 mg.kg-1) a AF Lucius (508 mg.100g-1; 67,81 mg.100g-1). Lokalita Kroměříž,
z hlediska obsahu vitaminu C a E (524 mg.100g-1 a 68,74 mg.kg-1) se ukázala pro pěstování zelené
biomasy jako vhodnější oproti lokalitě Žabčice (477 mg.100g-1 a 66,39 mg.kg-1). V období
výzkumu (2005-2007) bylo zjištěno, že zelená hmota mladých rostlin jarního ječmene v růstové
fázi DC 29 byla významným zdrojem vitaminů C a E, pozdějších odběrech hmoty hodnoty
vitamínů klesaly (až 48 %). Studované vitamíny jsou důležité antioxidanty pro zdraví člověka.
Proto lze „zelený ječmen“ doporučit pro přípravu přírodních potravinových doplňků a upřednostnit
jej před syntetickými vitamínovými preparáty.
Klíčová slova: zelená biomasa, antioxidanty, vitamin E, tokoferoly, vitamin C, bezpluchý ječmen
ÚVOD
V posledních desetiletích je ve světě i v ČR věnována pozornost biologicky aktivním látkám
v přirozené potravě i v potravinových doplňcích rostlinného původu, neboť bylo zjištěno, že
přírodní látky, včetně antioxidantů, se snáze zabudovávají do lidského těla než syntetické (Leonardo
et al., 2004). Mnoho studií je zaměřeno na biologické látky antioxidační povahy, enzymové,
vitaminové aj. Vitamin C, řadící se do neenzymových antioxidantů, se podílí na významných
hydroxylačních reakcích probíhajících v organizmu člověka a některých dalších živočichů. Rovněž
se účastní na biosyntéze mukopolysacharidů, prostaglandinů, absorpce iontových forem železa a
33

jeho transportu. Jeho antioxidační vlastnosti spočívají v reakcích s aktivními formami kyslíku a
volnými radikály a reakcích s oxidovanými formami vitaminu E, které zabezpečují ochranu
vitaminu E a membránových lipidů před oxidací. Vitamín C inhibuje i tvorbu nitrosaminů a tak
působí jako modulátor mutageneze a karcinogeneze (Lachman et. al., 2000, Velíšek, 2002,
Lisiewska et al., 2006, Velíšek, 2008). Izomery vitaminu E se snadno oxidují např. železitými ionty,
hydroperoxidy lipidů, ozonem, vzdušným kyslíkem aj. oxidačními činidly. S klesajícím počtem
methylových skupin na chromanovém kruhu klesá citlivost vůči oxidaci i biologická aktivita.
Naopak stoupá antioxidační účinek. Při reakci vitamínu E s volným radikálem vzniká
tokoferoxylový radikál.
Zelená hmota ječmene je považována za zdroj výše uvedených antioxidantů (Paulíčková et al.,
2007). Cílem této práce bylo zjistit, zda zelená hmota mladých rostlin pěstovaných odrůd ječmene
v polních podmínkách obsahuje bioaktivní látky s antioxidačními účinky a zda je vhodná pro
přípravu potravních doplňků (např. typu „green barley“). Rovněž jsme chtěli zjistit vliv genotypu,
vývoje rostlin, ročníku a lokality pěstování na aktivitu či obsah těchto látek.
ROSTLINNÝ MATERIÁL
K pokusům byly použity dvě v ČR registrované odrůdy sladovnického typu ječmene (Malz –
odrůda sladovnické kvality české provenience, preferovaná pro výrobu piva českého typu;
Sebastian – odrůda sladovnické kvality anglické provenience) a bezpluchá odrůda AF Lucius (dříve
označená jako KM1910. Rostliny byly odebírány z pokusů (za omezených chemických vstupů, tj.
bez použití pesticidů a hnojiv), založených na dvou lokalitách (Žabčice – KVO a Kroměříž – ŘVO)
ve fázích růstu dle makrofenologické stupnice obilnin (mezinárodní označení DC dle Zadokse): DC
29 - konec odnožování, začátek prodlužování listových pochev, DC 31 - první kolénko hmatné nad
povrchem půdy, DC 32 - druhé kolénko hmatné. Aby nedocházelo k možné kontaminaci zeminou,
byla sklizeň provedena ručně (rostliny s listy a základy stébel ve výšce 12 – 15 cm). Odebraná
zelená hmota rostlin ječmene byla bezprostředně po sklizni umístěna do speciálních prostorných a
prodyšných obalů z mikrofolie, které jsou vhodné pro citlivý transport. V chladicích boxech pak
byla ihned přepravena do laboratoří k provedení chemických analýz.
METODY STANOVENÍ
Vitamin C: Byl stanoven jako kyselina askorbová podle CSN ISO 6557/2, tj. titrační stanovení s
2,6-dichlorfenolindofenolem a s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence. Ke stanovení
obsahu kyseliny askorbové byla použita metoda HPLC na reverzní fázi s UV detekcí. Vzorky byly
extrahovány 3% kyselinou metafosforečnou, homogenizovány pomocí IKA A11 a filtrovány.
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Supernatant po ředění extrakčním činidlem a po membránové filtraci (0,45m) byl dávkován na
kolonu. Chromatografické podmínky : kolona : Lichrospher 100 RP-

předkolonou,

mobilní fáze: 4% MEOH okyseleno na pH=3, průtok : 0,6ml/min, teplota kolony: 35°C, objem
Vitamin E: Princip metody stanovení aktivity vitamínu E, koncentrace tokolů a jednotlivých
isomerů, byl založen na alkalickém zmýdelnění a extrakci nezmýdelněného podílu vzorku
diethyletherem s následným stanovením metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Vitamin E byl
stanoven podle evropské normy EN 12822:2000. Vzorek zelené hmoty byl šokově zmrazen
tekutým dusíkem, rozdrcen. 2 gramy byly ihned použity k přípravě pro stanovení vitamínu E.
Podrobný postup analýzy včetně byl popsán v práci Ehrenbergerová et al. (2006). Ekvivalent
vitaminu E (VEeq) byl vypočten podle: McLaughlin and Weihrauch (1979).
Statistické zpracování výsledků
Koncentrace obou vitamínů byly přepočteny na 100% sušinu hmoty, hodnoty byly zpracovány
čtyřfaktorovou analýzou variance v programu Statistica 7.0 (StatSoft, Inc. Tulsa, OK, USA) a pro
stanovení rozdílů mezi průměrnými hodnotami byl použit LSD test (P=0.05).

VÝSLEDKY A DISKUSE
Odrůdy
Zjistili jsme, že zelená hmota ječmene obsahovala z isomerů vitaminu E pouze -, +-, tokoferoly (T) a neobsahovala tokotrienoly (T3) (Tab.1), na rozdíl od obilek, které obsahují jak
tokoferoly, tak tokotrienoly (Březinová Belcredi et al., 2008; Ehrenbergerová et al.,2006; Cavallero
et al., 2004; Vaculová et al., 2001, Bhatty, 1999). Tokotrienoly nebyly nalezeny ani v zelenině a
ovoci a olejích (Schwartz et al., 2008, Nesaretnam et al., 2007). Odrůda Sebastian (Tab.1) měla
nejvyšší obsah -T (71,15 mg.kg-1), který se podílí na aktivitě vitamínu E a obsahu celkových
tokolů z největší míry (83 %), proto tato odrůda měla také nejvyšší aktivitu vit. E i obsah
celkových tokoferolů, nelišila se však významně od odrůdy AF Lucius. Odrůda Sebastian
obsahovala statisticky významně nižší obsah minoritní +-T (9,74 mg.kg-1) ve srovnání s oběma
odrůdami. Nejnižší obsah -T (59,69 mg.kg-1) a tím i celkový obsah tokolů a aktivitu vitaminu E
(73,02 a 61,84 mg.kg-1) měla odrůda Malz (Tab. 1).
Obdobné pořadí odrůd bylo i podle obsahu vitamin C (Tab.1). Nejvyšší obsah byl zjištěn u odrůdy
Sebastian (520 mg.100g-1) a nižší u odrůdy AF Lucius (508 mg.100g-1) a odrůdy Malz (501
mg.100g-1). Hodnotami vitamínu C se však odrůdy od sebe statisticky významně nelišily. Průměrný
obsah vitaminu C celého souboru byl 500 mg.100g-1. Srovnatelný obsah vitaminu C byl zjištěn v
zelí (Chun et. al., 2004), rajčatech (Raffo et al., 2006) a v čerstvém špenátu (Bergquist et al., 2007).
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Námi zjištěné hodnoty v zelené biomase ječmene byly několikanásobně vyšší než obsah vitamínu C
v zahradním zeleném hrachu (25,6 – 30,9 mg .100g-1), brokolici (77,1 – 93,1 mg .100g-1), zelených
fazolích (11,8 – 15,1 mg .100g-1), karotce (3,7 - 4,4 mg .100g-1) (Favell 1998) nebo v lískových
oříšcích (24,5 mg.kg-1) (Köksal, 2006). Během našeho tříměsíčního skladování (mražení)
vypěstované zelené hmoty ječmene došlo k 42% ztrátě vitamínu C oproti původnímu obsahu
v čerstvém vzorku. Favell et al. (1998) uvádí podobný průměr (30%) ztrát vitamínu C zamrazením
v závislosti na druhu zeleniny.
Tab. 1: Průměrný obsah vitamínu C a E (včetně isomerů) v odrůdách, odběrech, letech (2005 –
2007) a lokalitách
Faktory
Malz
AF Lucius
Sebastian
I. odběr (DC 29)
II. odběr (DC 31)
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Žabčice
Kroměříž

-T

+-T

59.69a
65.63ab
71.15b
71.92b
59.06a
73.07b
73.63b
49.76a
64.75a
66.23a

11.60b
12.67c
9.74a
12.12b
10.55a
12.64b
10.57a
10.79a
11.21a
11.46a

tokoferoly
Vit. E
Vit.C
-T
-1
[mg.kg (suma)
sušiny] celkem
[mg.kg-1sušiny]
1.74a
73.02a
61.84a
501a [mg.100g
2.42b
80.72b
67.81ab 1 508a
a
b
sušiny]
1.72
82.61
73.06b
520a]DM
1.54a
85.58b
74.53b DM DM
555bDM]
b
a
a
2.38
71.99
60.61
464a
nehodnoceno
1.91ab
87.63b
74.92b
b
b
b
2.31
86.51
75.19
558b
1.66a
62.21a
52.59a
461a
2.12a
78.09a
66.39a
477a
a
a
a
1.80
79.48
68.74
542b

Vysv.: hodnoty označené jinými písmeny (v rámci jednoho faktoru) se od sebe statisticky významně liší (P=0.05)

Odběry
Z hlediska doby odběru byly všechny sledované vitamíny v průměru všech faktorů významně vyšší
v I. odběru (Tab.1), tj. v rostlinách méně vyvinutých a tudíž zřejmě méně odolných stresům,
vyvolanými podmínkami vnějšího prostředí, oproti druhému odběru hmoty (Tab. 2). Výjimku tvořil
pouze izomer -T vitamínu E. Jeho obsah byl statisticky významně vyšší až v II. odběru (2,83
mg.kg-1) ve srovnání s I. (1,54 mg.kg-1). Falk et al. (2003) prokázal zvýšený obsah -tokoferolu ve
srovnání s -tokoferolu během stárnutí listů tabáku. V naší práci došlo k výraznému poklesu obsahu
-tokoferolu ve vyšší růstové fázi (Tab. 2). Pokles součtu +-T nebyl tak značný. Výrazný pokles
aktivity vitaminu E byl zaznamenán ve III. odběru a to v průměru o 36 % oproti I. odběru. Snížení
aktivity vit. E odrůdy Sebastian bylo největší (45 %), zatímco nejmenší pokles byl zjištěn u odrůdy
Malz (29% ).V zelené biomase bylo ve třetím odběru již přítomeno malé množství -tokotrienolu
(4,17 mg.kg-1).
Průměrný obsah vitamínu C (Tab.2) za odrůdy byl statisticky významně vyšší v I. odběru (555
mg.100g-1) než ve II. (464 mg.100g-1), s dalším růstem a vývojem rostlin podle dekadické stupnice
dle DC klesal obsah u všech odrůd. Největší pokles byl zaznamenán ve III. odběru (DC32-33), kdy
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byly hodnoty u obou odrůd o více jak 50 % nižší oproti I. odběru. Pokles obsahu vitaminu C
odrůdy AF Lucius byl největší (77 %). Z tohoto důvodu bylo upuštěno od třetího odběru hmoty
v dalších letech 2006 a 2007. Ve třetím odběru docházelo k velkému poklesu nejen obsahu
vitaminu C a E, ale také dalších látek (Paulíčková et al., 2007).

Roky
V roce 2007 (Tab.1) byl stanoven v průměru odrůd statisticky významně nižší obsah -T (73,63
mg.kg-1), obsah celkových T (62,21 mg.kg-1), aktivity vitaminu E (52,59 mg.kg-1) a vitaminu C
(461 mg.kg-1) oproti 2005 a 2006. Přítomnost izomeru +-T byla významně vyšší v roce 2005
oproti 2006 a 2007. Obsah -T v roce 2007 se statisticky významně nelišil od roku 2005, v roce
2006 však byl jeho obsah významně nižší oproti roku 2007.
Do této studie nebyly zahrnuty první výsledky obsahu vitaminu C v roce 2005 z prvního odběru.
Tento vitamín se ukázal jako velmi nestabilní a vlivem působení enzymů docházelo k jeho rychlé
oxidaci jen pouhým povadnutím a pomačkání dopravou z pole. Naše zkušenosti odpovídají
poznatkům z jiných prací (např. Kalt, 2005), které řadí vitamin C ve srovnání s antioxidanty jako
jsou např. karotenoidy a fenolické látky k nejlabilnějším a předpokládá jejich rychlý pokles při
zpracování a skladování.
Statisticky významně vyšších průměrných výsledků aktivity vitamínu E, resp. obsahu celkových
tokolů dosáhly odrůda Sebastian (97,33 mg.kg-1 a 111,88 mg.kg-1, resp.) a AF Lucius (95,89 a
113,23 mg.kg-1, resp.) v prvním odběru roku 2005 oproti ostatním stanoveným výsledkům.
Významně vyšší obsah vitaminu C byl zjištěn u také u prvního odběru v roce 2006 u všech tří
sledovaných odrůd (617 – 604 mg.100g-1) ve srovnání s průměrnými obsahy obou odběrů v roce
2007 a ve druhém odběru ve druhém odběru v roce 2006.

Lokality
Vzorky ze dvou lokalit se v průměrném obsahu izomerů a aktivitě vitaminu E statisticky významně
nelišily. Vyšší průměrné hodnoty byly zjištěny u lokality Kroměříž s vyjímkou izomeru -T. Tento
malý rozdíl mezi lokalitami lze vysvětlit tím, že obsah vitamín E byl více vázaný na genotyp a
ročník. Vyšší hodnoty byly získány v chladnějším ročníku bohatším na srážky. Obsah vitamínu C
však byl dle analýzy variance ovlivněn lokalitami statisticky vysoce významně. Jeho obsah (Tab. 2)
byl statisticky významně vyšší u všech odrůd, v průměru odběrů a roků na lokalitě Kroměříž oproti
lokalitě Žabčice. Nejvyšší průměrný obsah vitamínu C na lokalitě Kroměříž dosáhla odrůda AF
Lucius (556 mg.kg-1).
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ZÁVĚR
Na základě získaných výsledků, lze konstatovat, že zelená biomasa ječmene jarního je dobrým
zdrojem antioxidačních vitamínů C a E. V prvních dvou růstových fázích makrofenologické
stupnice DC 29 (konec odnožování, tj.) a DC31 (první kolénko hmatné nad povrchem půdy, tj.)
byly v zelené biomase zastoupeny pouze tokoferoly. Tokotrienoly byly detekovány až v růstové fázi
DC 32-33 (druhé kolénko hmatné). Tento třetí odběr však vykazoval statisticky významně nižší
aktivitu vitamínu E, celkového obsahu T, vitamínu C a byl náročnější na další zpracování (vyšší
obsah vlákniny), proto od něj bylo v dalších letech upuštěno. Nejvyšší zastoupení obou vitamínů
bylo na konci odnožování, tzn. v prvním odběru vzorků. Zařazené faktory (roky a odběry) a
interakce lokalit s roky

byly významnými zdroji variability vitaminu C i E. Nejvyšší obsah

vitamínu C a celkových tokolů byl stanoven u sladovnické odrůdy Sebastian. Lokality neměly
statisticky významný vliv na aktivitu vitamínu E a obsah jednotlivých izomerů na rozdíl od obsahu
vitamínu C. Významně vyšší obsah vitamínu C byl zjištěn na lokalitě Kroměříž oproti lokalitě
Žabčice. Byl také prokázán statisticky významný vliv ročníků na aktivitu vitamínu E, obsah
izomerů a vitamínu C.
Výsledky lze shrnout takto: způsob pěstování a sklizně byly vyhovující pro uchování obou
antioxidačních vitamínů v mladé biomase ječmene. Z naší studie vyplývá, že nejbohatší na oba
vitamíny byly odrůdy Sebastian a AF Lucius sklízené v DC 29. Projevil se i vliv lokalit a roků
pěstování na obsah vitamínu C a E.
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JAKOST ZELENINY Z HLEDISKA NUTRIGENOMIKY
QUALITY OF VEGETABLE FROM THE POINT OF VIEW OF NUTRIGENOMICS
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Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně,
Valtická 337, 691 44 Lednice na Moravě

Abstract
New, quickly developing branches of science, such as nutrigenomics, nutrigenetics, metabolomics,
nutriarcheology are specialized on research interaction between genomes DNA and between food
components. Research is focusing on reaction in metabolism ways and verge on optimalization diet
composition. Except of several animal alimentary resources are largely under investigation the
phytoprotective components of vegetables in relation to human fitness. Of several examples
mentioned in the schedule, is perceptible how eminently make great progress research in those of
science areas and open up new possibilities improve nourishment all population or individuals,
especially pacients. The results support the paleodiet hypothesis: the human genetic bases, forming
stillion years until palaeolithic era, do not adapt changes, ongoing during the era agricultural and
industrial production foodstuffs. From research of genic expression is evident, that the
phytoprotective components of vegetables are significant factor for function ours genes plus make
possible better respond to received food. On the other side are the results of nutrigenomics abused
in business with health, in deceitful advertisement on food supplements and threatens danger and
abuse acquired personal data. Unethical behaviour can dishonour whole nutrigenomics. Against
warn also researcher from experimental workplaces of all world. Strategic goal of nutrigenomics –
make safe human nourishment up to individual level – remains still fairly distant.

ÚVOD
Prohlubující se poznatky o výživě a zdraví daly základ novým, rychle se rozvíjejícím vědním
oborům jako je nutrigenomika, nutrigenetika, metabolomika, farmakogenomika, nutriarcheologie.
Jsou zaměřeny na materiální zdroje naší výživy a jejich vliv na zdraví jednotlivce. Projekt HUGO
(Human Genome Project) dosáhl rozluštění dědičných kódů lidské DNA, které bylo oznámeno 14.
dubna 2003. Genom - souhrn genetické informace zapsané v DNA lidských buněk obsahuje více
než 20 000 genů. To bylo východiskem k rozvoji dalších oblastí genetiky.
Nutrigenomika
Objektem nutrigenomiky je studium interakcí mezi genomy a složkami potravy. Živiny mají vliv na
expresi genů pomocí transkripčních faktorů. Nutrigenomika směřuje k nalezení možností
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optimalizovat složení stravy až na individuální úroveň. S využitím metod molekulární biologie
zkoumá, jak působí potrava na geny, zodpovědné za metabolickou rovnováhu. O rychlém rozvoji
svědčí, že dnes je již na internetu na 500 tisíc citací k heslu „nutrigenomic“. Nutrigenomiku
sponzorují také velké nadnárodní potravinářské společnosti.
Každý člověk je unikátní. Někdo se může přejídat a neztloustne, jiný se naopak snaží zhubnout, ale
bez úspěchu. Někomu karotka prospívá a jiný není schopen z ní využít živiny a ochranné látky,
protože nemá dostatečně výkonné trávicí enzymy. Odlišnost jedinců je zapsána v jejich genech. Ty
určují všechny jeho tělesné znaky, včetně metabolických pochodů trávení různých druhů potravy.
Zatím vzdáleným

cílem nutrigenomiky a také farmakogenomiky je individualizovaná

(personalizovaná) výživa i léčba, kdy na základě prediktivních genetických testů bude možné zvolit
vhodný typ diety nebo léčiv pro konkrétního pacienta. To by mohlo předejít řadě "civilizačních"
onemocnění, případně přispět k jejich efektivnější terapii.
Nutrigenetika a nutrigenomika, je založena na zjištění, že běžná dieta obsahuje řadu biologicky
aktivních látek, jejichž účinky na vznik, průběh a terapii řady onemocnění jsou závislé na genetické
dispozici. Cílem nutrigenomiky je zjistit působení bioaktivních složek potravin na zdraví, které by
měly vést také k vývoji funkčních potravin.
Složky zeleniny a ovoce, označované jako ochranné, fytoprotektivní (včetně antioxidantů) ovlivňují
činnost genů ve zvyšování imunity organismu i v řadě dalších reakcí. Nové studie ve vztahu
k nutrigenomice kladou proto jednoznačně větší důraz na zvýšení příjmu ovoce a zeleniny než
kdykoli předtím. Tak lze snížit riziko řady chronických onemocnění (kardiovaskulární, karcinom,
osteoporóza, diabetes, obezita aj.), které jsou označovány jako choroby civilizační nebo jako
syndrom X.
Paleolitická dieta
Výsledky nutrigenomiky potvrzují hypotézu paleolitické diety, že genetické základy člověka,
tvořící se miliony let až do paleolitu, se nestačily adaptovat na změny, k nimž došlo během
zemědělské a průmyslové produkce potravin v neolitu a zvláště během několika posledních století
průmyslové revoluce. Naše stravování by se podle ní mělo co nejvíce přizpůsobit tomu, co jedl
jeskynní člověk, to znamená co nejvíce zeleniny, ovoce, a libového masa, zvláště ryb a omezování
rafinovaných potravin, (oleje, tuky, cukr, bílá mouka). Snížil by se tak současný nadbytek
energeticky bohatých potravin, kterým chybí látky ochranné, podporující imunitu a snižující rizika
tzv. civilizačních chorob a rizika současného hektického životního stylu.
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Pestrý sortiment zeleniny ve stravě
Byl sledován vliv na genové exprese u mrkve, (Daucus carota L.), cukety (Cucurbita pepo L.),
rajčat (Solanum lycopersicum L.), zelené fazolky (Phaseolus vulgaris L.), hrášku (Pisum sativum
L.), papriky (Capsicum annuum L.), kadeřavé kapusty (Brassica oleracea var. acephala L.) a
dalších. Sledovaly se také faktory ovlivňující účinnost bioaktivních složek, jako je šlechtění,
pěstování, zmrazování, kulinární zpracování. Zmrazení u některých druhů (s hydrofilními
antioxidanty) snížilo antioxidační aktivitu, u jiných (oranžové druhy s lipofilními antioxidanty) ji
téměř neměnilo nebo dokonce zvýšilo. Úprava teplem většinou aktivitu snižuje, proto se navrhuje
co rychlý a krátkodobý záhřev.
Bioaktivní ochranné složky
Běžná lidská dieta obsahuje velké množství látek, které jsou biologicky aktivní. Jsou nositelé
informací pro naše geny, programující příslušné biochemické mechanismy v těle. To platí i pro
jednotlivé fytoprotektivní látky v zelenině.
Ochrannými složkami jsou některé vitaminy, (C, E, B aj.), minerální látky (Fe, Ca, K, Mg, Se, Zn,
Cu, Mn aj.), vláknina, některé mastné kyseliny, a zejména látky ochranné, jako lykopen (z rajčat),
brassinin (ze zeleniny brukvovité), indol-3-karbinol (z brokolice) a řada dalších složek. Všechny
jsou také sledovány v klinických studiích chemoprevence rakoviny.
Hlavními skupinami sekundárních metabolitů zeleniny a ovoce patří: polyfenoly (fenyl propanoidy,
kyselina elagová, galová, taniny, hydroxybenzoové kyseliny), flavonoidy (kvercetin, antokyaniny,
katechiny, flavony, flavonony, isoflavony), isoprenoidy (karotenoidy, apokarotenoidy, fytosteroly,
limonoidy), sirné sloučeniny (glukosinoláty, glutamylcystein), alkaloidy (12 skupin včetně
kapsaicinu) aj. Reakce na fytochemikálie potravy jsou složitější, než se předpokládalo a probíhají
na genové úrovni.
Významná úloha je přičítána potravinovým antioxidantům: jsou schopny regulovat expresi genů,
které kódují antioxidační enzymy.
Vliv ochranných složek na genovou expresi
Látky obsažené v potravě (makro- i mikronutrienty) působí přímo či nepřímo na lidský genom a
mění tak jeho strukturu či genovou expresi (projevy genů). Ochranné složky stravy fungují jako
nositelé informací, signály, které jsou aktivními faktory a kofaktory, řídící činnost genů. Ovlivňují
řízení exprese genů, aniž by se měnila její struktura. U složek, které působí antioxidačně
a protizánětlivě, se přihlíží i k jejich aditivním a synergickým účinkům. Zvyšují hladinu hormonu
adiponektinu, který reguluje metabolické procesy, např. katabolizmus mastných kyselin.
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Dnešní univerzální výživové doporučení pro celou populaci (obecná dieta) jsou založená hlavně na
energetické a látkové spotřebě. Nově se předpokládá, že tato doporučení budou respektovat též
komplexně životní styl (fenotyp) i DNA (genotyp) každého jedince a že bude vycházet z bioinformatických nástrojů pro sledování účinnosti. Dieta, založená na znalosti konkrétního stavu a
potřeb, spolu se znalostí genotypu jedince může být užita k prevenci, oddálení nástupu nebo léčbě
chronických nemocí. Vliv stravy na rovnováhu mezi stavem zdraví a nemoci může záviset na
konkrétní genetické výbavě jednotlivce (individualita). Vyšší příjem zeleniny například snížil
prokazatelně riziko zánětů působením na některé markery (C-reaktivní protein (CRP), interleukin-6
(IL-6). TNF-alfa, cytokiny aj.). Kultivary Brassicaceae a Lamiaceae byly testovány jako možné
nástroje proti oxidativnímu poškození vlivem reaktivních forem kyslíku (ROS). Antioxidační
účinnost je rozdílná u různých druhů, odrůd a různých agronomických technik.
Za určitých okolností může být dieta u některých jedinců významným rizikovým faktorem vzniku
řady chorob (prevence). Některé z cílových genů látek obsažených v potravě hrají pravděpodobně
roli v nástupu, incidenci, průběhu a závažnosti některých chronických chorob.
Tabulka vztahů
Druh zeleniny
Zelenina obecně
Brokolice
Cibule
Rajče
Kapustovité

Cibule
Mrkev
Feferonky
Sojové lusky

Složka
Genová exprese
Komplex složek Mn-superoxiddismutasa – detoxifikace,
snížení rizika rakoviny, předčasného úmrtí
Izothiokyanáty, Glutathion S-transferáza M1 (GSTM1) –
sulforafan
snížení rizika rakoviny
Sirné
Působí jako imunomodulátory zvýšení imunity
sloučeniny
Lykopen
Ochrana před oxidačním poškozením DNA,
snížení rizika karcinomů
Antioxidanty
Vliv na interleukiny, na 13C a 2/16aGlukozinoláty
hydroxyoestron, na glutathion transferázu
(GSTM1), snížení rizika karcinomů
Kvercetin
exprese VCAM-1 a E-selektinu, snížení rizika
karcinomů
Karotenoidy
Antioxidační mechaniszmy
Kapsaicin
Stimulace receptoru TRPV1
Isoflavony
Fytoestrogeny, anti-atherogenní efekt

Autor
Tijhuis M., 2008
Carlin 2008
Heyes 2008 Sheehan
2001
Corzo-Martínez
2007
Rimbach et al.2005
Danesi 2009, Heber
et al. 2006,
Masouleh 2006
Kleemann et al.
2011
Traka et al. 2008
Kobata et al.2006
Rimbach et al.2005

Možnost zneužití - výzva k opatrnosti
V říjnu 2011 se konal již 5. kongres Mezinárodní společnost pro nutrigenetiku a nutrigenomiku.
Jeho výsledky přinášejí řadu nových poznatků pro pochopení metabolismu člověka. Rovněž kladou
důraz na etická hlediska a obezřetnost při zevšeobecňování a využití výsledků v praxi.
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Dosavadní výsledky nutrigenomiky jsou sice slibné, nicméně jejich praktické využití je zatím
předčasné, je třeba ještě mnoho výzkumů a testů, než je bude možné obecně uplatnit ke zlepšení
zdraví lidské populace nebo i jednotlivce.
Komerční využití nutrigenomiky nabízí již nyní stanovení genetické výbavy klienta a pravidelné
určování individuální (personifikované) diety. Podobná je situace ve farmakogenomice.
Je nutné preventivně řešit etické otázky praktického využití poznatků nutrigenetiky a vyřešit, jak
chránit jednotlivce nebo celé skupiny před zneužitím získaných poznatků o jejich DNA nebo
zdravotním stavu, protože optimální nastavení dietního režimu jedince vyžaduje znalosti jeho
individuálního kódu (genotypu). Bioinformace o klientech nebo populacích nejsou dostatečně
zabezpečeny.
Zneužití nových výsledků a jejich předčasné využití v tržní praxi může vést k pochybným nutričním
doporučením, zvláště když tato doporučení vybízejí klienty k nákupům drahých produktů, které
mohou být neúčinné nebo i potenciálně nebezpečné. Bohužel je faktem, že už dnes "nutrigenomičtí
experti" využívají naivní veřejnost k rozsáhlému byznysu se zdravím.
Světový byznys se zdravím a ortorexie
Průzkum trhu ukazuje, že téměř každý druhý americký spotřebitel je připraven použít služeb
nutrigenetiky. Šíří se ortorexie – chorobná obsese po dokonalém způsobu výživy a spotřebitel je
ochoten zaplatit až 400 $ měsíčně za tyto služby. Na druhé straně se Anglické společnosti na
ochranu spotřebitele podařilo nedávno zabránit založení nutrigenetické společnosti Anglie. Tato
fakta ukazují, že názory na služby nutrigenetiky jsou polarizované a je třeba dalších přesvědčivých
dat.
Potravní doplňky
Součástí doporučovaných „nutrigenických“ diet bývají často potravní doplňky (suplementy),
obsahující převážně ochranné složky zeleniny nebo tablety z mleté sušené zeleniny. I tak v roce
2010 Češi utratili v lékárnách více než 4,6 miliardy Kč za doplňky stravy, včetně vitaminových
směsí. Nejsou k dispozici studie, do jaké míry jsou tyto náklady efektivní.
RESUMÉ
Nové, rychle se rozvíjející vědní obory, jako je nutrigenomika, nutrigenetika, metabolomika,
nutriarcheologie jsou zaměřeny na studium interakcí mezi genomy DNA a složkami potravy. Studie
se věnují metabolickým cestám reakcí a směřují optimalizaci stravy. Kromě několika potravinových
zdrojů živočišného původu jsou studovány převážně ochranné (fytoprotektivní) složky zeleniny ve
vztahu ke zdraví. Z několika příkladů uvedených v tabulce, je patrno, jak významně pokročil
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výzkum v této vědní oblasti a otevírá nové možnosti zlepšit výživu celé populace nebo i
jednotlivců, zejména nemocných. Výsledky potvrzují hypotézu paleodiety, že genetické základy
člověka, tvořící se miliony let až do paleolitu, se nestačily adaptovat na změny, k nimž došlo během
zemědělské a průmyslové produkce potravin v neolitu. Ze sledování genové exprese je zřejmé, že
fytoprotektivní složky zeleniny jsou významným faktorem pro funkci našich genů a umožňují lépe
reagovat na přijímanou potravu. Na druhé straně jsou výsledky nutrigenomiky zneužívány
v byznysu se zdravím, v klamavé reklamě na potravinové doplňky a hrozí nebezpečí i zneužití
získaných osobních dat. Neetické jednání vede k dehonestaci celé nutrigenomiky. Varují před tím
také sami vědečtí pracovníci z výzkumných pracovišť celého světa. Strategický cíl nutrigenomiky –
zabezpečit lidskou výživu až na individuální úrovni – zůstává ještě stále vzdálený.
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Abstract
The aim of this discussion contribution is to propose a procedure for the efficient and accurate
honey classification and to open some current questions about the honey testing. The contemporary
legislative definition of the main honey types: flower and honeydew honey, and only according to
their electrical conductivity is not sufficient for the factually correct honey classification. The above
analysis of the problem points to the insufficiencies in the legislation for the honey classification
because of: the lack of definition for flower-honeydew and unifloral honeys, disuse of the optical
rotation for the honey classification and unlimited using of the word "forest" in the labelling of
honey. Therefore, it is proposed definitions of three main types of honey including the flowerhoneydew honey. Control of using of the word "forest" on labels of honey is necessary; otherwise
the current and proposed method of the honey classification would be only a formality. With regard
to the development of practice in the processing of honey, there is need for more accurate methods
of the honey testing (especially heterogeneous enzymes). The current state of evaluation and testing
of honey without the proper solutions to these current questions remains rather dismal.
Keywords: honey classification, testing of honey, adulteration, legislative
ÚVOD
Legislativa Evropské unie (Council Directive, 2001), podle níž se určuje hodnocení medu
v národních předpisech členských zemí, vykazovala nedostatky již od okamžiku jejího přijetí dne
20. prosince 2001. Dosti symbolické bylo pochybení, zřejmě jen chybou v psaní, při nastavení
limitu pro elektrickou vodivost. Med by podle původního ustanovení této Směrnice při hodnotách
nad 80 mS·m-1 byl nestandardní. Oprava této zásadní chyby nastala až po pěti letech (Corrigendum,
2007) v době, kdy už i nově přistoupivší země EU měly svoji legislativu přijatou. Naneštěstí touto
opravou se vytvořila chyba nová a medy s hodnotou elektrické vodivosti přesně 80 mS·m-1
zůstávají v obou kategoriích současně.
Směrnice Rady definuje tzv. „hlavní typy medu“ (příloha I, odst. 2): květový a medovicový med. U
květových medů se uvádí, že vznikají z nektaru rostlin. U medovicového medu se stanovuje, že
vzniká hlavně z medovice, čímž Směrnice nepřímo připouští existenci medu smíšeného, tzn.
květovo-medovicového, což je dále podporováno ustanovením odstavce 1.1 v příloze II („blends of
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honeydew honey with blossom honey“). Slovo „směs“ (blend) v tomto užším významu slova
najdeme ve Směrnici ještě i v příloze II, odst. 4, kde se stanovuje elektrická vodivost pro typy
medu. Jednoznačná definice pro květovo-medovicové medy však ve Směrnici není a pracuje pouze
s termíny: „hlavní typ medu“ a „druh medu“. Rozlišení květových a medovicových medů provádí
především nastavením limitu elektrické konduktivity (80 mS·m-1). Druhy medu Směrnice zmiňuje
pouze ve vztahu k medům květovým, ale bez konkrétní specifikace. Odvolává se pouze na obecnou
zásadu, že druhový med musí mít charakteristické organoleptické, chemickofyzikální a
mikroskopické vlastnosti. Nastavení limitu pro elektrickou vodivost medů na 80 mS·m-1 je
diskutabilní. Kolem něj se běžně vyskytují jak medy medovicové, tak i květovo-medovicové a
některé druhové květové medy, pro něž se stanovuje výjimka. Zdá se, že Směrnice ponechává
druhovost jen květovým medům a do medovicových řadí druhové medovicové a jejich směsi
s medy květovými, aniž by to takto výslovně definovala. Takové určení by bylo nepřezkoumatelné,
kdyby kategorizací medů došlo k jejich rozdělení na skupiny s podobnými vlastnostmi. K takovému
roztřídění nedochází, protože kategorie květovo-medovicových se svojí vodivostí běžně kolem 60–
90 mS·m-1 nyní spadá do obou skupin současně. Do obou kategorií hlavních typů medů spadají jak
medy sobě si podobně, tak i medy značně odlišné ve svých vlastnostech a třídění ztrácí účel, pro
nějž se u potravin zavádí.
Ustanovení Směrnice tedy umožňuje natolik volný výklad, že znění národních legislativ (Vyhláška,
2003) se mohou ve svých důsledcích lišit od záměru Směrnice. Ve Vyhlášce (2003) zcela chybí
ustanovení dle Směrnice, že kaštanovníkové medy (Castanea sativa) mají být označovány jako
medy druhové, mají-li vodivost nad 80 mS·m-1, takže dle Vyhlášky (2003) tyto medy spadají do
medovicových medů. Vyhláška (2003) umožňuje v § 9, odst. 2, písm. b) použití slova „smíšený“ při
uvedení typu medu, ale taková možnost není explicitně ve Směrnici vyjádřena.
Po vstupu ČR do EU zanikla platnost Vyhlášky (1997), která definovala všechny tři hlavní typy
medu: květové, smíšené (květovo-medovicové) i medovicové. Způsob, kterým tak činila, byl
poměrně efektivní a založený na: a) existenci neostrých hranic elektrické konduktivity mezi typy
medů a b) mikroskopické analýze. Směrnice (2001) nařizuje použít mikroskopickou analýzu jen
v případě stanovení druhových květových medů.
Z výše uvedených platných předpisů EU i ČR jednoznačně vyplývá, že legislativní orgány
nedokázaly zajistit správné hodnocení medu. V souvislosti s vývojem „dovednosti“ zpracovatelů a
vůbec poznáním vlastností medu by bylo vhodné legislativně upravit i limity a postupy při zkoušení
pravosti medu.
Cílem tohoto diskusního příspěvku je navrhnout postup umožňující efektivní a přesné hodnocení
medu a poukázat na některé aktuální otázky týkající se zkoušení medu.
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DISKUZE
Hodnocení medu – typ a druh medu
S ohledem na výsledky analýz u desítek vzorků medů především z Evropy ale i jiných částí světa
provedených na včelařském pracovišti MENDELU v letech 2004–2011 (Hon, 2006, Serafinovič,
2011, Přidal, 2012) s využitím některých dříve navržených limitů (ČSN, 1973; Vyhláška, 1997;
Podniková norma, 2003; Council Directive, 2001) jsou níže navrženy možné postupy pro zpřesnění
hodnocení medu.
1. Medy květové = medy s vodivostí do 55 mS·m-1 a bez výrazné příměsi medovice (dle
mikroskopické analýzy a subjektivního posouzení množství medovicových prvků);
a)

květové medy – jsou směsí nektaru různých druhů rostlin a žádný z nich výrazně
nepřevažuje, a proto nesplňují charakteristiky medů 1b) a 1c); uvedení názvů rostlin (např.
akát), ze kterých nektar pochází, je vhodné, pokud to lze prokázat z mikroskopické analýzy;

b)

květové druhové medy – obsahují převážně nektar jen z jednoho druhu rostliny,
takže vlastnosti takového medu odpovídají všem organoleptickým, chemickofyzikálním a
mikroskopickým vlastnostem pro daný druhový med; označení druhu medu se provede
adjektivem odvozeným od názvu druhu zdrojové rostliny (např. akátový);

c)

květové druhové medy s vodivostí nad 55 mS·m-1 – medy z nektaru a medovice
následujících rodů rostlin: Arbutus unedo, Calluna, Castanea, Erica, Eucalyptus,
Leptospermum,

Melaleuca,

a

současně

odpovídají

všem

organoleptickým,

chemickofyzikálním a mikroskopickým vlastnostem pro daný druhový med.
2. Medy medovicové = medy, kromě těch uvedených v bodě 1, které mají vodivost vyšší jak 70
mS·m-1, jejich specifická optická rotace po inverzi je vyšší jak (-3) °[α] D20 (Přidal, 2012) a
obsahují typické shluky medovicových prvků.
3. Medy květovo-medovicové = medy, které svými vlastnosti neodpovídají ani květovým ani
medovicovým medům dle bodu 1 a 2. Jejich optická rotace po inverzi bývá vyšší jak (-10) °[α]
D20 a vodivost těchto medů se může pohybovat v rozmezí 50–110 mS·m-1. V této skupině se
mohou vyskytovat i medy s výraznými druhovými vlastnostmi (pohanka – Fagopyrum, svazenka
– Phacelia) a obsahující současně dle mikroskopické analýzy menší či větší příměs medovice,
když rostliny, z nichž pochází, jsou pěstovány ve vyšších polohách, kde se medovice vyskytuje
intenzivněji (Přidal et al., 2011). Totéž platí i pro jiné letní zdroje nektaru včetně vřesu (Přidal,
2012). V rámci této úpravy sem spadá také většina medů z lip, které obsahují nektar i medovici
v různém poměru, když medovice se na stromech vyskytuje už v období jejich květu (Persano
Oddo et al., 1995). Medovice lip a jiných listnáčů (např. dub) má ve srovnání s medovicí z např.
jehličnanů srovnatelně světlejší barvu (> 69 mm Pfundovy stupnice, Přidal & Vlkovič, nepubl.
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výsledky). Tato kategorie tedy zahrnuje všechny přechodné typy medů, u kterých je obtížné
z důvodu heterogenního původu přesně určit jejich typ (Persano Oddo & Bogdanov, 2004).
Zásadní otázkou zůstává, zda se vůbec zabývat řešením legislativy pro hodnocení medu, když
výrobci na etiketě běžně používají slovo „lesní“ (forest, Wald) ve spojení se slovem „květový“.
Zneužívají tak nízkého povědomí laického spotřebitele, který slovo „medovicový“ (honeydew,
Honigtau) obvykle nezná. Ze slova „lesní“ si pak dovozuje, že jde o tzv. „med z lesa“ jak jej zná
z dětství a tedy medovicový a velmi kvalitní (Přidal et al., 2011). Tuto kvalitu si spojuje navíc
s tmavou barvou, a proto výrobci medy také dobarvují (Kantíková & Badáň, 2010). Použití slova
„lesní med“ je diskutabilní i z jiného důvodu. Totiž z lesa pochází i med akátový. Použití slova
„lesní“ a tomu podobných tvarů při označování medů je třeba legislativně omezit, chceme-li, aby
označování nebylo zavádějící a dvojsmyslné.
Z výše uvedeného vyplývá, že věcně správné a přesné stanovení typu medu není snadné. Dělení na
typy medů – květový a medovicový je v praxi komplikované a navíc obtížně vymahatelné. Proto
druhým možným řešením by mohlo být označování medu bez uvedení jeho typu. Za označením
MED by mohlo následovat uvedení druhu medu jen pokud by u něj převažovaly specifické
vlastnosti pro daný druhový med (např. akátový, slunečnicový, vřesový, medovicový apod.). Jejich
vlastnosti by měly být přesně definovány. Medy, které nemají převažující druhový charakter, přece
mohou zůstat bez dalšího vyznačení přívlastku. Tento druhý návrh řešení by vyžadoval právní
analýzu, protože legislativa EU vyžaduje třídění potravin dle původu i kvality. Zavedením typu
květovo-medovicových medů, jak je uvedeno v návrhu prvním, by se tomu případnému právnímu
rozporu předešlo. Dokonce na českém trhu již byl zaznamenán med, který měl následující označení
typu: směs květového a medovicového medu. Takové medy běžně vznikají u zpracovatelů medu,
když se míchají tak, aby výsledná chuť byla optimální (Špaček, 2009).
Slovo „smíšený“ je v češtině i jiných jazycích (blend, Mischung) vnímáno jako „podřadný“ –
nějaká směska. To se umocňuje tím, když nařízení pro označení geografického původu obsahuje
totéž slovo směs při vymezení směsí medů různého geografického původu (např. „blend of EC and
non-EC honeys“). I vinaři se vyhýbají označení vína slovem „směs“ a používají pro víno specifický
ekvivalent „cuvée“. U medu použitím sousloví „květovo-medovicový“ se vystihuje skutečná
podstata medů, jenž vznikaly při souběžně probíhající květové a medovicové snůšce a nebo byly,
podobně jako v případě cuvée, při zpracování dodatečně smíchány za účelem vytvoření šarže určité
chuti.
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Zkoušení medu
Zkouška na fermentaci
Zkouška na proběhlou či probíhající fermentaci se provádí titrací volných kyselin (Bogdanov et al.,
1997). Pro tento parametr je nyní stanoven horní limit 50 mekv. kys. v 1 kg medu. Dle našich
měření tato zkouška není dostatečně robustní (Přidal & Svoboda, nepublik. výsledky) a podlimitní
hodnoty vykazují i medy prokazatelně kvasící. Vedlejším produktem alkoholového kvašení je
mimo jiné i glycerol. V medu se glycerol vyskytuje (Huidobro et al., 1993). Jeho množství v medu
narůstá s rostoucí početností kvasinek (r = 0,96, Ohe et al., 2001). Vzorky porušené kvašením
vykazují nadlimitní množství glycerolu, tj. > 300 mg·kg-1 (Russmann, 1998). Tato metoda však
dosud nebyla zahrnuta do harmonizovaných metod (Bogdanov et al., 1997) ani mezi legislativně
vymezené limity (Council Directive, 2001).
Zkouška na přehřátí medu – obsah HMF
Stanovení obsahu HMF je základním ukazatelem pro ověření zachování biologické hodnoty medu
(Crane, 1976). Horní limit dle Směrnice Rady (Council Directive, 2001) je 40 mg·kg-1. Parametr lze
dodržet i při jednorázovém ztekucení medu při jeho plnění do spotřebitelského obalu. Pro medy
původem z oblastí s tropickým klimatem (TK) platí limit zvýšený – 80 mg·kg-1. Toho se zneužívá,
když v procesu zpracování medu dojde třeba i omylem k jeho přehřátí a tedy překročení
standardního limitu. Standardním se med může opět stát, pokud mu může být prokázán alespoň
z části původ z oblasti s TK. V praxi se běžně setkáváme s medy, do nichž byla přidána třeba jen
malá příměs medu z oblastí s TK tak, aby celkový obsah HMF se nepřekročil hranici zvýšeného
limitu (Přidal, nepublik. výsledky). Takové medy opět vyhovují normě. To ale nebylo jejím účel
zakrývat HMF původem z necitlivého přehřátí medu. Zvýšený limit pro medy z TK se při
připravách předpisu zdůvodňoval vyšším skladovacími teplotami. V tržní síti medy s vysokými
hodnotami HMF bývají obvykle zároveň nestandardní i v některých dalších parametrech (Přidal et
al., 2011).
Aktivita enzymů a antimikrobiální účinky medu
Aktivita enzymů odráží zachování biologicky cenných a často termolabilních látek v medu. Lze
říci, že jejich stanovení umožňuje vyjádřit jejich skutečnou biologickou hodnotu medu a možná i
citlivěji než měřením obsahu HMF (Crane, 1976). Invertasa se jeví být enzymem citlivějším na
přehřátí než diastasa (Vorlová & Přidal, 2002) a zřejmě také tak a ještě citlivěji na přehřátí reaguje i
glukosooxidasa (White, 1966). Novější poznatky o glukosoxidase spíše naznačují podobnost
s vlastnostmi invertasy a navíc i její normování, podobně jako u invertasy, bude obtížné, když
počáteční hodnoty se dosti liší (Diminš et al., 2006).
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V souvislosti

s extrémně

vysokými

hodnotami

aktivity

enzymů

a

také

mimořádnými

antimikrobiálními vlastnostmi některých medů (Leptospermum, Quillaja, Eucryphia; Bogdanov,
2012), které se s touto předností nabízejí na běžném trhu za několikanásobné ceny už i v ČR, by
bylo vhodné vedle zavedených limitů pro aktivitu enzymů zavést i limity pro medy extrémně
vysokou antimikrobiální aktivitou. Jedině tak lze totiž kvantifikovat skutečnou míru deklarovaných
antimikrobiálních účinků na etiketách těchto medů. V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že u
těchto medů je antimikrobiální aktivita založena na principu tzv. neperoxidásového typu a
s rostoucí teplotou při zahřívání medu se tato vlastnost neničí. Nastavení limitů by proto mohlo být
snadnější než je tomu u enzymů.
Současné způsoby porušování medu
Neustálý tlak na nízkou cenu potravin vede i u zpracovatelů medu ke snahám jej porušovat levnými
náhražkami. Dřívější typy umělých cukerných roztoků (řepný, škroby) bylo snadné odhalit jako
nadlimitní nebo cizorodý cukr (Crane, 1976). Nové typy roztoků (vysokofruktosové) vyžadují
mnohem sofistikovanější metody zkoušení založené na izotopové analýze (White & Doner, 1978).
Jestliže však tyto sirupy jsou vytvářeny z rostlin s C3 typem fotosyntézy, nepomáhá ani izotopová
analýza (White & Winters, 1989). Do jisté míry zbývá zjistit robustnost metod mikroskopických
(Kerkvliet et al., 1995), které odhalují i části těl C3 rostlin. S přidáním cizorodého roztoku cukru do
medu je zřeďován obsah prolinu a enzymů. Stanovení limitu pro prolin se řeší (Pilar Sánchez et al.,
2001) a není zatím použitelný. Porušení medu ředěním C3 cukry se proto odhaluje pomocí dolního
limitu pro aktivitu diastasy (Council Directive, 2001). Zpracovatelé jsou však nápadití a využívají
všech možností enzymatického průmyslu. K dorovnání enzymatické aktivity medu používají
cizorodé enzymy beta-fruktofuranosidasu (Kantíková & Badáň, 2010). Po té, co byl zjištěn
kontrolními orgány i tento enzym, stal se velkým hitem mezi zpracovateli nejen v Evropě enzym
cizorodých amyláz beta a gama amylolytických vlastností, jež mají rostlinný či mikrobiální původ.
V současné době jsou medy takto porušené odhalovány i v ČR (SZPI, 2012). Precizace EU
standardů pro med je proto potřebná i z tohoto důvodu a stanovení charakteristiky původních
enzymů by případně eliminovala dohady o správnosti odhalování takových postupů (JSG med, a.s.,
2012).
ZÁVĚR
1) Na základě výše doložených faktů bylo konstatováno, že stávající legislativa provádí hodnocení
medů dosti nepřesně, když: a) nedefinuje druhovost medů, b) nerozlišuje medy květovomedovicové, c) nevyužívá k hodnocení medu též parametr optické rotace a d) neomezuje použití
slova „lesní“ při označování medů.
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2) Proto byly navrženy dva možné postupy pro hodnocení medu: a) definování kategorie květovomedovicového jako třetího hlavního typu medu a nebo b) označování typu medu vypustit a používat
jen označení druhové; nedruhové medy by zůstaly bez dalšího povinného označení a současně bez
možnosti použití slova „lesní“. Bez vyřešení těchto otázek zůstává dosavadní způsob hodnocení
medu jen formalitou.
4) S ohledem na současnou praxi při zpracování medu a stále dokonalejší lepší poznání vlastností
medu je vhodné zpřesnit metody zkoušení medu: a) stanovení fermentace medu, b) zpřesnit aplikaci
limitu pro obsahu HMF v medu, c) stanovit limity pro deklaraci extrémně vysoké aktivity na
etiketách některých druhů medů a d) specifikovat v legislativě přesněji, které typy enzymů jsou
v medu původní.

SOUHRN
Cílem tohoto diskusního příspěvku je navrhnout postup umožňující efektivní a přesné hodnocení
medu a poukázat na některé aktuální otázky týkající se zkoušení medu. Současné legislativní
vymezení základních typů medů jen na medy květové a medovicové a jen s pomocí elektrické
konduktivity neumožňuje správné hodnocení medu. Z výše uvedeného rozboru problému vyplývá,
že legislativa provádí hodnocení medů dosti nepřesně, když nedefinuje druhovost medů a květovomedovicové medy, nevyužívá parametr optické rotace pro jejich hodnocení a neomezuje použití
slova „lesní“ při označování medů. Byla proto navržena definice tří základních typů medu včetně
květovo-medovicového. Regulace použití slova „lesní“ při označování medů je přitom nezbytná,
jinak dosavadní i navržený způsob hodnocení medu by byl jen formalitou. S ohledem na vývoj
praxe při zpracování medu vyvstává potřeba zpřesnění metod zkoušení medu (zejména cizorodé
enzymy). Současný stav hodnocení a zkoušení medu bez náležitého řešení výše uvedených
aktuálních otázek zůstává spíše neutěšený.
Klíčová slova: med, hodnocení, elektrická vodivost, optická rotace, legislativa
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POTEMNÍK MOUČNÝ JAKO FUNKČNÍ POTRAVINA
MEALWORM AS FUNCTIONAL FOOD
Martina Bednářová1 – Marie Borkovcová2 – Vladimír Fišer1
1
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Abstract
Aim of this work was to evaluate the larvae of the beetle Tenebrio molitor as possible important
source of nutrients and in the same time as highly adaptive species, which nutritional composition
can be easily influenced by the composition of feeding rations. Basic nutritional values detected
were: Dry matter 291 g/1000g, crude protein 470 g/1000g of DM, fat = 374 g/1000g of DM, chitin
= 18.86 g/ 1000g of DM, ash = 38.94 g/1000g of DM, gross energy 26.74 MJ/kg of DM. Protein
profile can be significantly positively influenced by adding e.g. carrot into the feed. Fruit and
vegetable adding to standard feed – bran, proved to be beneficial also in case of optimizing the
content of minerals and vitamins. According to the results Larvae of T. molitor are useful species,
which has great value in creating functional foods.
Keywords: mealworm, nutritional value, functional food
MATERIÁL A METODY
Sledování bylo prováděno v průběhu let 2005-2012 na ústavu ZRHV na Mendelově univerzitě
v Brně. Larvy potemníka moučného (T.molitor) byly získány od soukromého chovatele fa Frýželka,
Brno. Před rozborem byly larvy krmeny vždy za stejných mikroklimatických podmínek a ve
stejných chovných nádobách různými dietami po dobu 10 dnů, poté byl proveden rozbor na obsah
nutričních elementů. Do chovné nádoby bylo umístěno vždy po 100g moučných červů, krmná
dávka byla k dispozici ad libitum. Množství a složení bílkovin bylo provedeno pomocí Kjeldahlovy
metody, rozbor tuků pomocí Soxhlet-Henkelovy metody, pro stanovení purinů, těžkých kovů
a ostatních elementů byly použity metody enzymatické hydrolýzy, kyselé hydrolýzy, plynové
chromatografie, atomové absorpční spektrometrie a nízkoteplotní plynové atomové fluorescenční
spektrometrie. Rozbory byly prováděny v akreditovaných laboratořích Mendelu, FN Olomouc
a Fyzikálního ústavu AVČR v Brně.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Hmyz lze považovat za potravinu s vysokou výživnou hodnotou, poskytující zejména vysoké
množství tuku a bílkovin (Raksakantong et al., 2010), bylo prokázáno, že je bohatým zdrojem tuku,
vitamínů, a minerálů, zvláště pak železa a zinku (Akinnawo a Ketiku, 2000). Chemické složení
hmyzu je však závislé na mnoha faktorech a může se i u téhož vývojového stádia jednoho druhu
výrazně odlišovat (např. Finke, 2004; Oonincx and Dierenfeld, 2011). Například studie volně
žijícího hmyzu prokázaly rozdíly výživných hodnot v různých částech roku a stejně tak i mezi
jednotlivými populacemi téhož druhu, žijícími ve stejné oblasti (Finke, 2004). Obsah živin však
může být odlišný i u druhů komerčně chovaných. Základní nutriční hodnoty larev T. molitor jsou
uvedeny v Tab. 1. Výsledky shodně s dalšími autory potvrzují poměrně vysoké zastoupení bílkovin
a jejich dobrou stravitelnost a vysoké zastoupení tuků, čímž roste i množství využitelné brutto
energie.
Tab. 1: Základní nutriční hodnoty larev T.molitor (% v sušině)
sušina

bílkoviny

%
43

puriny

stravitelnost

mg/100g

proteinu v %

0,5

94
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tuky

chitin

popeloviny

brutto energie
MJ/kg sušiny

37

1,8

3,9

26,74

Obsah bílkovin se liší podle druhu hmyzu, obecně je však velmi kvalitní s vysokou stravitelností.
(Ramos-Elorduy et al., 1997). Stravitelnost hmyzího proteinu je vyšší než u mnoha rostlinných
bílkovin (Finke 2004). Analýzy ukázaly, že vajíčka, larvy, kukly a dospělci obsahují 15-81%
bílkovin v sušině. U některých druhů je obsah bílkovin dokonce vyšší než u slepičích vajec a
drůbežího masa (Ramos-Elorduy et al., 1997; Comby, 1990; DeFoliart 1992; Mitsuhashi, 2008).
V našem sledování bylo nejlepších výsledků dosaženo při kombinaci otrub a mrkve v krmné dávce
(Tab. 2 – 3).
Tab. 2: Bílkovinný profil larev T. molitor – esenciální aminokyseliny
g/100 g sušiny

otruby

otruby a syrovátka

otruby a mrkev

otruby a kvasnice

ILE

2,40

2,45

2,53

2,38

LEU

4,13

4,16

4,46

4,09

LYS

2,72

2,73

2,93

2,63

MET

0,85

0,87

0,82

0,81

PHE

0,75

0,73

0,73

0,78

THR

2,36

2,44

2,56

2,42

TRY

3,56

3,57

3,58

3,53

VAL

2,97

3,00

3,31

3,04
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Tab. 3: Bílkovinný profil larev T. molitor – neesenciální aminokyseliny
g/100 g sušiny

otruby

otruby a syrovátka

otruby a mrkev

otruby a kvasnice

ALA

4,60

4,66

4,73

4,89

ARG

5,08

5,33

4,75

5,98

ASP

3,82

4,10

4,12

3,81

CYS

0,54

0,55

0,54

0,52

GLU

5,32

6,15

5,74

5,20

GLY

3,70

3,91

4,16

3,96

HIS

1,66

1,55

1,50

1,84

PRO

3,96

2,52

3,24

2,41

SER

2,54

2,73

2,64

2,71

TYR

2,50

2,51

2,52

2,47

Analýzy minerálních prvků prokázaly, že jedlý hmyz je bohatým zdrojem zejména draslíku, sodíku,
vápníku, mědi, železa, zinku, manganu a fosforu. Obsah minerálů v obecné rovině pravděpodobně
silně odráží potravní zdroje, které má hmyz k dispozici, a to jak v přítomnosti zbytků potravy
v trávicím traktu, tak i ve složení hmyzích těl, jež takto přijatou potravu využívají pro svoji stavbu
(Finke, 2004). Naše výsledky potvrzují tato zjištění (Tab. 4).
Tab. 4: Obsah minerálních látek v larvách T. molitor
Druh krmení
Ca (mg/kg)
P (mg/kg)
Mg (mg/kg)
Na (mg/kg)
K (mg/kg)
Cl (mg/kg)
Fe (mg/kg)
Zn (mg/kg)
Cu (mg/kg)
Mn (mg/kg)
Se (mg/kg)

otruby
312
4862
1320
712
2250
3340
38
72
15
5
0,22

otruby + zelenina a ovoce
390
5100
1440
760
2630
3020
37
68
10
1,3
0,2

Studie o vitamínech v jedlých druzích hmyzu ukazují, že hmyz obsahuje převážně karoten a
vitamíny B1, B2, B6, D, E, K a C (DeFoliart, 1992; Borkovcová et al., 2009). Co se týká vitaminu
A (retinol), pak se údaje o výskytu liší nejen v závislosti na druhu hmyzu, ale také na původu
zkoumaného hmyzu, metodice analýz a způsobu přípravy. Naše výsledky ukazují na možnost
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zvýšení obsahu vitaminů skupiny B přidáním pivovarských kvasnic do krmné dávky a zvýšení
obsahu retinolu přidáním mrkve (Tab 5).
Tab. 5: Obsah vitaminů v larvách T. molitor při různých krmných dietách
Druh krmení

otruby

přídavek mrkve a pivovarských kvasnic

9

11

Thiamin (mg/kg)

1,2

1,3

Riboflavin (mg/kg)

29,8

36,5

Kys. pantotenová (mg/kg)

48

52

Niacin (mg/kg)

123

131

Pyridoxin (mg/kg)

16,2

17,8

Kys. listová (mg/kg)

2,4

2,9

Biotin (mg/kg)

0,63

0,69

Kobalamin (mg/kg)

29,8

32,2

Cholin (mg/kg)

2440

2590

Vitamin A (IU/kg)

Zjištění a výsledky analýz (DeFoliart 1992; Borkovcová et al., 2009; Barker et al., 1998) prokázaly,
že mnoho druhů hmyzu obsahuje velké množství tuku a že obsah esenciálních mastných kyselin je
v porovnání s živočišnými tuky vyšší. Obsah mastných kyselin a jejich složení se u různých druhů
liší, i zde hraje roli mnoho faktorů. Značnou měrou je ovlivněný hostitelskou rostlinou, kterou se
hmyz živí (Bukkens, 1997). V našem sledování bylo množství mastných kyselin v hmyzu
ovlivňováno jak negativně tak pozitivně přidáním lnu nebo šalvěje španělské k otrubám v poměru
1:1 (Tab. 6).
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Tab. 6: Obsah vybraných druhů mastných kyselin u larev T. molitor při různých krmných dietách
Druh krmení

otruby

otruby + len

otruby + šalvěj španělská

(1:1)

(1:1)

Myristová 14:0 (g/kg)

2,70

1,5

1,57

Palmitová 16:0 (g/kg)

20,03

14,33

14,67

Palmitolejová 16:1 (g/kg)

0,80

0,60

1,37

Heptadekanová 17:0 (g/kg)

0,2

-

-

Heptadekenová 17:1 (g/kg)

0,09

-

-

Stearová 18:0 (g/kg)

4,43

2,47

2,90

Olejová 18:1 (g/kg)

30,60

24,20

20,80

Linolová 18:2 (g/kg)

41,23

33,23

32,97

Linolenová 18:3 (g/kg)

0,00

22,00

25,53

Arachidonová 20:0 (g/kg)

0,28

-

-

ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že larvy druhu T. molitor se jeví jako dobrý zdroj
bílkovin i tuků a vzhledem k nízkému obsahu purinů by mohly být vhodným doplňkem jídelníčku
pro osoby s onemocněním ledvin. Obsah nutričních elementů včetně minerálních látek a vitaminů
velmi závisí na kvalitě předkládané krmné směsi. Při dobré rozvaze o složení krmné dávky lze
považovat larvy T.molitor jako dobrý organismus pro tvorbu funkčních potravin.

SOUHRN
Cílem této práce bylo zhodnotit larvy brouka T. molitor jako možný významný zdroj nutričních
látek a zároveň jako velmi plastický druh, jehož nutriční složení lze poměrně snadno ovlivnit
složením krmné dávky. Základní nutriční hodnoty pro sledovaný druh byly: sušina 291 g/1000g,
bílkoviny = 470 g/1000g sušiny, tuk = 374 g/1000g sušiny, chitin = 18.86 g/ 1000g sušiny,
popelovina = 38.94 g/1000g sušiny, brutto energie 26.74 MJ/kg sušiny. Bílkovinný profil lze
výrazně pozitivně ovlivnit přidáním například mrkve do krmné dávky. Ovoce a zelenina jako
přídavek k tradiční krmné dávce larev – otrubám – se ukázala být pozitivní také v případě
optimalizace obsahu minerálních látek a vitaminů. Larvy druhu T. molitor jsou tedy podle výsledků
druhem, který má velký potenciál při vytváření funkčních potravin.
Klíčová slova: moučný červ, nutriční hodnota, funkční potravina
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VÝSKYT ANTIOXIDAČNĚ PŮSOBÍCÍCH LÁTEK U SLADKOVODNÍCH RYB
OCCURRENCE OF ACTIVE ANTIOXIDANT COMPOUNDS IN FRESHWATER FISH
Milena Bušová
Ústav biochemie, chemie a biofyziky, FVHE VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno

Abstract
The tripeptide glutathione (γ- Glu – Cys - Gly) is among prominent intracellular antioxidants.
The major function of GSH is the removal of free radicals, hydrogen peroxide and xenobiotics. In
this manner, GSH plays the role of an important factor acting against the development of oxidative
stress, a cause of many serious diseases. Apart from this, GSH also has an important role in DNA
protection in cell nuclei. The present study addressed the occurrence of reduced glutathione (GSH)
in various freshwater fish species.
Keywords: oxidative stress, reduced glutathione (GSH), freshwater fish
ÚVOD
Rybí maso má důležité místo jako složka naší potravy živočišného původu. Přestože obsahuje
mnoho důležitých látek s vysokou výživovou hodnotou i vzhledem k obsahu látek s preventivním
účinkem, není konzumace rybího masa u nás stále na patřičné úrovni.
Tato studie byla zaměřena na výskyt tripeptidu glutathionu, jehož redukovaná forma představuje
látku s významnou antioxidační a detoxikační funkcí. Glutathion se vyskytuje u rostlin i živočichů.
Pro organismus má největší význam v redukované formě jak GSH. Chrání buňky před působením
volných radikálů. Hlavní funkcí GSH je odstraňování volných radikálů a peroxidu vodíku. Tímto se
uplatňuje jako významný faktor působící proti vzniku oxidačního stresu, který je příčinou rozvoje
mnoha závažných onemocnění. Kromě toho souvisí jeho významná role i s ochranou DNA v jádře
buněk. Jako kofaktor glutathionperoxidas a glutathionreduktas je součástí enzymatické obrany
organismu. Jeho další významné funkce souvisejí s detoxikací organismu.
MATERIÁL A METODY
V této studii byl testován obsah redukovaného glutathionu metodou dle Ellmana (Ellman
G.L.,1959) a celkový obsah proteinů metodou BCA Sigma v jaterní tkáni kapra obecného
(Cyprinus carpio L.), tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix), karase stříbřitého
(Carassius carassius), cejna velkého (Abramis brama) a pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss).
Vzorky ryb pocházely z rybníka Novoveský na jihu Moravy, který je určen k tržní produkci, pouze
vzorky pstruha duhového byly odebrány z chovu na pstruhovém toku na severu Moravy. Ryby
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pocházely z chovných rybníků a kromě cejna a karase stříbřitého byly určeny ke spotřebiteli.
Všechny vzorky jaterní tkáně byly odebrány ihned po odlovení a usmrcení ryb, byly zaledovány
a po transportu do laboratoře byly uchovány v hlubokomrazícím boxu do doby analýzy. Do testu
bylo zařazeno celkem 10 vzorků kapra obecného, 11 vzorků tolstolobika bílého, 13 vzorků pstruha
duhového, 12 vzorků cejna velkého a 12 vzorků karase stříbřitého. Všechny ryby byly v tržní
velikosti (karas a cejn se k prodeji nevyužívá, je však hodnotnou konzumní rybou rekreačních
rybářů) a byly získány při výlovu, pstruzi odlovením z chovné nádrže.
Koncentrace redukovaného glutathionu GSH byly stanoveny ve vzorcích homogenátu jaterní tkáně
ryb metodou dle Ellmana (Ellman, 1959). Vzorky byly homogenizovány v PBS pufru v ledové
vodní tříšti na přístroji Silent Crusher (Heidolph).
U všech vzorků jaterního homogenátu byl stanoven celkový obsah proteinů (TP) metodou BCA fy
Sigma.
Nalezené koncentrace GSH ve vzorcích hepatopankreatu byly přepočteny na celkový obsah
proteinů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Analyzován byl obsah redukovaného glutationu a celkový obsah proteinů v celkovém počtu 58
vzorků jaterního tkáňového homogenátu uvedených druhů ryb. Výsledný průměrný obsah
redukovaného glutathionu u jednotlivých druhů ryb přepočtený na celkový obsah proteinů ve
vzorcích je uveden v následující tabulce č. 1.
Tab. č.1 Výsledky analýz jaterního homogenátu ryb
vzorek
kapr obecný
tolstolobik bílý
pstruh duhový
cejn velký
karas stříbřitý
PRŮMĚR

počet vzorků ryb

Ø koncentrace GSH
µg.mg-1 TP
1,26 ± 0,32
0,91 ± 0,13
1,36 ± 0,05
1,14 ± 0,24
1,02 ± 0,05
1,139 ± 0,037

10
11
13
12
12
-

Legenda: TP - celkové proteiny, GSH – redukovaný glutathion

Z výsledků stanovení GSH vztažených na celkový obsah proteinů byl nejvyšší průměrný obsah
redukované formy glutathionu stanoven u vzorků pstruha duhového pocházejícího ze pstruhového
potoka v podhorské oblasti Jeseníků. Nejnižší obsah byl určen u vzorků tolstolobika bílého
z rybníka určeného k tržní produkci ryb. Jak v pstruhovém potoce, tak v produkční vodní nádrži
byly ryby přikrmovány obilovinami (kaprovité ryby), pstruzi granulovanou potravou. Podobně
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u vzorků kaprů i cejna velkého byly výsledky obdobné a nevykazovaly větší odchylky.
Předpokládáme, že obě lokality, jak produkční rybník, tak pstruhový potok jsou lokality, kde
nepředpokládáme zátěž prostředí xenobiotiky. Rovněž potrava, kterou jsou ryby přikrmovány
a kterou ochotně přijímají i doprovodné druhy ryb v produkčním rybníku (cejn, karas) a kterou
přednostně využívá i tolstolobik před přirozenou potravou, splňuje hygienická kritéria pro příkrm
ryb. Obsah GSH u testovaných vzorků nevykazoval žádné významné

rozdíly. U testovaných

vzorků se pohyboval v rozmezí od 0,91 µg.mg-1 TP do 1,36 µg.mg-1 TP. Rozdíly byly velmi malé,
řádově v desetinách µg.mg-1 TP.
Z dostupných literárních údajů o glutathionu a zvláště jeho redukované formě ve tkáních nebo
orgánech je uveřejněno množství poznatků o jeho významu při detoxikaci organismu, ochraně před
volnými radikály a eliminaci xenobiotik z oragnismu. Glutathion je syntetizován převážně
intracelulárně (Voet a Voet, 2011) a jeho koncentrace se pohybuje řádově v jednotkách mmol-1.
Nejvyšší koncentrace jsou v játrech, v erytrocytech se jejich množství pohybuje okolo 1,5-2,0
mmol.ll-. Mnoho studií dokládá detoxikační účinky glutathionu. Velmi významné je
hepatoprotektivní působení redukované formy glutathionu v souvislosti s podáváním Sadenosylmethioninu (SAM) pacientům s těžkým poškozením jater (Lotková et al., 2006). Tuto
studii podpořily i další výzkumy v oblasti protektivního působení glutathionu na lidský oragnismus
(Nobili et al., 2005; Oz HS et al., 2006). Obdobné výsledky byly získány i dalšími autory u zvířat
(Huang et al., 2001) a dokládají velký význam glutathionu pro obranu organismu.
ZÁVĚR
Potrava člověka je pro potřebu organismu hlavním zdrojem energie. Její kvalita a kvalita pitné vody
je základní podmínkou správných životních funkcí a metabolických pochodů v organismu. Tato
studie byla zaměřena na výskyt redukované formy glutathionu u vybraných druhů sladkovodních
ryb metodou dle Ellmana. Nalezené koncentrace redukovaného glutathionu ve vzorcích ryb
pocházejících z různých lokalit na Moravě byly vyrovnané. V naší studii nebyl zaznamenán
významný pokles koncentrace GSH u žádného ze vzorků jaterní tkáně testovaných ryb.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce mohla vzniknout díky finanční podpoře výzkumného záměru Veterinární aspekty
bezpečnosti a kvality potravin MSM 6215712402.
Poděkování náleží i Rybníkářství Pohořelice a firmě Martinec, Dolní Hedeč za poskytnutí vzorků
pro tuto studii.
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SOUHRN
Byl testován obsah redukovaného glutathionu Ellmanovou metodou v jaterní tkáni u kapra
obecného (Cyprinus carpio L.), tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix), karase
stříbřitého (Carassius carassius), cejna velkého (Abramis brama) a pstruha duhového
(Oncorhynchus mykiss). Vzorky ryb pocházely z rybníka k tržní produkci. Vzorky pstruha
duhového byly odebrány z chovu na pstruhovém potoce. Ryby byly určeny k tržní produkci.
Všechny vzorky jaterní tkáně byly analyzovány na obsah redukovaného glutationu a celkový obsah
proteinů ve vzorku. Koncentrace GSH u kapra obecného byly 1,26 µg/mg proteinu , u tolstolobika
bílého 0,91 µg/mg proteinu, u cejna velkého 1,14 µg/mg proteinu, u karase stříbřitého 1,02 µg/mg
proteinu a pstruha duhového 1,36 µg/mg proteinu. Nalezené koncentrace redukovaného glutathionu
ve vzorcích různých druhů ryb byly vyrovnané. Rozdíl mezi hodnotami byl nepatrný. Srovnání
výsledků kaprovitých ryb pocházejících z rybníka se pstruhy, pocházejícími z odlišné lokality
pstruhového toku je příznivé. V naší studii nebyl zaznamenán žádný významný pokles koncentrace
GSH u vzorků jaterní tkáně testovaných druhů ryb.
Klíčová slova: redukovaný glutathion (GSH), celkové proteiny (TP), sladkovodní ryby
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POROVNÁNÍ BARVY PRSNÍ SVALOVINY KUŘAT
KRMENÝCH VÝPALKY (DDGS) RŮZNÉHO PŮVODU
COMPARISON OF BREAST MUSCLE COLOUR OF CHICKENS FEED BY DISTILLERS
DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) FROM DIFFERENT ORIGIN
Eliška Dračková – Martina Lichovníková – Jan Šubrt
Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
The aim of the study was to evaluate the changes in selected parameters (dry matter, intramuscular
fat and weight of carcass) and colour parameters of pectoral muscles in chickens in dependence of
the content and kind of distillers dried grain with solubles (DDGS) in feed ration. Corn and triticale
DDGS were used in the experiment. 45 chickens of ROSS 308 were divided into 6 groups. The
weight of carcass ranged from 1.71 to 1.93 kg by first experiment (DDGS triticale) and from 1.84 to
1.88 kg during second experiment. The content of dry matter and fat in breast muscles were
statistically significantly higher (P<0.05) in the group with the highest kontent of corn DDGS in
comparison with control group without DDGS. The value L* was statistically significantly higher
(P<0.01) in breast meat of control group in comparison with breast muscle of groups feed corn
DDGS.
Keywords: meat colour, system CIELab, DDGS, chickens
ÚVOD
Drůbeží maso si získává v posledních letech stále větší oblibu u spotřebitele pro snadnou a rychlou
úpravu, rozmanitý sortiment výrobků, které jsou dostupné v široké obchodní síti a mají příznivou
spotřebitelskou cenu ve srovnání s ostatními druhy mas. Sušené lihovarské výpalky vznikají jako
druhotný produkt při výrobě lihu (ethanolu) z obilného zrna. Vzrůst produkce ethanolu v posledních
letech vedl ke vzrůstu zásob sušených lihovarských výpalků (DDGS), které se staly snadno
dostupnou složkou ve výživě hospodářských zvířat. Toto krmivo obsahuje vysoké procento
bílkovin (25 – 35 %) a částečně může nahrazovat jiná bílkovinná krmiva. Vliv procentického
zastoupení lihovarských výpalků v krmné směsi pro brojlery hodnotili WANG et al. (2007ab) a
HOŠKOVÁ et al. (2010).
Dalším důležitým kriteriem je barva masa, protože na barvu produktu zákazník reaguje nejdříve.
JIANG et al. (2007) zjistili, u brojlerů s různým přídavkem izoflavonu sojových bobů, průkazný
vzestup hodnoty L* vlivem většího množství izoflavonu v krmivu. MEHAFFEY et al. (2006) a
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CAVITT et al. (2005) hodnotili barvu brojlerů po 24 hodinách post mortem. LAUDADIO a
TUFARELLI (2010) uvádí parametr světlosti (L*) v prsní svalovině 46,77 a 45,05 – při přídavku
sóje nebo hrachu v krmné směsi. Studiem barvy masa prsní svaloviny kuřat ROSS 308 baleného
v modifikované atmosféře v průběhu skladování se zabývali SALÁKOVÁ et al. (2007).
MATERIÁL A METODY
V pokusu byly analyzovány vzorky prsní svaloviny (M. pectoralis major) u 45 kusů hybridní
kombinace kuřat – kohoutků ROSS 308. Zvířata byla rozdělena do 6 skupin podle obsahu a druhu
sušených lihovarských výpalků (DDGS) v krmné dávce. Ve skupinách s přídavkem sušených
lihovarských výpalků z triticale bylo 5 kuřat, skupiny s přídavkem výpalků z kukuřice měli po 10-ti
kuřatech. Procentické zastoupení jednotlivých komponentů v krmné dávce je uvedeno v tabulce I.
Tabulka I: Složení krmné dávky kuřat (%)/*
Krmivo
DDGS triticale
DDGS kukuřice
Premix BR 3
AMV BR 2
Sojový extr. šrot
Olej řepkový
Pšenice
Kukuřice
L-lyzin
M-methionin

0
0
4,00
0,00
28,00
4,00
46,00
18,00

První pokus
10
0
4,00
0,00
23,50
4,00
40,50
18,00

20
0
4,00
0,00
19,20
4,00
34,50
18,00

Druhý pokus
0
0
0
0
12
18
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,30
27,82
22,25
19,20
4,00
6,10
6,10
37,08
37,08
37,08
27,90
19,27
16,16
0,10
0,21
0,27
0,20
0,19
0,19

*/ krmná dávka uvedena bez přídavku minerálních látek

Kuřata byla poražena ve věku 40 dnů. Ve vzorcích prsní svaloviny byly vyhodnoceny rozdíly
parametrů barvy masa v systému CIELab, kde sledujeme světlost masa (L*), podíl červeného (a*) a
žlutého (b*) spektra, hodnoty sytosti (C*) a odstínu (h) měřené spektrofotometrem Konica Minolta
CM – 2600d. Dále byly sledovány vybrané ukazatele výživné hodnoty obsah sušiny a
vnitrosvalového tuku a hmotnost jatečně upraveného těla (JUT). Obsah vnitrosvalového tuku byl
stanoven extrakční metodou dle Soxhleta (ČSN 57 0185, 1963). Změny sledovaných ukazatelů byly
hodnoceny v závislosti na druhu a obsahu sušených lihovarských výpalků v krmivu. Vzorky
svaloviny byly měřeny 24 hodin po porážce. Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu
STATISTICA 8.0. promocí analýzy variance s pevnými efekty – druh výpalků (Di) a obsah výpalků
v krmivu (Oj). Průkaznost rozdílu byla stanovena na úrovni 95 % a 99 % za použití HSD testu při
nestejných N. Tvar rovnice výpočtu:
Yijk = μ + Di + Oj + eijk
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Hmotnost jatečně upraveného těla kuřat krmených výpalky z triticale se průměrně pohybovala
v rozpětí od 1,71 kg do 1,93 kg, u kuřat krmených výpalky z kukuřice byly hmotnosti vyrovnanější
(1,84 – 1,88 kg) (tab.II). V prvním pokusu hmotnost jatečně upraveného těla vykazovala vysoce
signifikantní rozdíly (P<0,01) mezi skupinami 1 (0% DDGS triticale) a 2 (10 % DDGS triticale) ,
respektive 3 (20 % DDGS triticale). Oproti tomu v druhém pokusu nebyly mezi skupinami zjištěny
statistické diference. Nejvyšší obsah sušiny 26,65 ± 0,16 % byl zaznamenán u 3. skupiny obsahující
20 % DDGS triticale. U obsahu sušiny 1. pokusu byly prokázány vysoce významné diference
(P<0,01) mezi skupinou 3, tj s nejvyšším zastoupením DDGS a skupinami 1 a 2, které obsahovaly 0
% a 10 % DDGS triticale. Ale u 2. pokusu byla průkaznost mezi skupinami 6 (18 % DDGS
kukuřice) a 4 (0 % DDGS kukuřice) jen na úrovni 95 %. Obsah vnitrosvalového tuku byl v prvním
pokusu vyrovnaný (0,91 % až 1,11 %) a proto nebyla prokázána statistická průkaznost mezi
skupinami. V pokusu s DDGS kukuřice byl zaznamenán nejvyšší obsah intramuskulárního tuku
2,37 ± 0,63 % u skupiny s nejvyšším zastoupením výpalků (18 %). A byly zjištěny statistické
průkaznosti (P<0,05) mezi skupinou 6 a skupinou 4, resp. 5.
Tabulka II: Hmotnost jatečně upraveného těla (JUT – kg), obsah sušiny a vnitrosvalového tuku
v prsní svalovině (%)
Krmivo
DDGS triticale
DDGS kukuřice

JUT
Sušina
Vnitrosvalový
tuk

Ukazatel

%
%
x
sx

x
sx

x
sx

První pokus
Druhý pokus
0 (1)
10 (2)
20 (3)
0
0
0
0
0
0
0 (4)
12 (5)
18 (6)
1933,202,3 1711,001 1706,801 1840,00 1843,00 1875,60
65,37
34,50
70,03
53,59
49,96
48,35
25,053
24,613
26,651,2
24,846
25,36
25,974
0,22
0,50
0,16
0,47
0,67
0,84
0,91
0,97
0,11
1,636
1,706
2,374,5
0,26
0,13
0,30
0,21
0,68
0,63

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 = P<0,01, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = P<0,05
Skupiny: 1 – s 0 % DDGS triticele, 2 - s 10 % DDGS triticale, 3 - s 20 % DDGS triticale, 4 - s 0 % DDGS kukuřice,
5 - s 12 % DDGS kukuřice, 6 - s 18 % DDGS kukuřice

Významnost rozdílů průměrů, v závislosti na druhu a obsahu výpalků v krmné dávce, popisuje
tabulka III. U hmotnosti jatečně upraveného těla (JUT) byly zjištěny vysoce signifikantní diference
(P<0,01) jak mezi skupinami s 10 % DDGS triticale a 12 % DDGS kukuřice v krmivu, tak i mezi
skupinami s 20 % DDGS trticale a 18 % DDGS kukuřice. Obsah sušiny nevykazoval statistickou
významnost mezi hladinami a druhem výpalků skupin. Pro hodnoty obsahu vnitrosvalového tuku
nebyly zjištěny statistické diference mezi skupinami na úrovni 10 % a 12 % DDGS, ale byla
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zaznamenána vysoce statistická průkaznost (P<0,01) mezi skupinami s 20 % DDGS trticale a 18 %
DDGS kukuřice.
Tabulka III: Statistická významnost rozdílů mezi pokusy
Krmivo
DDGS triticale
DDGS kukuřice
JUT
Sušina
Vnitrosval. tuk

Ukazatel
%
%
x
x
x

1. pokus
10
0
**
ns
ns

2.pokus
0
12
**
ns
ns

1. pokus
20
0
**
ns
**

2.pokus
0
18
**
ns
**

** = P<0,01; * = P<0,05; ns = P>0,05

Hodnocení barvy prsní svaloviny kuřat popisuje tabulka IV. U hodnot světlosti (L*) byla
zaznamenána průkazná diference (P<0,05) mezi skupinami s 10 % DDGS triticale a 20 % DDGS
triticale, ale v 2 pokusu byly prokázány statisticky průkazné rozdíly (P<0,01) mezi skupinou 4
obsahující 0 % DDGS kukuřice v krmivu (58,76 ± 2,13) a skupinou 5 (12 % DDGS kukuřice), resp.
6 (18 % DDGS kukuřice). CORZO et al (2009) měřili hodnotu L* v prsní svalovině při hladině
DDGS 0 % a 8 % a nezjistili mezi skupinami žádné signifikantní rozdíly. Pro parametry podíl
červeného spektra (a*) a odstínu (h) byla zjištěna průkaznost (P<0,05) mezi skupinou 1 (0 % DDGS
triticale) a skupinou 3 (20 % DDGS triticale). V pokusu 2 pro zbývající parametry barvy (a*, b*,
C* a h) nebyla statistická průkaznost potvrzena.
Významnost rozdílů průměrů, v závislosti na druhu a obsahu výpalků v krmné dávce, popisuje
tabulka V. Pro parametry barvy nebyly zjištěny signifikantní rozdíly mezi skupinou obsahem 10 %
DDGS triticale a skupinou obsahující 12 % DDGS kukuřice a také mezi skupinou 20 % DDGS
triticale a 18 % DDGS kukuřice u parametru světlosti (L*) a podílu červeného spektra (a*). U
parametrů podíl žlutého spektra (b*), sytosti (C*) a odstínu (h) byla zaznamenána vysoce průkazná
diference (P<0,01) mezi skupinou s 20 % DDGS triticale a skupinou s obsahem 18 % DDGS
kukuřice v krmné dávce.
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Tabulka IV: Hodnocení barvy prsní svaloviny kuřat
Krmivo
DDGS triticale
DDGS kukuřice
L* - Lightness
a* - Redness
b* - Yellowness
C* - Chroma
h - Hue

Ukazatel
%
%
x
sx

x
sx

x
sx

x
sx

x
sx

0 (1)
0
51,81
2,14
-0,553
0,74
8,21
0,97
8,26
0,99
93,803
4,85

První pokus
10 (2)
20 (3)
0
0
3
56,26
50,412
3,23
4,00
-1,21
-1,531
0,37
0,31
9,04
7,42
1,57
1,33
9,13
7,59
1,54
1,27
97,90 102,071
2,96
3,87

Druhý pokus
0
0
0
0 (4)
12 (5)
18 (6)
5,6
4
58,76
54,87
54,334
2,13
2,89
3,08
-1,09
-0,68
-0,67
0,46
0,55
0,74
10,08
10,14
10,59
0,82
1,23
0,97
10,15
10,17
10,64
0,82
1,23
0,96
96,18
93,91
93,77
2,70
3,14
3,97

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 = P<0,01, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = P<0,05
Skupiny: 1 - s 0 % DDGS triticele, 2 - s 10 % DDGS triticale, 3 - s 20 % DDGS triticale, 4 - s 0 % DDGS kukuřice,
5 - s 12 % DDGS kukuřice, 6 - s 18 % DDGS kukuřice

Tabulka V: Statistická významnost rozdílů mezi pokusy
Krmivo
DDGS triticale
DDGS kukuřice
L* - Lightness
a* - Redness
b* - Yellowness
C* - Chroma
h - Hue

Ukazatel
%
%
x
x
x
x
x

1. pokus
10
0
ns
ns
ns
ns
ns

2. pokus
0
12
ns
ns
ns
ns
ns

1. pokus
20
0
ns
ns
**
**
**

2. pokus
0
18
ns
ns
**
**
**

** = P<0,01; * = P<0,05; ns = P>0,05

ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že při dávkování DDGS kukuřice byly rozdíly
světlosti (L*) prsní svaloviny kuřat statisticky významné (P<0,01) mezi kontrolní skupinou a
pokusnými skupinami. U dalších ukazatelů hodnotící barvu masa byla statistická významnost jen
v ojedinělých případech. Nejvyšší hmotnost jatečně upraveného těla (1,93 kg) byla zjištěna u
skupiny bez přídavku DDGS triticale. U druhého pokusu (přídavek DDGS kukuřice) byla hmotnost
JUT vyrovnanější. Prsní svalovina kuřat s 18 % DDGS kukuřice v krmné dávce obsahovala 2,37 %
vnitrosvalového tuku, což byla nejvyšší hodnota ze všech skupin.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla zpracována s podporou interní grantové agentury MENDELU AF TP8/2011 a projektu
IGA TP2/2010 AF MENDELU.
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SOUHRN
Cílem práce bylo vyhodnotit rozdíly parametrů barvy a dalších ukazatelů (obsah sušiny a
vnitrosvalového tuku a hmotnost jatečně opracovaného těla) prsní svaloviny kuřat ROSS 308
v závislosti na množství a druhu výpalků v krmné směsi. Vlivem nárůstu produkce ethanolu v
posledních letech vzrůstají zásoby sušených lihovarských výpalků (DDGS), které se stávají snadno
dostupnou složkou ve výživě hospodářských zvířat. Toto krmivo obsahuje vysoké procento
bílkovin (25 – 35 %) a částečně může nahrazovat jiná bílkovinná krmiva (např. sojový extrahovaný
šrot). Hmotnost jatečně upraveného těla u prvního pokusu (DDGS triticale) byla v rozsahu 1,71 –
1,93 kg, zatímco u druhého pokusu (DDGS kukuřice) byla hmotnost jatečně upraveného těla ve
skupinách vyrovnanější, s variačním rozpětím 1,84 – 1,88 kg. Byly zaznamenány významnější
rozdíly (P0,05) hodnot obsahu sušiny a vnitrosvalového tuku v prsní svalovině kuřat při
zkrmování kukuřičných výpalků. Na hranici významnosti (P0,05) jsme zaznamenali rozdíly
průměrných hodnot světlosti masa mezi skupinou kontrolní a skupinami s přídavkem výpalků
triticale, zatímco rozdíly hodnot daného ukazatele barvy masa ve skupinách s 10 a 20 % výpalků
byly statisticky průkazné (56,26; 50,41). Při dávkování DDGS – kukuřice byly rozdíly světlosti
(L*) prsní svaloviny statisticky významné (P0,01) mezi kontrolní skupinou a pokusnými
skupinami (58,79 – 54,87; 54,33). U dalších ukazatelů hodnotících barvu masa (a*, b*, C*, h) byla
statistická významnost jen v ojedinělých případech.
Klíčová slova: barva masa, systém CIELab, DDGS, kuřata
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VLIV LOKALITY, ODRŮDY A HNOJENÍ DUSÍKEM
NA VÝNOS A OBSAH ŠKROBU U BRAMBOR
IMPACT OF LOCALITY, VARIETY AND NITROGEN FERTILISATION
ON YIELD AND STARCH CONTENT OF POTATOES
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Abstract
Field trials were estimated on two localities – Žabčice and Valečov. Two varieties with different
length of maturity (early variety Karin and semi-early variety Red Anna) were used. Observed
variants of N fertilising were: control variant, 100 % urea, 80 % urea, 60 % urea, 100 % UreaStabil,
80 % UreaStabil and 60 % UreaStabil, when 100 % means 90 kg.ha-1 N decreased of Nmin content
in soil. Yield of tuber was significantly affected by locality, variety and variant of fertilising. The
highest yield has variant 100 % urea (44,0 t.ha-1), the lowest yield has control variant (34,3 t.ha-1)
i.e. variant without mineral N fertilising. The yield of variants with standard urea was higher than
yield of similar variants where urea with urease inhibitor was used.
Starch content was significantly affected by al factors (locality, variety and fertilising). When
standard urea was used, the starch content decreased with decreasing dose of nitrogen. Starch
content in tubers fluctuated irregularly when urea with urease inhibitor was used.
Keywords: potatoes, yield, starch content, urease inhibitor

ÚVOD
Dusíkaté hnojivo UreaStabil je močovina obohacená o inhibitor ureázy NBPT (N-(n-butyl)thiophosporic triamid). Ve srovnání s klasickou močovinou jsou působením inhibitoru ureázy
eliminovány ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší (volatilizace) a vytvořeny lepší
předpoklady pro transport nehydrolyzované močoviny ke kořenům rostlin (Růžek, 2006). Nová
hnojiva na bázi močoviny s inhibitorem ureázy jsou základním předpokladem pro uplatnění nových
technologických postupů ve výživě rostlin, jejichž cílem je zvýšit efektivnost hnojení dusíkem a
zároveň však omezit znečišťování vod i ovzduší.
Dusík jakožto základní makrobiogenní živina je nezbytná pro tvorbu biomasy a to nejen u brambor,
ale i u ostatních rostlin (Vaněk, 2002). Je si třeba uvědomit, že vhodná dávka dusíkatého hnojení
pozitivně ovlivňuje výnos, ale i kvalitu bramborových hlíz. Narůstající dávka dusíku zvyšuje výnos
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hlíz, ale od dávky 50 – 60 kg.ha-1 začíná klesat jeho účinnost. Doporučená dávka dusíku se
pohybuje v rozmezí 60 – 120 kg.ha-1 s ohledem na množství aplikovaného hnoje (Diviš a kol.,
2005). Diviš a kol. (2006) zjistil, že na zvýšené dávky dusíku (200 kg N.ha-1) brambory reagují
minimálně. Dále tvrdí, že s vyšší nadmořskou výškou bývá dosaženo i vyšší škrobnatosti. Dávka
dusíku má být tím nižší, čím větší požadavek máme na škrobnatost a obsah sušiny v hlízách, nebo
tím vyšší, čím větší zájem je na hektarový výnos hlíz i škrobu. (Diviš a kol., 2005). Avšak vysoké
dávky dusíku působí na výnos brambor depresivně a kvalita bramborových hlíz se výrazně snižuje.
Vysoké dávky dusíku také snižují škrobnatost na úkor tvorby nitrátů, které jsou nežádoucí
(Westermann et al., 1994). Nadměrné dávky dusíku nezpůsobují pouze pokles škrobnatosti, ale také
i sušiny a s tím je spojená zhoršená chuť bramborových hlíz po uvaření (Vokál, Radil, 1996).
Z tohoto pohledu je zřejmé, že nevhodné dávky dusíku snižují nejen kvantitativní, ale i zejména
kvalitativní parametry bramborových hlíz (Roinila et al., 2003).
Není důležitá jen správná dávka dusíkatého hnojiva, ale i druh tohoto hnojiva. Proto jsme se v naší
práci zaměřili na porovnání dvou dusíkatých hnojiv a to klasické močoviny s močovinou
obohacenou o inhibitor ureázy. Je rovněž zřejmé, že močovina s inhibitorem je poměrně nová
záležitost a z toho plynoucí nedostatek výstupů a to zejména u brambor. Proto věříme, že naše práce
přispěje k rozšíření obzorů pro vědeckou, ale i zemědělskou veřejnost v oblasti pěstování brambor.

MATERIÁL A METODY
Přesné polní pokusy byly založeny na dvou lokalitách - Žabčice a Valečov. Výsadba byla
provedena ve sponu 750x250mm ve dnech 7.4.2011 (Žabčice) a 21.4.2011 (Valečov). Na obou
stanovištích bylo ve čtyřech opakování založeno sedm variant hnojení N - 100 % močoviny, 80 %
močoviny, 60 % močoviny, 100 % UreaStabil, 80 % UreaStabil a 60 % UreaStabil, kdy 100%
odpovídalo 90 kg N/ha po odečtení obsahu Nmin v půdě a kontrolní varianta bez hnojení
minerálním dusíkem. Hnojení příslušnými dávkami hnojiv bylo provedeno v den výsadby a hnojivo
bylo ihned zapracováno do půdního profilu.
Vzorky pro výnosové a kvalitativní rozbory byly odebrány ve dnech 12.7.2011 (Žabčice) a
25.7.2011 (Valečov). Z každé parcely bylo ručně odkopáno na poli deset trsů, u nichž byl přímo na
pokusné stanici rozbor výnosotvorných ukazatelů. Dále byl laboratorně stanoven obsah škrobu v
hlízách metodou podle Ewerse, kdy byl škrob převeden na cukry pomocí 1,125% HCl ve vroucí
vodní lázni a po vyčeření a zfiltrování byla provedena polarizace při 590 nm.Výsledky byly
statisticky vyhodnoceny metodou analýzy variance.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Výnos hlíz byl statisticky průkazně ovlivněn jak variantou hnojení, tak i odrůdou a lokalitou. Při
porovnání variant dosáhla nejvyššího výnosu hlíz (44,0 t.ha-1) varianta, u které bylo hnojeno
v dávce 100 % močoviny (graf 1). Tato varianta dosáhla statisticky průkazně vyššího výnosu
v porovnání se všemi variantami hnojení hnojivem UreaStabil a variantou 60 % močoviny. Nejnižší
výnos (34,3 t.ha-1) byl dle předpokladů zjištěn u kontrolní varianty tj. u varianty bez hnojení
minerálním dusíkem. Závislost, kterou uvádí Diviš a kol. (2005), tedy že se zvyšující se dávkou
dusíku narůstá výnos byla potvrzena pouze u variant s klasickou močovinou. Výnos hlíz u variant
s hnojivem UreaStabil byl u všech tří dávek téměř stejný.
Výrazně vyšších výnosů z obou pokusných lokalit bylo dosaženo na lokalitě Valečov. Tento rozdíl
byl způsoben zejména úhrnem srážek ve vegetačním období, kdy na lokalitě Žabičce napršelo za
sledované období 202 mm, zatímco na lokalitě Valečov to bylo 369 mm. Při porovnání odrůd
dosáhla statisticky průkazně vyššího výnosu odrůda Red Anna, která dosáhla průměrného výnosu
41,4 t.ha-1, zatímco odrůda Karin dosáhla výnosu 24,1 t.ha-1
Graf 1: Výnos hlíz (t.ha-1) – porovnání vlivu variant hnojení
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Obsah škrobu byl statisticky průkazně ovlivněn variantou hnojení, lokalitou i odrůdou. Nejvyšší
škrobnatost byla zjištěna u varianty 100 % močoviny a nejnižší u varianty 60 % UreaStabil (graf 2).
Uvádí se, že vyšší dávky dusíku snižují obsah škrobu v hlízách (Westermann et al., 1994). V našem
případě toto tvrzení bylo potvrzenou pouze v případě použití močoviny s inhibitorem ureázy.
V případě klasické močoviny byl trend přesně opačný, tedy že s klesající dávkou dusíku se
snižovala i škrobnatost.
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Při porovnání lokalit jsme zjistili, že vyšší obsah škrobu byl v hlízách z lokality Žabčice. Podle
Diviše a kol. (2006) bývá vyšší obsah škrobu na lokalitách s vyšší nadmořskou výškou. V našem
případě jsme dospěli k opačnému výsledku, což může být způsobeno tím, že na lokalitě Žabčice
v době odběru hlíz byly brambory vlivem vyšších teplot i nižších úhrnů srážek vyzrálejší než
v případě lokality Valečov. V případě pozdnějšího termínu odběru vzorků by obsah škrobu na
lokalitě pravděpodobně Valečov vzrostl.
Porovnáním odrůd jsme zjistili vyšší škrobnatost u odrůdy Karin ( 16,1 %) než u odrůdy Red Anna
(13,9 %).
Graf 2: Obsah škrobu v hlízách (%) – porovnání vlivu variant hnojení
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ZÁVĚR
Při porovnání výnosů hlíz při hnojení klasickou močovinou a močovinou s inhibitorem ureázy jsme
zjistili, že v případě stejné dávky dusíku byl vyšší výnos u klasické močoviny, s výjimkou
nejnižších dávek N. Původní předpoklad, že v případě použití hnojiva s řízeným uvolňováním
dusíku (UreaStabil) bude možné aplikovat nižší množství dusíku než při hnojení klasickou
močovinou při zachování stejné výnosové úrovně tedy bohužel v letošním roce potvrzen nebyl.
Jedná se ale pouze o jednoleté výsledky, které bude nutné ověřit v dalších pokusných letech.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného záměru č. MSM 6215648905 s názvem:
„Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu
klimatu“

77

Příspěvek vznikl jako výstup projektu NAZV č. QI101A184 s názvem: „Technologie pěstování
brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí“.

SOUHRN
Na dvou lokalitách Žabčice a Valečov byly založeny polní pokusy se dvěmi odrůdami s rozdílnou
délkou vegetace (raná Karin a poloraná Red Anna) a sedmi variantami hnojení – kontrolní
nehnojená varianta, 100 % močoviny, 80 % močoviny, 60 % močoviny, 100 % UreaStabil, 80 %
UreaStabil a 60 % UreaStabil, kdy 100% odpovídalo 90 kg.ha-1 N po odečtení obsahu Nmin v půdě.
Výnos hlíz byl statisticky průkazně ovlivněn jak variantou hnojení, tak i odrůdou a lokalitou.
Nejvyššího výnosu hlíz (44,0 t.ha-1) varianta 100 % močoviny. Nejnižší výnos (34,3 t.ha-1) byl dle
předpokladů zjištěn u kontrolní varianty tj. u varianty bez hnojení minerálním dusíkem. Výnos
variant hnojených močovinou s inhibitorem ureázy byl při stejné dávce dusíku většinou nižší než
v případě klasické močoviny.
Obsah škrobu byl ovlivněn variantou hnojení, odrůdou i lokalitou. Škrobnatost se u variant
klasickou močovinou snižovala s klesající dávkou dusíku, u variant s hnojivem UreaStabil kolísal
nepravidelně.
Klíčová slova: brambory, výnos, škrobnatost inhibitor ureázy
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RÝCHLE STANOVENIE PÔVODCOV MASTITÍD
POMOCOU KOMERČNÝCH TESTOV
RAPID DETERMINATION OF MASTITIS AGENTS
USING COMMERCIAL ASSAYS
Vladimír Foltys – Katarína Kirchnerová – Martina Vršková
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav výživy, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SR

Abstract
Diagnostic facilities for testing SomaTest, MicroMast and StaphAlert we used individual milk
samples from problematic cows with the positive diagnosis of mastitis.
SomaTest reliably distinguish samples with fewer and significantly poorer quality (+ + from 300
000 and + + + from 1.5 million SCC/ml). It proved a reliable test to detect inflammation of the
udder of dairy cows.
MicroMast is a means to distinguish between G- and G+ bacteria. The use MicroMast is appropriate
for resolution G- and G+ mastitis agents in samples with increased SCC or with confirmed of
mastitis by SomaTest.
Test means StaphAlert is dedicated for finding the bacteria Staphylococcus. Testing was compared
with the reference method for diagnosis bacteria of the genus Staphylococcus. The use StaphAlert is
suitable for benchmark presence of bacteria the genus Staphylococcus with approximately 75%
probability.
Keywords: milk, mastitis, diagnosis
ÚVOD
Mastitídy sú jedným z ekonomicky najzávažnejších ochorení vyskytujúcich sa u
prežúvavcov. Mastitídy znižujú nielen množstvo produkovaného mlieka, ale aj jeho kvalitu.
Riešenie súčasných problémov s produkciou mlieka chovatelia vidia v nepretržite vynakladajúcom
úsilí na zvyšovanie efektivity produkcie. V poslednom čase dominujú „enviromentálne“ mastitídy
dojníc vyvolané patogénnymi baktériami ľahko prežívajúcimi v prostredí.
Pre chovateľov dojníc je potrebná rýchla a účinná snaha o rýchle stanovenie pôvodcov a ich rýchla
eliminácia.
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MATERIÁL A METÓDY
Pre vlastnú prácu boli použité komerčné prípravky na rýchle stanovenie patogénov.
Somatest –

testovací prostriedok pre maštaľnú detekciu pre stanovenie PSB, kde je detekčný
limit 170 000/1 ml.

Micromast – diagnostický systém pre rýchlu mikrobiologickú detekciu. Umožňuje pomocou
presnej cielenej identifikácie patogénov do 24 hodín.
Overnighter Test -

je patentovaná technológia, ktorá umožňuje určiť druh baktérií rodu
Staphylococcus a Streptococcus.

StahpAlert -

pre nález baktérií rodu Staphylococcus.

Pre testovanie diagnostických prostriedkov bolo odobratých 37 individuálnych vzoriek mlieka. Z
toho 32 vzoriek (č. 1-32) od problematických dojníc s pozitívnym nálezom mastitídy na základe
vysokého počtu somatických buniek (PSB) z výsledkov kontroly úžitkovosti a 5 vzoriek (č. 33-37)
s negatívnym nálezom mastitídy, s nízkym PSB z výsledkov kontroly úžitkovosti.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Počet somatických buniek následne zmeraný v mastitídnych vzorkách č. 1-32 bol výrazne zvýšený,
čo potvrdilo nález mastitídy (Tab. 1). Len vo vzorkách č. 22 a č. 24 bol PSB nižší ako 200.10 3/1ml,
čo nezodpovedá nálezu mastitídy. Môže to byť spôsobené tým, že ako vzorky boli odoberané
odstreky z ceckov vemena a nie vzorka mlieka z celkového pôdoja. Avšak nález patogénnych
mikroorganizmov referenčnou metódou (Tab. 2) potvrdil výskyt zápalu i pri týchto vzorkách. Vo
vzorkách č. 33-37 s negatívnym nálezom mastitídy bol počet somatických buniek nižší ako
200.103/1ml.
Na základe zisteného PSB môžeme teda konštatovať, že vzorky č. 1-32 boli skutočne od dojníc
postihnutých mastitídou a vzorky č. 33-37 od dojníc so zdravým vemenom.

SomaTest
Testovaný diagnostický prípravok SomaTest potvrdil nález mastitídy vo vzorkách č. 1-32, včítane
vzoriek č. 22 a č. 24, kde napriek nízkemu počtu somatických buniek odhalil prítomnosť zápalu
potvrdenú nálezom patogénneho mikroorganizmu referenčným laboratóriom ako aj výsledkami
PSB z kontroly úžitkovosti. Potvrdil taktiež negativitu vzoriek č. 33-37.
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Tabuľka 1: Výsledky stanovenia počtu somatických buniek prístrojom SomaCount Bentley a
vyhodnotenie vzoriek pomocou diagnostického prípravku SomaTest.
PSB
Č. vzorky ·10*3/1ml
1
3952
2
692
3
8366
4
1394
5
816
6
3064
7
4183
8
1217
9
1716
10
404
11
797
12
2023
13
4267
14
553
15
388
16
7335
17
287
18
2743
19
395
20
3787
21
2675
22
5
23
1542
24
151
25
591
26
814
27
768
28
1467
29
1853
30
666
31
6669
32
5023
33
145
34
12
35
20
36
9
37
32

Soma Test*
m odrofialová

+++
++
+++
++
++
+++
+++
+++
++
++
++
++
+++
++
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
+++
++
+++
+++
-

počet +
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0

Vzťah medzi pozitivitou reakcie (-, +, ++, +++) a počtom somatických buniek v sledovaných
vzorkách znázorňuje obr. 1.
Obr. 1: Vzťah medzi počtom somatických buniek v 1 ml vzorky mlieka a počtom znamienok +
pridelených vzorke na základe reakcie na diagnostický prípravok SomaTest podľa návodu na
vyhodnotenie
3

2
PSB
·10*3/1ml vo
vzťahu k
počtu +

1

0
1

10

100

1000

10000
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Tento obrázok ukazuje, že s počtom somatických buniek v mlieku stúpa pozitivita zistená
SomaTestom, čo znamená, že SomaTest spoľahlivo rozlišuje vzorky s menej a výrazne zhoršenou
kvalitou (++ od 300 000 a +++ od 1500 000 PSB/ml v sledovanom súbore vzoriek).
Záver: Prípravok SomaTtest vykázal 100 % správnych výsledkov a prejavil sa ako spoľahlivý
prostriedok na zistenie zápalu vemena dojníc.

MicroMast
Výsledky rozlíšenia G- a G+ baktérií v sledovaných vzorkách sú uvedené v tabuľke 2. Patogénne
G- baktérie boli referenčnou metódou zistené v 7 vzorkách mlieka. Z toho v 3 vzorkách boli
zistené aj pomocou selektívneho kultivačného agaru pre G- baktérie súpravy MicroMast a v 4
vzorkách G- baktérie pomocou selektívneho kultivačného agaru pre G- baktérie súpravy MicroMast
zistené neboli. V 1 vzorke bol zistený výskyt G- baktérií MicroMast testom bez potvrdenia
referenčnou metódou. Zostávajúcich 29 vzoriek bolo bez nálezu G- baktérií referenčnou metódou i
MicroMast testom. Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že G- baktérie boli
MicroMast testom potvrdené približne v 50 % pozitívnych vzoriek, a až na jednu výnimku všetky
negatívne vzorky boli MicroMast testom potvrdené ako negatívne.
Patogénne G+ baktérie boli referenčnou metódou zistené v 20 vzorkách mlieka. Pomocou
selektívneho kultivačného agaru pre G+ baktérie súpravy MicroMast boli zistené G+ baktérie v
každej z týchto 20 vzoriek. Avšak pomocou MicroMast súpravy boli zistené G+ baktérie i v ďalších
16 sledovaných vzorkách bez nálezu G+ baktérií referenčnou metódou, z toho v 6 vzorkách s
výsledkom ++. V jednej vzorke č. 36 nebol nález G+ baktérií obomi metódami. Na základe týchto
výsledkov je potrebné konštatovať, že k zisteniu výskytu G+ baktérií pomocou MicroMast súpravy
došlo i vo vzorkách, ktoré boli na základe PSB uznané ako mastitídne, i keď referenčná metóda
nezachytila žiaden konkrétny patogén.
Ak vychádzame z predpokladu, že vzorky č. 1-32 pochádzajú od dojníc s mastitídou, použitie
MicoMast testu nám v dvoch prípadoch potvrdzuje výskyt G- Enterobaktérií, v 20 prípadoch výskyt
G+ rodov Staphylococcus a Streptococcus, v ďalších 7 vzorkách intenzívny (++) výskyt G+ baktérií.
Vzorky č. 33-37 od dojníc so zdravým vemenom vykázali slabý (+) výskyt G+ baktérií. Vo
vzorkách s nízkym počtom PSB prípadný nález G- alebo G+ baktérií nie je dôkazom mastitídy,
jedná sa tu zrejme o výskyt nepatogénnych mikrooganizmov.
Záver: Použitie MicroMast testu je vhodné na rozlíšenie G+ a G- pôvodcov mastitíd vo vzorkách so
zvýšeným PSB alebo s potvrdenou mastitídou pomocou prípravku SomaTest.
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Tabuľka 2: Výsledky nálezu bakteriálnych pôvodcov infekčných mastitíd dojníc referenčnou
metódou a diagnostickou súpravou MicroMast.
Č. vzorky

Referenčná metóda
GG+
1 Enterobakt.
2
StaphSp
3 E.Coli
4
StaphA
5
6
StrepU
7
StaphA
8
StaphSp
9
10
11
StaphSp
12
13
Microc.L
14
Microc.L
15 E.Coli
16
Microc.L
17
StaphA
18
StaphA
19
StaphSp
20 Past. M
21
StaphA
22
StaphSp
23
StaphSp
24
StaphA
25
26
StaphSp
27
28
StaphA
29
30
StaphA
31 Enterobakt.
32
StaphA
33 E.Coli
34
35
36 E.Coli
37

MicroMast**
G+
+
+
++
-

G+
+
+
++
++
++
+++
+
++
++
+
+
+
++
+
+
++
+++
++
+
++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
++
++
++
++
+
+
+

G++
+
++
++
++
+++
+
++
++
+
+
+
++
+
++
+++
++
+
+++
++
+
+
+
+
+
+
++
+
+++
++
++
++
+
+
+

StaphAlert
Nález baktérií rodu Staphylococcus bol referenčnou metódou potvrdený v 16 vzorkách. StaphAlert
test pre zistenie prítomnosti baktérií rodu Staphylococcus bol po 24 hod. inkubácii pozitívny pri 19
vzorkách. Z toho 7 vzoriek bolo bez nálezu baktérií rodu Staphylococcus referenčnou metódou, čo
znamená nesprávnu pozitivitu testu. V 4 vzorkách nález baktérií rodu Staphylococcus zistený
referenčnou metódou nebol potvrdený testom StaphAlert, čo znamená nesprávnu negativitu testu.
12 vzoriek bolo testom StaphAlert správne identifikovaných ako pozitívne na prítomnosť baktérií
rodu Staphylococcus, čo predstavuje 75 %-nú úspešnosť z počtu vzoriek potvrdených referenčnou
metódou. Zo 4 nesprávne negatívnych vzoriek 3 vzorky po predĺžení inkubácie testu StaphAlert na
48 hodín vykázali pozitívnu reakciu, takže ako nesprávne negatívna zostala 1 vzorka, čím sa
úspešnosť zvýšila na 94 %. Avšak po tomto predĺžení inkubácie vykázalo nesprávne pozitívnu
reakciu ďalších 7 vzoriek, čím sa ich počet zvýšil na 14. Z 21 vzoriek negatívnych podľa
referenčnej metódy bolo teda 7 vzoriek (33 %) po 24 hod. inkubácii a celkovo 14 vzoriek (66 %) po
48 hod. inkubácii nesprávne zistených ako pozitívne. Na základe toho môžeme konštatovať, že
predĺženie inkubácie na 48 hodín nie je vhodné, pretože vedie k zvyšovaniu počtu nesprávne
pozitívnych výsledkov (tab. 3).
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Záver:
Použitie ampuliek StaphAlert je vhodné na orientačné zistenie prítomnosti baktérií rodu
Staphylococcus s približne 75 %-nou pravdepodobnosťou.
Tabuľka 3: Výsledky nálezu bakteriálnych pôvodcov infekčných mastitíd dojníc rodu
Staphylococcus referenčnou metódou a testom StaphAlert.
Re f. me tóda
Č. vzorky
1
2 Sta phSp
3
4 Sta phA
5
6
7 Sta phA
8 Sta phSp
9
10
11 Sta phSp
12
13
14
15
16
17 Sta phA
18 Sta phA
19 Sta phSp
20
21 Sta phA
22 Sta phSp
23 Sta phSp
24 Sta phA
25
26 Sta phSp
27
28 Sta phA
29
30 Sta phA
31
32 Sta phA
33
34
35
36
37

24 h
Sta phAle rt*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

48 h
Sta phAle rt*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
conta min
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
conta min
+
+
+
+
+
conta min
conta min
conta min
-

Overnighter
Ampulky na stanovenie prítomnosti baktérií rodu Staphylococcus v súprave Overnighter vykázali
zhodné výsledky s testom StaphAlert. Na základe toho môžeme konštatovať zhodu pre
opakovateľnosť stanovenia prítomnosti baktérií rodu Staphylococcus pomocou tohto druhu
ampuliek, s rovnakou úspešnosťou ako pre StaphAlert.
Ampulky na stanovenie prítomnosti baktérií rodu Streptococcus vykázali pozitívnu reakciu pri 28
vzorkách, pričom referenčné laboratórium zistilo ich prítomnosť iba v 1 vzorke (č. 6). Tu je
potrebné predpokladať, že živná pôda v týchto ampulkách je málo selektívna, čo pre potvrdenie
prítomnosti baktérií rodu Streptococcus nepostačuje (tab. 4).
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Tabuľka 4: Výsledky nálezu bakteriálnych pôvodcov infekčných mastitíd dojníc rodu
Staphylococcus a Streptococcus referenčnou metódou a testom Overnighter.
Č. vzorky

Ref. lab.
1
2 StaphSp
3
4 StaphA
5
6 StrepU
7 StaphA
8 StaphSp
9
10
11 StaphSp
12
13
14
15
16
17 StaphA
18 StaphA
19 StaphSp
20
21 StaphA
22 StaphSp
23 StaphSp
24 StaphA
25
26 StaphSp
27
28 StaphA
29
30 StaphA
31
32 StaphA
33
34
35
36
37

OverNighter** staph
mix
+
strep
mix
+
mix
+
mix
+
strep
mix
+
mix
+
strep
strep
staph
+
strep
mix
+
strep
strep
mix
+
mix
+
mix
+
mix
+
strep
mix
+
strep
mix
+
mix
+
mix
+
mix
+
staph
+
strep
strep
strep
-

strep
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že sledované prostriedky sú pre chovateľov vhodné pri prísnom
dodržaní podmienok použitia daných výrobcom a je ich možné plne využiť v chovoch dojníc.
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SÚHRN
Pre testovanie diagnostických prostriedkov SomaTest, MicroMast a StaphAlert boli použité
individuálne vzorky mlieka od problematických dojníc s pozitívnym nálezom mastitídy.
SomaTest spoľahlivo rozlišuje vzorky s menej a výrazne zhoršenou kvalitou (++ od 300 000 a +++
od 1 500 000 PSB/ml). Prejavil sa ako spoľahlivý test na zistenie zápalu vemena dojníc.
MicroMast je prostriedok na rozlíšenie G- a G+ baktérií. Použitie MicroMastu je vhodné na
rozlíšenie G- a G+ pôvodcov mastitíd vo vzorkách so zvýšeným PSB alebo s potvrdenou mastitídou
pomocou SomaTestu.
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Testovací prostriedok StaphAlert je určený na nález baktérií Staphylococcus. Testovanie bolo
porovnávané s referenčnou metódou na nález baktérií rodu Staphylococcus. Použitie StaphAlertu je
vhodné na orientačné zisťovanie prítomnosti baktérií rodu Staphylococcus s približne 75 %
pravdepodobnosťou.
Kľúčové slová: mlieko, mastitída, diagnostika
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Ing. Vladimír Foltys, PhD., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav výživy, Hlohovecká 2, 951 41
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SLEDOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PARAMETRŮ PIVA VYRÁBĚNÉHO
ODLIŠNÝM TECHNOLOGICKÝM ZPŮSOBEM V MINIPIVOVARECH
THE MONITORING OF ANALYTICAL PARAMETERS OF BEER
PRODUCING DIFFERENT TECHNOLOGICAL WAY IN MINI-BREWERY
Tomáš Gregor1 – Josef Los2 – Pavel Kryl2
1
2

Ústav technologie potravin

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

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

Abstract
V publikaci je řešena problematika výroby piva dekokční a infuzní technikou výroby rmutu
v minipivovarech. Jsou porovnávány vzorky piv z minipivovaru Richard (Brno – Žebětín) vyráběné
dvourmutovým způsobem vhodným pro výrobu piva Českého typu, a vzorky piv z laboratorního
minipivovaru Mendelovy univerzity v Brně (Mendelu), kde je pivo vyráběno jednodušším a
energeticky méně náročným infuzním způsobem. U všech odebraných vzorků piv jsou měřeny
pomocí automatického analyzátoru piva základní analytické parametry skutečný extrakt, obsah
ethanolu, stupeň prokvašení a extrakt původní mladiny. Výsledky stanovení z automatického
analyzátoru piva jsou porovnány s výsledky rozboru vzorků piv pomocí kapalinové chromatografie,
kde byl měřen obsah oligosacharidů, maltózy, glycerolu a ethanolu. Obě analytické metody
poskytují řadu výsledků pro srovnání technik infuzní a dekokční výroby piva a analytickou
charakteristiku obou varních postupů. Důraz je zde kladen na statistické zpracování dat a porovnání
jednotlivých druhů piv a vyrážených várek mezi sebou, jak s ohledem na použitou technologii
výroby piva tak i na odběr vzorků během celého roku.
Keywords: beer production, decoction, infusion, really extract, degrees of fermentation, content of
ethanol
ÚVOD
Rmutování patří mezi nejdůležitější kroky v pivovaru a podle jeho způsobu se bude odvíjet finální
kvalita a typ vyráběného piva. Jeho cílem je vyrobit sladinu a jejím povařením s chmelem mladinu
s obsahem zkvasitelných sacharidů, dextrinů, látek dusíkaté povahy pro výživu kvasinek a dalších
polyfenolických a aromatických látek. Složení sladiny závisí na teplotním profilu při rmutování
(Koljonen, 1995). Během rmutování díky enzymatickým pochodům jsou makromolekulární látky
jako škrob a bílkoviny štěpeny na látky s menší molekulovou hmotností. Škrob je štěpen na
dextriny, oligosacharidy a zkvasitelné sacharidy, bílkoviny jsou štěpeny na peptidy, oligopeptidy a
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aminokyseliny. Každá skupina těchto látek má v hotovém pivu svou nezastupitelnou funkci a utváří
díky kvasinkám, které množství látek přeměnily, koloidní systém piva (Freeman, 2003).
Fázi rmutováni je možné rozdělit na dekokční a infuzní způsob. Oba způsoby začínají stejně –
pošrotovaný slad se nasype do vody o teplotě obvykle 37-52 °C – této fázi se říká vystírka.
V dalších fázích se postupně zvyšuje teplota na jednotlivá optima, kdy jsou nejaktivnější určité
skupiny enzymů. Při teplotách kolem 37 °C jsou nejaktivnější fosfatázy, od 40-55 °C jsou aktivní
proteázy, kolem 58-65 °C se aktivují -amylázy a kolem 70-72°C -amylázy. Kromě těchto
základních skupin enzymů, kdy se jednotlivé teplotní fáze vzájemně prolínají, jsou aktivovány i
další enzymy podílející se na finálním složení sladiny. Při infuzním způsobu se ohřívá celý rmut
postupně podle varního schématu, rmutování probíhá v jedné nádobě, tento proces je jednodušší a
energeticky méně náročný. Při dekokčním způsobu se část rmutu zahřívá odděleně od původního
díla, obvykle se přivede až k varu. Horký rmut je vracen k původnímu dílu, které se tak ohřeje vždy
na vyšší teplotu. Tento postup se opakuje s podíly rmutu obvykle dva až třikrát, technologický
proces se podle toho nazývá dvou nebo třírmutový (MacGregor, 1999).
Pro výrobu Českého piva se používá obvykle způsob dekokční, nejčastěji dvourmutový (Silva,
2008). Při dekokčním způsobu vzniká ve sladině množství aromatických látek, které při infuzním
způsobu nevznikají. Ve vyrážené mladině je i větší množství nezkvasitelných oligosacharidů, které
mají příznivý vliv na senzorickou jakost piva, obvykle zvyšují plnost piva. Dekokčně vyráběná piva
mívají kvůli vyššímu zastoupení nezkvasitelných oligosacharidů i nižší stupeň prokvašení, méně
alkoholu a vyšší obsah skutečného extraktu, než piva vyráběná infuzně (Obruča, 2009). Infuzní
technologie oproti dekokční sebou nese asi 20% úsporu energie a 18% úsporu času. (Montanari,
2005).
MATERIÁL A METODY
Minipivovary a jejich technika
Pivovar Richard v Brně-Žebětíně byl vybudován v roce 2004 s tehdy na restaurační minipivovar
poměrně velkou varnou o objemu 10 hl. Do současnosti nebyl nijak modernizován, byly pouze
dokoupeny tanky do ležáckého sklepa o objemu 30 hl. Je to manuální minipivovar vyvedený
v nerezové oceli s automatickou regulací teploty, vybavený nadčasovým elektrickým ohřevem
parou a přímým chlazením ležáckého sklepa. Hlavní kvašení probíhá v otevřených spilkách o
objemu 10 a 20 hl. Ležácký sklep má v současnosti celkovou kapacitu 120 hl. V současné nabídce
jsou 4 piva, která byla analyzována.
Pivovar Mendelu je situován jako laboratorní minipivovar Mendelovy univerzity v Brně o objemu
varní soupravy 1 hl. Byl koncipován jako laboratorní, pro výrobu várek piva především pro
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laboratorní experimenty. Vybudován byl v roce 2005 z nerezové oceli, je řízený manuálně
s automatickou regulací teploty. Otop rmutomladinové pánve je realizován elektricky ohřevem
oleje, chlazení sklepa tvořeného pouze dvěmi ležáckými tanky je provedeno chladícím médiem.
Výhodou minipivovaru Mendelu je jeho malá kapacita, umožňující vyrábět množství různorodých
várek piva, převážně pro experimentální účely Univerzity a okolních pivovarů. Parametry obou
pivovarů jsou v tabulce I.
Tab. I Parametry minipivovarů Richard a Mendelu.
Pivovar

Parametr
objem varné nádoby

Richard

Mendelu

10 hl

1 hl
rmutomladinová

rmutomladinová
počet varních nádob / funkce 3

a vířivá
2

scezovací

scezovací

vířívá
typ ohřevu

elektricky - pára

Elektricky - olej

typ míchání

míchadlo

čerpadlo (cirkulace)

doba výroby jedné várky

10 h

12 h

spilka

30 hl

1 hl

cylindro-kónické tanky

3 x 20 hl

1 x 1 hl

ležácké tanky

6 x 20 hl

2 x 1 hl

přímé vzduchem

chladící kapalina

10 hl

1 hl

chlazení sklepa
množství vyrážené mladiny
využitá plocha

150 m

40 m2

dekokoce - dva rmuty

infuze

4

8

výstav za rok

3000 hl

54 hl

způsob řízení

manuální - termostat

manuální - termostat

majoritní technologie
počet druhů piv

2

Sledovaná piva a úprava vzorku k analýze:
Byla sledována piva z produkce popsaných pivovarů. V nabídce minipivovaru Richard jsou stabilně
4 piva, minipivovar Mendelu vzhledem ke své kapacitě produkuje asi 8 druhů piva, pro srovnání
byly vybrány jen 2 druhy piva, u kterých byl proveden potřebný počet odběrů a opakování. Všechna
piva byla vyrobena z pitné vody z řádu (Veolia, Brno), ze světlého plzeňského sladu (sladovna
Bernard a.s., Rajhrad), chmele odrůd Žatecký poloraný červeňák, Premiant a Sládek (Chmelařský
institut s.r.o., Žatec) a kvasinek spodního kvašení – kmen č. 95 (VUPS a.s., Praha).
90

Piva určená k analýze byla zbavena oxidu uhličitého vytřepáním v Erlenmayerově baňce.
Sledované vzorky piv jsou v tabulce II.
Tab. II Analyzovaná piva z pivovaru Richard a Mendelu.

Charakteristika sledovaných parametrů:
Obsah ethanolu – je množství ethanolu vytvořeného z extraktu (zkvasitelných sacharidů) mladiny
zkvašením pivovarskými kvasinkami (% obj. nebo % hm.).
Extrakt původní mladiny (původní stupňovitost) – je obsah rozpuštěných látek v původní mladině,
udává se v hmotnostních procentech (% hm.).
Extrakt skutečný – je obsah rozpuštěných látek v pivu zbaveného oxidu uhličitého (vytřepání) a
ethanolu (destilací ) doplněného vodou na původní hmotnost (% hm.).
Stupeň prokvašení – je úbytek skutečného extraktu při kvašení vyjádřený v procentech (%).
Analytické metody:
Automatický analyzátor piva – Fermentostar (Funke-Gerber, Francie) je přístroj určený pro analýzu
piva a všech jeho meziproduktů. S jeho pomocí byly stanoveny výše uvedené parametry. Měření je
založeno na metodách termoanalytického měření kombinovaných s matematickými algoritmy.
Výrobce udává přesnost rozlišení jednotlivých měření 0,01 % pro všechny měřené parametry.
HPLC analýza – byl použit kapalinový chromatograf (Ecom s.r.o, Česká Republika). Jako mobilní
fáze byla použita deionizovaná voda, teplota kolony 50 °C, průtok mobilní fáze 0,5 ml/min,
předkolona ocelová 50x4 mm (Watrex, Německo), náplň předklony HEMA BIO Q+Sb 10 µm,
analytická kolona ocelová 8x250 mm (Watrex, Německo), náplň kolony Ostion LG KS 0800 Ca2+
10 µm, nástřik vzorku 5 µl, pracovní tlak 8,3 MPa, detekce refraktometrická, pro vyhodnocení byl
použit program Clarity verze 2.1.231.
Zpracování a vyhodnocení výsledků
Všechna analytická měření byla prováděna ve třech opakováních na vzorcích, které byly vždy
odebírány v párech. Hodnocení získaných dat je provedeno metodou jednofaktorové analýzy
variance s následným testováním průkaznosti rozdílů dle Tukeye. U všech souborů dat byla
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testována homogenita rozptylu dle Cochrana. Vyhodnoceny byly závislosti mezi vybranými faktory
pomocí analýzy variance dle Duncana a vypočteny korelační koeficienty na hladině významnosti
95%. Hodnocení bylo provedeno za využití programu Statistica 9.0 (StatSoft).
VÝSLEDKY A DISKUSE
U odebíraných vzorků byl stanovován pomocí automatického analyzátoru piva skutečný extrakt,
obsah alkoholu, původní stupňovitost mladiny a stupeň prokvašení. Z Tab. III je patrné, že
dvanáctistupňové pivo vyráběné z ječného sladu vykazuje v průběhu doby sledování značné
výkyvy, které jsou nejvíce významné u dosažitelného stupně prokvašení, kde se hodnoty pohybují
v rozmezí od 74 do 81,9 %. S tímto výkyvem souvisí i lehce kolísavé hodnoty skutečného extraktu,
které se pohybovaly od 3,8 do 4,2 % a obsahem alkoholu, jež se pohyboval v rozmezí 3,4 až 4,1 %
hm. Podle Basařové (2010) může být tato kolísavost způsobena různými podmínkami při
prokvášení mladiny. Nařízení rady (ES) č. 510/2006 však udává maximální hodnotu pro dosažitelný
stupeň prokvašení 82 %. Hodnocené 12° pivo tak splňuje požadavky nařízení v některém případě
jen o 0,2 %, což je poměrně mezní hodnota.
Tab. III Hodnoty obsahu skutečného extraktu, ethanolu, původního extraktu mladiny a stupně
prokvašení u odebraných vzorků piv z pivovaru Richard.
real extract
g / 100 g

time of
sampling
month / year

1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011
10/2011
11/2011
12/2011

ethanol
g / 100 g

12°
barley

12°
cherry

11°
wheet

4,0

4,0

3,7

4,8

3,9

3,9

3,6

5,0

4,0

3,9

3,7

3,9

3,8

4,2

15°
12°
honey barley

original extract of wort
g / 100 g

12°
cherry

11°
wheet

4,0

3,9

3,6

6,2

4,1

4,0

3,7

6,0

4,8

4,0

3,9

3,5

3,7

4,8

4,0

3,9

4,1

3,7

4,9

3,9

4,1

4,1

3,8

4,9

4,0

3,9

3,7

4,0

4,0

4,1

15°
12°
honey barley

degree of fermentation
%

12°
cherry

11°
wheet

15°
12°
honey barley

12°
cherry

11°
wheet

15°
honey

12,0

11,9

11,0

15,9

79,6

80,1

79,5

90,3

11,9

11,8

10,9

16,0

81,8

82,0

81,1

88,9

6,1

11,9

11,7

10,9

15,8

79,7

80,1

78,0

89,1

3,6

6,1

11,8

11,6

11,0

15,6

79,6

80,0

79,7

88,8

3,7

3,6

6,2

12,2

12,0

10,9

16,0

76,5

78,6

79,2

91,3

3,8

3,7

3,5

6,1

12,1

11,9

11,0

15,9

76,7

77,1

76,9

88,6

4,7

3,9

3,9

3,5

6,2

11,9

11,7

10,9

15,5

78,9

79,5

77,4

90,9

3,8

4,8

3,9

3,7

3,6

6,2

11,8

11,6

11,2

15,8

77,3

78,6

79,9

90,0

4,0

3,7

4,7

4,0

3,9

3,5

6,2

12,2

11,9

10,8

15,7

80,4

81,5

76,5

91,5

3,9

3,9

3,6

5,0

4,0

3,9

3,7

6,0

11,9

11,7

11,0

16,0

79,8

80,2

82,0

88,4

4,1

4,0

3,7

4,9

4,0

4,0

3,7

6,1

12,2

12,0

11,1

15,8

80,3

81,7

81,8

88,4

3,8

3,5

3,7

4,7

3,4

3,9

3,7

6,2

11,0

10,9

11,2

15,6

74,0

75,2

81,7

90,9

Ze statistické analýzy je rostoucí závislost obsahu alkoholu na skutečném extraktu (p = 0,001816)
vysoce průkazná. Také rostoucí závislost stupně prokvašení na skutečném extraktu je statisticky
průkazná (p=0,031411), stejně jako závislost obsahu alkoholu se stupněm prokvašení je vysoká (p =
0,00001), což přímo souvisí se skutečností, že čím více je mladina prokvašená, tím více ethanolu
vniká. Při posuzování souvislosti obsahu alkoholu k původní stupňovitosti mladiny spolu tyto dvě
veličiny statisticky nesouvisí (p=0,132021).
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V Tab. III jsou vyjádřené naměřené hodnoty medového piva, z nichž plyne zřejmý vyšší stupeň
prokvašení. To je způsobeno surogací medem, což je pro toto pivo charakteristické. V používaném
lipovém medu jsou obsažené monosacharidy fruktóza a glukóza, které zkvašují společně s maltózou
rychle a jako první, což se projevuje ve výsledku vyšším stupněm prokvašení a následně i menším
obsahem skutečného extraktu. To se může projevovat na chuti piva, kde se pak piva jeví jako méně
plná (Carvalho, 2009).
Višňové pivo v pivovaru Richard není vyráběno jako pravý cider, kdy cider se obvykle vyrábí
technologií kvašení mladiny s přídavkem ovocného moštu (Blanco-Gomis, 2007). V pivovaru
Richard je přidáván ovocný sirup do hotového piva 12° piva. Hodnoty višňového piva jsou velice
blízké hodnotám, které byly naměřeny u 12° piva vařeného z ječného sladu, oproti které má
ochucené višňové pivo pouze zvýšenou hodnotu skutečného extraktu, to je způsobeno přídavkem
ovocného sirupu do hotového piva. Sacharidy, které jsou obsažené ve višňovém sirupu, navyšují
obsah extraktivních látek v pivu (Verstrepen, 2003). Přídavek sirupu způsobuje pokles obsahu
alkoholu piva jeho naředěním, zároveň zvýší obsah skutečného extraktu, tím pádem sníží také
hodnoty prokvašení.
U pšeničného piva se používá část pšeničného sladu, jehož fermentace probíhá více heterogenním
způsobem. Díky pšeničnému sladu je kvašení rychlejší a doprovázené nárůstem specifických látek,
jako jsou aldehydy, ketony, vyšší alkoholy a estery, které se podílejí na senzorickém charakteru
piva (Fritsch, 2005). Jak je patrné z tabulky III, během celého roku docházelo při výrobě
pšeničného piva pouze k nepatrným odchylkám ve sledovaných parametrech. Je patrná vysoká
průkaznost (p=0,009204) stupně prokvašení a skutečného extraktu, dále obsahu alkoholu a stupně
prokvašení (p=0,014330) a závislost alkoholu na skutečném extraktu (p=0,024103). Stejně jako
v předešlých případech, závislost obsahu alkoholu k původní stupňovitosti mladiny spolu statisticky
nesouvisí (p=0,567014).
Vzorky byly analyzovány také pomocí HPLC. Mezi stanovované parametry piva patřil obsah
oligosacharidů, maltózy, glycerolu a ethanolu. Glukóza a stopová množství fruktózy byly naměřeny
v některých případech v mladých pivech, v hotovém pivu byly jejich obsahy již pod mezí
stanovitelnosti, v tabulce IV nejsou proto zobrazeny.
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Tab. IV Hodnoty obsahu oligosacharidů, maltózy, glycerolu a ethanolu měřené pomocí kapalinové
chromatografie u odebraných vzorků piv z pivovaru Richard.
oligasaccharides
g / 100 g

time of
sampling
month / year

1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011
10/2011
11/2011
12/2011

maltose
g / 100 g

12°
barley

12°
cherry

11°
wheet

3,9

3,4

3,3

5,1

4,1

4,0

4,1

4,7

4,2

3,7

3,9

4,2

4,1

4,0

15°
12°
honey barley

glycerol
g / 100 g

12°
cherry

11°
wheet

0,6

0,5

0,5

0,9

0,7

0,5

0,7

0,9

4,7

0,6

0,7

0,5

4,0

4,9

0,5

0,6

4,1

4,2

4,5

0,7

4,2

4,2

4,1

4,7

3,8

3,9

3,9

3,9

3,9

4,1

15°
12°
honey barley

ethanol
g / 100 g

12°
cherry

11°
wheet

0,2

0,1

0,2

0,4

0,1

0,1

0,1

0,5

0,8

0,2

0,1

0,1

0,7

1,0

0,2

0,1

0,5

0,5

0,7

0,1

0,5

0,5

0,5

0,9

4,4

0,5

0,6

0,6

4,0

5,0

0,6

0,5

4,0

4,1

4,3

0,6

3,8

4,2

3,9

5,0

3,9

4,0

3,8

3,8

4,0

3,8

15°
12°
honey barley

12°
cherry

11°
wheet

15°
honey

3,9

3,9

3,6

6,2

4,1

3,9

3,7

5,9

0,3

4,0

3,9

3,6

6,0

0,2

0,3

4,0

3,9

3,6

5,9

0,1

0,1

0,3

3,8

3,8

3,6

6,2

0,2

0,1

0,1

0,3

3,9

3,7

3,5

6,1

0,9

0,2

0,1

0,1

0,4

4,0

3,9

3,5

6,2

0,5

0,9

0,1

0,1

0,2

0,5

3,9

3,9

3,6

6,1

0,6

0,6

0,8

0,2

0,2

0,2

0,4

3,9

3,8

3,5

6,2

0,6

0,5

0,6

0,9

0,1

0,1

0,1

0,3

4,0

3,9

3,8

6,1

5,0

0,6

0,6

0,5

0,9

0,1

0,2

0,2

0,3

4,1

3,9

3,7

6,2

4,6

0,5

0,7

0,6

0,9

0,2

0,1

0,1

0,4

3,4

3,9

3,7

6,1

Naměřené hodnoty obsahu ethanolu u dvanáctistupňového piva v Tab. IV odpovídá kvalitativním
parametrům pro České pivo, dle Nařízení rady ES č. 510/2006, které stanovují obsah ethanolu pro
světlý ležák v rozmezí 3 až 4,8 % hm. (3,8 až 6,0 % obj.).
Naměřené hodnoty u višňového piva kopírují svými hodnotami hodnoty naměřené u 12° piva.
Višňové pivo bylo vyrobeno podobně jako 12° pivo, avšak výroba se lišila přídavkem višňového
sirupu do hotového piva. Tato skutečnost se projevuje i na zvýšeném obsahu všech měřených
sacharidů.
V porovnání s ostatními druhy piv vykazovalo medové pivo vyšší obsah maltózy k čemuž může
mimo jiné přispívat přídavek medu, který obsahuje glukózu a fruktózu, které při fermentaci
zkvašují jako první. Zvýšený obsah ethanolu v pivu potom nenutí kvasinky utilizovat energeticky
méně výhodné disacharidy a maltotriózu, které jsou ve skutečném extraktu piva ve vyšších
koncentracích, než u piv bez přídavku medu. Rovněž koncentrace glycerolu byla ze všech
stanovovaných druhů piv nejvyšší u medového piva, což souvisí s obsahem zkvasitelných cukrů na
počátku fermentace. Při vyšších koncentracích monosacharidů v mladině mohou být díky
metabolickým drahám kvasinek produkovány vyšší množství glycerolu (Silva, 2008). Tento trend
se projevil i u medového piva vyrobeného infuzně v pivovaru Mendelu (Tab. VI). Glycerol má
významné senzorické vlastnosti, kde se podílí na plnosti chuti, protože prodlužuje efekt ulpívání
hořkosti (OLIVEIRA, 2006). Díky přídavku medu je u medového piva také nejvyšší obsah
oligosacharidů a logicky i nejvyšší obsah ethanolu.
Z pivovaru Mendelu byly analyzovány pouze dva druhy piv, i přes široké spektrum druhů piv zde
vyráběných, tak pouze tyto dva vzorky splňovaly požadovanou četnost vaření během celého roku.
Ve srovnání s pivem vyráběným v pivovaru Richard jsou všechna zde vyráběná piva vařena
infuzně. Projevuje se to i na analytických parametrech takto vyrážených piv (Tab. V). Statisticky
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průkazný (p=0,04054) je u srovnání 11° piva Richard a 11° piva Mendelu rozdíl ve skutečném
extraktu, kde piva vyrobená infuzní technikou (Mendelu) mají v průměru vyšší hodnotu o 0,3 %.
Tento rozdíl nepodporuje opačný trend, že piva vyráběná infuzně mívají nižší hodnotu skutečného
extraktu. Je to způsobeno odlišností suroviny použité v případě obou piv, v jednom případě ječným
(infuze) a v druhém pšeničným (dekokce) sladem. Pšeničný slad vzhledem ke složitější bílkovinné
matrici nedosahuje takových hodnot uvolněných dusíkatých látek jako slady ječné, proto je
skutečný extrakt pšeničných piv o tyto podíly ochuzen, jeho výsledný obsah je proto menší. Ostatní
parametry jako je obsah ethanolu, původní stupňovitost mladiny a stupeň prokvašení nejsou u
tohoto druhu piva statisticky průkazné na hladině 95%. Oproti tomu parametry obou 15° medových
speciálů se od sebe průkazně liší v obsahu skutečného extraktu, obsahu ethanolu a původní
stupňovitosti mladiny (p=0,000144; p=0,037787; p=0,001764). Ve stupni prokvašení se oba 15°
medové speciály neliší (p=0,776214). Skutečný extrakt je u dekokčně vařeného piva v průměru o
0,5 % vyšší v porovnáním s infuzní technikou, vyšší je o 0,2 % i obsah ethanolu. Původní
stupňovitost je vzhledem k receptuře nižší o 0,4 % u dekokčně vařených piv. Med přidávaný do
mladiny, nebo do studeného kvašení značně ovlivní obsah zkvasitelných monosacharidů, hraje zde i
skutečnost, zdali je med ošetřen varem při chmelovaru, nebo je přidáván přímo do studené mladiny
k hlavnímu kvašení nebo dokvášení. Tyto skutečnosti mají vliv i na senzorickou hodnotu
výsledného piva, ta však v naší práci nebyla hodnocena. Obsah monosacharidů a rychlost jejich
úbytku během kvašení ovlivní výsledný obsah oligosacharidů, podílejících se na skutečném
extraktu piva. Přímý vliv mají monosacharidy na výsledný obsah ethanolu, čím vyšší je jejich obsah
ve sladině, tím více ethanolu vzniká, tato skutečnost je vysoce průkazná (p=0,000011)
(Smogrovicova, 2001).
Tab. V Hodnoty obsahu skutečného extraktu, ethanolu, původního extraktu mladiny a stupně
prokvašení u odebraných vzorků piv z pivovaru Mendelu.
time of
sampling

real extract
g / 100 g

ethanol
g / 100 g

original extract of wort
g / 100 g

degree of fermentation
%

month / year

11° barley

15° honey

11° barley

15° honey

11° barley

15° honey

11° barley

15° honey

1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011
10/2011
11/2011
12/2011

4,2

4,5

3,7

6,1

11,4

16,7

78,9

90,1

4,1

4,3

3,8

6,2

11,6

16,7

80,1

90,4

4,2

4,7

3,9

5,8

11,8

16,3

80,2

88,6

3,8

4,3

3,8

5,9

11,3

16,1

81,9

89,1

4,1

4,5

3,8

6,2

11,5

17,0

80,2

88,7

4,8

4,2

3,5

6,0

11,6

16,2

74,2

90,2

3,9

4,1

3,5

5,8

10,7

15,7

78,2

90,8

3,4

4,3

3,1

5,7

9,6

15,7

80,1

90,1

3,1

4,1

3,6

6,2

10,1

16,6

84,2

90,4

4,2

4,4

3,6

6,0

11,3

16,5

78,6

89,7

4,1

4,1

3,8

5,8

11,6

15,7

80,1

89,4

3,8

4,0

3,8

6,1

11,3

16,2

81,9

90,8
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O obsahu oligosacharidů, maltózy, glycerolu a ethanolu měřených pomocí kapalinové
chromatografie podává informaci tabulka VI. Průměrné obsahy oligosacharidů a glycerolu v 11°
pivech z obou pivovarů se od sebe prakticky neliší (p=0,666410; p=0,732670). Průkazných rozdílů
nabývá obsah maltózy a ethanolu (p=0,010971; p=0,008612), kde se od sebe průměrně liší
hodnotami 0,07 % v případě maltózy a 0,3 % u alkoholu. U 15° medového speciálu se od sebe
vysoce průkazně odlišují obsahy maltózy a glycerolu (p=0,000154; p=0,000157), v průměru o 0,3
% u maltózy a 0,25 % u glycerolu. Při porovnání obsahu oligosacharidů a ethanolu jsou průměrné
hodnoty piv z obou pivovarů velmi blízké (p=0,140558; p=0,05842) a na hladině 95 % je odlišnost
neprůkazná.
Jak analýzy piva pomocí analyzátoru piva tak i pomocí kapalinové chromatografie ukazují na
obecnou skutečnost, že piva vyráběná dekokční technikou mají menší obsah alkoholu, vyšší obsah
skutečného extraktu a nižší stupeň prokvašení, než piva vyráběná infuzně. V některých případech
jsou tyto zjištěné hodnoty na hranici hladiny významnosti 95 %, a dopad technik infúzního a
dekokčního rmutování na finální kvalitu piva spadá z velké části do senzorické charakteristiky
daných vzorků piv (Rudnitskaya, 2009).
Tab. VI Hodnoty obsahu oligosacharidů, maltózy, glycerolu a ethanolu měřené pomocí kapalinové
chromatografie u odebraných vzorků piv z pivovaru Mendelu.
time of
sampling

oligasaccharides
g / 100 g

maltose
g / 100 g

glycerol
g / 100 g

ethanol
g / 100 g

month / year

11° barley

15° honey

11° barley

15° honey

11° barley

15° honey

11° barley

15° honey

1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011
10/2011
11/2011
12/2011

3,6

4,5

0,5

0,7

0,1

0,7

3,8

6,2

4,0

4,7

0,5

0,8

0,3

0,8

3,9

6,3

3,8

4,6

0,4

0,7

0,2

0,4

3,9

5,9

4,1

4,4

0,6

0,6

0,1

0,6

4,0

6,0

3,8

4,8

0,4

0,8

0,1

0,5

3,9

6,4

3,9

4,6

0,5

0,7

0,2

0,5

3,6

6,1

4,2

4,5

0,6

0,6

0,1

0,6

3,6

5,9

4,1

4,4

0,6

0,7

0,1

0,5

3,4

5,6

4,1

4,7

0,5

0,8

0,1

0,7

3,7

6,2

3,7

4,6

0,5

0,7

0,2

0,8

3,7

6,1

4,0

4,7

0,4

0,6

0,1

0,6

3,8

5,9

4,1

4,8

0,5

0,6

0,2

0,7

3,9

6,0

ZÁVĚR
Byla měřena piva z produkce minipivovaru Richard, který vyrábí pivo dvourmutovou dekokční
technologií, a piva z produkce pivovaru Mendelu, kde jsou piva vyráběna infuzním způsobem. Pro
pivo českého typu jsou mnohem vhodnější techniky dekokční, které při výrobě dají vzniknout
látkám pozitivně ovlivňující senzorickou hodnotu piva. Z produkce obou pivovarů byla srovnávána
piva 11° a piva 15° medová. Piva vyráběná dekokční technikou mají obecně vyšší obsah skutečného
extraktu, nižší stupeň prokvašení a menší obsah ethanolu, než piva vyráběná infuzně. Souvisí to
s vedením rmutování, kdy povařování jednotlivých rmutů ovlivní enzymatickou rovnováhu, která
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ve výsledku dává vzniknout většímu množství nezkvasitelných oligosacharidů a pozitivně tak
ovlivňuje i plnost chutě piva. V případě srovnání vybraných minipivovarů byly tyto skutečnosti
v některém ze sledovaných parametrů průkazné, jako byl obsah oligosacharidů a glycerolu, a
některé statisticky neprůkazné jako obsah ethanolu a skutečného extraktu. Na této skutečnosti má
podíl i nehomogenita jednotlivých várek, kdy v minipivovarech nejsou přesně dávkovány poměry
surovin a sledované analytické parametry piv tak během roku kolísají.

SOUHRN
Byly měřeny analytické parametry piv vyrobených v minipivovarech dekokčním a infuzním
způsobem. Vzorky piv pocházejí z minipivovaru Richard (Brno-Žebětín) a minipivovaru
Mendelovy univerzity v Brně (Mendelu). Pivovar Richard vyrábí piva výhradně drourmutovým
dekokčním způsobem, oproti tomu pivovar Mendelu vyrábí piva infuzním způsobem. Dekokční
způsob je vhodný pro výrobu piva Českého typu, kdežto infuzním způsobem se vyrábějí spíše piva
západního typu, tento způsob je energeticky i časově výhodnější a je v České Republice často
používán. Z pivovaru Richard byly měřeny piva 12° ječné, 12° višňové, 11° pšeničné a 15°
medové, a z pivovaru Mendelu piva 11° ječné a 15° medové. Vzorky piv byly měřeny dvěmi
metodami – pomocí automatického analyzátoru piva a pomocí vysokotlaké kapalinové
chromatografie. Byly srovnávány a statisticky zpracovány měřené parametry, kterými byl obsah
skutečného extraktu piva, obsah ethanolu, původní stupňovitost mladiny, stupeň prokvašení, obsah
oligosacharidů, maltózy a glycerolu.
Při porovnání vzorků piv mezi oběmi sledovanými pivovary je statisticky průkazný rozdíl ve
srovnání 11° piva Richard a 11° piva Mendelu ve skutečném extraktu, kde piva vyrobená infuzní
technikou (Mendelu) mají v průměru vyšší hodnotu o 0,3 %. Parametry obou 15° medových
speciálů se od sebe průkazně liší v obsahu skutečného extraktu, obsahu ethanolu a původní
stupňovitosti mladiny. Ve stupni prokvašení se oba 15° medové speciály průkazně neliší. Skutečný
extrakt je u dekokčně vařeného piva v průměru o 0,5 % vyšší v porovnáním s infuzní technikou,
vyšší je o 0,2 % i obsah alkoholu. Původní stupňovitost je vzhledem k receptuře nižší o 0,4 % u
dekokčně vařených piv. Průměrné obsahy oligosacharidů a glycerolu v 11° pivech z obou pivovarů
se od sebe prakticky neliší. Průkazných rozdílů nabývá obsah maltózy a ethanolu, kde se od sebe
průměrně liší hodnotami 0,07 % v případě maltózy a 0,3 % u alkoholu. U 15° medového speciálu se
od sebe vysoce průkazně odlišují obsahy maltózy a glycerolu, v průměru o 0,3 % u maltózy a 0,25
% u glycerolu. Při porovnání obsahu oligosacharidů a ethanolu jsou průměrné hodnoty piv z obou
pivovarů velmi blízké a na hladině 95 % je odlišnost neprůkazná.
Klíčová slova: výroba piva,, vaření, plnění, celkový extrakt, stupeň prokvašení, obsah ethanolu,
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Abstract
The European Food Safety Authority was set up in 2002 as EU body for risk assessment on food
and feed safety. Its important function is to collect and analyse data on food consumption and on
occurrence of chemical contaminants in food. The responsibility for these activities has the Dietary
and Chemical Monitoring Unit (DATEX). The national system DATEX.CZ has been also
established in the Czech Republic. This system coordinates the activities of state control authorities
in the area of data format harmonisation according to the EFSA standards and collection of these
data. The year 2011 was the first year when this system was practically used. All available data on
food contaminants suitable for health risk assessment in the Czech Republic obtained in 2010 were
assembled during a short time period. The data were checked (preliminary validation), harmonised
and released for further use. The final version included 14 files with 27 333 analytical results. The
national data files are stored at the internet team website called DATEX.CZ to be available for
authorized users. Experience from the first year are encouraging but there is still need to solve some
formal and factual challenges to obtain a dynamic instrument readily available for the national
and international health risk assessment and consequently for risk management purposes.
Keywords: data organization, food, contaminants, risk assessment, health
ÚVOD
Prioritou trhu s potravinami a krmivy je zajištění jejich bezpečnosti. Na úrovni Evropské unie při
posuzování rizik hraje klíčovou úlohu Evropský úřad bezpečnosti potravin (EFSA). EFSA byl
založen v roce 2002 na základě Nařízení Evropské komise č. 178/2002 jako orgán Evropské unie
(EU) pro hodnocení a komunikaci zdravotních rizik souvisejících s potravinami a bezpečnosti
potravin. Jeho zřízení představovalo jedno ze souboru opatření, která měla za cíl zvýšit bezpečnost
potravin v EU, zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a obnovit jejich důvěru v bezpečnost a
nezávadnost potravin na evropském trhu. Úřad vypracovává nezávislá odborná stanoviska k
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otázkám ze všech oblastí majících přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin. Zabývá se tak
bezpečností potravin a krmiv, otázkami výživy, zdravím zvířat, ochranou rostlin a
rostlinolékařskými otázkami
(http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/efsa/index_cs.htm).
Následně je schopen poskytovat nezávislé vědecké poradenství a také srozumitelným způsobem
informovat odbornou i laickou veřejnost. Aby EFSA mohl efektivně vykonávat svoji činnost, musí
úzce spolupracovat s členskými státy a jejich zainteresovanými institucemi. Také Česká republika
se aktivně zapojuje a přispívá k hodnocení a řízení zdravotních rizik spojených s potravinami a
krmivy na evropské úrovni.
EFSA - sběr a analýza dat
Významným posláním EFSA je sběr a analýza dat o spotřebě potravin a výskytu chemických
kontaminantů v potravinách a krmivech pro hodnocení zdravotních rizik na evropské úrovni.
Těmito aktivitami se zabývá sekce Dietary and Chemical Monitoring (DATEX), která úzce
spolupracuje s členskými státy a jinými partnery. Shromažďuje, kontroluje a ukládá data ve
společné databázi, která následně slouží k vytváření mezinárodních zpráv popisujících stav
kontaminace a odhadujících potenciální zdravotní riziko spojené s konzumací potravin. Dále také
vydává metodická doporučení a poskytuje odbornou podporu členským státům a Evropské komisi
(EK).
Na úrovni členských států i na úrovni jednotlivých státních organizací se liší systémy pro evidenci a
zpracování laboratorních dat pro potraviny a následně také výstupní formáty dat. Tím je sběr dat do
EFSA značně zkomplikovaný, a proto harmonizaci formátu dat i způsobu předávání věnuje EFSA
nemalou pozornost. Při zpracování velkého množství dat je nutná jejich standardizace. Data
poskytovaná EFSA musí být v souladu s požadavky datových standardů, tzv. Standard Sample
Description (SSD), které byly odsouhlaseny EFSA a členskými státy EU v lednu roku 2010. SSD je
veřejně publikován na stránce http://www.efsa.europa.eu/en/datexcallsfordata/datexsubmitdata.htm,
společně s instrukcemi pro jejich využívání v praxi. Základní struktura obsahu SSD je popsána na
obr. 1. Zahrnuje čtyři klíčové části: popis laboratorního vzorku, laboratoře, místní organizace
zasílající data EFSA a výsledku (STANDARD SAMPLE DESCRIPTION FOR FOOD AND FEED
(2010).

101

Obrázek 1. Struktura záznamu definovaná ve Standard Sample Description (převzato ze STANDARD
SAMPLE DESCRIPTION FOR FOOD AND FEED, 2010)

EFSA preferuje přenos dat ve formátu XML (Extensible Markup Language) nebo náhradní cestou
s využitím připravené tabulky programu Excel s názvem Generic Reporting Format. Soubor
využívá řadu makro funkcí, které při zadávání dat omezují vznik náhodných chyb na minimum.
Tímto způsobem získá EFSA data ve formátu, který umožňuje jejich kontrolu (validaci) a další
zpracování na úrovni EU.
Získaná data od členských států jsou v harmonizované podobě zahrnována do databáze EFSA, kde
jsou nadále k dispozici pro hodnocení zdravotních rizik souvisejících s potravinami, vytváření zpráv
a informativních doporučení. Tato data nejsou zatím veřejně dostupná.

DATEX.CZ
Jako obdoba evropského systému je na národní úrovni rozvíjen systém DATEX.CZ, jehož
platforma byla určena pro soustřeďování harmonizovaných dat pro účely hodnocení zdravotních
rizik z potravin a spolupráci s EFSA v dané oblasti. DATEX.CZ sdružuje dozorové organizace nad
potravinami Ministerstva zemědělství (MZe), tzn. Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci
(SZPI), Státní veterinární správu (SVS), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ),
a odpovědné organizace Ministerstva zdravotnictví ČR, tzn. Orgány ochrany veřejného zdraví
(OOVZ, Státní zdravotní ústav (SZÚ)). Provozování systému DATEX.CZ je zakotveno také ve
„STRATEGII BEZPEČNOSTI POTRAVIN A VÝŽIVY NA OBDOBÍ LET 2010 – 2013“ (2010),
která určuje úkoly v oblasti využití vědecky podloženého hodnocení zdravotních rizik spojených
s potravinami v ČR.
Hlavním posláním systému je koordinace činností zainteresovaných organizací a vzájemná
komunikace tak, aby byla k dispozici relevantní data o kontaminaci potravin v harmonizovaném
formátu pro účely hodnocení zdravotních rizik primárně na národní úrovni a současně akceptovaná
EFSA pro úroveň EU.
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Pracovištěm, které bylo pověřené soustředěním, archivací, kontrolou a hromadným odesíláním dat
z monitoringu cizorodých látek v ČR, je brněnské pracoviště Státního zdravotního ústavu v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin. Určitá centralizace činnosti je nezbytná především kvůli
obecnému přehledu o dění v rámci ČR a možnosti účelněji jednat s kontaktními osobami
v příslušných organizacích a v EFSA. Jelikož se formátování dat podle požadavků EFSA v našich
podmínkách teprve zavádí, je potřeba vynakládat poměrně velké úsilí na jejich kontrolu, opravu a
sjednocení formátu souborů s daty. Také předávání datových souborů jednotným způsobem je
ulehčením pro organizaci odevzdávání dat a zlepšením vzájemné informovanosti jednotlivých
složek státního dozoru.
Dílčím cílem systému DATEX.CZ bylo zřízení týmového webu DATEX.CZ, který má sloužit k
autorizovanému sdílení dat pro jejich poskytovatele či další oprávněné uživatele. Provozování
serveru zajišťuje SZÚ. Webová stránka byla spuštěna 4. 1. 2010 a doposud jsou stále rozvíjeny její
funkce a možnosti využití. Týmový web má v této fázi vývoje systému dostatečný potenciál
zabezpečit bezpečné ukládání souborů s daty, jejich sdílení a současně i souborů podporujících
jejich další využití pro hodnocení zdravotních rizik.
Výzvy EFSA na sběr dat
EFSA má pověření EU vyžadovat od veřejných a dalších zainteresovaných organizací členských
států data o výskytu kotaminantů v potravinách a krmivech. Pravidelně publikuje výzvy, na které
organizace odpovídají v případě, že mohou poskytnout relevantní data. Tyto výzvy jsou
zveřejňovány na internetové adrese http://www.efsa.europa.eu/en/calls/data.htm. Kromě cílených
sběrů zaměřených na určitou skupinu analytů, je každoročně vyhlašována výzva na hromadné
předávání laboratorních výsledků chemických kontaminantů v potravinách a krmivech, vždy k 1.10.
kalendářního roku - „Call for continuous collection of chemical contaminants occurrence data in
food and feed”.
Ve spolupráci s českým koordinačním místem pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA
(Focal Point), kterým je Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, se do sběru dat
v roce 2011 zapojila také Česká republika v rámci systému DATEX.CZ. V minulých letech
odevzdávaly jednotlivé instituce provádějící kontrolu potravin data samostatně. Rok 2011 se stal
prvním rokem, kdy byl v praxi využit systém DATEX.CZ a byla vytvořena souhrnná datová
odpověď na kontinuální výzvu. Údaje o kontaminantech v potravinách a krmivech, vhodných
k hodnocení zdravotních rizik, byly schopny poskytnout SZPI, SVS a OOVZ. Sběr proběhl
v poměrně krátkém čase a celkový objem dat doručených k předběžné validaci byl 82 273 záznamy.
Data bylo nutné korigovat dle standardů EFSA podle aktuální verze SSD a vyplnit do souborů ve
formátu Generic Reporting Format, který by byl přesný a ihned použitelný pro vytvoření souboru
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dat

seznamu
vybrány

následující skupiny kontaminantů pro odeslání (Tabulka 1).
Tabulka 1. Seznam souborů využitých pro odpověď na výzvu Call for continuous collection
of chemical contaminants occurrence data in food and feed
Skupina analytů
1
2
3
4
5

Analyty ve skupině

Kadmium
Olovo
Dusičnany
3MCPD
Ethylkarbamát

6

PAU

7
8

Dusitany
Rtuť

9

Mykotoxiny

10 Organochlorové sloučeniny
11 BFR
12 Dioxiny a PCB
13 Fumonisiny
14 Nivalenol, zearalenon, HT2, T2

5-methylchrysen, Benzo-a-anthracen, Benzo-a-pyren,
Benzo-b-fluoranthen, Benzo-c-fluoren, Benzo-g,h,iperylen, Benzo-j-fluoranthen, Benzo-k-fluoranthen,
Chrysen, Cyclopenta-c,d-pyren, Dibenzo-a,e-pyren,
Dibenzo-a,h-anthracen, Dibenzo-a,h-pyren, Dibenzoa,i-pyren, Dibenzo-a,l-pyren, Indenol-1,2,3,c,d-pyren
rtuť, methylrtuť
15-acetyldeoxynivalenol, 3-acetildeoxynivalenol,
Deoxynivalenol, Ochratoxin A, Patulin, Aflatoxiny B1,
B2, G1, G2, M1
Aldrin, Camphechlor, DDD, DDE, DDT, Dieldrin,
Endosulfan, Endosulfansulfate, Endrin, Endrin keton,
Heptachlor, Heptachlorepoxide, HCB, HCH, Chlordane
BDE-28, 47, 100, 99, 154, 153, 183
OCDD, OCDF, HpCDD, HpCDF, HxCDD, HxCDF,
PeCDD, PeCDF, TCDD, TCDF, PCB-101, 105, 114,
118, 123, 126, 138, 153, 156, 157, 167, 169, 180, 189,
28, 52, 77, 81
Fumonisiny B1, B2

Počet
záznamů*
1900
1850
598
25
77

471

144
2834
2488
11526
308
3359
120
1633

*Počet záznamů odeslaných do EFSA po korekcích, třídění a validaci dle požadavků daných EFSA.

Část výsledků zaslaných z jednotlivých organizací nebyla tedy pro výzvu využita, jelikož nebyly
EFSA vyžádány. Dále proběhla kontrola obsahu polí a logických odchylek od očekávaných hodnot.
U chybějících či podezřelých záznamů bylo nutné požádat organizace o doplnění nebo upřesnění.
Konečná verze pro odeslání zahrnovala 14 souborů s celkem 27 333 záznamy, přičemž každý údaj o
koncentraci je doprovázen dalšími až 70 popisnými údaji o vzorku. Všechna odeslaná data byla
validována a akceptována EFSA v plném rozsahu.
V roce 2011 odpověděla Česká republika také na tři individuální výzvy na sběr dat pro arsen,
akrylamid a furany. Soubor s daty o výskytu furanu obsahoval 47 záznamů vyplněných do velmi
podrobné tabulky poskytnuté EFSA speciálně pro tuto výzvu. Data byla naměřena v letech 2009 a
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2010 laboratořemi SZPI a primární soubor se po komunikaci se SZPI a laboratoří doplněn tak, aby
byly požadavky tabulky kompletní.
Koncentrace akrylamidu v potravinách je sledována na základě Doporučení komise 2010/307/EU
o monitorování množství akrylamidu v potravinách. OOVZ realizují výše uvedené Doporučení na
základě pokynu Hlavního hygienika České republiky na cílený státní zdravotní dozor zaměřený na
odběr vzorků pokrmů s pravděpodobným výskytem akrylamidu (hranolky, bramboráky, perník).
Do souhrnného souboru bylo zahrnuto 15 záznamů OOVZ za rok 2010, která měřil Zdravotní ústav
v Ostravě, a dále 30 záznamů SZPI, jejichž data v 11 druzích zájmových potravin odebraných
v tržní síti ČR byla naměřena na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Úroveň kontaminace potravin arsenem v Evropě byla zkoumána prostřednictvím výzvy EFSA,
jejímž primárním cílem bylo shromažďovat data získaná v letech 2008, 2009 a 2010. Obsah arsenu
v potravinách odebraných v ČR byl stanovován v laboratořích SVS, SZPI i OOVZ. V konečném
souboru reprezentujícím všechna data získaná v České republice bylo obsaženo 2 182 záznamů.
V roce 2011 byly vypsány také další výzvy, k nimž ovšem ČR nemohla poskytnout žádná
odpovídající data, jelikož se žádané analyty v žádné laboratoři příslušných státních organizací
nestanovují. Jednalo se například o tyto kontaminanty: opiové alkaloidy, uhličitan vápenatý,
paprikový extrakt, capsantin a capsorubin, přídatné látky do potravin - stříbro (E 174), zlato (E
175), patentní modř V (E 131), aspartam (E 195), indigocarmine (E132).
Mimo jmenovaných výzev EFSA proběhly také zvláštní akce zaměřené na sběry dat koordinované
Evropskou komisí. Na Ministerstvo zemědělství ČR byl vznesen požadavek na poskytnutí údajů o
obsahu kadmia v mléce, kakau a čokoládových výrobcích. V těchto komoditách byl navržen nový
limit pro obsah kadmia a tyto podklady sloužily k porovnání limitních koncentrací se skutečným
výskytem. MZe požádalo o spolupráci SZÚ, kdy v rámci DATEX.CZ byla k dispozici odpovídající
data (celkem 107 výsledků ze SZÚ a SVS z let 2009-2010). Z hodnot vyplynulo, že v zájmových
komoditách v ČR je koncentrace kadmia pod navrhovanými limity. V odpovědi pro EK bylo tedy
možné konstatovat, že příslušné orgány ČR akceptují navržené limity pro kadmium v daných
komoditách, protože nepředstavují neúměrné zvýšení ekonomických rizik ve srovnání se
zdravotními riziky.
V roce 2011 proběhl také sběr dat týkajících se pesticidů naměřených v roce 2010 dle Nařízení EK
č. 396/2005. Údaje byly shromážděny a zpracovány na SZPI a SVS a tyto organizace je také
odeslaly EFSA v souladu s pokyny v uvedeném Nařízení a následně doručily na SZÚ kvůli další
archivaci v rámci systému DATEX.CZ. Jednalo se o 22 souborů (SZPI), které zahrnuly celkem
339 192 záznamů. Tento soubor dat byl již úspěšně validován EFSA.
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ZÁVĚR
S rozvojem spolupráce mezi Evropským úřadem bezpečnosti potravin a organizacemi členských
států budou data o kontaminaci potravin předávána ve formátu, který bude usnadňovat ukládání dat
do evropské databáze. S aktuálními informacemi bude EFSA schopen poskytovat podporu při
tvorbě politik a posilovat integrovaný přístup k hodnocení rizik. Navázání mezinárodní spolupráce a
zjištění mechanismů na usnadnění rychlé výměny informací a dat směřuje k posílení schopnosti
úřadu EFSA podporovat orgány pověřené řízením rizik v nouzových případech (MEZINÁRODNÍ
AKTIVITY - STRATEGICKÝ PŘÍSTUP, 2009).
Cílené využívání dat by mělo vést k posílení důvěry národních organizací ve smysluplnost systému
zajištění bezpečnosti potravin Evropské unie. V ČR lze očekávat konkrétní kroky v efektivnější
spolupráci v rámci systému DATEX.CZ a také bezproblémové využívání harmonizovaného
formátu pro odesílání dat při hodnocení zdravotních rizik souvisejících s potravinami na národní
úrovni. V době elektronického přenosu dat a komunikace je bezesporu výhodné využívání
týmového webu a virtuální propojení zainteresovaných institucí. V blízké budoucnosti bude ovšem
nutné překonat ještě řadu formálních i věcných nedostatků, aby byl systém skutečně dynamickým
instrumentem využitelným pro hodnocení zdravotních rizik. Ani to však nelze považovat za
konečný krok ve vývoji. Cílem je vytvoření „on-line“ sběru dat v zemích EU ihned po jejich
vytvoření. To umožní co možná nejaktuálnější hodnocení zdravotních rizik v případě krizí či
periodického posuzování situace.

SOUHRN
Evropský úřad bezpečnosti potravin funguje od roku 2002 jako orgán Evropské unie pro hodnocení
rizik spojených s potravinami a bezpečnosti potravin. Jeho významným posláním je sběr a analýza
dat o spotřebě potravin a výskytu chemických kontaminantů. Těmito aktivitami se zabývá sekce
Dietary and Chemical Monitoring (DATEX). Česká republika zareagovala založením národního
systému „DATEX.CZ“. Tento systém koordinuje činnost státních dozorových organizací nad
potravinami v oblasti harmonizace formátu dat na základě standardů definovaných EFSA a sběr
těchto. Rok 2011 byl prvním rokem, kdy byl systém použit v praxi. V krátkém čase se podařilo
shromáždit všechna dostupná data o kontaminantech v potravinách získaná v ČR v roce 2010,
zkontrolovat (předběžná validace), případně korigovat a uvolnit data pro další využití. Konečná
verze pro zahrnovala 14 souborů s celkem 27333 analytickými údaji. K autorizovanému sdílení dat
pro jejich poskytovatele byl zřízen „týmový web DATEX.CZ“. Zkušenosti z prvního roku jsou
povzbuzující, bude ovšem nutné překonat ještě řadu formálních i věcných nedostatků, aby byl
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systém skutečně dynamickým instrumentem pohotově využitelným pro národní i mezinárodní
hodnocení a následně řízení rizik zdravotních rizik.
Klíčová slova: organizace dat, potraviny, kontaminanty, hodnocení rizika, zdraví
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STANOVENÍ CHOLESTEROLU V KOZÍM MLÉCE
PO SUPLEMENTACI KRMNÉ DÁVKY MĚDÍ
DETERMINATION OF CHOLESTEROLIN GOAT´S MILK AFTER
SUPPLEMENTATION WITH COPPER DIET
Lucia Hodulová1 – Romana Kostrhounová1 – Ivana Borkovcová1
– Lenka Vorlová1 – Alena Pechová2
1
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Abstract
The total cholesterol content of goat´s milk was determinated by means of RP HPLC method with
isocratic elution and UV detection at 205 nm. The saponification with potassium hydroxide in
methanol solution was used for the isolation of cholesterol from milk matrix, followed by the
extraction of analyte into non polar solvent. The milk samples were from goat breeding at VFU and
were taken during the period 4.5. – 14.6. 2011.
Keywords: cholesterol, goat milk, HPLC
ÚVOD
Cholesterol je steroidní sloučenina, která je klíčovou komponentou řady biochemických procesů
v organismu. Jeho obsah je ovlivněn celou řadou vnějších i vnitřních faktorů, mezi které patří i
výživa. Cholesterol je prekurzorem veškerých steroidů v těle, kortikosteroidů, pohlavních hormonů,
žlučových kyselin a vitamínu D. Je typickým produktem živočišného metabolismu.
Příjem cholesterolu z potravin živočišného původu je významný pro lidské zdraví a je spojován
hlavně se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Znalost obsahu cholesterolu
v potravinách je proto významná při řešení zdravotních problémů v oblasti výživy. V případě
příslušných výživových tvrzení je nezbytná deklarace obsahu na obalu výrobku.
V naší studii jsme se zabývali stanovením celkového cholesterolu v syrovém kozím mléce z chovu
VFU Brno. Byl sledován vliv suplementace krmné dávky organickou a anorganickou mědí na
obsah cholesterolu v odebraném mléce. Jako metoda stanovení cholesterolu byla použita
vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s isokratickou elucí a detekcí v UV
oblasti spektra při vlnové délce 205 nm. Vlastnímu chromatografickému stanovení předcházela
izolace celkového cholesterolu z matrice saponifikací alkoholickým roztokem hydroxidu draselného
a následná extrakce do hexanu.
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MATERIÁL A METODY
Odběr vzorků mléka:Vzorky kozího mléka pocházely z chovu VFU, kde jsou chovány kozy bílé
krátkosrsté. Celkový počet vzorků v jednom odběru byl 22. Vzorky mléka byly rozděleny do 3
skupin. První skupinu tvořily kontrolní vzorky (n=8), druhouskupinu vzorky (n=8) od koz, do
jejichž krmné směsi byla přidávána anorganická měď ve formě CuSO4.5H2O.U třetí skupiny (n=6)
byla krmná směs suplementovaná organickou mědí – chelátem mědi. Přídavky mědi byly podávány
perorálně od doby porodu až do odstavení mláďat v dávce 15 mg/den a po odstavení po dobu 8
týdnů v dávce 30 mg/den. Vzorky byly odebírány 2., 6. a 8. Týden po odstavení.
Chemikálie a standardy:cholesterol (Sigma – Aldrich, USA), methanol, hexan (Merck, Německo),
fenolftalein, hydroxid draselný, síran sodný (Penta, ČR). Všechny použité chemikálie byly p.a nebo
HPLC kvality.
Ze zásobního roztoku cholesterolu o koncentraci 1000 mg/l byly připraveny pracovní roztoky
v methanolu o koncentračním rozsahu 1 – 500 mg/l. Tyto roztoky byly použity pro sestrojení
kalibrační křivky.
Přístroje a vybavení: Stavebnicový kapalinový chromatograf Breeze (Waters, USA), skládající se
z modulů: 2487 Dual λ Absorbance Detector, 1525 Binary HPLC Pump, 717 plus Autosampler,
termostat kolon. Chromatografická kolona Zorbax Eclipse XDB C8, 150x4,6 mm, 5μm.
Pracovní postup: Po saponifikaci 1 g vzorku methanolickým roztokem KOH a extrakci do10 ml
hexanubyla hexanová vrstva oddělena pomocí separačního nástavce, neutralizována destilovanou
vodou a vysušena síranem sodným. Byl odebrán alikvotní podíl a odpařen na rotační vakuové
odparce právě dosucha. Odparek byl rozpuštěn v methanolu, zfiltrován přes 0,45μm nylonový filtr a
přenesen do HPLC vialky.
Podmínky HPLC stanovení: mobilní fáze: methanol/ voda (95:5), izokratický režim, průtok 0,7
ml.min-1, nástřik 20 μl, teplota kolony 30C, detekce při λ = 205 nm. Doba analýzy byla 12 minut,
kvantifikace byla prováděna metodou vnější kalibrace.
Každý vzorek byl analyzován v minimálně dvou paralelních stanoveních, s každou sérií byl měřen
slepý vzorek. Celkem bylo analyzováno 66 vzorků.
Chromatogram vzorku kozího mléka je uveden na obr. 1.
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Obr. 1: Chromatogram vzorku syrového kozího mléka
VÝSLEDKY A DISKUZE
Naměřené hodnoty cholesterolu v kozím mléce jsou uvedeny v tabulce 1.
Tab. 1 : Hodnoty cholesterolu v kozím mléce včetně statistických parametrů

organická měď

anorganická měď

kontrola

Koza
2- Lola
5 - Kamzička
9 - Šarlota
11 - Růženka
19 - Sandra
22 - Ofelie
23 - Karolína
28 - Martina
1- Johana
3 - Simona
4 - Sabina
7 - Vendulka
15 - Amálka
16 - Lucka
17 - Verunka
18 - Maruška
6 - Elita
8 - Josefka
12 - Feliška
13 - Katka
21 - Sára
29 - Bobina

2. týden
průměr
94,03
70,80
71,72
84,26
75,39
65,39
95,60
76,70
104,73
65,12
52,92
60,80
114,09
126,93
100,67
76,74
59,67
125,69
109,44
103,25
82,72
63,29

SD RSD %
5,92
6,3
3,41
4,8
1,37
1,9
2,76
3,3
5,19
6,9
1,12
1,7
2,46
2,6
1,53
2,0
1,39
1,3
0,10
0,2
2,43
4,6
0,09
0,1
1,95
1,7
3,13
2,5
1,00
1,0
3,74
4,9
4,95
8,3
1,99
1,6
1,65
1,5
4,33
4,2
1,99
2,4
2,23
3,5

Cholesterol (mg/kg)
6. týden
průměr
55,15
56,00
75,55
73,37
79,05
73,38
84,68
78,76
86,23
69,56
68,09
73,46
90,36
105,16
99,58
98,69
54,65
91,47
98,65
103,62
73,37
75,65
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SD RSD %
3,50
6,3
3,47
6,2
0,73
1,0
0,10
0,1
2,43
3,1
0,93
1,3
0,19
0,2
3,50
4,4
8,27
9,6
5,83
8,4
1,27
1,9
1,42
1,9
0,13
0,1
8,97
8,5
4,75
4,8
0,54
0,5
4,51
8,3
3,09
3,4
7,44
7,5
0,96
0,9
5,29
7,2
5,30
7,0

8. týden
průměr
79,38
80,77
87,99
84,22
85,35
104,04
77,32
92,98
101,57
76,13
80,66
86,72
64,94
78,31
96,97
93,84
79,20
107,71
83,82
79,94
68,73
94,57

SD
4,06
2,57
3,49
5,77
5,41
3,06
2,07
0,64
8,61
2,71
4,85
1,51
4,94
3,46
0,39
3,98
4,04
6,77
2,44
6,25
5,47
3,14

RSD
%
5,1
3,2
4,0
6,8
6,3
2,9
2,7
0,7
8,5
3,6
6,0
1,7
7,6
4,4
0,4
4,2
5,1
6,3
2,9
7,8
8,0
3,3

12.00

Obr. č. 2 : Grafické znázornění obsahu cholesterolu (mg/kg) v kozím mléce

ZÁVĚR
Byl sledován vliv suplementace krmné dávky organickou a anorganickou mědí na obsah
cholesterolu v kozím mléce. Vzorky byly odebíraný v intervalu4.5. – 14.6.2011 a byly rozděleny do
tří skupin – vzorky kontrolní, vzorky suplementované anorganickou mědí a vzorky suplementované
organickou mědí. Obsah cholesterolu u kontrolních vzorků se pohyboval v rozmezí 55 – 104
mg/kg, u vzorků s anorganickou mědí 52 -127 mg/kg a u vzorků s organickou mědí 55 – 125
mg/kg. Při přepočtu koncentrace cholesterolu na g tuku se výsledky statisticky významně nelišily.
Nebyla tedy nalezena závislost mezi obsahem cholesterolu v mléce a suplementací krmné dávky
mědí.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory výzkumného záměru MSM6215712402.

SOUHRN
Kozí mléko je zdrojem významných nutrietů s celou řadou pozitivních účinků na lidský
organismus. Mléčné výrobky, zejména z nebovinních mlék, nabývají v současné době na významu
pro svoje imunomodulační a další vlastnosti. Studie dokázali, že dietou přijatý cholesterol se podílí
na koncentraci sérového LDL cholesterolu.
V prací byl pozorován vliv organické a anorganické mědi na obsah cholesterolu v kozím mléce.
Krmná dávka koz byla suplementovánaod doby porodu až do odstavení mláďat v dávce 15 mg/den
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a následně po odstavu v průběhu 8 týdnů v dávce 30 mg/den. Následně byly odebírány vzorky
mléka 2., 6. a 8. týden po odstavení mláďat.
Stanovení cholesterolu bylo provedeno metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie na
reverzní fázi s isokratickou elucí.
Nebyla nalezena statisticky významná závislost mezi obsahem cholesterolu v mléce a suplementací
krmné dávky mědí.
Klíčová slova: cholesterol, kozí mléko, HPLC
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KONKURENCESCHOPNOST MLÉČNÉHO SEKTORU
NA LIBERALIZOVANÉM TRHU
COMPETETION IN A COMPLETELY LIBERALIZED INTERNATIONAL MARKET
AS THE DAIRY INDUSTRY
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Abstract
At the present time, many analysts are questioning why most developed countries need to intervene
in their dairy sector. Utilization of information concerning protein, butterfat and solids in dairy
product classes in Canada are necessary to allow the dairy industry stakeholders and government to
make better business and policy decisions in a competition market especially in a completely
liberalized international market as the dairy industry. This paper draws from the above research that
the primary necessity is to have a balance between production processors and demand.
Consumption of all components and dairy products is clearly visible and affords the farmer and
producer a clear market goal, wheras in Czech Republic, the farmer and producer not having
transparency are at a significant disadvantage.
Keywords: supply-demand model, market equilibrium, price discrimination
ÚVOD
Obecná definice neomezené konkurenceschopnosti podle Foltýna (2011) je, že producent xxx je
konkurenceschopný, jestliže je schopen se udržet bez jakékoliv ekonomické pomoci (podpory,
sponzoři atp.) dlouhodobě na volném trhu (rozumí se na světovém nedeformovaném trhu). Definice
omezené konkurenceschopnosti je, když producent yyy je konkurenceschopný na uzavřeném trhu
nějakého společenství, jestliže za pomoci podpor definovaných obecně pro všechny producenty
daného společenství je schopen na trhu tohoto společenství se dlouhodobě ekonomicky udržet
(např. EU). Platí, že z neomezené konkurenceschopnosti plyne i omezená konkurenceschopnost.
Opak obecně neplatí. Avšak výroba s nejnižšími náklady při dosažení nejvyššího zisku je cíleně
dosahována producenty v Kanadě. Protože se domnívám, že je zde záměr, aby komodita mléko byla
konkurenceschopná.
Z hlediska odvození budoucího předpokladu vývoje je důležité zohlednit cenovou diskriminaci jako
alternativu exportních dotací, „pooling systému“1 a systému kvót existujících v řadě zemí
1

Nástrojem pro řízení finančních rizik spojených s vývojem na trhu je takzvaná společná smlouva "pooling agreements" mezi
producenty mléka.
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s odlišnou regulací, neboť současná situace v sektoru mléko v EU jde v duchu liberalizace trhu.
Všechny tyto problematické okruhy jsou klíčové v dalším vývoji sektoru mléka a potažmo i
zajištění stability v mlékárenském sektoru.
Některé země zavedli cenovou diskriminaci v sektoru mléko s cílem zajištění vyšších příjmu
producentům, mezi ně patří i USA a Kanada (Sumner, 1999, Cox a Chavas, 2001). Jedním z pilířů
v Kanadě je již zmíněný systém kvót, čímž se liší od systému USA. Regulace v Kanadě je v duchu
stabilizace výroby se spotřebou na místním trhu. Model EU se v tomto přístupu liší. Gouint (1987)
se ve své práci zabývá porovnáním systémů v sektoru mléko a konstatuje, že Kanada řeší
rovnováhu na makroekonomické úrovni a tím přirozeně dokáže udržet a zlepšit podmínky nutné
k podnikatelské činnosti. Dále shledává, že Kanada se velmi okrajově podílí na dodávkách mléka a
mlékárenských výrobků na mezinárodním trhu a rozhodně nepřispívá k nerovnováze či poruchám
na zahraničních trzích. Již v roce 1950 Dairy Farmers of Canada založila oddělení pro reklamní
činnost a vystupování na veřejnosti. Nicméně podle scénářů Boumera-Mechemace, Chavase, Cox,
Requillart (2002), kteří se zabývali efektivností diskriminací cen v EU, je vyšší příjem dosahován
v kvótovém systému.
Hodnocení diskriminace cen v sektoru mléka se stalo jedním z hlavních témat výzkumu agrárních
ekonomů. Cox a Chavas (2001) se přiklání k cenové diskriminaci, neboť politická rozhodnutí
směřují k odstranění vývozních subvencí, dovozních kvót a tarifů v rámci dohody GATT.
Prostřednictvím modelových scénářů je hodnocena efektivita cenové diskriminace v USA na trhu
s mlékem. Model je statický a ignoruje institucionální zvyklosti i kapacitní omezení. Tento model
předpokládá řešení na konkurenčním trhu bez vládních intervencí, či tržní síle na straně producentů,
zpracovatelů, obchodních řetězců. V neposlední řadě model bere v úvahu export a import jako
exogenní proměnou. Navzdory těmto limitům, je model významný díky členění na komponenty
mléka zabraňující agregaci mlékárenských výrobků.
MATERIÁL A METODY
Dílčí část příspěvku řeší problém užití komponentů mléka, dle skupin mlékárenských výrobků.
Informace vychází z ročního výkazu mlékárenského průmyslu dle EUROSTATu. Na základě
verifikovaných výsledků dle požadavků Eurostatu za referenční období 2010 dle Směrnice Rady
96/16/ES je zjištěn obsah jednotlivých komponentů užitých v mlékárenských výrobcích. Závěrečná
bilance mlékárenských výrobků je u komponentu tuku 87 845 tun (s přesunem a exportem tekutého
mléka a smetany z ČR) se započítáním exportu mléka a smetany). Dle resortní statistiky se bilance
bílkovin uvádí v nejdůležitějších skupinách mlékárenských výrobků a vychází z ročního obsahu
bílkovin v mléce a odborného posouzení jednotlivých skupin mléčných výrobků dle literatury a
praxe. Třída 1a představuje konzumní mléko, 1b smetanu, 2 podmáslí, mléčné dezerty, krémy, 3
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sýry i tavené, tvarohy (v Kanadě představuje třída 3b – sýr čedar, „stirred curd“, tavený sýr, směs
sýrů, čedar prodávaný jako čerstvý – viz definice v pozn.2), 4a máslo, sušené mléko, 4b zahuštěné
mléko. Skupiny mlékárenských výrobků vychází z harmonizovaného klasifikačního systému
v Kanadě. Podkladem údajů o komponentech v Ontáriu je internetový zdroj „Canadian Dairy
Information Centre“.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Cenová diskriminace
Cenová diskriminace v praxi znamená odlišení nákupní ceny mléka dle užití ve výrobě
mlékárenských výrobků (tekuté, čerstvé mlékárenské výrobky, sušené ml. výrobky, sýry, máslo).
Což je možné za předpokladu tržní síly organizace producentů mléka. Cenová diskriminace je
alternativou exportních dotací. Cenová diskriminace a „pooling systém“ („systém sdílení zisku“
překlad autorky) existují v řadě zemí (např. Kanada, USA atd.) a velice často jsou spojovány
s administrativní cenou.
Dopad cenové diskriminace na domácím trhu s mlékem analyzoval Buxton (1977), Ippolito a
Masson (1978), Dahlgran (1980), Helmberger a Chen (1994), Lippert (2001), Chavas a Cox (2001),
australský Úřad pro zemědělství a ekonomiku („Australian Bureau of Agricultural and Resource
Economics, ABARE“) (2001), australská komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů
(2001), FAPRI (the Australian Competition and Consumer Commission ,2003), USDA (2004a),
USDA (2004b). Analytické a empirické studie ukazují, že cenová diskriminace vede ke snížení
spotřeby tekutých ml. výrobků a naopak k zvýšení objemu mléka pro zpracování na ostatní
mlékárenské výrobky. Cenová diskriminace je obvykle spojena s omezenou distribucí mléka, což
má negativní dopad na producenty s efektivní výrobou mléka. Efektivitou se v tomto případě
rozumí schopnost výroby s nižšími náklady.
Stručný popis matematických modelů vyvinutých různými autory pro simulace ekonomické
prosperity mléčného sektoru
Relevantní modely jsou v následujícím textu ve stručnosti představeny.
1.

model M1

Pratt a kol. (1998) poskytují pohled na prostorové a časové změny cen syrového mléka a jeho
použití při výrobě. Jedná se o matematický model ceny mléka dle použití ve výrobě mlékárenských
2

Definice čedar-typu sýru: sýr popsaný dle nomenklatury bude uznán jako čedar- typ sýru pro účely klasifikace, jestliže
je tvrdý či polo-tvrdý, nezralý, neupravený tvaroh, s minimálním obsahem mléčného tuku 25 % a maximálním obsahem
vody 45%.

115

výrobků. Matematický model minimalizuje dopravní náklady, dle transpozice výroby a spotřeby
mlékárenských výrobků.

2.

model M2

Kawaguchi, Suzuki, a Kaiser (2001) vyvinuli roční meziregionální obchodní model s celkovými
náklady na dopravu, který neuvažuje sezónnost nabídky a poptávky u syrového mléka, náklady na
skladování atd.. Model předpokládá stejnou elasticitu nabídky „supply“ ve všech regionech a
perfektní konkurenci.

3.

model M1a

Testuri, Kilmer, a Spreen (2001) vyvinuli model podle vzoru Pratta a kol. a zaměřili se na rozdíly
sezónních variací na trhu s tekutým mlékem v Jiho-západě USA v období 1997. Tím rozšířili model
o informace za jednotlivé měsíce.

4.

Model M3

Efektivnost cenové diskriminace v severní Americe. Na základě dat v USA a prostřednictvím
matematického modelu Dahlgran (1980) analyzoval dopady cenové diskriminace a odvodil, že
průměrná cena mléka producenta je teoreticky nižší právě důsledkem cenové diskriminace.

5.

Model M4

Bouamra-Mechemache a kol. (2002) hodnotí vývoj cenové diskriminace v EU. Jejich analýza
ukazuje dopad cenové diskriminace na světové ceny v důsledku zvýšení výroby. Autoři tvrdí, že
tato cenová diskriminace by neměla být v rozporu s WTO a jako taková, by mohla nahradit tradiční
politická opatření. Jedná se o meziregionální model prostorové rovnováhy, který zahrnuje výrobu,
zpracování a spotřebu mléka a mléčných výrobků v reprezentaci 10 komodit v 9 státech EU. Model
poskytl predikci vývoje na trhu v sektoru mlékárenském. Tedy, že bude docházet k 4 % poklesu cen
mléka a pokles bude větší u cen sušeného odstředěného mléka a plnotučného než u cen másla a
sýrů. Dále, že zvýšení kvóty významně ovlivní situaci na trhu a projeví se snížením cen mléka (10% až -15% v závislosti na vývoji poptávky v EU). S ohledem na omezení či zrušení
subvencovaní vývozů, bude implicitní cenový pokles u bílkovin větší než u ceny za tuk.
Podle OECD (2005) je produkční kvóta limitem vyrobeného množství. Tím je zajištěna minimální
výroba. V systému kvót je důležité rozhodnutí stanovit skutečnou výši kvót nejen roční, ale i
měsíční. Guyomarda a Mahého (1994) se shodují, že kvóty mohou být důležitým nástrojem
k udržení výroby, ačkoliv nepřináší výhody spotřebitelům a z hlediska politické ekonomie jsou
kvóty spojovány s podporou cen.
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Kalkulace ceny za mléčnou surovinu v severní Americe
Systém mléčných kvót se výrazně liší mezi zeměmi OECD, a často se řídí různými mechanismy,
které mohou mít vliv na produkci mléka a obchod (např. jsou používány různé systémy v EU, v
Kanadě, v Švýcarsku, v Norsku a v Japonsku). Informace o použití komponentů (tuku, bílkovin,
ostatních látek) v jednotlivých skupinách mlékárenských výrobků v Kanadě jsou nezbytným
předpokladem, aby zainteresované organizace mlékárenského průmyslu a vláda měli dostatečné
informace k obchodním a politickým rozhodnutím v hospodářské soutěži, zejména v plně
liberalizovaném mezinárodním trhu s mlékárenskými výrobky. Informace o využití mléka na
zpracování mlékárenských výrobků, přispívají k transparentnosti celého systému a zabraňují
případné nerovnováze mezi úrovní nabídky a poptávky po syrovém mléku. Jiný způsob tržní
strategie než je v Kanadě používá USA. Liberalizace trhu je podporována hlavně zahraniční
obchodní politikou s Čínou. Zvýšení finančních prostředků na mezinárodním měnovém fondu a
zajištění stability ekonomiky v období tzv. krize úzce souvisí se schopností uplatnění zemědělské
výroby na mezinárodním trhu (WTO, 1992).
Zpeněžování mléka je odvislé i od diferencování dle jeho využití. K dispozici jsou následující třídy:
Tab. 1 – Třídy mlékárenských výrobků
Třída

Mlékárenské výrobky

1.

Tekuté mléčné výrobky

2.

Smetana, jogurt, zmrzlina a ostatní čerstvé výrobky (např. sýr cottage)

3.

Tvaroh, tvrdý sýr (např. čedar),

4.

Máslo a sušené mléko

Například v dubnu 2011 cena ve třídě 3 byla 16,52 amerického dolaru za Hundredweight mléka3
což je ekvivalent 36,62 Kanadského dolaru za hektolitr mléka (kurz $ 1 US = $ 1,02 Cdn). Třída 3
je za mléko s tučností 3,5 %. Kanadská třída 5a a třída 5b by měla odpovídat ceně v USA, která
odpovídá ekvivalentu 6,56 Kč za litr.4 Jesse (1994) uvádí, že cena za mléko v 1třídě je obvykle
vyšší. Změna této ceny ovlivní průměrnou cenu za mléko, která se úměrně mění v závislosti na
objemu použitého mléka v této třídě. Průměrná cena je většinou nepřímo úměrná k objemu mléka
na trhu (the milk pool5). Za normálních okolností je největší objem mléka použit právě v této třídě a
důsledkem nízkých podpor cen („support price“) u mléka, sýrů a másla, povede i nadále k cenové
volatilitě v USA.
3

Přepočítávací koeficient1 hundredweight mléka o tučnosti 3,5 = 0,441 hektoliter mléka o tučnosti 3,6
Kurz ČNB 01.04.2011 byl $ 1 kanadský dolar = 17,916 korun
5
The process of calculating the pool value per hundredweight is considerably more complicated. Values and usage of
milk components are used in the calculation rather than values and usage of standard composition milk. Several other
4
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Tab. 2 – Stručný harmonizační klasifikační systém v Kanadě
Třída

Mlékárenské výrobky

1.

Mléko a mléčné nápoje, smetana.

2.

Všechny typy zmrzlin, jogurtů, kefírů, kysaných smetan, mléčných „shake“, fudge, puddings, soup
mixes, caffeinate and Indian sweets.

3.

Všechny sýry a tvarohy.

4.

Všechny druhy másla, sušeného mléka, kondenzovaného mléka jako ingredience v potravinářském
průmyslu.
Sýry použité jako ingredience pro budoucí zpracování na domácí či zahraniční trh. Zbylé

5.

mlékárenské výrobky použité jako ingredience na budoucí výrobu na domácí či zahraniční trh.
Mlékárenské výrobky použité jako ingredience pro cukrářský sektor na domácí či zahraniční trh.
Plánovaný export a ostatní schválený „CMSMC, celkově by neměl překročit závazky Kanady vůči
WTO.
Zdroj: Canadian Dairy Information Centre, 2010

Podle tohoto klasifikačního systému je možné posoudit podíl suroviny (bílkovin a mléčného tuku)
pro jednotlivé skupiny těchto výrobků v ČR a porovnat s provincií Ontario:
Podle spotřeby mléčného tuku v uvedení hlavních mlékárenských výrobcích je pořadí následující:
- 34 % máslo, pomazánkové máslo a směsné tuky, sušené mléko, 26 % sýry a tvarohy, 27 %
tekuté mlékárenské výrobky.
Skupiny podle pořadí zpracované bílkoviny uvedených v hlavních mlékárenských výrobcích:
- 43 % sýry a tvarohy, 32 % tekuté mlékárenské výrobky, 22 % sušené mléko a máslo.
Tab. 3 - Užití komponentů v jednotlivých třídách v ČR – odhad
Spotřeba v tunách

Spotřeba v %

Třída
bílkovina

tuk

bílkovin

tuk

1a

10 716

21 270

14

30

1b

9 728

1 300

13

2

9 990

290

3a

19 869

4a
4b
Celkem

Spotřeba očištěná o

Spotřeba očištěná o

vývoz v tunách

vývoz v %

bílkovin

tuk

bílkovin

tuk

7 930 15 739,80

15

32

2

5 837

780,00

11

2

13

0

6 970

290,00

13

0

30 400

26

43

15 100 23 104,00

28

47

26 363

15 830

34

23

17 566

8 209,75

33

17

815

1 552

1

2

375

713,92

-

2

77 481

70 642

-

-

64 142

48 837

-

-

adjustments to the weighted average value are made to derive the pool value per hundredweight, which is called the
uniform price. The weighted average pool value defined here is not the same as the uniform price.
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Tab. 4 - Užití komponentů v jednotlivých třídách v Ontariu
Užití v kg

Třída

tuk

Užití v %

bílkovina

tuk

bílkovina

1(a)

16 525

32 960

17,27

41,08

1(b)

16 690

2 870

17,44

3,58

1(c)

2, 4

7

-

0,01

9 017

3 648,8

9,42

4,55

3(a)

10 346

10 663

10,81

13,29

3(b)

14 733

11 462

15,39

14,28

4(a)+4(a)1

17 808

3 820

18,61

4,75

4(b)

138

127

0,14

0,16

4(c)

191

165

0,2

0,21

4(d)

814,7

110

0,85

0,14

4(m)

74

2 745

0,08

3,41

5(a)

2 811

2 735

2,94

3,4

5(b)

5 384

1 798

5,63

2,24

5(c)

2 633

2 547

2,75

3,18

5(d)

164

4 204

0,17

5,26

95 707

80 240

2

Celkem

ZÁVĚR
Na základě rozboru těchto systémů, se jeví jako nejvhodnější model pro transformaci na české
podmínky kanadský systém, i když třeba i systém USA je ekonomicky velmi zajímavý. Naopak
malou ekonomickou flexibilitu a z dlouhodobého hlediska problematickou životaschopnost
vykazuje dosavadní systém EU s kvótami mléka v jednotlivých zemích unie. Proto se domnívám,
že reforma sektoru mléko podle kanadského vzoru by mohla být funkční nejen v ČR, ale i v celé
EU.
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že podíl komponentů mléka dle skupin
klasifikačního systému v Kanadě je srovnatelný s Ontáriem. Nicméně analýza neuvažuje i dovoz
sýrů, jako vstupní suroviny na výrobu tavených sýrů.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou IGA 201111210071 Posílení konkurenceschopnosti místních
mlékárenských výrobků na trhu
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SOUHRN
Příspěvek se zabývá problematikou makroekonomických modelů dílčí rovnováhy pro simulaci
dopadu agrární politiky mléčného sektoru. Problematika politických zásahů je v modelech řešena
pomocí prostorové rovnováhy a optimalizace spotřeby suroviny v mlékárenských výrobcích. Cílem
příspěvku je ve stručnosti představit některé z matematických modelů v sektoru mléka, tak aby
s jeho pomocí bylo možné transformovat některé prvky klasifikačního systému v Kanadě do
podmínek ČR pro budoucí simulaci vývoje konkurenceschopnosti mléčného sektoru v ČR.
Klíčová slova: modely nabídky a poptávky, tržní rovnováha, cenová diskriminace
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CHARAKTERISTIKY CEREÁLNÍCH VÝROBKŮ
Z PŠENIČNÉ MOUKY S PŘÍDAVKEM ROSIČKY KRVAVÉ
CEREAL PRODUCT CHARACTERISTICS WITH TEFF
Marie Hrušková – Ivan Švec – Ivana Jurinová
Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, ČR

Abstract
Objective of this work was to prepare and evaluate the characteristics of cereal products (bread,
biscuit and pasta) from composite wheat/teff. Teff (Eragrostis tef) can be described as the food addition
due to high content of iron and used for celiac diet (non gluten protein). During dough preparation, the
farinograph adsorption was not change but different protein composition has negative influence on dough
behavior. Bread with 10-20% of teff has lower specific volume and higher crumb consistency than wheat
type. The sensorical characteristics were acceptable for consumers as same as for biscuit profile. For both
cereal products, in case of 10% teff addition the pleasant flavor and mouth feelings were appreciated. Pasta
from laboratory scale preparation can be (at boiling stage) evaluated as comparable with wheat one. In
samples of 20% fortification, the color and taste were evaluated better then only wheat pasta.
Key word: wheat/teff composites, bread, biscuit, pasta.

ÚVOD
Rosička krvavá (Eragrostis tef) patří do skupiny obilovin čeledi Lipnicovité (Poaceae, Gramineae).
Jedná se o trávu 45-150 cm vysokou, jejíž semena jsou mikroskopických rozměrů (HTZ cca 0,3 g)
s barvou od mléčně bílé až do tmavě hnědé. Za lokalitu původního rozšíření je považována hornatá
oblast Etiopie. Rosička se pěstuje i v dalších zemích např. Austrálie a jižní Afriky. V současnosti je
Etiopie hlavním pěstitelem s roční produkcí kolem 1 mil. t (Gomez a Gusta, 2003), což tvoří cca
20 % tamní roční sklizně obilovin. V zemi původu je zrno z různých odrůd rosičky rozemíláno a
z tmavé nebo světlé mouky jsou připravovány např. kaše. Hlavní způsob užití je výroba plochého
chleba injera (ingera). Jde o výrobek tvaru placky připravovaný na pánvi z řídkého, spontánně
fermentovaného těsta zpravidla s přídavkem pšeničné mouky. Rosička se používá také pro přípravu
lokální nápojů (např. pivo tela). Sortiment cereálních výrobků tvoří i chléb pro bezlepkovou dietu
ze směsi mouky z prosa a rosičky (Yetneberk et al., 2005). V evropských zemích se dále přidávají
mouky z rýže, kukuřice a pohanky (Renzetti et al., 2008) s využitím různých enzymů ke zlepšení
spotřebitelské jakosti. V současnosti se výzkum věnuje i užití rosičky pro výrobu extrudovaných
výrobků (Soloman, 2008, Alaunyte et al., 2011). V USA byly patentovány musli na bázi semen
rosičky, slunečnice a lnu (Shifferaw et al., 2004) a bezlepkové instantní těstoviny (Mengistu
Temtemie, 2007).
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Protože zrno rosičky je velmi drobné (2,5-3 tis. na 1 g), charakterizuje celozrnnou mouku vysoký
podíl obalových vrstev a klíčku, které se podílí na vyšším obsahu nerozpustných polysacharidů.
Bílkoviny mají nelepkový charakter a vzhledem k převažujícímu zastoupení prolaminů patří mezi
lehce stravitelné. Příznivé aminokyselinové složení je dáno vyšším zastoupením lysinu ve srovnání
s bílkovinami ostatních obilovin. Z hlediska nutričního přínosu je uváděn vysoký podíl minerálních
látek (zejména železa, vápníku, fosforu a mědi) a vitaminu B1. Ketema et al. (1997) uvádí, že obsah
železa 0,05% v zrnu rosičky má zásluhu na vymizení chudokrevnosti v Etiopii, neboť chléb enjera
tvoří 2/3 denní spotřeby potravin. Složení mlýnských výrobků z rosičky má vliv na chování
kompozitních směsí s pšeničnou moukou při zpracování (Mariam I.O.Mohammed et al., 2009,
Alaunyte et al., 2011).
2011).
Cílem práce bylo posoudit technologické vlastnosti směsí pšeničné a rosičkové mouky včetně vlivu
složení na senzorické znaky pečiva, sušenek a těstovin.
MATERIÁL A METODY
Základní mouka pro testování vlivu rosičky byla komerční pšeničná hladká ze sklizně 2010 (mlýn
Delta Praha), která se vyznačovala dobou pekařskou kvalitou. Mouka z rosičky (Tobia Teff, UK)
byla použita ve světlé a tmavé (celozrnné) variantě s označením R1 a R2, a to v přídavcích 10 a
20 % základní mouky (označení R1-10 a R1-20, stejně pro R2). Reologické chování vzorků bylo
posouzeno podle příslušných mezinárodních norem, kdy byl proveden farinografický,
extenzografický a amylografický test. Rozbor kvality byl doplněn pekařským pokusem podle
interního postupu Cereální laboratoře VŠCHT Praha. Výrobky byly kypřeny droždím (pečivo) a
chemicky hydrogenuhličitanem amonným (vypichované sušenky). Pro pečivo byl hodnocen měrný
objem a tvar bulek, byla stanovena penetrace střídy a devítibodovým modelem posouzen senzorický
profil. V případě sušenek byl před pečením stanoven měrný objem, po upečení a chladnutí měrný
objem a tvar. S využitím laboratorní těstárenské linky byly připraveny těstoviny(tvar kolínka) s
přídavky mouky R1 a R2 10 a 20 %, které byly hodnoceny v sušeném a vařeném stavu (Hrušková a
Vítová, 2007).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Vlastnosti kompozitní mouky
Základ pro přípravu kompozitních vzorků tvoří mouka pšeničná hladká světlá standardní pekařské
kvality (popel 0,60 %). Vyznačuje se průměrným obsahem bílkovin (13,2 %) s dobrou kvalitou
(Zelenyho test 40 ml) a optimální hodnotou čísla poklesu (310 s). Přídavkem R1a R2 mouk se
obsah bílkovin průkazně neměnil, ale podle poklesu Zelenyho testu se snižuje pekařská kvalita
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vzorků kompozitní mouky. V Tab. 1 jsou výsledky stanovení obsahu vlákniny ve vzorcích surovin i
kompozitních směsích, kde je zřejmý dvojnásobný obsah IDF, SDF i TDF v rosičce proti pšeničné
mouce. Zvýšení obsahu vlákniny v kompozitních moukách je v relaci k recepturnímu zastoupení
složek a rozdíly mezi vzorky tmavé a světlé mouky nejsou průkazné.
Reologické vlastnosti kompozitní mouky
Farinografické hodnocení základní mouky je charakterizováno vysokou vazností vody (59,9 %)
a dlouhou stabilitou při hnětení (8,50 min; Tab. 2). Vaznost nebyla významně ovlivněna přídavky
mouky z rosičky a to ani na úrovni 20% substituce. Pro kompozitní směsi R1-10 a R2-10 bylo
zaznamenáno zvýšení stability, významně však pouze pro první soubor světlé mouky (o 2,50 až
0,75 min). Deset procent světlé mouky z rosičky spíše posílilo lepkovou strukturu, zatímco při
dvojnásobné fortifikaci byl pozitivní efekt tlumen (hodnota 8,50 min). V případě R2-20 došlo
naopak ke zkrácení stability ve srovnání se standardem (6,00 min proti 8,00 min) v souladu s prací
Mohammed et al. (2009). Strukturní změny bílkovinného komplexu potvrzuje extenzografické
měření – podle poměru odpor/tažnost Tab. 1 Obsah vlákniny v testovaných kompozitních
převážila druhá složka. Zjistilo se snížení moukách
na úroveň poloviny a čtvrtiny hodnoty Vzorek
zjištěné pro pšeničnou mouku (3,7 na M

IDF (%)

SDF (%)

TDF (%)

2,08

1,02

3,21

sítě R1

4,59

2,52

7,39

potvrzuje pokles energie, vyšší v případě R2

4,76

2,61

7,48

R1-10

2,33

1,17

3,63

R1-20

2,58

1,36

4,05

R2-10

2,34

1,18

3,64

2,61

1,38

4,07

Zeslabení

1,2-1,9).

lepkové

20% přídavku a celozrnné mouky.
Změny amylografického max. suspenze

kompozitních vzorků byly vyšší při R2-20
fortifikaci R1 a podle přidaného
množství.

Tab. 2 Reologické vlastnosti kompozitních mouk
Pekařský

pokus

Farinogr.

Stabilita

Extenzogr.

Extenzogr.

Maximum

vaznost

těsta

poměr*

energie*

viskozity

(%)

(min)

(-)

(cm )

2

(AJ)

M

59,9

8,50

3,7

169

325

R1-10

59,9

11,00

1,9

81

400

R1-20

60,4

8,50

1,2

31

540

standardní. R2-10
Přídavkem mouky z rosičky R2-20

60,9

9,25

1,7

85

350

61,6

6,00

1,5

56

460

s kompozitními moukami
Měrný

objem

pšeničného

tvar
pečiva

z laboratorního
označit

i

Vzorek

za

pokusu

lze

byl zjištěn postupný pokles * - doba odležení 60 min
obou charakteristik. Snížení je úměrné přidanému množství bez průkazného vlivu druhu netradiční
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mouky (Obr. 1). Výrobky s přídavkem R2 se vyznačují příjemnou kávově hnědou barvou a odstín
střídy i kůrky se vyšším množstvím stupňuje až do tmavohněda. Senzorické hodnocení lze
považovat ve všech případech za standardní, ale vyšší přídavek se projevil zvýšením hutnosti střídy.
Zjištění koresponduje s prací Alaunyte et al. (2011), kde byly hodnoceny výrobky s přídavkem
světlé rosičkové mouky z Holandska.
Pro vypichované sušenky nebyla zjištěna průkazná změna objemu ani zhoršení tvaru. Senzorické
hodnocení bylo srovnatelné se standardem, při 20% přídavku byl konstatován pokles sladké chuti a
mírně senný přípach.
MO pečivo
Tvar pečivo

MO sušenky
Tvar sušenky

0,60
300
0,40
200
0,20

100
0

Tvar v/d (1)

Měrný objem (ml/100 g)

400

0,00
0%
M

10%

20%

R1

10%

20%

R2

Obr 1. Hodnocení pečiva a sušenek s přídavkem rosičky
Těstárenský pokus s kompozitními moukami
Příprava těstovin z kompozitních směsí ve tvaru kolínek byla standardní a teplota při lisování
nepřekročila limit (40 oC). V suchém stavu měly těstoviny s přídavkem R1 mírný podíl zlomů, ale
povrch a tvar všech vzorků byl hodnocen jako standardní (5 bodů). Po uvaření (Obr. 2) byla zjištěna
nižší vaznost i bobtnavost pro těstoviny s R1, zatímco přídavkem tmavé mouky (R2) byly oba
senzorické znaky srovnatelné nebo vyšší.
Bobtnavost

160

1,50

150

1,40

140

1,30

130

Bobtnavost těstovin (1)

Vaznost těstovin (ml)

Vaznost

1,20
0%
M

10% 20% 10% 20%
R1

R2

Obr. 2 Hodnocení vařených těstovin s přídavkem mouky z rosičky.
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ZÁVĚR
Semena a hladké mouky z rosičky krvavé nacházejí pro své nutriční složení nové uplatnění
v potravinářském průmyslu. Hladká světlá a tmavá mouka ve směsi s dalšími druhy, zejména
pšeničnou, se projevuje odlišnými technologickými vlastnostmi těsta vlivem nepřítomnosti
lepkových bílkovin. Modelové kompozitní mouky s obsahem rosičky 10 a 20% vykazují odlišné
reologické chování od pšeničné mouky. Rozdíly mezi testovanými dvěma vzorky rosičkové mouky
odpovídají zastoupení obalových částí zrna.
Výrobky s rosičkovou moukou se vyznačují příjemným kávově hnědým zbarvením a příjemnou
chutí při vyšší hutnosti střídky. Měrný objem pečiva s rostoucím přídavkem klesá, zatímco v
případě vypichovaných sušenek nebyl tento negativní vliv průkazný. Těstoviny ve vařeném stavu
jsou senzoricky srovnatelné s pšeničnými a v případě vyšší fortifikace celozrnnou moukou byla
navíc potvrzena vyšší vaznost vody.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla vypracována v rámci projektu NAZV 321 51 15 10.

SOUHRN
Mouka z rosičky krvavé (Eragrostis tef) je označovaná za potenciální potravinářské aditivum
z důvodu vysokého obsahu železa a tím se řadí mezi suroviny, zvyšující nutriční benefit pro
spotřebitele. Vzhledem ke složení bílkovin je řazena k surovinám vhodným pro bezlepkovou dietu.
Při technologickém zpracování na pekařské výrobky je vhodná ve směsi s pšeničnou moukou
v koncentraci do 20 %. Takový přídavek nemá negativní vliv na vaznost vody, ale zeslabuje
bílkovinný komplex těsta, což se projevuje např. poklesem extenzografické energie. Naopak
viskozitní profil suspenze je charakterizován vyšší hodnotou maxima. Při pokusném pečení se
získaly výrobky spíše hutnější střídy a měrný objem pečiva ve srovnání s pšeničným byl nižší.
Senzorické hodnocení bylo přijatelné, stejně jako v případě vypichovaných sušenek. Při přídavku
10 % byl pozitivně hodnocen jejich příjemně nasládlý chuťový vjem. Laboratorně vyrobené
těstoviny ve tvaru kolínek byly po uvaření tvarově standardní a při koncentraci 20 % se zvyšovala i
pevnost ve skusu ve srovnání s výrobky z pšeničné mouky polohrubé. Těstoviny se vyznačovaly
čokoládově barevným odstínem a příjemnou chutí.
Klíčová slova: kompozitní mouky s rosičkou krvavaou, pečivo, sušenky, těstoviny.
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VZTAH MEZI VYBRANÝMI PARAMETRY KVALITY
BĚHEM VEGETACE CUKROVKY
RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED PARAMETERS OF QUALITY
DURING THE VEGETATION SUGAR BEET
Martina Chodurová – Luděk Hřivna
Ústav technologie potravin
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Abstract
Within four year field trials (2007 – 2010) in the region middle Moravia grow and progress of sugar
beet was monitored at the twenty stations during vegetation and relations between particular quality
parameters evaluated. Takeovers of samples started in the last decade of July and were continuing
till the beginning of September. It was evaluated that beet quality was significantly influenced by
retarded sugar beet leaf area, it is important for the digestion values, root growth impact is less
noticeable.
Keywords: sugar beet, digestion, soluble ash, alpha-amino nitrogen, MB factor
ÚVOD
Technologickou jakostí cukrovky rozumíme komplex biologických, chemických, fyzikálně
chemických a mechanických vlastností řepné bulvy, které rozhodují o jejím zpracování a vhodném
skladování při dosažení vysoké výtěžnosti bílého cukru (rafinády) (DRAYCOTT, CHRISTENSEN,
2003). Z biologických vlastností (znaků) jsou to hlavně tvar, velikost, hmotnost bulvy, její
technologická vyzrálost, zdravotní stav a rezistence vůči skládkovým chorobám (ŠNOBL

ET AL.,

2007). Z vlastností chemických jsou nejdůležitější obsah sacharózy a obsah necukrů, zejména solí
sodných a draselných, dusíkatých látek (amidů a volných aminokyselin) a redukujících cukrů
(invertů). Z fyzikálně-chemických vlastností je to hlavně pH, turgor (osmotický tlak) buněčné šťávy
(JŮZL ET AL, 2000). Z mechanických vlastností je to pružnost, pevnost a odpor k řezání. Jedním
z nejdůležitějších kritérií technologické jakosti je cukernatost (digesce), rozpustný popel (Pp), alfa–
amino dusík a MB faktor (množství vyrobené melasy v % vztaženo na 100 kg vyrobeného bílého
cukru), který charakterizuje vyzrálost

cukrovky (SKALICKÝ, 1994). Na technologickou jakost

cukrovky působí řada vlivů, které ovlivňují její konečné zpracování. Je to vliv prostředí, stanoviště,
půdních a povětrnostních podmínek, odrůdy, použité agrotechniky, působení chorob, škůdců a
plevelů (PULKRÁBEK

ET AL.,

2011). Tyto faktory se také promítají v dynamice růstu kořene i

nadzemních částí rostlin cukrovky a ovlivňují tvorbu kvalitativních parametrů během vegetace.
Vliv těchto faktorů byl pozorován v rámci námi prováděného monitoringu.
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MATERIÁL A METODY
V rámci čtyřletého (2007 – 2010) pozorování byla hodnocena dynamika změn kvality cukrovky.
Sledování probíhalo každoročně u 20 - ti vybraných ploch porostů cukrovky nacházejících se ve
středomoravském regionu v oblasti Haná. Na vybraných odběrových místech byly v rámci
pěstitelské technologie uplatňovány agrotechnické postupy zajišťované místními agronomickými
pracovníky. Byly získány informace o použitých výsevcích. Ze získaných informací vyplynulo, že
se počet jedinců každým rokem měnil (graf 1) a pohyboval se v rozmezí od 84 535 do 97 755
jedinců/ha. Na každém stanovišti byly odebírány 4 x během vegetace vzorky rostlin cukrovky.
Odběr probíhal tak, že v porostu cukrovky byly vybrány vždy dva řádky, které charakterizovaly
průměrný stav na daném pozemku. Tyto řádky byly od sebe navzájem vzdáleny 10 m a nacházely
se mimo okraje pozemku. Při každém odběru bylo odebráno 10 řep. V následujícím vzorkování
byly v řádku vždy vynechány 3 rostliny cukrovky a pokračovalo se průběžně na stejném řádku
(FRIML, TICHÁ 1986).
Odběry byly zahájeny v poslední dekádě měsíce července (24.7.) a pokračovaly ve 14 - ti denních
intervalech (24.7.; 7.8.; 21.8.; 4.9.). U odebraných vzorků cukrovky byly stanoveny technologické
parametry. Při každém odběru byla zjištěna i hmotnost bulev a chrástu. Jednotlivé parametry
technologické kvality bulev byly stanoveny po homogenizaci na Staňkově krouhačce. Obsah
rozpustného popela byl stanoven konduktometricky po výluhu řízků destilovanou vodou v poměru
6,87 : 1, obsah sacharózy pak byl stanoven studenou digescí po číření octanem olovnatým a filtrát
byl proměřen na polarimetru. Stanovení alfa-aminodusíku bylo provedeno kolorimetricky (FRIML,
TICHÁ 1986).

Dále byla sledována vyzrálost cukrovky definovaná hodnotou MB-faktoru

stanoveného výpočtem.

Graf 1 Počet jedinců v jednotlivých letech
Stanovení digesce: Vlastní měření vzorku připraveného dle výše uvedené metodiky proběhlo na
přístroji POLAMAT S nebo POLARTRONIC E.
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Stanovení rozpustného popela v řepě: Po přípravě vzorku bylo vlastní měření realizováno na
konduktometru Inolab Level WTW.
Stanovení α – aminodusíku: škodlivý dusík byl stanoven kolorimetricky na základě srovnání vzorků
se standardní škálou barev etalonu.
Pro výpočet MB faktoru byla využita znalost digesce (Dg, cukernatost), rozpustného popela (Pp) a
α – aminodusíku (αN.)
Vzorce pro výpočet:
B – faktor: Výtěžnost bílého cukru (rafinády) v % pomocí Lüdeckeho vzorce.
B  Dg  4,25  Pp  N  25

M – faktor: Výtěžnost melasy %.
M  8  Pp

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

100  M
B

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
V rámci pokusu byly vyhodnoceny vztahy mezi vybranými technologickými parametry (digesce,
rozpustný popel, alfa-aminodusík, výnos a MB faktor).

Vyhodnoceny byly závislosti mezi

vybranými faktory korelační analýzou, vypočteny korelační koeficienty na hladině významnosti α =
0,05 a 0,01. Byla provedena regresní analýza, stanovena rovnice regrese a interval spolehlivosti (R)
(STÁVKOVÁ, DUFEK 2005). Hodnocení bylo provedeno za využití software STATISTICA 8.0
(StatSoft, Inc.).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Listový aparát a jeho mohutnost hraje významnou roli při fotosyntéze rostlin. Ne vždy to ale
znamená, že s hmotností chrástu roste výkon fotosyntézy a cukernatost bulev. To se odrazilo i
v našich výsledcích, kdy během sledovaného období byla stanovena středně silná záporná korelace
mezi hmotností listového aparátu a obsahem cukru v bulvách (graf 2). Během vegetace se tento
vztah ještě stupňoval. Z daného zjištění je možné vyvodit ten závěr, že pro období, kdy jsme
prováděli náš monitoring, by mělo být typické to, že se hmotnost chrástu snižuje. Tento předpoklad
se ale nenaplnil a proto asimiláty nemohly být ve zvýšeném měřítku translokovány do kořene. Část
se jich využila i pro růst listového aparátu. Negativní odraz růstu nadzemní hmoty se odrazil i ve
slabém záporném vztahu mezi hmotností kořene a digescí. Znamená to, že růst kořene se do obsahu
cukru v bulvě promítal podstatně méně, než růst chrástu (graf 3). Hmotnost bulvy přirůstá na
podzim zpravidla o 2,5 až 3 g i více za den a cukru přibývá o 0,4 až 1,5 g (ZAHRADNÍČEK, JARÝ
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2003). Při zvýšeném růstu bulev se snižuje v důsledku zřeďovacího efektu digesce. V našem
případě se jednalo kumulativní efekt růstu chrástu i bulev.

Graf 2 Vztah mezi hmotností chrástu a digescí

Graf 3 Vztah mezi hmotností kořene a digescí

Zhoršení kvality cukrovky (snížení digesce) v důsledku růstu kořene se odrazilo také ve vyzrálosti
cukrovky, charakterizované MB faktorem. Vztah mezi hmotností kořene a MB faktorem vykazoval
v závěru pozorování středně silnou kladnou závislost. Daný vztah se během vegetace prohluboval a
korespondoval tak s intenzivním růstem kořene (graf 4). Vztah mezi hmotností kořene a obsahem
rozpustného popela (graf 5) ukazuje na středně silnou kladnou závislost mezi hmotností kořene a
kumulací popelovin v něm. Tato závislost během vegetace roste.

Graf 4 Vztah mezi hmotností kořene a MB faktorem

Graf 5 Vztah mezi hmotností kořene a rozpustným popel

Vztah mezi obsahem rozpustného popela a alfa-aminodusíkem v kořeni cukrovky na začátku
pozorování byl nepatrný (graf 6). Postupně ale rostl a na konci pozorování dosahoval již středně
silné závislosti. Mohl se zde mj. projevit i vliv reziduálního dusíku, který je čerpán, je-li dostupný,
z hloubky 90 a více cm (HŘIVNA ET AL 2004). Vztah mezi výnosem a MB faktorem (graf 7)
vykazuje poměrně slabou kladnou závislost. S růstem výnosu se sice snižuje kvalita cukrovky, je to
ale v důsledku zřeďovacího efektu.
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Graf 6 Vztah mezi rozpustným popelem a alfa-aminodusíkem

Graf 7 Vztah mezi výnosem a MB faktorem

ZÁVĚR
Byla zjištěna existence vztahů mezi vybranými parametry kvality cukrovky pěstované v oblasti
Střední Moravy. Ukázalo se, že do kvality se významnou měrou promítá mj. také opožděný růst
nadzemní biomasy cukrovky, který ovlivňuje především hodnoty digesce. Vliv růstu kořene na
kvalitu cukrovky je pak méně výrazný. Určitým handicapem daného pozorování bylo to, že
poslední odběr byl prováděn již začátkem měsíce září.
PODĚKOVÁNÍ
Projekt: Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou
výživou (IP20/2010) byl hrazen za podpory Interní Grantové Agentury MENDELU v Brně.

SOUHRN
V rámci čtyřletého (2007 – 2010) pozorování byl na lokalitě Střední Moravy sledován na 20-ti
stanovištích růst a vývoj cukrovky během vegetace a hodnoceny byly vztahy mezi jednotlivými
vybranými parametry kvality. Odběry vzorků byly zahájeny v poslední dekádě měsíce července a
pokračovaly ve 14 - ti denních intervalech do počátku měsíce září. Ukázalo se, že do kvality se
významnou měrou promítá mj. také opožděný růst nadzemní biomasy cukrovky, který ovlivňuje
především hodnoty digesce. Vliv růstu kořene na kvalitu cukrovky je pak méně výrazný.
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VÝZNAMNÉ SKUPINY MIKROORGANISMŮ STANOVENÉ
V ČERSTVÝCH KOZÍCH SÝRECH V PRŮBĚHU LAKTACE
IMPORTANT GROUPS OF MICROORGANISMS
IN FRESH GOAT CHEESES DETERMINED DURING LACTATION
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Abstract
The total counts of microorganisms, coliform bacteria, psychrotrophic microorganisms, lactic acid
bacteria, enterococci and many others are ranked among the important groups of microorganisms
affecting the quality of cheese.
In the samples of fresh goat cheese, these groups of microorganisms were determined by standard
methods: the total counts of microorganisms, lactic acid bacteria, coliform bacteria, psychrotrophic
microorganisms, enterococci and yeasts and moulds. After the cultivation, colonies from Petri
dishes were counted and the result was expressed in CFU/g. Microbiological analysis showed
relatively high numbers of coliform bacteria (up to 5.9 x 104 CFU/g) in all cheeses. Counts of
psychrotrophic microorganisms were relatively high as well, they ranged from 0 – 4.7 x 105 CFU/g.
Key words: microorganisms, goat milk, cheese
ÚVOD
Sýry patří k nejvýznamnějším skupinám fermentovaných potravin. Jsou to, jak uvádí GÖRNER et
VALÍK (2004), více nebo méně koncentrované bílkovinné a tukové produkty vzniklé srážením
kaseinu, který obaluje mléčný tuk a část syrovátky, s přidanou solí, fermentované sacharolyticky,
proteolyticky a lipolyticky působením mléčných, mikrobiálních a syřidlových enzymů. Vlastní
výroba sýrů je složitý proces, ve kterém jsou kladeny vysoké technologické i hygienické nároky
nejen na mléko, ale i na jednotlivé fáze výroby. Mléko nesmí obsahovat patogenní mikroorganismy,
nevhodné je však i mléko, které je kontaminováno velkým množstvím psychrotrofních
mikroorganismů, koliformních bakterií a bakterií máselného kvašení. Mezi kontaminujícími
mikroorganismy se mohou vyskytnout v syrovém mléce i nebezpečné patogeny jako Salmonella, E.
coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens. Z těchto důvodů je nutné mléko pro výrobu
sýrů pasterovat.
Častým výrobkem na kozích farmách jsou čerstvé sýry. Do skupiny čerstvých měkkých sýrů,
řadíme sýry, jejichž výroba je ukončena mléčnou fermentací a vysolením. Vyrobené sýry mají
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měkkou konzistenci (GRIEGER, 1990). Kromě mléčné fermentace nenastávají u tohoto typu sýrů
žádné podstatné změny bílkovin, jak uvádí CEMPÍRKOVÁ et al. (1997). Pro výrobu čerstvých sýrů
jsou, podle GÖRNERA et VALÍKA (2004), vhodné mezofilní homo- nebo heterofermentativní
bakterie mléčného kysání produkující kromě kyseliny mléčné i látky aromatické, především
diacetyl. Jde zejména o

Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris,

selektované na tvorbu kyseliny mléčné s minimální tvorbou CO2, Leuconostoc mesenteroides ssp.
cremoris a Leuconostoc mesenteroides ssp. dextranicum.

TEPLÝ (1984) nedoporučuje jako

součást zákysové kultury Lactococcus lactis ssp. diacetylactis z důvodu intenzivní tvorby CO2,
která se může projevit dírkovitou konzistencí sýrů. U farmářsky vyráběných sýrů se může projevit
řada vad způsobených činností kontaminujících mikroorganismů, které se do mléka dostávají jako
sekundární kontaminace v průběhu výroby sýrů, nebo mohou pocházet z nedostatečně
pasterovaného mléka.
Mezi významné skupiny mikroorganismů mající vliv na kvalitu sýrů patří psychrotrofní
mikroorganismy. Nejčastěji izolovaným rodem psychrotrofních mikroorganismů z mléka je r.
Pseudomonas, potom r. Flavobacterium a r. Alcaligenes (BURDOVÁ, 1998), méně z čeledi
Enterobacteriaceae, rody Escherichia, Enterobacter, Proteus, Aeromonas. Výjimečně jsou
izolovány kmeny grampozitivních rodů, například sporotvorného druhu Bacillus subtilis (GÖRNER
et VALÍK, 2004). Mnohé psychrotrofní bakterie produkují extracelulární enzymy, které degradují
bílkoviny a lipidy mléka. Vady způsobené proteasami jsou méně časté jak vady způsobené
lipasami. Souvisí to s tím, že proteasy mají tendenci přecházet do syrovátky, zatímco lipasy
zůstávají zachycené v sýřenině (DUCKOVÁ et ČANIGOVÁ, 2004). Tyto mikroorganismy
jsou ubikvitárně rozšířeny, zdrojem kontaminace mléka může být, jak uvádí BURDOVÁ (1998),
voda, půda, vzduch, rostliny, zvířata a člověk.
Jako koliformní označujeme bakterie rodů Escherichia, Enterobacter, Citrobacter a Klebsiella,
patřící do čeledi Enterobacteriaceae. V mléce jsou koliformní bakterie spolehlivým indikátorem
primární a sekundární kontaminace. Bakterie Enterobacter aerogenes a Escherichia coli způsobují
vadu časné duření sýrů u sýrů s nízko dohřívanou sýřeninou. Kromě toho se koliformní bakterie
mohou podílet na tvorbě biogenních aminů.
Kromě definovaných mezofilních zákysových kultur se při výrobě sýrů uplatňují i kultury
nedefinované získané přímo z vlastního mléka, nebo předešlé výroby sýrů. Enterokoky přítomné
v sýrech se významně podílí na tvorbě aromatu a chuti sýrů. Nezákysové bakterie mléčného kvašení
(NSLAB) jsou skupinou tvořenou především mezofilními laktobacily (Lactobacillus casei, L.
rhamnosus, L. paracesei, L. plantarum, L. curvatus) a pediokoky (P. acidilactici, P. pentosaceus).
Možným zdrojem NSLAB v sýru je syrové mléko, voda, ingredience k výrobě sýra, personál,
výrobní zařízení a vzduch mlékárny (CROW et al., 2001). Dále to může být i mikroflóra přežívající
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pasteraci, postpasterační kontaminace vzdušnými mikroorganismy nebo nedostačující hygienickosanitační režim výroby (MADKOR et al., 2000). Enterokoky podle GREIFOVÉ et al. (2003)
představují velkou část autochtonních bakterií spojených se savčím gastrointestinálním traktem,
často se ale vyskytují také v půdě, vodě a na rostlinách. Přítomnost enterokoků v mléčných
výrobcích je označována jako indikace nedostatečných sanitačních podmínek v průběhu získávání a
zpracování mléka. Rozhodující kontaminace mléka enterokoky pochází, jak uvádějí GREIFOVÁ et
al. (2003) z dojícího zařízení a rostlinného krmiva. V sýrech se enterokoky mohou podílet na tvorbě
biogenních aminů.
Hlavní příčinou výskytu kontaminujících kvasinek a jiných mikroorganismů na povrchu sýrů je
nadměrná vlhkost jejich povrchu. Tento případ může nastat z více příčin. Při zrání sýrů probíhá
proteolýza bílkovin, přičemž se může ze sýra uvolňovat voda původní bílkoviny. Z teplotních příčin
může u sýrů docházet k "pocení". Vlhkost na jejich povrchu stoupá, netvoří ji jen voda, ale
obsahuje řadu živin pro mikroorganismy jako kyselinu mléčnou, rozpustné peptidy, aminokyseliny,
minerální látky. Když se tyto látky nahromadí mezi povrchem sýra a jeho obalovým materiálem
vzniká ideální prostředí pro růst kontaminujících mikroorganismů, mezi jinými i pro kvasinky
(JOHNSON, 2001; GÖRNER et VALÍK, 2004). GÖRNER et VALÍK (2004) uvádí jako významný
zdroj kontaminujících kvasinek solné lázně. Nejčastěji bývají izolované Candida spp., Yarovia
lipolytica, Kluyveromyces marxianus, Geotrichum candidum, Debaryomyces hansenii a Pichia spp.
(FLEET, 1990; HOCKING et FAEDO, 1992; ROHM et al., 1992; FERNANDES, 2009). Plísně
inklinují k růstu na sýrech, kde existují vzduchové kapsy mezi obalovým materiálem a sýrem
(HOCKING et FAEDO, 1992). Penicillium uvádí jako dominantní plíseň izolovanou ze sýrů i
JOHNSON (2001), přesto, že podle něj v ovzduší sýráren dominuje Aspergillus.
Cílem práce bylo stanovit významné skupiny mikroorganismů u vybraných sýrů.

METODIKA
Pro mikrobiologické analýzy byly použity vždy dva čerstvé sýry z faremního chovu. Ve vzorcích
byly standardními metodami stanovovány tyto skupiny mikroorganismů: celkový počet
mikroorganismů (CPM) na PCA with skimmed milk (Biokar Diagnostics, France) při 30 °C
za 72 h. Bakterie mléčného kysání (BMK) na MRS agaru (Biokar Diagnostics, France) při 37 °C za
72 h. Koliformní bakterie (Koli) na VRBL (Biokar Diagnostics, France) při 37 °C za 24 h.
Psychrotrofní mikroorganismy na PCA with skimmed milk (Biokar Diagnostics, France) při 6 °C za
10 dní. Enterokoky na COMPASS ENTEROCOCCUS AGAR (Biokar Diagnostics, France)
při 44 °C za 24 h. Počty kvasinek a plísní na Chloramphenicol Glucose Agar (Biokar Diagnostics,
France) při 25 °C za 120 h. Pro mikrobiologickou analýzu sýrů byla navážka spolu s fyziologickým
roztokem homogenizována 1 min. na homogenizátoru typu STOMACHER. Následně byla
137

připravena řada desetinného ředění. 1 ml příslušného ředění byl pak inokulován do sterilních
Petriho misek a zalit příslušnou živnou půdou. Po ukončení kultivace byly na jednotlivých Petriho
miskách odečteny narostlé kolonie a výsledek vyjádřen v KTJ/g.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V tabulce č. 1 jsou uvedeny výsledky mikrobiologických analýz čerstvých kozích sýrů. Jde o
průměrné počty z analýz vždy dvou sýrů v průběhu laktace v letech 2008 - 2011. Z výsledků
mikrobiologických analýz je patrné, že celkový počet mikroorganismů se u sýrů pohyboval řádově
v rozmezí 108 – 109 KTJ/g. Celkové počty mikroorganismů byly po celé sledované období velmi
podobné. V počtech této skupiny nelze spatřovat pouze indikaci nízké úrovně hygieny při výrobě
sýrů, ale promítají se zde bakterie mléčného kysání, jejichž počty se pohybovaly v rozmezí od
několika desítek do 108 KTJ/g. Tato skupina byla stanovena, jako mezofilní bakterie mléčného
kysání, při 37 °C. Stanovení tedy nepostihuje celé spektrum této skupiny, která se vyznačuje
rozdílnými nároky na kultivaci. Nejnižší počty byly zjištěny v roce 2008. V letech 2010 a 2011 se
počty bakterií mléčného kysání pohybovaly v rozmezí 107- 108 KTJ/g a výrazně se tak promítaly do
celkového počtu mikroorganismů. Tyto bakterie jsou z technologického hlediska nejdůležitější
skupinou mikroorganismů.
U všech sýrů byl zjištěn výskyt koliformních bakterií. Jejich počty se pohybovaly v rozmezí od 102
– 104 KTJ/g. ČSN 56 9609 udává pro čerstvé sýry limit 5 x 102 resp. 2 x 103 KTJ/g. Výskyt těchto
bakterií za předpokladu správně provedené pasterace mléka ukazuje na sníženou úroveň hygieny při
výrobě sýrů. Tyto bakterie jsou příčinou vad čerstvých sýrů, jsou ale také producenty biogenních
aminů a některé mohou být rovněž patogenní pro člověka.
Počty psychrotrofních mikroorganismů se pohybovaly v průběhu celého sledovaného období od
meze detekovatelnosti v roce 2008 až po 4,7 x 105 KTJ/g v roce 2010. Psychrotrofní
mikroorganismy indikují rovněž možnost sekundární kontaminace při výrobě sýrů. Mohou být
příčinou různých vad a kažení sýrů, jak uvádí FERNANDES (2009).
Tab. 1: Počty mikroorganismů v kozích sýrech během laktace v jednotlivých letech sledování
CPM

BMK

květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
květen
červen

2008
ns
ns
2.4 x 108
ns
9.1 x 108
6.0 x 108
1,1 x 109
ns
ns

2009
3.4 x 108
5.0 x 108
1.5 x 108
1.8 x 108
2.8 x 108
ns
9.0 x 108
1.1 x 103
1.7 x 106
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2010
2.5 x 108
1.3 x 108
5.1 x 108
3.1 x 108
ns
3.9 x 108
4.7 x 108
3.4 x 107
2.8 x 107

2011
3.8 x 108
3.0 x 108
2.1 x 108
ns
ns
1.9 x 108
ns
2.1 x 106
2.4 x 107

Koli

Enterokoky

Psychrotrofní m.

Mikromycety

červenec
srpen
září
říjen
listopad
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen

2.0 x 105
ns
6.4 x 102
1.5 x 103
50
ns
ns
1.1 x 104
ns
26
55
1.1 x 103
ns
ns
ns
ns
0
ns
4.3 x 103
ns
ns
7.8 x 102
ns
21
0
0
ns
ns
1.7 x 103
ns
ns
2.2 x 102

7.2 x 105
4.1 x 107
1.2 x 105
ns
2.8 x 108
1.1 x 103
3.4 x 104
2.6 x 102
7.0 x 102
4.1 x 103
ns
1.5 x 104
‹100
‹100
‹100
‹100
‹100
ns
18
4.8 x 102
2.1 x 104
6.4 x 104
9.5 x 104
1.7 x 104
ns
3.3 x 104
5
5
‹10
‹10
8.5 x 102
ns

1.2 x 108
3.3 x 107
ns
1.6 x 108
8.9 x 107
1.7 x 104
6.2 x 103
1.3 x 104
8.8 x 103
ns
1.8 x 102
5.9 x 104
5.9 x 102
1.4 x 103
20
25
ns
3.3 x 102
6.8 x 103
2.0 x 104
4.8 x 103
4.5 x 104
1.2 x 105
ns
4.7 x 105
8.8 x 103
38
‹10
44
19
ns
5

7.6 x 107
ns
ns
2.0 x 107
ns
8.5 x 102
1.7 x 104
1.5 x 104
ns
ns
3.1 x 103
ns
0
5
2.9 x 103
ns
ns
0
ns
2.3 x 103
3.6 x 103
1.9 x 103
ns
ns
4.6 x 105
ns
0
19
8
ns
ns
16

listopad
64
10
2.9 x 102
ns
CPM – celkový počet mikroorganismů, BMK – bakterie mléčného kysání, Koli – koliformní bakterie,
ns – nestanovováno

Enterokoky v potravinářské mikrobiologii na první pohled působí protichůdně. Ve fermentovaných
potravinách mají probiotické vlastnosti, jsou schopny tvořit bakteriociny a jsou potřebné při zrání
sýrů (GREIFOVÁ et al., 2003). Přítomnost enterokoků v mléčných výrobcích je však také
označována jako indikace nedostatečných sanitačních podmínek v průběhu získávání a zpracování
mléka. Počty enterokoků v analyzovaných sýrech dosahovaly relativně nízkých počtů a to
maximálně 6,8 x 103 KTJ/g v roce 2010. V sýrech se enterokoky mohou podílet na tvorbě
biogenních aminů. U enterokoků izolovaných z těchto sýrů byla prokázána schopnost
dekarboxylovat aminokyseliny arginin a tyrosin (PŘICHYSTALOVÁ et al., 2011).
V průběhu výroby sýrů může docházet ke kontaminaci kvasinkami a plísněmi, v našem případě jsou
tyto mikroorganismy uvedeny společně jako počet mikromycet. Tato skupina mikroorganismů se
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v sýrech rovněž vyskytovala, jejich počty však byly nízké (max. 1,7 x 103 KTJ/g), přičemž
kvasinky dominovaly nad plísněmi. Počty mikromycet však mohou u sýrů dosáhnout i značně
vysokých hodnot řádově až 107 KTJ/g (KALHOTKA et al., 2009). Právě kvasinky se mohou, jak
uvádí GÖRNER et VALÍK (2004), významně pomnožovat i na povrchu balených sýrů. Podle
FERNANDES (2009) mohou kvasinky způsobit znehodnocení sýrů během skladování, produkcí
plynu, vůní a pachů. Při porušení obalu pak může docházet i k rozvoji plísní, nejčastěji rodu
Penicillium a Aspergillus, který jak uvádí JOHNSON (2001) dominuje ovzduší sýráren. Častým
kontaminantem sýrů bývá Geotrichum, protože se nachází běžně v syrovém mléce, tvoří, jak uvádí
HUDECOVÁ et al., (2008), přirozenou mikroflóru čerstvých sýrů z kozího mléka. V sýrech
z pasterovaného mléka je jejím nejpravděpodobnějším zdrojem kontaminace z prostředí.
Geotrichum se však u analyzovaných sýrů vyskytlo jen sporadicky. Na sýrech nebyly patrné žádné
nárůsty kolonií plísní.
Klíčková slava: mikroorganismy, kozí mléko, sýr

ZÁVĚR
Mikrobiologická analýza prokázala u sýrů vyšší počty nežádoucích koliformních bakterií. Také
počty psychrotrofních mikroorganismů byly relativně vysoké. To svědčí o nižší úrovni hygieny při
výrobě sýrů na farmě. Přítomná kontaminující mikroflóra může být příčinou vzniku vad a kažení
sýrů při jejich delším skladování. Některé mikroorganismy se mohou podílet také na produkci
nežádoucích biogenních aminů. S výjimkou roku 2008 si sýry ve zbývajících letech sledování
podržely v podstatě stejnou mikrobiologickou kvalitu. Závěrem lze říci, že je potřeba věnovat
maximální péči zabezpečení hygieny při získávání mléka i při samotné výrobě sýrů.
PODĚKOVÁNÍ
Projekt vznikl s podporou projektu MŠMT 2B08069 Národní program výzkumu - NPV II, program
2B - ZDRAVÝ A KVALITNÍ ŽIVOT - Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry
a tvorbou biogenních aminů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezávadnosti
sýrů na spotřebitelském trhu.

SOUHRN
Sýry patří k nejvýznamnějším skupinám fermentovaných potravin. Častým výrobkem na kozích
farmách jsou čerstvé sýry. Do skupiny čerstvých měkkých sýrů, řadíme sýry, jejichž výroba je
ukončena mléčnou fermentací a vysolením. U farmářsky vyráběných sýrů se může projevit řada vad
způsobených činností kontaminujících mikroorganismů, které se do mléka dostávají jako
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sekundární kontaminace v průběhu výroby sýrů, nebo mohou pocházet z nedostatečně
pasterovaného mléka. Ve vzorcích byly standardními metodami stanovovány tyto skupiny
mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů, bakterie mléčného kysání, koliformní bakterie,
psychrotrofní mikroorganismy, enterokoky, kvasinky a plísně. Mikrobiologická analýza prokázala u
sýrů vyšší počty nežádoucích koliformních bakterií řádově až 104 KTJ/g. Také počty
psychrotrofních mikroorganismů byly relativně vysoké až 4,7 x 105 KTJ/g. To svědčí o nižší úrovni
hygieny při výrobě sýrů na farmě. Přítomná kontaminující mikroflóra může být příčinou vzniku vad
a kažení sýrů při jejich delším skladování. Některé mikroorganismy se mohou podílet také na
produkci nežádoucích biogenních aminů. S výjimkou roku 2008 si sýry ve zbývajících letech
sledování podržely v podstatě stejnou mikrobiologickou kvalitu.
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Abstract
Supply and demand of goat products especially cheeses is continually increasing. There is evolved a
large amount of goat farms in the Czech Republic, which use the most natural way for breeding of
goats, in conventional farms as well as in organic farms. The aim of this work was monitoring and
comparision of representative sensory characteristics of fresh goat cheese from two different farms
during lactation period in 2008, 2009 and 2010. Samples were evaluated by a group of professional
evaluators, whose evaluated descriptors according to the form and checker a type of defects of
appearance, flavour and taste. This article only summarizes comparison of sensory aspects and
points out the relationship with various microorganisms. There are some differences in the sensory
profile of fresh cheese. In general, cheeses from conventional farm were evaluated better than
cheese from organic farm.
Key words: fresh goat cheeses, taste and flavour, sensory evaulation
ÚVOD
Kozy jsou chovány prakticky po celém světě. Díky svým přednostem si opětovně výrobky z kozího
mléka našly cestu na náš stůl velmi snadno a staly se novodobým hitem. Jsou lehce stravitelné,
netučné, s nízkou hladinou cholesterolu a vynikají nezaměnitelnou chutí. Část konzumentů je
alergická na kasein kravského mléka a pro některé z nich může být řešením konzum mléčných
výrobků z kozího mléka.
MATERIÁL A METODY
Pro hodnocení byly použity vzorky čerstvých kozích sýrů, které poskytla farma dojných a
kašmírských koz z konvenčního zemědělství (farma A) a ekologická farma (farma B). Farmy
poskytovaly vždy dva vzorky čerstvých sýrů, které byly vyrobeny ve stejný den a hodnoceny vždy
den po odběru. Senzorické hodnocení kozích čerstvých sýrů se provádělo po vytemperování sýrů na
teplotu 14 – 16 °C.
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Pro senzorické hodnocení byl použit dotazník, který byl rozdělený na 3 části. První část
představovala hodnocení celkové příjemnosti vzhledu, ve druhé části se hodnotitelé zaměřili na
hodnocení celkové příjemnosti vůně a nakonec hodnocení celkové příjemnosti chuti. Byl posuzován
jak vzhled celého kozího sýru, tak i sýr v nákroji. U deskriptoru „cizí chuť“ byl poskytnut prostor
k bližší specifikaci této chuti (např. mýdlovitá, po kvasinkách, zatuchlá aj.). Samostatně se také
posuzovala intenzita chuti po kozině. Jednotlivé deskriptory byly zapisovány do 100 mm
nestrukturovaná stupnice s popisem krajních hodnot. Senzorickou analýzu prováděla skupina 8
odborných hodnotitelů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Celková příjemnost vzhledu vzorků sýrů byla hodnocena spíše průměrně. Graf 1 znázorňuje
výsledky všech vzorků současně, tedy dvou vzorků čerstvých sýrů z konvenční farmy A, a dvou
vzorků čerstvých sýrů z ekologické farmy B. Jak je patrné z tabulky statistických hodnot (tab. 1),
vzorky z ekologické farmy B byly v celkovém vzhledu hodnoceny mírně podprůměrně.
Nejhorší senzorické hodnocení měly vzorky čerstvých sýrů u farmy A v červenci a to ve všech třech
letech sledovaného období. Naopak nejlepší senzorické hodnocení farmy A je patrné ke konci
laktace v roce 2008 a 2010. Nejméně bodů za celkový vzhled měly čerstvé sýry z farmy B v září
2010 a nejvíce potom vzorky z konce laktace v roce 2010.
Mimo celkové příjemnosti se hodnotily také případné vady vzhledu sýru. Vady vzhledu nebyly
nijak závažné, většinou se jednalo o vady barvy, nejčastěji v šedých odstínech a vady konzistence,
kdy u farmy B byla často konzistence mazlavá. Našedlá barva sýrů z konvenční farmy mohla být
způsobena vyšším obsahem železa, což např. u tvarůžkářského tvarohu způsobuje černání výrobků
již při koncentraci železa 0,0001 % (podle ŠUSTOVÉ, 2005). LAXA 1924 také uvádí, že modrání a
černání sýrů v kůrce a těstě může být způsobeno, je-li sýřenina kontaminována rzí nebo měděnkou
z nečistých nádob, nebo rezavou vodou. Mazlavá konzistence sýra mohla být způsobena špatnými
technologickými postupy při výrobě, příliš chladnými prostory, špatnou čistotou kultury, nebo bylo
použito mléko od nemocných a starých koz (podle FANTOVÉ, 2009). V srpnu roku 2010 byly oba
sýry z ekologické farmy na povrchu sýru oslizlé, což by mohlo souviset s vyšším množstvím
kvasinek (105 KTJ/g) a koliformních bakterií (107 KTJ/g), které prokázal mikrobiologický rozbor.
Kvasinky se často vyskytují na povrchu omývaných sýrů, kyselých sýrů a tvarohů (LAXA, 1924).
Potřebují ke svému životu kyslík, a proto vyhledávají povrch vhodných zdrojů výživných látek.
Kvasinky mohou způsobovat povrchové osliznutí čerstvých sýrů (GŐRNER, VALÍK, 2004).
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Tabulka 1: Statistické charakteristiky hodnocení vzhledu čerstvých kozích sýrů.

Min.
Max.
Průměr
sx
vx

A

B

30
89
53,68
17,51
32,62

13
82
48,18
19,97
41,46

Graf 1: Výsledky hodnocení vzhledu čerstvých kozích sýrů z farmy A a farmy B.

Tabulka 2: Přehled vad vzhledu čerstvých kozích sýrů z farmy A a farmy B.
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Vady vzhledu čerstvých kozích sýrů

Hodnocení vůně všech vzorků čerstvých sýrů je uvedeno v grafu 2. Tabulka 3 uvádí statistické
hodnoty a v tabulce 4 jsou uvedeny vady vůně čerstvých sýrů. Při hodnocení celkové příjemnosti
vůně měla farma A spíše nadprůměrné hodnoty, zatímco farma B ve většině případů skončila
podprůměrem a to zvláště v letních měsících, kdy sýry byly výrazně cítit po kvasinkách.
Maximální hodnocení, kterého vzorky čerstvých sýrů z farmy A dosáhly je nad 80 bodů a to v září
2008, v červnu a v říjnu 2010. Minimální hodnoty měly čerstvé sýry z konvenční farmy v srpnu a
v listopadu 2010. Vzorky z ekologické farmy byly hodnoceny nejlépe v listopadu roku 2010 a
nejhůře v srpnu roku 2010, kdy získaly jen 15 bodů. Obecně byly hodnoceny vyšším počtem bodů
čerstvé sýry ke konci laktace.
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Na celkovou příjemnost neměla příliš vliv vůně po kozím mléce jako spíše vůně cizí, které byly
blíže specifikovány a jsou uvedeny v tabulce 4. Přítomnost cizí vůně u vzorků z konvečního
zemědělství se vyskytovala minimálně, zatímco u vzorků z ekologické farmy B byla cizí vůně
stanovena často a to vůně po kvasinkách. Kvasničná chuť a zápach je častou vadou pro měkké sýry,
což potvrzuje LAXA (1924). Tyto vady způsobují určité druhy kvasinek, které vytvářejí vonné a
zapáchavé látky, nejčastěji bývají izolované kvasinky rodu Candida, Kluyveromyces, Geotrichum
aj.. Významným zdrojem kontaminace kvasinkami mohou být také solné lázně. (GŐRNER,
VALÍK, 2004).
Kvasničná vůně byla znatelná u vzorků ze srpna 2008, června, července a září 2009 a června,
července a srpna 2010. Pomocí mikrobiologických testů bylo stanoveno zvýšené množství kvasinek
u vzorků z ekologického zemědělství v těchto letních měsících.
Byly shledány také další vady vůně jako zatuchlá a umělá, které byly zřejmě způsobeny použitými
obalovými materiály. Sýry stejně jako mléko snadno pohlcují pachy a je potřeba dbát na celkovou
hygienu provozu a použitého materiálu.

Tabulka 3: Statistické charakteristiky hodnocení vůně čerstvých kozích sýrů.

Min.
Max.
průměr
sx
vx (%)

A

B

41
88
63,50
13,66
21,51

15
89
46,39
20,08
43,29

Graf 2: Výsledky hodnocení vůně čerstvých kozích sýrů z farmy A a farmy B.

Tabulka 4: Přehled vad vůně čerstvých kozích sýrů z farmy A a farmy B.
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Vady vůně čerstvých kozích sýrů

Chuť čerstvých kozích sýrů je jemná, smetanově mléčná, mírně nakyslá a mírně slaná. Příchuť
kozinky je nepatrná. Sýr je měkký, vlhký a nemívá vytvořenou kůrku (podle ŠKACHOVÉ, 2011 a
ŠUSTOVÉ 2005). Hodnocení chuti všech vzorků čerstvých sýrů je uvedeno v grafu 3, v tabulce 5
jsou uvedeny statistické hodnoty a v tabulce 6 jsou uvedeny vady chuti čerstvých sýrů. Celková
příjemnost chuti čerstvých kozích sýrů z konvenční farmy A byla nadprůměrná. Nejchutnější
vzorky byly na konci laktace v roce 2008 a po celý rok 2009 získaly vzorky mezi 60 – 70 body.
Nejméně bodů pak získaly vzorky z 11. měsíce roku 2010. Čerstvé sýry z farmy B byly hodnoceny
podprůměrně, v červnu roku 2010 dokonce nebyly shledány jako poživatelné. Nejvíce chutné
vzorky sýrů byly pak překvapivě dodány na konci laktace v roce 2010.
Při hodnocení cizích chutí měli hodnotitelé k dispozici prostor pro bližší specifikaci. U vzorků
z konvenční farmy se nejčastěji vyskytovala chuť příliš slaná. Čerstvé kozí sýry z ekologické farmy
měli nejčastěji vady chuti jako kvasničná, zatuchlá a mýdlovitá. Kvasničná chuť se vyskytovala
hlavně v letních měsících, kdy byly pomocí mikrobiologických rozborů zjištěny vyšší počty
kvasinek (až 107 KTJ/g). Další vady chuti jako zatuchlá, ovocná, hnilobná a hořká jsou zřejmě
způsobeny psychrotrofními mikroorganismy, které mají schopnost produkovat termostabilní lipázy
a protézy, které následně negativně ovlivňují výslednou chuť výrobků. (DUCKOVÁ, 2004).
Z mikrobiologické analýzy jasně vyplývá, že výskyt těchto vad souvisí právě s vyšším množstvím
psychrotrofních bakterií. Podle LAXI (1924) bývá hořknutí sýrů způsobeno také bakteriemi rodu
Micrococcus casei, které mléko sráží a později mu dodává hořkou chuť. Podobnou vlastností se
vyznačují také některé kvasinky. Některé vady chuti mohou souviset také s výskytem enterokoků,
který byl celkově v roce 2009 u vzorků z farmy B vyšší. Tyto mikroorganismy jsou indikátory
fekálního znečistění nebo také nedostatečné sanitace zařízení v technologickém provozu. Všechny
druhy těchto bakterií by měly být zničeny pasterací, což v tomto případě ukazuje na sekundární
kontaminaci.
Tabulka 5: Statistické charakteristiky hodnocení chuti čerstvých kozích sýrů.
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vx (%)
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B

21
84
55,82
19,04
34,11

0
87
37,32
23,48
62,92

Graf 3: Výsledky hodnocení chuti čerstvých kozích sýrů z farmy A a farmy B.

Tabulka 6: Přehled vad chuti čerstvých kozích sýrů z farmy A a farmy B.
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Intenzita chuti po kozině byla hodnocena relativně nízko. U vzorků z farmy A byla „kozina“ silněji
patrná. Typickou chuť kozích sýrů lze relativně snadno omezit dobrou péčí o zvířata a hygienickým
získáváním mléka (DOSTÁLOVÁ, 2004), na druhou stranu určitá přítomnost této chuti je u těchto
sýrů žádoucí.

ZÁVĚR
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Při porovnání senzorických parametrů čerstvých kozích sýrů, byly hodnoceny vzorky z konvečního
zemědělství mnohem lépe než vzorky z ekologického zemědělství což zřejmě souvisí s mikrobiální
kvalitou. Zárukou konstantní kvality finálních výrobků jako jsou kozí čerstvé sýry, je zejména
dodržování úzkostlivé čistoty a dodržování technologických postupů.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MŠMT NPV II 2B08069.
SOUHRN
Cílem práce bylo sledování vybraných senzorických ukazatelů v čerstvých kozích sýrech ze dvou
chovů (konvenčního A a ekologického B) v průběhu laktace v roce 2008, 2009 a 2010 a jejich
vzájemné porovnání. U vzorků byly hodnoceny skupinou odborných hodnotitelů, vzhled,
konzistence, vůně a chuť a dále přítomné vady. Článek shrnuje pouze porovnání senzorických
parametrů a poukazuje na možnou souvislost se zastoupením jednotlivých mikroorganismů. Ze
senzorického profilu čerstvých sýrů vyplývají rozdíly v některých deskriptorech, ale obecně lze
soudit, že sýry z konvenčního zemědělství byly hodnoceny mnohem lépe než sýry z ekologické
farmy.
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MASTNÉ KYSELINY MLIEČNEHO TUKU VO VZŤAHU K PRODUKCII
A KVALITE MLIEKA PRI CELOROČNEJ KŔMNEJ DÁVKE
FATTY ACIDS OF MILK FAT IN RELATION TO PRODUCTION
AND QUALITY OF MILK IN THE YEAR-LONG FEED RATION
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Abstract
Objective of the work is to study relations among lactation stage and qualitative and production
parameters of milk and representation of milk fat fatty acids in dairy cows with stable type of
nutrition by system of round-the-year feeding the mixed feed ration in lowland agricultural area.
We selected herds with stable type of nutrition based on maize silage to study and monitor milk fat
in dairy cows in first lactation. We processed data on their milk efficiency on the basis of milk
recording. We sampled milk from the whole amount of milked milk on individual selected farms at
regular milk recording. Individual milk samples from individual dairy cows (n=100) were analysed
for physiological and biochemical parameters. They were also processed for the analysis of fatty
acids in milk fat by gas chromatography, which was subsequently performed.
The analysis of relations of fatty acids in milk fat to qualitative-production parameters of milk
shows that the correlations of fatty acids with lactation stage and milk composition are quite weak
in dairy cows with stable type of nutrition in form of whole-the-year feeding mixed feed ration in
lowland agricultural area. Changes in milk fat fatty acids contents are caused by the change in the
ratio of de novo and depot fatty acids. Relation of fatty acids to the evaluated parameters lies with
their metabolic origin and neither acid nor group underlies the specific influence of the studied
parameters, by the means of which it would be possible to influence its proportion in milk fat. And
so it is not possible to influence some group or a desirable fatty acid, e.g. CLA, without the
influence on total milk fat.
Keywords: milk, fat, fatty acids, lactation
ÚVOD
Mliečny tuk je z nutričného hľadiska hodnotený negatívne pre prevládajúci obsah nasýtených
mastných kyselín s aterogénnym účinkom, ako aj obsah nežiaducich trans izomérov, ktorý je ale
v porovnaní s inými tukmi, v mliečnom tuku zanedbateľný. Výskyt trans izomérov mastných
kyselín, ktoré sú spájané s výskytom srdcovo cievnych ochorení, je významným faktorom
ovplyvňujúcim účinok tukov na zdravie, pretože podobne ako hypercholestrolemické kyseliny
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nepriaznivo ovplyvňujú pomery HDL a LDL cholesterolu. (Mensink, 2005). Je to však problém
predovšetkým hydrogenovaných tukov. Trans izoméry mononenasýtených mastných kyselín sa
vytvárajú v bachore v priebehu biohydrogenácie. To je ale žiaduci jav umožňujúci vznik reťazcov
esenciálnych mastných kyselín, linolovej a alfa linolénovej a hlavná z nich, kyselina delta 11 trans
C18:1 je prekurzorom konjugovanej kyseliny linolovej CLA, ktorá sa vyskytuje iba v mäse
a mlieku prežúvavcov. Tieto sú prekurzormi biologicky aktívnych látok – hormónov a enzýmov.
Mliečne výrobky sú hlavným zdrojom CLA, ktorá je považovaná za funkčnú zložku potravín s
pozitívnym účinkom na zdravie. Výskyt ostatných trans izomérov mononenasýtených mastných
kyselín MUFA v mliečnom tuku je minimálny, v pomere k ostatným mastným kyselinám na hranici
detegovateľnosti. Príjem mliečneho tuku vo výžive je teda dôležitý pre obsah mastných kyselín
zvyšujúcich jeho biologickú hodnotu. Hlavne nenasýtených mastných kyselín v cis konfiguráciách,
najmä kyseliny olejovej C18:1n6cis, pôsobiacich priaznivo proti kardiovaskulárnym ochoreniam
(Haug, 2007). Pozitívna vlastnosť mliečneho tuku je i jeho priaznivý pomer omega3(n3) a omega6
(n6) mastných kyselín, 1:(1,16-4), Colomb et al. (2004). Preto by hodnotenie významu mliečneho
tuku vo výžive malo byť vykonávané pomocou komplexných štúdií, nielen na základe účinku
jednotlivých typov kyselín, keď sú študované samostatne.
Pre charakterizovanie vzťahov medzi živinami v krmive a zložkami mlieka je potrebné poznať
priebeh biosyntézy mliečneho tuku. Krátkoreťazcové mastné kyseliny do C10 pochádzajú z
biosyntézy v mliečnej žľaze. Stavebným kameňom je kyselina octová, ktorá vzniká pri
fermentačných procesoch v bachore. Vo forme Acetyl-CoA v procese redukčnej kondenzácie
vytvára predlžujúci sa reťazec, čím sa tvoria stále vyššie mastné kyseliny s párnym počtom atómov
uhlíka. Vyššie nasýtené mastné kyseliny od C18 pochádzajú prevažne z krvnej plazmy, kam prešli z
krmiva, alebo z odbúravajúceho sa zásobného tuku dojnice. Mastné kyseliny od C 12 do C16 môžu
byť obojakého pôvodu. Nepárne mastné kyseliny vznikajú predlžovaním propionyl-CoA namiesto
acetyl-CoA. Rozvetvené mastné kyseliny vznikajú predlžovaním reťazca vzniknutého oxidatívnou
deamináciou rozvetvených aminokyselín (valín – kyselina. izoaminovalérová, leucín – kyselina
izoaminokaprónová, izoleucín - kyselina anteizoaminokaprónová). Túto výstavbu môžu uskutočniť
mikroorganizmy v predžalúdkoch pri syntéze mikrobiálneho tuku alebo bunky sekréčneho opitelu
mliečnej žľazy. Nenasýtené mastné kyseliny mliečneho tuku C18:1 a C16:1 môžu pochádzať
z resorpcie z tuku krmiva, avšak viac nenasýtené mastné kyseliny pochádzajú z vlastnej syntézy
mliečnou žľazou, pretože nenasýtené mastné kyseliny z lipidov krmív sú v predžalúdkoch
prežúvavcov hydrogenované. Vyšší organizmus je schopný v molekule zabudovať dvojité väzby
pomocou dehydrogenujúceho enzýmového systému a reakcií rastu reťazca (Melcher 1975, Jenkins
a McGuire 2006, Bauman et al. 2006).
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Vplyv štádia laktácie na zloženie mliečneho tuku zodpovedá metabolickému pôvodu mastných
kyselín, keď kyseliny syntetizované de novo sú na začiatku laktácie nižšie ako v pokročilých
štádiách v dôsledku negatívnej energetickej bilancie, a s ich vzrastom v priebehu laktácie klesajú
mastné kyseliny s dlhším reťazcom. Autori zistili zmeny počas prvej tretiny laktácie, ktoré postupne
do 10 týždňov až prvých 100 dní ustávajú. Počas začiatku laktácie stúpa obsah nižších kyselín
syntetizovaných de novo, a klesá obsah vyšších kyselín z depotného tuku (Garnsworthy et al. 2006).
Komprda et al. 2001 sledovali zastúpenie mastných kyselín v prvej tretine laktácie . Bez ohľadu na
kŕmnu dávku významne stúpal obsah kyseliny myristovej a klesal obsah kyseliny stearovej.
Výsledky štúdia zmien kompozície mastných kyselín (Kirchnerová et al., 1988) ukázali, že počas
prvých 18 týždňov laktácie sa sumárny obsah mastných kyselín C18:0 a C18:1 znížil zo 40 na 30%, a
mastných kyselín C14:0 a C16:0 zvýšil z 35 na 45% z celkového obsahu mastných kyselín, zatiaľ čo
obsah kyseliny linolovej (C18:2) a linolenovej (C18:3) bol relatívne stabilný. Zmeny v zložení
mliečneho tuku počas skorej laktácie súviseli s rôznou intenzitou výživy počas prípravy na laktáciu
v období zasušenia.
Cieľom práce je štúdium vzťahov medzi štádiom laktácie a kvalitatívno produkčnými ukazovateľmi
mlieka a zastúpením mastných kyselín mliečneho tuku u dojníc so stabilným typom výživy
systémom celoročného skrmovania zmiešanej kŕmnej dávky v nížinnej poľnohospodárskej oblasti.
MATERIÁL A METÓDY
Pre štúdium a monitoring mliečneho tuku dojníc sme uskutočnili výber chovov so stabilným typom
výživy systémom celoročného skrmovania zmiešanej kŕmnej dávky založenej na kukuričnej siláži a
zvolili sme dojnice na prvej laktácii. Na základe kontroly úžitkovosti sme spracovali údaje o ich
mliečnej úžitkovosti. Na jednotlivých vybraných farmách sme pri pravidelných kontrolách
úžitkovosti uskutočnili odber vzoriek mlieka z celého pôdoja na stanovenie základných
kvalitatívnych a technologických vlastností a na stanovenie zloženia mastných kyselín mliečneho
tuku. Individuálne vzorky mlieka od jednotlivých dojníc (n=100) odoberané na farmách v nížinnej
poľnohospodárskej oblasti sme vyšetrili na fyziologicko biochemické ukazovatele a spracovali pre
analýzu mastných kyselín mliečneho tuku plynovou chromatografiou, ktorá bola následne
vykonaná.
Analýza mastných kyselín plynovou chromatografiou
Z lyofilizovaných vzoriek mlieka bol mliečny tuk izolovaný extrakciou v petroléteri podľa RöseGottlieba, následne reesterifikovaný metanolovým roztokom KOH a metylestery mastných kyselín
boli

extrahované hexánom.

Metylestery mastných kyselín boli

analyzované plynovou

chromatografiou (prístroj GC Varian 3800, Techtron, USA), s použitím FID detektora na kapilárnej
kolóne Omegawax 530; 30m. Bol použitý nepravidelný teplotný gradient od 40 do 240°C, nástrek a
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detekcia pri 250°C. Prietok dusíka 6 ml/min. Na chromatografickom zázname bolo
identifikovaných 54 mastných kyselín včetne príslušných izomérov pomocou štandardnej
referenčnej vzorky mliečneho tuku a analytických štandardov Supelco, a následne pomocou GCMS
analýzy. Ich zastúpenie bolo vyjadrené relatívne v percentách (%). Skupiny mastných kyselín a ich
označenie, ako aj vypočítané indexy boli vytvorené podľa tradičných štrukturálno-chemických a
nutričných kritérií, v súlade s prácami citovanými v literárnom prehľade.
Analýzy vzoriek mlieka
Stanovenie obsahu tuku, bielkovín, a laktózy – infračervený analyzátor Milkoscan FT 120 fi FOSS
Electric s detektorom DID (diode array = diódové pole v celom infračervenom spektre) podľa ISO
9622: 1999 Whole milk – Determination of milk fat, protein and lactose content – Guidance on the
operation of mid-infrared instruments.
Stanovenie počtu somatických buniek (PSB) – prístroj Somacount 150 fi Bentley Instruments na
princípe prietokovej cytometrie, podľa STN EN ISO 13366-1: 2008.
Stanovenie teploty tuhnutia mlieka (TTM) – termistorový kryoskopický prístroj Cryostar fi. Funke
Gerber podľa normy ISO 5764: 2002 Milk – Determination of freezing point.
Stanovenie obsahu močoviny – fotokolorimetricky s Ehrlichovym činidlom, vlnová dĺžka 530 nm.
Matematicko-štatistické vyhodnotenie výsledkov
Výsledky analýz boli spracované variačno-štatistickými metódami systémového programu
Statgraphics. Vypočítané boli štatistické charakteristiky: aritmetický priemer x, minimum
a maximum, smerodajná odchýlka Sx, variačný koeficient Vk.. Na zistenie signifikantnosti
odlišnosti bol použitý test zhody dvoch priemerov T-testom typu pre nerovnaké rozptyly. Pre
vyjadrenie vzťahov medzi sledovanými parametrami boli pri lineárnej regresnej analýze vypočítané
koeficienty lineárnej korelácie (r) a testovaná ich štatistická významnosť.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Ak hľadáme možnosti zlepšenia profilu mastných kyselín mliečneho tuku, je potrebné vyhodnotiť
vzájomné vzťahy produkčných ukazovateľov súborov dojníc i kvalitatívnych vlastností mlieka,
ktoré sú zároveň i obrazom ich kondičného stavu, a spektra mastných kyselín.
Zmeny v kvalitatívno produkčných ukazovateľoch a zložení mliečneho tuku pri celoročnej kŕmnej
dávke v nížinnej oblasti počas laktácie nie sú veľmi výrazné. Na grafických znázorneniach vo
vzťahu k počtu dní laktácie (sledovali sme obdobie od 22 do 369 dní laktácie) sa neukazuje
zalomenie, alebo oblúk, zmena priebehu, ktorá by indikovala členenie laktácie na lineárne časti. Na
základe toho sme zisťovali vzťahy medzi sledovanými parametrami pomocou lineárnej regresie za
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celý počet dní laktácie. Súbor dojníc z chovov s celoročnou kŕmnou dávkou má pomerne vysokú
priemernú dennú produkciu mlieka, tuku, a bielkovín ([27,78, 1,03, resp. 0,85] kg/deň) pri nízkej
variabilite (20%). Táto stabilita sa prejavila i na vzťahoch medzi sledovanými parametrami.
Pri pohľade na tabuľky korelačných koeficientov (tabuľka1 a 2) vidíme že tieto sú pomerne nízke.
Hranicu štatistickej významnosti P<0,01 dosiahli koeficienty medzi prchavými mastnými
kyselinami (VFA) a hodnotami nápočtu laktácie keď r<-0,3. Jednotlivé kyseliny C4:0, C6:0, C8:0 a
C10:0 majú tieto koeficienty klesajúce s dĺžkou reťazca. V absolútnej hodnote najvyššie sú pri
kyseline maslovej (C4:0), -0,418 k počtu dní laktácie, -0,342 k množstvu vyprodukovaného mlieka,
-0,322 k množstvu tuku a -0,372 k množstvu bielkovín.
Koeficienty r>0,3, pre hodnoty nápočtu laktácie pozorujeme pri mononenasýtených mastných
kyselinách (MUFASC), 0,467 pre dni, 0,307 pre mlieko, 0,353 pre tuk a 0,340 pre bielkoviny
spôsobené hlavne kyselinou myristovou (C14:1), ktorá má spomedzi všetkých vyhodnotených
kyselín najužší vzťah k výške produkcie za uplynulé obdobie laktácie; 0,597 pre dni, 0,481 pre
mlieko, 0,431 pre tuk a 0,508 pre bielkoviny. S tým súvisí i, oproti iným indexom desaturácie
výnimočný, vzťah desC14 (0,545 dni, 0,474 mlieko, 0,330 tuk, 0,488 bielkoviny) k nápočtovým
ukazovateľom. C14:1 má i vysoký korelačný koeficient k obsahu bielkovín v mlieku r=0,409.
Obsahovo najvýznamnejšie mastné kyseliny C12:0, C14:0, C16:0, C18:0, C18:1n9, ktoré majú
podiel v mliečnom tuku vyšší ako 5%, a spoločne zastupujú asi 75% mliečneho tuku, nejavia
významné vzťahy ako k nápočtovým, tak k denným produkčným ukazovateľom a k obsahu zložiek
v mlieku. S výnimkou C16:0, kyseliny palmitovej (30,93+-4,81%v mliečnom tuku), ktorá má
záporný vzťah k dennej produkcii mlieka (-0,404), a bielkovín (-0,345). Táto kyselina má kladný
vzťah k obsahu tuku v mlieku (0,444) a záporný k obsahu laktózy v mlieku (-0,311), čo sa prejavilo
i na vzťahu nasýtených mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca (SAFAMC) k obsahu tuku
(r=0,446) a laktózy (r=-0,306) v mlieku. Vzťah k laktóze sa dokonca preniesol i do vzťahu TTM
(r=-0,274), ku ktorému má laktóza pozitívny vzťah. Táto strednereťazcová mastná kyselina, ktorá s
priebehom laktácie nezvykne výrazne meniť svoj obsah v mliečnom tuku, čo sa ukázalo i pri nižšej
úžitkovosti, kde pri iných kyselinách dochádzalo k výraznejším zmenám, ukázala, že medzi
mastnými kyselinami má podobnú funkciu, ako laktóza medzi zložkami mlieka, že pri vyššej
produkcii sa vyčerpáva jej produkčná kapacita, ktorá je určujúca pre množstvo mlieka. Vzťahmi
koncentrácie zdravotne významných mastných kyselín ku zložkám mlieka sa zaoberali Hanuš et al.
(2010). Vo svojej práci nezaznamenali významné vzťahy medzi najvýznamnejšou nasýtenou
mastnou kyselinou palmitovou C16:0 a zložkami mlieka.
CLA a izoméry C16:1 a C18:1 majú negatívnu koreláciu s dennou produkciou tuku (pre CLA 0,407) a s obsahom tuku v mlieku (pre CLA -0,269) a indexomF/P (pre CLA -0,420). Pre C18:1 0,553 k tuku v g/100g, a -0,528 k indexu F/P. Týmto naznačujú, že sú iného pôvodu ako ostatné
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vyššie nenasýtené MK, ktoré sa resorbujú z krvi dojnice, teda že pravdepodobne sú syntetizované
de novo v sekrečnom epiteli, a pri zvyšovaní obsahu tuku v mlieku ich podiel klesá. Obsah CLA v
mliečnom tuku sa zvyšuje počas laktácie, najužšie v spojitosti s narastajúcou celkovou produkciou
mlieka, r=0,427 a bielkovín r=0,415. Biosyntéza CLA sa zvyšuje napriek postupnému vyčerpaniu
telesných tukových zásob. Hanuš et al. (2010) pozorovali štatisticky významné vzťahy podielu
CLA v mliečnom tuku k obsahu tuku (r=0,379; P<0,01) a k obsahu laktózy (r=-0,542; P<0,001).
Podstatnú úlohu v týchto vzťahoch zrejme zohráva celková produkcia tuku a laktózy.
Obsah kyselín n6 (prevažne C18:2n6LA) popri miernom stúpaní v spojitosti s nápočtom laktácie a
klesaní s rastom dennej produkcie tuku, významne klesá so zvyšovaním obsahu tuku v mlieku (0,403) a výraznejšie s indexom F/P (-0,464; P<0,01). To sa prejavilo i na výraznom klesaní pomeru
n6/n3, hlavne s obsahom tuku (-0,557; P<0,001). Napomohlo tomu i menej výrazné stúpanie
kyselín n3. Výsledkom je zreteľné klesanie obsahu polynenasýtených mastných kyselín (PUFA)
(r=-0,418) a esenciálnych mastných kyselín (EMK) (r=-0,433) pri zvyšovaní dennej produkcie tuku.
Hanuš et al. (2010) pozorovali štatisticky významné vzťahy celkovej sumy polynenasýtených
mastných kyselín k obsahu tuku v mlieku (r=0,321; P<0,05) a k obsahu laktózy v mlieku (r=0,458;
P<0,01). Avšak v rámci tejto skupiny je dôležité vyhodnotiť zvlášť n6 a n3 mastné kyseliny.
Vzťah kyseliny alfa linolénovej (ALA) je s obsahom sušiny kladný (0,411) a s absolútnou hodnotou
TTM (vyjadrenou v -m°C) záporný (-0,357), čo je protichodné, pretože ak sa zvyšuje sušina, mala
by sa teoreticky zvyšovať i TTM. To potvrdzuje zložitosť ukazovateľa TTM, i to že táto teória
nemá jednoznačné potvrdenie vo výsledkoch, a TTM je viac ovplyvnený inými vlastnosťami
mlieka, napr. kyslosťou, ktorá má vplyv na disociáciu solí v mlieku.
PSB, ktorý má v systéme s celoročnou kŕmnou dávkou nízky variačný koeficient, a predpísanú
maximálnu hodnotu do 400.ml-1, ktorá bola počas sledovania dodržaná, nemá v tomto rozsahu
významný vplyv na zastúpenie MK v mliečnom tuku. Podobne i Hanuš et al. (2010) nepozorovali
významné vzťahy medzi PSB a obsahom mastných kyselín v mliečnom tuku.
Obsah močoviny má mierny pozitívny vzťah k obsahu rozvetvených mastných kyselín (BCFA)
(0,245), hlavne k C14:0i (0,227) a C16:0i (0,357), čo je vysvetliteľné pôvodom týchto izokyselín z
deaminovaných reťazcov aminokyselín z bielkovín, ktoré sa spotrebúvajú ako zdroj energie pričom
dochádza k tvorbe močoviny. So zvyšujúcou sa dennou produkciou mlieka majú obe tieto kyseliny
negatívnu koreláciu (-0,324 a -0,448 ), ako aj s rastúcou produkciou mliečnych bielkovín (-0,283, 0,380), čo znamená, že ich obsah je vyšší vtedy, keď je vyšší obsah mliečneho tuku, s ktorým majú
koreláciu pozitívnu (0,464, 0,562). Tiež nepárna C15:1 klesá s dennou produkciou mlieka (-0,475),
i

bielkovín

(-0,384),

čo

súvisí

s
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rovnakým

pôvodom

jej

reťazca.

Tabuľka 1 Koeficienty korelácie medzi ukazovateľmi produkcie a kvality mlieka a skupinami mastných kyselín mliečneho tuku.
Dni
Mlieko Tuk
laktácie kg
kg
D
Nápočet laktácie
SAFASC
SAFAMC
SAFALC
SAFA
VFA
HCHFA
BCFA
MUFASC
MUFAMC
MUFALC
MUFA
PUFA
USFA
SCFA
MCFA
LCFA
desC14
desC16
desC18
n6
n3
n6/n3
AI
EMK

-0,184
0,013
0,003
-0,162
-0,332
0,052
0,206
0,467
0,105
0,087
0,128
0,352
0,162
-0,147
0,022
0,099
0,550
0,177
0,111
0,316
0,146
0,015
-0,023
0,365

-0,203
-0,210
0,161
-0,296
-0,298
-0,158
0,038
0,307
0,049
0,256
0,282
0,284
0,296
-0,176
-0,205
0,259
0,474
0,283
0,113
0,354
-0,039
0,185
-0,148
0,306

-0,073
0,085
-0,017
-0,009
-0,224
0,149
0,127
0,353
-0,024
-0,029
-0,006
0,118
0,009
-0,047
0,082
-0,014
0,330
0,052
-0,013
0,078
0,057
-0,034
0,113
0,122

Bielk.
kg

-0,204
-0,165
0,141
-0,269
-0,316
-0,112
0,073
0,340
0,048
0,224
0,252
0,291
0,269
-0,175
-0,160
0,231
0,488
0,258
0,104
0,328
0,008
0,130
-0,122
0,309

Mlieko Tuk
kg/D
kg/D
Denná produkcia
0,046
-0,416
0,268
-0,183
0,170
-0,382
-0,392
-0,265
-0,170
0,254
0,224
-0,205
0,183
0,027
-0,427
0,240
-0,133
0,132
-0,060
0,017
-0,392
0,353
-0,173
-0,190

0,198
0,050
-0,020
0,217
0,266
0,067
-0,233
-0,243
-0,145
-0,151
-0,179
-0,418
-0,217
0,176
0,037
-0,156
-0,345
-0,128
-0,197
-0,377
-0,201
-0,026
0,174
-0,433

Bielk.
kg/D

0,023
-0,357
0,237
-0,170
0,096
-0,308
-0,333
-0,168
-0,162
0,227
0,205
-0,165
0,170
0,011
-0,368
0,216
-0,059
0,125
-0,045
0,006
-0,317
0,272
-0,138
-0,156

F/P
index

0,122
0,376
-0,096
0,370
0,188
0,316
0,038
-0,364
-0,077
-0,334
-0,367
-0,243
-0,370
0,094
0,367
-0,295
-0,548
-0,292
-0,286
-0,464
0,231
-0,446
0,251
-0,277

Tuk
Bielk.
g/100g
Zloženie mlieka
0,041
0,446
-0,128
0,337
0,014
0,408
0,137
-0,151
-0,050
-0,336
-0,352
-0,087
-0,337
0,030
0,439
-0,290
-0,340
-0,270
-0,225
-0,403
0,391
-0,557
0,268
-0,127

-0,167
0,170
-0,052
-0,044
-0,323
0,192
0,185
0,330
0,063
-0,016
0,011
0,278
0,044
-0,140
0,174
0,000
0,337
0,037
0,086
0,065
0,342
-0,281
0,039
0,262

Laktóza PSB
TTM
*103/ml -m°C
Kvalita mlieka
-0,121
-0,306
0,230
-0,269
-0,057
-0,316
0,112
-0,119
0,141
0,277
0,281
0,068
0,269
-0,125
-0,292
0,273
0,080
0,257
0,076
0,247
-0,198
0,273
-0,306
0,090

0,167
0,046
-0,124
0,148
0,173
0,081
0,083
-0,012
-0,023
-0,136
-0,140
-0,154
-0,148
0,161
0,043
-0,149
-0,139
-0,069
-0,028
-0,168
-0,048
0,003
0,141
-0,154

0,092
-0,269
0,027
-0,111
0,098
-0,189
0,191
-0,057
0,038
0,148
0,148
-0,211
0,111
0,085
-0,264
0,096
-0,084
0,177
0,191
-0,039
-0,336
0,249
-0,120
-0,208

Močovina
mg/l
-0,009
-0,148
-0,048
-0,139
0,018
-0,135
0,245
-0,160
0,121
0,169
0,167
-0,127
0,139
-0,020
-0,137
0,098
-0,146
0,197
0,317
-0,149
-0,092
-0,018
-0,162
-0,138

Legenda: SAFASC-Saturated fatty acids (FA) with short chain, SAFAMC-Saturated FA with middle long chain, SAFALC-Saturated FA with long chain, SAFA-Saturated FA ,
VFA- Volatile FA, HCHFA-Hypercholesterolaemic FA, BCFA Branched chain FA, MUFASC-Monounsaturated FA with short chain, MUFAMC-Monounsaturated FA with middle
long chain, MUFALC-Monounsaturated FA with long chain, MUFA-Monounsaturated FA, PUFA-Polyunsaturated FA, USFA-Unsaturated FA, SCFA-Short chain FA, MCFAMiddle chain FA, LCFA-Long chain FA, des-desaturase, AI-Atherogenic index, EMK-Essential FA
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Tabuľka 2 Koeficienty korelácie medzi ukazovateľmi produkcie a kvality mlieka a zastúpením mastných kyselín mliečneho tuku.

C4:0
C6:0
C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C15:0
C16:0
C17:0
C18:0
C20:0
C14:0i
C15:0ai
C16:0i
C17:0i
C14:1
C15:1
C16:1n7cis POA
C16:1
C17:1n7cis
C18:1n9cis OA
C18:1
C20:1n9cis
C18:2n6cis LA
C18:3n3cisALA
C18:2 9,11 CLA
C20:4n6cis ETA
C20:4n3cis
C20:5n3cisEPA

Dni
laktácie
D
-0,418
-0,353
-0,288
-0,197
-0,020
0,196
0,144
0,013
-0,176
-0,008
0,301
-0,165
0,254
0,068
0,053
0,597
0,094
0,158
0,157
-0,277
0,077
0,143
0,355
0,321
0,167
0,394
0,026
0,104
0,029

Mlieko Tuk
kg
kg
Nápočet laktácie
-0,342 -0,322
-0,318 -0,259
-0,280 -0,184
-0,199 -0,084
-0,084
0,069
0,109
0,278
0,026
0,124
-0,205
0,090
-0,310 -0,242
0,153
-0,026
0,253
0,330
-0,315 -0,035
0,097
0,200
-0,146
0,075
0,140
-0,068
0,480
0,431
-0,148
0,088
0,100
0,079
0,095
-0,064
-0,259 -0,322
0,249
-0,030
0,272
-0,056
0,411
0,319
0,091
0,373
-0,013
0,057
0,179
0,427
-0,069 -0,071
-0,030
0,139
-0,110
0,064

Bielk.
kg
-0,372
-0,341
-0,293
-0,202
-0,068
0,141
0,043
-0,161
-0,291
0,132
0,343
-0,270
0,120
-0,095
0,119
0,508
-0,091
0,107
0,085
-0,274
0,218
0,229
0,421
0,345
0,029
0,415
-0,068
0,028
-0,060

Mlieko Tuk
kg/D
kg/D
Denná produkcia
0,260
0,287
0,178
0,258
0,113
0,242
0,074
0,218
-0,066
0,120
-0,179
-0,009
-0,208
-0,134
0,057
-0,404
-0,298
-0,114
0,277
-0,012
0,004
-0,164
0,117
-0,324
-0,190
-0,309
-0,049
-0,448
0,101
-0,170
-0,213
-0,325
-0,064
-0,475
-0,170
-0,097
-0,152
-0,301
-0,008
0,053
0,259
-0,134
0,193
-0,298
0,009
-0,159
0,045
-0,358
-0,236
-0,386
-0,034
-0,407
-0,226
-0,203
-0,225
0,067
-0,283
0,021

Bielk.
kg/D
0,152
0,088
0,054
0,051
-0,034
-0,090
-0,176
-0,345
-0,314
0,242
0,062
-0,283
-0,257
-0,379
0,074
-0,105
-0,384
-0,139
-0,163
-0,070
0,235
0,137
0,087
0,034
-0,319
-0,007
-0,233
-0,115
-0,202
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F/P
index
0,180
0,185
0,198
0,162
0,089
-0,024
-0,323
0,374
0,097
-0,097
-0,107
0,477
-0,162
0,474
-0,303
-0,529
0,366
-0,044
-0,280
0,165
-0,313
-0,528
-0,211
-0,474
0,196
-0,419
-0,085
0,270
0,322

Tuk
Bielk. Laktóza
g/100g
Zloženie mlieka
-0,043 -0,401
-0,028
-0,010 -0,363
-0,055
0,047
-0,282
-0,068
0,068
-0,182
-0,072
0,103
0,006
-0,120
0,116
0,228
-0,175
-0,212
0,120
-0,242
0,170
0,444
-0,311
0,069
-0,039
-0,113
-0,138 -0,069
0,239
0,070
0,323
-0,033
0,037
-0,039
0,464
-0,050
0,147
-0,018
0,243
-0,063
0,563
-0,350 -0,103
0,348
-0,275
-0,021
0,409
-0,155
0,511
0,328
0,026
0,147
0,074
-0,269 -0,006
0,241
0,027
-0,221
0,101
0,271
-0,314 -0,010
-0,553 -0,111
0,319
-0,065
0,261
0,151
0,062
0,259
-0,417
-0,185
0,351
0,327
-0,269
0,248
0,136
-0,062
0,002
0,069
-0,233
0,443
0,387
-0,251
0,462
0,318

PSB
TTM
*103/ml -m°C
Kvalita mlieka
0,107
0,093
0,161
0,072
0,189
0,100
0,209
0,104
0,173
0,083
0,056
0,085
-0,053
-0,192
0,045
-0,274
-0,031
-0,190
-0,121
0,035
-0,181
-0,131
0,124
0,087
0,110
0,126
0,127
0,119
-0,090
0,212
-0,113
-0,039
0,097
-0,052
-0,038
0,009
-0,035
0,047
0,073
0,091
-0,131
0,159
-0,169
0,029
-0,151
0,049
-0,165
-0,042
-0,044
-0,357
-0,138
-0,047
-0,091
0,119
-0,057
-0,061
0,028
-0,228

Močovina
mg/l
0,046
-0,005
0,007
0,009
-0,036
-0,001
-0,219
-0,158
-0,030
-0,044
-0,104
0,227
0,025
0,357
0,128
-0,151
0,088
0,108
-0,006
0,214
0,184
-0,008
0,132
-0,154
-0,110
0,021
-0,042
0,061
-0,022

ZÁVER
Rozbor vzťahov mastných kyselín mliečneho tuku ku kvalitatívno produkčným ukazovateľom
mlieka ukazuje, že korelácie mastných kyselín so štádiom laktácie a kvalitatívno
produkčnými ukazovateľmi mlieka u dojníc so stabilným typom výživy systémom
celoročného skrmovania zmiešanej kŕmnej dávky v nížinnej poľnohospodárskej oblasti sú
pomerne slabé. Zmeny v zložení mliečneho tuku sú spôsobované zmenou pomeru de novo
a depotných mastných kyselín. Vzťah mastných kyselín k hodnoteným ukazovateľom spočíva
v ich metabolickom pôvode a žiadna kyselina alebo skupina nepodlieha špecifickému vplyvu
sledovaných ukazovateľov, ktorým by bolo možné ovplyvňovať jej podiel v mliečnom tuku.
A teda nie je možné ovplyvňovať niektorú skupinu, prípadne žiaducu mastnú kyselinu, napr.
CLA, bez vplyvu na celkový mliečny tuk.
SÚHRN
Cieľom práce je štúdium vzťahov medzi štádiom laktácie a kvalitatívno produkčnými
ukazovateľmi mlieka a zastúpením mastných kyselín mliečneho tuku u dojníc so stabilným
typom výživy systémom celoročného skrmovania zmiešanej kŕmnej dávky v nížinnej
poľnohospodárskej oblasti. Pre štúdium a monitoring mliečneho tuku dojníc sme uskutočnili
výber chovov so stabilným typom výživy založenej na kukuričnej siláži a zvolili sme dojnice
na prvej laktácii. Na základe kontroly úžitkovosti sme spracovali údaje o ich mliečnej
úžitkovosti. Na jednotlivých vybraných farmách sme pri pravidelných kontrolách úžitkovosti
uskutočnili odber vzoriek mlieka z celého pôdoja. Individuálne vzorky mlieka od jednotlivých
dojníc (n=100) sme vyšetrili na fyziologicko biochemické ukazovatele a spracovali pre
analýzu mastných kyselín mliečneho tuku plynovou chromatografiou, ktorá bola následne
vykonaná.
Rozbor vzťahov mastných kyselín mliečneho tuku ku kvalitatívno produkčným ukazovateľom
mlieka ukazuje, že korelácie mastných kyselín so štádiom laktácie a zložením mlieka u dojníc
so stabilným typom výživy systémom celoročného skrmovania zmiešanej kŕmnej dávky v
nížinnej poľnohospodárskej oblasti sú pomerne slabé. Zmeny v zložení mastných kyselín
mliečneho tuku sú spôsobované zmenou pomeru de novo a depotných mastných kyselín.
Vzťah mastných kyselín k hodnoteným ukazovateľom spočíva v ich metabolickom pôvode
a žiadna kyselina alebo skupina nepodlieha špecifickému vplyvu sledovaných ukazovateľov,
ktorým by bolo možné ovplyvňovať jej podiel v mliečnom tuku. A teda nie je možné
ovplyvňovať niektorú skupinu, prípadne žiaducu mastnú kyselinu, napr. CLA, bez vplyvu na
celkový mliečny tuk.
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HORKOSŤ A OBSAH SAPONÍNOV VO VYBRANÝCH ODRODÁCH QUINOI
BITTERNESS AND CONTENTS OF SAPONINS IN SELECTED
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Abstract
The objective of the study was provide an overwiev of the content of saponins in 17 varieties
of quinoa (Chenopodium quinoa), taken from Gene bank of Slovakia at CVRV, Piešťany. The
bitterness of the quinoa seeds was examined by sensory analysis of water extracts. The
calculated levels of taste dilution factor – TDF (2,29 – 173,14) indicate a significant
variability of bitter taste in selected varieries. The bitter taste of quinoa is one of the factors,
which limits its utilization in the foodstuff. The amount of saponins was in the range of 0,88
g/100g to 4,27 g/100g. No correlation the bitter taste and the amount of saponins was found
(R2 = 0,0405).
Keywords: quinoa, saponins, bitterness, sensory analysis
ÚVOD
V minulosti bola quinoa (Chenopodium quinoa) dôležitou potravinárskou plodinou pre
civilizácie Aztékov, Mayov a Inkov. V súčasnosti je jej produkcia pomerne nízka. Hlavní
výrobcovia a vývozcovia quinoi sú Bolívia a Peru, kde sa pestuje vo výške 3000 až 4000 m
n.m. Pseudocereálii quinoa sa venuje veľa pozornosti hlavne v posledných rokoch. Jednou
z príčin tohto záujmu je excelentný nutričný profil. Okrem toho, že je zaujímavým zdrojom
energie vďaka obsahu škrobu, poskytuje bielkoviny dobrej kvality, vysoký obsah lyzínu,
potravinovú vlákninu a lipidy bohaté na nenasýtené mastné kyseliny (Alvarez-Jubete et al.,
2010). Semená quinoi sú bohaté na minerálne zložky (3,0 %), pričom draslík, vápnik, horčík,
fosfor a železo obsahuje quinoa v oveľa vyššom množstve, ako bežné cereálie. V quinoe je aj
významný obsah bioaktívnych zložiek, ako sú saponíny, fytosteroly, skvalén, polyfenoly.
Analýzou semien quinoi sa zistili 4 flavonolové glykozidy, pričom tri boli s aglykónom
kvercetínom a jeden s aglykónom kampferolom (Hirose et al., 2010). Z fenolových látok
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v quinoe je významný aj obsah fenolových kyselín, ktoré sa vyskytujú v množstve 30,3 až
59,7 mg/100g (Repo –Carrasco-Valencia et al., 2010).

Jedným z faktorov, ktoré limitujú

využívanie quinoi, je jej horká chuť, spôsobená prítomnosťou saponínov. Saponíny quinoi sú
so štruktúrou, ktorú tvorí steroidný alebo triterpénový aglykón a jeden alebo viac cukorných
reťazcov, ktoré sú prítomné v semenách quinoi v značných množstvách. Množstvo saponínov
v rôznych odrodách quinoi je rozdielne a pohybuje sa v rozsahu 0,01 – 4,65 %. Saponíny sú
koncentrované vo vonkajších vrstvách semien a za účelom odhorčenia zrna sa vonkajšie
vrstvy obrusujú, alebo sa semená extrahujú vodou. Tieto úpravy však môžu znížiť obsah
vitamínov a minerálnych látok. Hoci sú saponíny konvenčne považované za antinutričné látky
pre ich schopnosť viazať minerálne látky (napr. železo), súčasné štúdie poukazujú na to, že
saponíny majú antikarcinogénne a cholesterol znižujúce vlastnosti (Alvarez-Jubete et al.a,
2010).
Cieľom práce je poskytnúť prehľad o intenzite horkej chuti, obsahu saponínov a ich korelácii
v jednotlivých odrodách quinoi.
MATERIÁL A METÓDY
Použitý materiál: 16 odrôd quinoi sme získali z Génovej banky SR, z Centra výskumu
rastlinnej výroby (CVRV) v Piešťanoch. Semená quinoi mali rôznu krajinu pôvodu: Peru ARA JUIRA, CCANKOLLA, GRANDE, JUIRA SAJAMA, QUINUA, ROSA JUNIN,
YULAJ QANQOLLA Čile – BAER, FARO, NSL 106 400, NSL 106 401, NSL 106 402
Kanada - TEMUCO Argentína - NSL 106 393 Bolívia - PASAN RALLE Francúzsko –
CARMEN. BIO QUINOU (krajina pôvodu Bolívia) sme zakúpili v obchodnej sieti. Vzorky
semien sa farebne líšili, od bledo žltej až po výrazne červenú, hnedú až čiernu.
Príprava extraktu zo semien quinoi: Vzorku pomletú na jemný prášok (KM-801, Orava,
SVK) sme zmiešali s destilovanou vodou v pomere 1 : 20 (g : ml) a trepali na trepačke (3500,
GFL, GER) 1 h pri 200 min-1. Po centrifugácii 7 min pri 3500 min-1 (T 62,2, Lebzig, GER) a
filtrácii sme hodnotili horkosť extraktu senzorickou analýzou. Dĺžku trepania sme určili
optimalizáciou so zreteľom na intenzitu horkosti extraktov v závislosti od dĺžky extrakcie.
Senzorická analýza extraktov: Horkosť extraktov sme hodnotili zrieďovacou analýzou (Kim
& Lee, 2003). Horkosť sme vyjadrili faktorom zriedenia chuti, ktorý je definovaný ako
riedenie, pri ktorom môžeme zistiť rozdiel medzi zriedenou vzorkou a dvomi porovnávacími
roztokmi v trojuholníkovom teste.
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Stanovenie saponínov: Gravimetrickou metódou, extrakciou saponínov do butanolu (Madl et
al., 2006).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
1. Horká chuť semien rôznych odrôd quinoi
Výsledky senzorickej analýzy, ktorej sa zúčastnilo 7 hodnotiteľov, sú uvedené v Tabuľke 1.
Tabuľka 1 obsahuje faktory zriedenia chuti pre jednotlivé odrody, ktoré sú mierou ich
horkosti.
Tabuľka 1. Faktory zriedenia chuti vodných extraktov quinoi určené siedmymi hodnotiteľmi
X1

Hodnotiteľ

Odroda

Faktor zriedenia chuti
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

ARA JUIRA

16

4

16

32

8

8

16

14,29

BAER

64

64

128

256

256

64

64

128,00

BIO QUINOA

2

8

16

2

8

2

4

6,00

CARMEN

64

128

256

256

126

126

126

173,14

CCANKOLLA

2

2

2

2

4

2

2

2,29

FARO

16

32

16

16

16

32

64

27,43

GRANDE

4

8

4

4

2

2

4

4,00

JUIRA

8

4

4

32

16

16

8

12,57

NSL 106 393

2

2

2

4

2

4

2

2,57

NSL 106 400

4

4

16

16

2

4

8

7,71

NSL 106 401

4

16

8

4

4

16

8

8,57

NSL 106 402

2

2

2

2

2

4

2

2,29

PASAN

2

16

8

16

8

8

8

9,71

QUINUA

4

2

4

8

2

2

4

3,71

ROSA JUNIN

2

2

2

2

8

4

2

3,14

TEMUCO

2

8

64

4

8

8

8

14,57

YULAJ

2

2

2

2

4

2

2

2,29

SAJAMA

RALLE

QANQOLLA
H1–H7 – hodnotiteľ 1-7; 1 - priemerná hodnota faktora zriedenia chuti
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Na základe získaných výskedkov možno určiť ako najhorkejšie odrody CARMEN a BAER,
ktorých faktory zriedenia chuti niekoľko násobne prevyšujú hodnoty najmenej horkých odrôd
NSL 106 402 a YULAJ QANQOLLA. Nezistila sa žiadna súvislosť medzi intenzitou horkej
chuti a krajinou pôvodu quinoi.
2. Obsah saponínov v semenách rôznych odrôd quinoi
Výsledky stanovenia saponínov gravimetrickou metódou pre jednotlivé analyzované odrody
quinoi obsahuje Tabuľka 2.
Tabuľka 2. Množstvo izolovaných saponínov prepočítané na 100 g quinoi

1

Odroda

Saponíny1 (g/100g)

ARA JUIRA

2,56 ± 0,00

BAER

2,96 ± 0,32

BIO QUINOA

1,08 ± 0,01

CARMEN

2,62 ± 0,07

CCANKOLLA

1,15 ± 0,11

FARO

2,89 ± 0,01

GRANDE

1,34 ± 0,04

JUIRA SAJAMA

1,60 ± 0,10

NSL 106 393

2,66 ± 0,25

NSL 106 400

3,14 ± 0,03

NSL 106 401

3,14 ± 0,12

NSL 106 402

4,27 ± 0,22

PASAN RALLE

2,46 ± 0,14

QUINUA

1,12 ± 0,01

ROSA JUNIN

0,88 ± 0,03

TEMUCO

3,12 ± 0,00

YULAJ QANQOLLA

2,53 ± 0,10

priemerná hodnota z 2 stanovení

Obsah saponínov v analyzovaných odrodách quinoi bol v rozsahu 0,88 g/100g až 4,27 g/100g.
Najviac saponínov sme stanovili v odrodách NSL 106 402, NSL 106 401 a NSL 106 400.
Všetky tieto odrody sú pôvodom z Čile. Zaujímavým faktom je, že aj vo zvyšných dvoch
odrodách pôvodom z Čile (BAER a FARO) je obsah saponínov pomerne vysoký v porovnaní
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s ostatnými odrodami. Odrody CCANKOLLA, QUINUA a ROSA JUNIN sa vyznačujú
nielen rovnakou krajinou pôvodu (Peru), ale aj tým, že majú najnižší obsah saponínov zo
všetkých analyzovaných odrôd. Nižší obsah saponínov v porovnaní s nimi je iba v odrode
BIO QUINOA zakúpenej v obchodnej sieti, kde sa však nedá vylúčiť, že semená quinoi
určené do obchodnej siete boli zbavené vrchných vrstiev obrúsením, čím sa obsah saponínov
zníži.
3. Korelácia medzi horkou chuťou a obsahom saponínov v analyzovaných odrodách
quinoi
Na základe literárnych poznatkov, ktoré pojednávajú o saponínoch ako príčine horkej chuti
quinoi (Alvarez-Jubete et al.a, 2010) sme vyšetrovali koreláciu medzi obsahom saponínov
a intenzitou horkej chuti vo vzorkách rôznych odrôd quinoi. Výsledky regresnej analýzy sú
graficky znázornené na Obrázku 1. Korelácia medzi horkou chuťou a obsahom saponínov
v našich analyzovaných vzorkách nebola zistená (R2 = 0,0405).

m- hmotnosť saponínov, TDF- faktor zriedenia chuti

Obrázok 1. Závislosť medzi horkou chuťou a obsahom saponínov vo vybraných odrodách
quinoi
ZÁVER
Pseudocereálie vrátane quinoi sú čoraz viac skúmané ako výživové zložky v bezlepkových
potravinách. Napriek tomu, že táto „novo objavená“ plodina má dôležité nutričné vlastnosti,
jej aktuálne priemyselné využitie je obmedzené. Možno výskumy týkajúce sa dokonalejších
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metód jej komerčného pestovania po celom svete a využitia v potravinárstve pomôžu k tomu,
aby quinoa získala naspäť svoju výnimočnosť, ktorú už dávno v minulosti využívali Inkovia.
Ako v obsahu bioaktívnych látok, tak aj v horkej chuti semien existuje veľká variabilita, čo
treba mať na zreteli pri výbere odrody pre produkciu zdravých potravín s obsahom quinoi.
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SÚHRN
Pseudocereálii quinoa (Chenopodium quinoa) sa venuje veľa pozornosti hlavne v posledných
rokoch. Jednou z príčin tohto záujmu je excelentný nutričný profil. Okrem toho, že je
zaujímavým zdrojom energie vďaka obsahu škrobu, poskytuje bielkoviny dobrej kvality,
potravinovú vlákninu a lipidy bohaté na nenasýtené mastné kyseliny. Semená quinoi sú
bohaté na minerálne zložky (3,0%), pričom draslík, vápnik, horčík, fosfor a železo obsahuje
quinoa v oveľa vyššom množstve, ako bežné cereálie. V quinoe je aj významný obsah
bioaktívnych zložiek, ako sú saponíny, fytosteroly, skvalén, polyfenoly. Cieľom práce bolo
poskytnúť prehľad o obsahu saponínov v 17 odrodách quinoi, ktoré sme získali z Génovej
banky SR, z Centra výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Senzorickým hodnotením
vodných extraktov semien quinoi sme charakterizovali ich horkú chuť. Vypočítané hodnoty
faktora zriedenia chuti (2,29 – 173,14) poukazujú na značnú variabilitu horkej chuti
jednotlivých odrôd. Horká chuť quionoi je jedným z faktorov, ktoré limitujú jej využitie
v potravinárstve. Obsah saponínov bol v rozsahu 0,88 g/100g až 4,27 g/100g. Nebola zistená
korelácia medzi horkou chuťou a obsahom saponínov (R2 = 0,0405).
Kľúčové slová: quinoa, saponíny, horkosť, senzorická analýza
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NEJČASTĚJŠÍ ZDROJE DIETÁRNÍ EXPOZICE
KOMBINOVANÝM REZIDUÍM PESTICIDŮ V ČR
THE MOST FREQUENT SOURCES OF DIETARY EXPOSURE
TO COMBINATED PESTICIDE RESIDUES IN THE CR
Lucie Martykánová – Jitka Blahová – Marcela Dofková – Jiří Ruprich
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav v Praze,
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Abstract
Pesticide residues are of greatest concern in terms of health risks in connection with food in
some countries. Public interest is concentrated particularly on fruit and vegetables, which are
often consumed raw, without processing or culinary treatment. These processes reduce
concentration of residues. Data on pesticide residues occurrence in 2396 samples of fruit and
vegetables for the years 2008-2010 available in the national data collection system
(DATEX.CZ) and information on the individual food consumption (SISP04) have been used
to study the most common sources of pesticide residues occurrence not exceeding the limits
(MRLs) and for the study of the frequency of combined residues of pesticides in one sample
of the food. The most common occurrence was observed for residues of fungicides,
insecticides, rarely herbicides. More frequently was reported occurrence of residues on fruit
than vegetable. Among the 5 most occurred pesticide residues were imazalil, chlorpyrifos,
propamocarb, boscalid and thiabendazole. The largest number of samples without residue
occurrence has been found for headed cabbage and potatoes (>40%). On the contrary, for
samples of citrus fruit (analyzed with skin), the proportion of samples without residue was
very low and number of samples with combination of 4 or more residues of various pesticides
ranged around 50%. The highest number of residues of different pesticides in one test sample
was found in the case of cucumbers (20 different substances). The results show the need to
improve system for exposure assessment and health risk characterization and, subsequently,
the control and regulatory mechanisms, including the need to update hygienic limits.
Keywords: pesticides, residues, fruit, vegetable, combined exposure, health risk
ÚVOD
Obsah reziduí pesticidů v potravinách je vnímán veřejností často poměrně negativně. Jak
dokládají dostupná šetření veřejného mínění, konzumenti nejsou příliš ochotni tolerovat byť i
168

nízké zdravotní riziko, které přináší podlimitní obsah pesticidů v potravinách. Přispívá k tomu
i častá medializace těchto případů. Kontrolou reziduí pesticidů v potravinách se v České
republice zabývá u potravin rostlinného původu Státní zemědělská a potravinářská inspekce a
v případě potravin živočišného původu Státní veterinární správa. V ČR, stejně jako v dalších
evropských zemích, je obsah reziduí pesticidů v potravinách sledován v rámci národního
monitorovacího programu, který vychází z platných nařízení EU. Nejčastější kontrolní záchyt
reziduí pesticidů, který zajímá širší veřejnost, je logicky pozorován u ovoce a zeleniny. Na
případy kontrolního záchytu ovoce a zeleniny s nadlimitním obsahem reziduí, který již může
mít negativní dopad na lidské zdraví, upozorňuje evropský systém rychlého varování RASFF.
Takových případů není mnoho, protože k překročení limitů daných legislativou dochází
zřídka. Hygienické limity reziduí jsou obvykle stanoveny na obsah individuálního pesticidu
nebo na sumu příbuzných metabolitů. Informace, že některé pesticidy mohou i v dávkách pod
dříve povolenými limity narušovat přirozené regulační mechanizmy endokrinního systému,
vede k úsilí tyto limity vědecky přehodnotit a vzít při tom v úvahu i nové přístupy
k hodnocení zdravotních rizik. Jeden z nejvíce diskutovaných problémů hodnocení
zdravotních rizik dnes představuje kumulativní, agregovaná i kombinovaná expozice látkám
s podobným mechanizmem účinku na cílový organizmus. K tomuto jevu dochází v důsledku
konzumace různých druhů potravin s obsahem identických pesticidů, přičemž někdy je
spotřebitel současně exponován témuž pesticidu i jinými cestami z nepotravních zdrojů (např.
inhalačně, perkutánně). Často je ale současně exponován i více druhům reziduí, což současná
hygienická legislativa nijak nereflektuje. Problematika hodnocení zdravotních rizik
kombinované expozice pesticidů je velmi složitá. Při výskytu kombinované expozice
pesticidům může nastat několik situací. Pesticidy mohou působit na sobě nezávisle, liší-li se
jejich mechanizmus účinku. Jejich účinek ale může být i aditivní, pokud je mechanizmus
účinku stejný a látky se odlišují pouze svým toxickým potenciálem. Třetí možností je, že
látky mohou vstupovat vzájemně do interakcí. Interakce jsou definovány jako kombinované
působení, které vyvolá buď silnější (synergní, potenciační, supraaditivní) nebo slabší
(antagonistický, inhibiční, subaditivní) účinek než bychom očekávali při aditivním působení.
Pro hodnocení rizika kombinované expozice látkám s podobným mechanizmem účinku je
v současné době navrhována řada metod využívající jednotící kritéria, jako je index
nebezpečnosti (HI), index kumulativního rizika, index referenčního bodu, faktor toxické
potence (TPF) a další. Dosud však do praxe nebyla přijata žádná jednotná mezinárodně
uznávaná metodika. Touto metodickou problematikou se nyní zabývá mezinárodní projekt
ACROPOLIS, který sdružuje odborníky z vysokých škol a regulačních orgánů Nizozemí,
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Velké Británie, Itálie, České republiky, Belgie, Švédska, Dánska a Kypru. Pracoviště CZVP
je součástí pracovní skupiny projektu, která se zabývá metodami výpočtů kumulativní
expozice a následného hodnocení rizik. Dílčím cílem je zlepšení metodiky hodnocení rizika
kumulativní expozice s možností realističtějšího odhadu při expozici vysokým dávkám, dále
zpřesnění metodiky stanovení kumulativní nebezpečnosti látek a následně přesnější odhad
expozice u rizikových skupin.
Tento příspěvek si klade za cíl popsat nejčastější hlášené zdroje reziduí pesticidů ve
skupině ovoce a zelenina a zhodnotit četnost nálezu reziduí více typů pesticidů v jednom
vzorku potraviny.
MATERIÁL A METODY
Koncentrační data týkající se výskytu pesticidů v ovoci a zelenině poskytla Státní zemědělská
a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci národního systému sběru a využívání dat
DATEX.CZ. Reportovaná data pocházejí z let 2008 - 2010. V tomto období byla nahlášena
analýza 1007 vzorků ovoce a 1392 vzorků zeleniny. Výchozí soubor hodnot pro rozbor
reziduí pesticidů obsahoval 637136 výsledků. Počty uváděných hodnot pesticidů pro
jednotlivé vzorky kolísaly. Údaje o překročení hygienických limitů (MRL) nebyly
zpracovány (taková potravina se po kontrole na trh nedostane). Pro primární výběr komodit
posloužila data o spotřebě ovoce a zeleniny v národní Studii individuální spotřeby potravin
(SISP04), realizované v letech 2003 – 2004. Ke sběru dat byla použita metoda opakovaného
24-hodinového recallu. Metodika vzorkování byla založena na vícestupňovém náhodném
výběru reprezentativního vzorku populace České republiky. Celkový počet zúčastněných činil
2590 osob ve věku od 4 do 90 let. V rámci každé populační skupiny byl stanoven podíl
respondentů, kteří alespoň jedenkrát za sledované období vykázali spotřebu dané potraviny
(dále jen „konzumenti“). Pro skupinu konzumentů pak byly určeny základní statistické
charakteristiky popisující spotřebu potravin.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Na základě posouzení údajů týkajících se spotřeby potravin (SISP04) byly vybrány ty
komodity ze skupiny ovoce a zeleniny, které jsou tradičně nejvíce zastoupeny v české dietě a
současně byla k dispozici analytická data pro pesticidy. Tabulka 1 uvádí výčet vybraných
komodit, kde podíl pozitivních vzorků dosáhl alespoň 25 %.
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Tab. 1 Přehled komodit ovoce a zeleniny vybraných k hodnocení s příkladem 97,5 percentilu
spotřeby u dětí ve stáří 4-6 roků (jsou považovány za rizikovou skupinu) a % podílu vzorků
s měřitelnými rezidui pesticidů
Komodita

>5%
konzumentů*

Mandarinky
Banány
Broskve
Pomeranče
Jahody
Citrony
Stolní hrozny
Celer
Okurky
Hlávkový salát
Meruňky
Hrušky
Mrkev
Rajčata
Jablka
Papriky
Pór
Švestky
Brambory
Hlávkové zelí
Špenát
Hrachové lusky
Květák
Cibule
Česnek

ano
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano

Děti 4-6 let, 97,5 percentil spotřeby **
Velikost porce
Pouze konzumenti
(g)
(g/kg t.hm./d)
233
15,7
261
15,2
256
13,0
159
7,7
33
4,0
15
0,8
250
13,1
82
4,8
209
9,2
190
15,2
129
7,5
237
13
31
1,1
131
6,3
33
1,2
6
0,2

%
pozitivních
vzorků***
98,4
94,6
93,4
90,8
89,5
87,5
86,3
85,7
81,3
79,7
76,2
75,4
70,7
69,2
68,7
64,8
64,3
60,9
58,6
49,3
48,3
43,9
40,4
32,1
25,0

* % osob v celé populaci vykazujících spotřebu ve dnech zařazených do studie
** pokud není hodnota uvedena, byl počet konzumentů ve studovaném výběru osob < 5 %
*** pozitivní vzorek = nález reziduí pesticidů převyšujících hodnotu meze stanovitelnosti (LOQ) alespoň u
jednoho ze všech sledovaných pesticidů

Z komodit uvedených v tabulce 1 byly s ohledem na charakteristiky spotřeby pro další
hodnocení vybrány: mandarinky, pomeranče, citrony, banány, broskve, jablka, hrušky, stolní
hrozny, brambory, hlávkové zelí, mrkev, celer, okurky, rajčata, papriky, hlávkový salát. U
těchto komodit byl následně zhodnocen nejčastější individuální výskyt pesticidů. Přehled
nejčastěji zjišťovaných reziduí pesticidů znázorňuje tabulka 2. Na seznam se dostal pesticid,
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pokud byl záchyt vzorků > LOQ alespoň 5 %. Mezi 5 nejčastěji nalézaných pesticidů patřily
imazalil, chlorpyrifos, propamocarb, boscalid a thiabendazol.
Tab. 2 Nejčastěji nalezená rezidua pesticidů v sadě vybraných komodit
Pesticid

Pesticid má
stanovenu
ARfD

Počet
analyzovaných
vzorků

Počet
vzorků
> LOQ

Počet
vzorků
> LOQ

Rozsah reportovaných
hodnot

dithiokarbamáty (jako CS2)

ne, skupina

n
402

n
86

%
21

min - max (mg/kg)
0,030 - 4,040

imazalil

ano

1402

238

17

0,005 - 3,600

chlorpyrifos

ano

1402

210

15

0,050 - 0,880

propamocarb

ano

1169

175

15

0,002 - 1,300

boscalid

ne

1173

156

13

0,002 - 2,030

thiabendazol

ne

1401

142

10

0,010 - 3,740

cyprodinil

ne

1402

127

9

0,005 - 2,030

azoxystrobin

ne

1402

105

7

0,010 - 0,213

difenoconazol

ano

1173

87

7

0,002 - 0,140

dodine

ano

1164

77

7

0,005 - 0,389

imidacloprid

ano

1402

102

7

0,010 - 0,238

dimethomorph

ano

1179

67

6

0,002 - 0,460

fludioxonil

ne

1402

84

6

0,010 - 0,824

pyraclostrobin

ano

1401

80

6

0,003 - 0,437

pyrimethanil

ne

1401

91

6

0,050 - 1,410

pyriproxyfen

ano

1178

69

6

0,002 - 0,150

linuron

ano

1402

66

5

0,050 - 0,230

tebuconazole

ano

1401

64

5

0,050 - 0,186

Pesticidy uvedené v tabulce 2 patří především do skupiny fungicidů. Výjimku tvoří
chlorpyrifos, imidacloprid a pyriproxyfen, které mají insekticidní účinek a linuron, který patří
mezi herbicidy. Přibližně dvě třetiny z těchto pesticidů mají stanovený limit pro akutní
toxicitu a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Chlorpyrifos a některé látky ze skupiny
dithiokarbamátů vykazují acetylcholinesterázovou inhibiční aktivitu. Mnohé z nejčastěji
nalezených pesticidů jsou podezřelé z toho, že narušují přirozenou endokrinní regulaci
organizmu. Dále bylo zjištěno, že častěji jsou rezidua pesticidů nalézána ve vzorcích ovoce
než zeleniny. U vytipovaných komodit byl vedle toho zjišťován podíl vzorků bez detekovaných
reziduí pesticidů, s nálezem 1, 2, 3 4 a více reziduí. Výsledky jsou patrné z grafu 1. Z vybrané
sady komodit mělo největší podíl vzorků bez nálezu reziduí hlávkové zelí a brambory (více než
40 %). Také podíl vzorků s více rezidui byl u těchto komodit nízký. Na opačné straně spektra se
nacházejí převážně vzorky citrusových plodů, u nichž je podíl vzorků bez reziduí velmi nízký a
podíl vzorků s obsahem 4 a více reziduí se pohybuje okolo 50 %. Metoda stanovení obsahu
pesticidů u citrusů předepisuje analýzu celého plodu i se slupkou. To zkresluje výsledky z
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hlediska hodnocení zdravotního rizika. Obdobná situace je i u banánů. Dalším druhem, který se
jeví jako významný z hlediska obsahu reziduí pesticidů jsou jablka. Ta mají relativně velký podíl
vzorků se 4 a více rezidui a také jejich spotřeba je vysoká.
Graf 1 Procentuální podíl vzorků s hlášenými pozitivními nálezy pesticidů pro vybrané komodity
hlávkové zelí
brambory
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U broskví, stolních hroznů a hrušek byl podíl vzorků s nálezem více reziduí také značný,
spotřeba však nedosahuje významu jako u jablek. Nejvyšší počet reziduí pesticidů u jednoho
analyzovaného vzorku byl zjištěn v případě okurek, jednalo se celkem o 20 různých látek.
Při posuzování reálného zdravotního rizika plynoucího z konzumace potravin obsahujících
rezidua pesticidů je zapotřebí vzít v úvahu pokles obsahu reziduí, ke kterému dochází při
technologickém zpracování a kulinární úpravě potravin. Tato skutečnost se týká především
zeleniny s výjimkou plodové, která je častěji konzumována jako syrová. Popsané nálezy
pesticidů v ČR jsou srovnatelné např. se zjištěním Státní veterinární a potravinové správy
Slovenské republiky, která uvádí imazalil, chlorpyrifos a thiabendazol jako nejčastěji nalezené
pesticidy v ovoci, zelenině a dětské výživě v roce 2010. Také zpráva Evropské komise o
výsledcích monitoringu reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu v zemích
Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska za rok 2007 uvádí mezi nejčastěji
nalezenými pesticidy imazalil a thiabendazol. Podle Výroční zprávy o výskytu reziduí
pesticidů (EFSA, 2008) se podíl vzorků ovoce, zeleniny a obilovin s nálezem 2 a více
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pesticidů zvýšil v průběhu let, z 15 % v roce 1997 na 26 % v roce 2007 a tento vzrůstající
trend byl sledován i v následujícím roce. Nejvyšší počet různých pesticidů v jednom vzorku
byl přitom zaznamenán u stolních hroznů v roce 2008, jednalo se o 26 aktivních látek. Větší
počet reziduí v jednom vzorku může být způsoben použitím různých typů pesticidů (např.
insekticidy, fungicidy a herbicidy), a použitím metod, které nejsou v souladu se zásadami
správné praxe v ochraně rostlin.
ZÁVĚR
Analýzou dat hlášených v národním systému DATEX.CZ týkajících se obsahu reziduí
pesticidů ve vzorcích ovoce a zeleniny z let 2008 – 2010 bylo zjištěno, že častěji jsou rezidua
pesticidů nalézána ve vzorcích ovoce než zeleniny. Nejvyšší počet reziduí v 1 vzorku byl
zjištěn u okurek (20), hrušek (15), stolních hroznů, rajčat a jablek (14). Nejvyšší procentuální
podíl vzorků s pozitivními nálezy více pesticidů byl zjištěn u mandarinek, banánů, broskví,
pomerančů a citronů, tedy u ovoce transportovaného na delší vzdálenosti. S výjimkou broskví
nelze toto zjištění přeceňovat, protože oloupáním ovoce dochází k zásadnímu snížení obsahu
reziduí vzhledem k jedlému podílu ovoce. U broskví (7 % bez reziduí) pak důležitou roli hraje
dokonalé omytí ovoce, které může obsah reziduí některých pesticidů podstatně snížit.
Vzhledem k výši spotřeby a často minimu kulinární úpravy je potřeba věnovat pozornost
především stolním hroznům (14 % bez reziduí), jablkům (31 % bez reziduí), a plodové
zelenině (19 - 35 % bez reziduí). Mytí či loupání, které ovšem snižuje obsah některých
nutričně významných látek, je opatřením, které podstatně ovlivní výsledný obsah reziduí.
Popis situace založený na hlášených datech kontrolního systému o obsahu reziduí pesticidů
v ovoci a zelenině dokládá aktuálnost potřeby zdokonalit systém hodnocení expozice a
charakterizaci zdravotního rizika a následně i kontrolních a regulačních mechanizmů, včetně
přehodnocení hygienických limitů. Je nutné začít posuzovat zdravotní riziko plynoucí nejen
z expozice pesticidu v jednotlivé potravině, ale brát v úvahu i současný výskyt v dalších
druzích potravin a vedle toho i kombinovanou zátěž organizmu rezidui dalších druhů
pesticidů s podobným mechanizmem účinku. K dosažení tohoto cíle je však potřeba ještě řady
výzkumů zaměřených na stanovení přepočítávacích faktorů pro toxicitu podobných pesticidů,
ale i dokonalejší popis faktorů pro korekci dat generovaných kontrolním systémem pro
potraviny a aktuálních dat o spotřebě jednotlivých potravin a jejich kombinacích v denní
dietě. V projektu ACROPOLIS se již o podobný přístup snažíme u skupiny organofosfátů,
karbamátů a pyretroidů.
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SOUHRN
Rezidua pesticidů vyvolávají v některých zemích největší obavy z hlediska zdravotních rizik
v souvislosti s potravinami. Zájem je soustředěn zejména na ovoce a zeleninu, které se často
konzumují v syrovém stavu bez další technologické či kulinární úpravy. Ta snižuje
koncentrace reziduí. Údaje o reziduích pesticidů ve 2396 vzorcích ovoce a zeleniny za roky
2008-2010 dostupných v národním systému sběru dat DATEX.CZ a údaje o individuální
spotřebě potravin SISP04 byly použity ke studiu nejčastějších zdrojů reziduí pesticidů
nepřesahujících hygienické limity a ke studiu četnosti nálezu reziduí více typů pesticidů v
jednom vzorku potraviny. Nejčastěji byly pozorovány záchyty rezidui ze skupiny fungicidů,
méně insekticidů, zřídka herbicidů. Častěji byla hlášena rezidua u ovoce než u zeleniny. Mezi
5 nejčastěji nalézaných pesticidů patřily imazalil, chlorpyrifos, propamocarb, boscalid a
thiabendazol.

Největší podíl vzorků bez nálezu reziduí byl zjištěn u hlávkového zelí a

brambor (> 40 %). Naopak, u vzorků citrusových plodů (analyzovaných i se slupkou) byl
podíl vzorků bez reziduí velmi nízký a podíl vzorků s obsahem 4 a více reziduí různých
pesticidů se pohyboval okolo 50 %. Nejvyšší počet reziduí různých pesticidů u jednoho
analyzovaného vzorku byl zjištěn v případě okurek (20 různých látek). Výsledky dokládají
aktuálnost potřeby zdokonalit systém hodnocení expozice a charakterizace zdravotního rizika
a následně i kontrolních a regulačních mechanizmů, včetně potřeby aktualizovat hygienické
limity.
Klíčová slova: pesticidy, rezidua, ovoce, zelenina, kombinovaná expozice, zdravotní rizika
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Abstract
Chenopodium quinoa is a pseudoceral, which grows in the Andean region for thousands of
years. It is a one year plant 1-2 m high, which can grow at low altitudes and even at the height
of 3800 m. It is resistant to frost, drought and moisture. Quinoa seeds are 1 to 3 mm long,
have a spherical shape and are nutritionally rich mostly for their high quality protein, lysine
(5,1 - 6,4 %)

and methionine (0,4 – 1,0 %) content (which lack or are very low in

cereals). Problematic content of quinoa are saponins, which cause bitter taste. For saponins
removal there are several methods developed. The most common are dipping the grain/flour,
extrusion, grinding or heat treatment. In our work we focused on the preparation of a bakery
product with the addition of quinoa, which replaced part of the wheat flour. We studied
sensorial and physical properties of these bakery products. We determined the content of
saponins, total phenolic substances, flavonoids and antioxidant activity in quinoa. We also
tested two methods for saponins removal, namely dipping the grain and heat treatment.
Keywords: quinoa, saponins, bakery product, bitter taste
ÚVOD
Chenopodium quinoa u nás známa pod názvom mrlík, je pseudocereália z Andského regiónu.
Je významná hlavne pre jej vysokokvalitné proteínové zloženie, má vysoký obsah
esenciálnych aminokyselín ako sú lyzín a metionín, ktoré sa u bežných cereálií nevyskytujú,
alebo len v malom množstve. Taktiež má vysoký obsah Ca, Fe, Mn, Mg, Cu a K. Semená
quinoi sa používajú na kŕmenie dobytka, ale aj ako súčasť ľudskej stravy vo forme múky,
výrobkov z nej, ako aj jej semien (podobné použitie ako ryža). Jej hlavnou nevýhodou je jej
horká chuť spôsobená saponínmi (triterpénové glykozidy). Medzi metódy na odstranenie
horkosti a teda aj časti saponínov zodpovedných za horkú chuť sa používajú metódy ako
vymývanie múky, extrúzia, obrusovanie a tepelné opracovanie. V našej práci sme sa zamerali
na stanovenie celkových fenolových látok, flavonoidov a antioxidačnej aktivity quinoi,
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odhorčenie quinoi, konkrétne vymývaním a tepelným opracovaním a nakoniec sme z takto
upravenej quinoí upiekli pekársky výrobok.
MATERIÁL A METÓDY
Extrakcia quinoi na stanovenie celkových fenolových látok, flavonoidov a antioxídačnej
aktivity: 1 g rastlinného materálu, ktorý sme predtým pomleli na mlynčeku na celozrnnú
múku, sa zmiešal s 80 % metanolom v pomere 1:20 (w/v). Vzorka sa trepala 1 h pri
laboratórnej teplote, centrifugovala 10 minút pri 1800 min-1 a supernatant sa použil na
analýzy (Rakatoarison et al., 1997).
Celkové fenolové látky sa stanovili spektrofotometrickou metódou (Velioglu, 1998).
Flavonoidy sa stanovili spektrofotometrickou metódou (Rakatoarison et al., 1997).
Antioxidačná aktivita sa stanovila metódou s DPPH• (Chu & Chen, 2006).
Stanovenie saponínov pomocou HPLC sa vykonalo na kolóne Phenomenex Maxil 5 C18 (250
x 4,6 mm) s mobilnou fázou acetonitril: voda: kyselina octová = 300: 695: 5 (Ruales & Nair,
1993).
Stanovenie saponínov gravimetrickou metódou (Madl et al., 2006).
Príprava pekárskeho výrobku s quinoou: cesto sa pripravilo zmiešaním 1,112 kg múky T 650,
0,021 kg laktorexu, 0,021 kg jemnej soli, 0,045 kg čerstvého droždia, 0,035 kg margarínu
a 0,011 kg krupicového cukru. V pekárskom výroboku s quinoou sa 0,111 kg múky T650
nahradilo quinoou. Pridalo sa 7 dl vody (ku vzorkám s quinoou 6 dl), miesilo sa 6-8 minút
a zrelo 20-30 minút. V deliacom stroji sa cesto rozdelilo na bochníčky a nechalo sa ďalej zrieť
20-40 minút pri teplote kysiarne 30-32 °C a vlhkosti 75 %. Povrch cesta sa navlhčil vodou
a pieklo sa pri 270 °C 10 minút.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Celkové fenolové látky a flavonoidy boli stanovené vo vzorke quinoi metódami opísanými
vyššie a výsledky sú uvedené v Tabuľke 1. Flavonoidy tvorili
fenolových látok.
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76,85 % z celkových

Tabuľka 1. Hodnoty nameraných absorbancií a obsah celkových fenolových látok
a flavonoidov v quinoe

1

CFL
FA

2
1

CFL-

A1

A2

A3

Ap

s

sr (%)

0,084
0,0594

0,0914
0,0615

0,0903
0,0559

0,0886
0,0589

0,004
0,0028

4,51
4,8

Obsah
(mg/g vzorky)
4,45
3,42

celkové fenolové látky, 2FA- flavonoidy, A1-A3 – absorbancie, Ap- priemerná hodnota absorbancií, s-

smerodajná odchýlka, sr – relatívna smerodajná odchýlka

Antioxidačnú aktivitu sme vyjadrili hodnotou IC50, ktorá je definovaná ako koncentrácia
antioxidantu, ktorá inhibuje koncentráciu iniciačného DPPH• o 50 % (Figuerola et al., 2005).
Pre porovnanie sme stanovili IC50 hodnoty vybraných antioxidantov. Závislosť percenta
inhibície od obsahu celkových fenolových látok je uvedený na Obrázku 1.

Obrázok 1. Grafická závislosť % inhibície quinoi od obsahu celkových fenolových látok
Z grafickej závislosti sme zistili hodnotu IC50, ktorá je 67,64 µg/ml. Pre hodnotu IC50 platí, že
čím je nižšia, tým je lepší antioxidant. Hodnota IC50 analyzovaných vzoriek rástla v poradí
kyselina galová < kvercetín < katechín < BHT < quinoa.
Nedostatkom quinoi je jej horká chuť, ktorú zapríčiňujú hlavne saponíny. Medzi
odhorčovacie techniky patrí vymývanie, obrusovanie a tepelné opracovanie. Pre čiastočné
odstránenie horkosti sme zvolili metódu tepelného opracovania pri 100, 150 a 175 °C po dobu
10 minút.
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Gravimetricky sme stanovili obsah saponínov v tepelne opracovaných vzorkách quinoi, ich
hodnoty sú uvedené v Tabuľke 2. So zvyšujúcou sa teplotou opracovania sa exponenciálne
zvyšuje aj obsah celkových saponínov vo vzorke.
Tabuľka 2. Obsah saponínov vo vzorkách quinoi
Teplota (°C)
saponíny (mg/g)

0
7,93

100
20,15

150
27,75

175
38,78

Podľa údajov literatúry (Ruales & Nair, 1993) quinoa obsahuje hlavné 2 saponíny, pričom
saponín s vyšším retenčným časom zodpovedá za jej horkú chuť. HPLC záznam saponínov
tepelne opracovanej a neopracovanej quinoi uvádzame na Obrázku 2 a Obrázku 3.

Obrázok 2. Záznam HPLC analýzy extraktu tepelne neopracovanej quinoi
Podmienky merania: prietok 0,1 ml/l, tlak 5,7 MPa, detekcia pri λ= 220 nm

180

Obr. 3 Záznam HPLC analýzy extraktu tepelne opracovanej quinoi (175 °C)
Podmienky merania: prietok 0,1 ml/l, tlak 7,5 MPa, detekcia pri λ= 220 nm
Z horeuvedených obrázkov vyplýva, že pík zodpovedný za horkosť s retenčným časom 22
min sa na zázname po tepelnom opracovaní nevyskytuje, z čoho možno predpokladať, že
vzorka tepelne opracovanej quinoi by nemala byť horká.
Ďalším spôsobom odhorčenia je vymývanie quinoi vodou. Použili sme nevymytú quinou
a vymytú quinou a pripravili sme z nich pekárske výrobky podľa postupu uvedeného vyššie.
10 hodnotiteľov senzoricky hodnotilo klasické bežné pečivo, bežné pečivo s 10 % prídavkom
nevymytej quinoi a s 10 % prídavkom vymytej quinoi.
Všetky výrobky boli dobre klenuté, mali hrubú kôrku, pružnosť striedky veľmi dobrú,
lepivosť veľmi malú. Rozdiely boli hlavne v chuti (typické pečivo malo výraznu chuť,
prídavky s quinoou menej výraznú) a farbe striedky. Okrem senzorických vlastností bol
rozdiel aj v poklese objemu pečiva v poradí bežné pečivo, vzorka s vymytou quinoou
a vzorka s nevymytou quinoou. Problém horkosti sa ale vymytím nepodarilo odstrániť, vzorka
s vymytou quinoou bola výrazne horká a teda pre pekársky priemysel nevhodná.
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ZÁVER
Na základe uvedených výsledok môžeme konštatovať, že vymývanie múk nie je dostatočná
metóda vhodná na odstránenie horkosti quinoi. Tepelnou úpravou sa síce horkosť odstránila,
ale múka sa pôsobením vysokej teploty po senzorickej stránke znehodnotila. Najlepším
spôsobom na odstránenie horkosti z quinoi bude s veľkou pravdepodobnosťou genetické
vyšľachtenie odrôd s nízkym obsahom saponínov spôsobujúcich jej horkú chuť.
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SÚHRN
Chenopodium quinoa je pseudocereália, ktorá sa pestuje v regióne Ánd už tisícky rokov. Je to
jednoročná rastlina 1 až 2 m vysoká, ktorá sa môže pestovať pri nízkych nadmorských
výškach a aj pri výškach 3800 m. n. m.. Je odolná voči mrazu, suchu a vlhku. Semená quinoi,
1 až 3 mm dlhé guľovitého tvaru, sú nutrične bohaté hlavne pre ich kvalitné proteínové
zloženie a obsah lyzínu (5,1 - 6,4 %) a metionínu (0,4 – 1,0 %) – chýbajúce v obilninách,
vysoký obsah minerálnych látok a vitamínov. Problematickou zložkou quinoi sú ale saponíny,
ktoré spôsobujú jej horkú až trpkú chuť. Na odstránenie saponínov je vyvinutých viacero
metód. Najčastejšie sa používa vymývanie zrna/múky, extrúzia, brúsenie alebo tepelné
opracovanie. V našej práci sme sa zamerali na prípravu pekárskeho produktu s prídavkom
quinoi nahradením časti pšeničnej múky quinoou. Sledovali sme senzorické a organoleptické
vlastnosti finálneho pekárskeho výrobku. Stanovili sme obsah saponínov, celkových
fenolových látok, flavonoidov a antioxidačnú aktivitu quinoi. Osobitnú časť sme venovali
spôsobu odhorčenia quinoi.
Kľúčové slová: quinoa, saponíny, pekársky výrobok, odhorčenie
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Abstract
This work studies the eating habits of children at 10 - 12 years of age by using a questionnaire
method. The questionnaire contains a 20 questions in all and focuses on eating habits of
children. The questions and assesment are presented in graphs. It is describing especially
eating stimulants, sugary drinks, eating frequency and communication with parents due to
obesity and hyperactivity of children. The results show that the vast majority of children
prefer sweets, snacks, sweet drinks and they add salt or spice on their meal too.Also low
frequency of consumption of fish, fruits and vegetables is alarming. Other problems can
include also the fact that parents are rarely interested in what their kids bought for pocket
money and what they ate all day. Parents often have a little knowledge about healthy
nutrition. The list of problems can just lead to obesity and hyperactivity. The principles of
good nutrition for children of age mentioned above are very important for a number of factors
and therefore they can not be underestimated.
Keywords: nutrition, hyperactivity, obesity, stimulants, sugary drinks

ÚVOD
Výchova ke správné výživě se úzce dotýká mnoha všeobecných výchovných problémů.
Výuka hygienických a výživových návyků není vázána striktně na věk dětí. Výchovné i
výživové plány mají být rozvíjeny pomalu, trpělivě a individuálně pro každé dítě. Na základě
poznatků, které získalo dítě v jeslích, se mají stavět další správné zkušenosti v mateřské škole
a později ve školních lavicích. Z chyb, kterých se ve výživě dětí dopouštíme, jsou méně
významné chyby v nesprávném množství potravin a v kalorické spotřebě. I u nás jsou děti,
které z různých důvodů - hlavně pro skutečné nebo zdánlivé nechutenství, nemají dostatečný
kalorický přísun. Je jich méně než těch, které trpí opačnou chybou, jsou systematicky
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překrmovány. Výsledkem tohoto špatného řízení stravy je dětská obezita, jejíž výskyt stále
stoupá (Kuncová, 1979).
Horší skupina chyb se týká skladby výživy. Moučné pokrmy, sladkosti, mnoho živočišných
tuků s malým množstvím bílkovinné složky, se nedostatečným přísunem minerálních látek a
vitamínů – to vše jsou hrubá poškození. Změny jimi způsobené probíhají dlouho
nepozorovaně.
Dalším výživovým faktorem je rytmus, pořádek v podávání denních jídel. Nepravidelné,
náhodné a stále se měnící doby příjmu pokrmů, různá obsažnost porcí, zatěžující trávící
soustavu někdy nadměrně, jindy jen uspokojující největší hlad, to vše narušuje činnost
mozkové kůry i zažívací funkce. Tím se zhoršuje využití potravinových složek. Rozvrh
podávání pokrmů má odpovídat práci a odpočinku, které se v životě člověka střídají. „Mezi
jídla“ jsou špatným zvykem, kterému se dítě učí od malička. V dospělosti už je na nápravu
pozdě.
Jednou částí pořádku v jídle je rovněž zabránění plýtvání s potravinami. Zvýšená životní
úroveň většiny našich rodin způsobuje, že děti si potravy málo váží. Špatný příklad dospělých
nedostatečný poměr dětí k hospodářským hodnotám zvyšuje. Ukázky jsou koše na odpadky
ve školách, kde nezřídka končí školní svačiny či přesnídávky.
Dalším úsekem, ke kterému je nutno se zaměřit od dětských let, je kultura stolování. Měla by
být v rodinách mnohem více hodnocena. Při dnešním spěchu to není snadný úkol. Je to ovšem
jedna z ideálních cest, kterými mají děti jít pod naším vedením (Hanreich, 2001; Vrbová,
2001)
V období kolem deseti let se zvětšuje v ranních svačinových i večerních porcích přísun
vitamínů. Potřeba plně hodnotných bílkovin je za růstu téměř dvojnásobná než v dospělosti.
I u těchto dětí je nutné podrobit revizi jejich snídaně. Obrátíme-li pozornost na kalorické
zásobení školáků, zjistíme další vztahy. Kalorické přesycování, tj. převaha pokrmů
moučných, sladkých a tučných na úkor mléka, masa, vajec, ovoce, zeleniny, luštěnin atd.,
zčásti způsobuje, že v posledních třídách základních škol se setkáváme s obézními dětmi.
Přezírání správných zásad životního režimu se nemstí hned, ale tím intenzivněji v období
dospívání.
Vhodná strava pro děti je závislá na dvou podmínkách: na výběru jakostních a pro děti
vhodných potravin a na jejich účelné úpravě. Dětský organismus je citlivý, a nesnáší proto
pokrmy horší jakosti, těžce stravitelné, příliš kořeněné apod. Proto vždy vybíráme potraviny
nejlepší jakosti. Velmi záleží na vhodném technologickém postupu při přípravě pokrmů,
chceme-li jim uchovat co nejvyšší biologickou hodnotu. Při technologickém zpracování
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potravin nastávají mnohé kvalitativní i kvantitativní změny, které mohou značně ovlivnit
chuť, vůni, barvu a konzistenci pokrmů, jejich stravitelnost, využitelnost, hygienickou
nezávadnost i biologickou hodnotu. Nesprávnou přípravou pokrmů ochuzujeme děti o cenné
vitamíny, bílkoviny, nerostné látky, pokud dokonce nevzniknou i látky škodlivé zdraví,
například zplodiny přepáleného tuku. Ke změnám jakosti dochází již při uskladnění některých
potravin, při jejich čištění, rozmrazování, tepelné úpravě i uchování hotových pokrmů. Proto
péče o dokonalou přípravu pokrmů musí začínat nákupem vhodných potravin a končit jejich
správným podáním (Hrabě, 2008; Wendy, 2003).
MATERIÁL A METODY
Data pro tuto práci byla sesbírána na základní škole v kraji Jižní Morava. Dotazník byl předán
dětem čtvrtých, pátých a šestých tříd, ve věku od 10-ti do 12-ti let. Hodnoceno bylo celkem
100 dětí. Dotazník obsahuje celkem 20 otázek a je zaměřen na stravovací zvyklosti dětí. V
dotazníku byly děti tázány například na to, kolik jídel snědí za den, jestli snídají, svačí, jestli
si kupují sladkosti či jestli se rodiče zajímají o to, co jejich dítě během dne konzumuje.
Jednotlivé otázky a vyhodnocení jsou uvedeny formou grafů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z uvedeného dotazníku vyplývá, že většina dětí se stravuje jak doma, tak využívá školního
stravování. Počet jídel, která většina dětí za den sní, činí 4. To zrovna neodpovídá správné
výživě. Rodiče by měly dbát na to, aby dítě jedlo pravidelně, minimálně 5x denně v relativně
pravidelných intervalech. Je důležité jim tuto nutnost dostatečně vysvětlit a dále dbát na její
dodržování.
Co se týče snídaní, většina odpovědí dětí, zda snídají pravidelně, kladná nebyla. Přitom jak již
bylo řečeno, vydatná snídaně je pro děti velmi důležitá, ba dokonce nezbytná. Dodává tělu
důležitou energii po nočním hladovění a poskytuje tak energetický základ pro dopolední
výuku, která je nejnáročnější částí školákova dne. Neměl by se podceňovat také vliv snídaně
na schopnost dětí soustředit se na učení. Neklid, neschopnost soustředit se a sledovat výklad
může souviset právě se špatnou nebo dokonce úplně vynechanou snídaní. Děti totiž nemají
možnost vytvářet si zásoby energie, a tak se její nedostatek velmi rychle projeví.
Ovšem na druhou stranu lze za úspěch považovat, že převážná většina dětí svačí a to dokonce
v rámci školního stravování, tudíž se jedná o svačinky pestré, připravované podle zásad a
norem správného stravování. Rodiče dětí, které nevyužívají školních svačinek, by měli
alespoň věnovat nějaký čas tomu, že dětem vysvětlí, co si v nabídce školního bufetu vybrat.
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Vhodnější než hamburger k svačině je toast nebo bageta bez majonézy se šunkou, sýrem a
dostatkem zeleniny. Tu ale často bufety nenabízejí. K pití by si pak děti měly vybírat
neslazené nápoje, stolní vody nebo stoprocentní ovocné džusy, které by se ale měly ředit
vodou, protože i v nich je cukr.
Drtivá většina dětí uvedla, že si za kapesné často kupuje sladkosti, přičemž sníst pouze jediný
kousek cukroví nepřipadá v úvahu a schovávání cukroví a sladkostí doma, s možností sníst je
později, taky není nic neobvyklého. S tím samozřejmě souvisí i jejich kladná odpověď na
otázku, zda mívají neodolatelnou chuť na cukr, čokoládu či kakao. Odpověď, že nejčastěji pijí
slazené nápoje a limonády není tedy nijak překvapivá. V normálním jídelníčku zdravých dětí
mají i sladkosti své místo, neměly by však tvořit jeho základ. Z dalších odpovědí je však
zřejmé, že vina za tyto nesprávné návyky není pouze na straně dětí.
Rodiče se jen zřídka zajímají o to, co si jejich dítko za kapesné kupuje, kolik že toho za den
snědlo a rozhovory o zdravé výživě také nejsou na denním pořádku. Rodiče totiž často mají
pouze minimální znalosti o zdravé výživě. Za zdravé jídlo tak například považují dietní párky.
I přesto, že se od těch nedietních liší jen velmi málo a v každém případě je v nich hodně soli a
živočišných tuků. Ty pak přispívají k ukládání cholesterolu v krvi. Přitom se zvyšuje počet
dětí, které mají nemoci, jež dříve trápily v podstatě jen dospělé. Jde právě o zvýšenou hladinu
cholesterolu v krvi či dokonce cukrovku a vyšší krevní tlak.
Z dotazníku je také zřejmé, že ovoce a zelenina nepatří mezi favority. Vícekrát denně jí
čerstvé ovoce a zeleninu jen málo dětí. Zelenina a ovoce jsou přitom cennými zdroji vitamínů,
minerálních látek a vlákniny, proto by je děti, ale i dospělí měli jíst pětkrát denně. Měly by
tedy být součástí každého denního jídla dětí i dospělých. Kdyby děti měly dostatečný přísun
vitamínů a minerálních látek z ovoce, zeleniny, luštěnin, cereálií, nemuseli by jim je rodiče
podávat ve formě tabletek a šumivých nápojů.
Děti jsou také zvyklé přisolovat případně i kořenit si hotová jídla. Lidský organismus
potřebuje kuchyňskou sůl, konkrétně její složku – sodík, nicméně ne v takovém množství,
které je v naší stravě obvykle obsaženo. Slaná jídla jsou chuťově výrazná a v případě, že si na
ně dítě zvykne, odmítá pak běžně připravovaná jídla, které mu připadají fádní. V budoucnu to
může vést k častému přesolování se všemi riziky, která s sebou nadměrná konzumace soli nes
– jako zatížení ledvin a vznik kamenů.
Co se týče koření, tak do dětské výživy mnoho koření, obzvláště toho výrazného, nepatří. Děti
mají dobře vyvinuty chuťové orgány, a proto je učíme znát hlavně ty pravé přírodní, ničím
neokořeněné chuti dobrých domácích potravin. Když už kořenit dětem, pak nejlépe čerstvými
natěmi.
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Četnost ryb v jídelníčku dětí je opravdu malá. Ryby a mořské plody jsou důležitou součástí
zdravé výživy. Vyznačují se vysokým obsahem kvalitních bílkovin a dalších nezbytných živin
a naopak nízkým obsahem nasycených tuků. Nejcennější na rybách a mořských plodech je
vysoký obsah omega-3 esenciálních mastných kyselin, zejména kyseliny docosahexaenové
(DHA). DHA je nezbytná pro správný růst a vývoj dětí, a to již od okamžiku početí. Z těchto
důvodů by rodiče měli dětem do jídelníčku zařazovat ryby a mořské plody pravidelně.
Z dotazníku vyplývá, že většina dětí sportuje 2-3 krát týdně. To odpovídá hodinám tělesné
výchovy. Děti by měly správně věnovat sportu sedm hodin týdně, ovšem jednostranná aktivita
dětem neprospívá. Podle lékařů je důležité zejména během růstu zatěžovat tělo symetricky.
Tělesná aktivita působí blahodárně na celý organismus. Zvyšuje výkonnost i obranyschopnost
organismu a brání obezitě a může působit pozitivně také u hyperaktivních dětí. Výzkumy
ukazují, že čím jsou děti aktivnější, tím mají lepší hodnoty cukru a cholesterolu v krvi. Vyladí
se i jejich krevní tlak. Lze tedy říci, že s pohybem a správnou výživou prožijí děti kvalitnější a
zdravější život.
Grafy stravovacích zvyklostí: 1-20 otázek (%)
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ZÁVĚR
Pochutinami a sladkými nápoji si lidé neúměrně zvyšují příjem cukru, tím i riziko infarktu,
mrtvice nebo cukrovky, nadváhy či obezity. Mohou také mimo jiné obsahovat přídatné látky
– aditiva. Dětský organismus je velmi citlivý na vnější vlivy a předpokládá se, že právě u dětí
se nežádoucí účinky (nejen) přídatných látek mohou projevit nejvíce. Stále častěji tak
diskutujeme o spojitosti s hyperaktivitou.
Výchova ke správné výživě se úzce dotýká mnoha všeobecných výchovných problémů.
Z chyb, kterých se ve výživě dopouštíme, jsou méně významné chyby v nesprávném
množství potravin a v kalorické spotřebě.
Horší skupina chyb se týká skladby výživy. Moučné pokrmy, sladkosti, mnoho živočišných
tuků s malým množstvím bílkovinné složky, s nedostatečným přísunem nerostných látek a
vitamínů – to vše jsou hrubá poškození.
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Kromě biologické a kalorické hodnoty je významnou složkou ve výživě dětí správný
stravovací rytmus, který se přizpůsobuje rytmu života dítěte. Počet denních jídel se řídí
věkem.
Vhodné je sestavování jídelníčku. Strava má být správně rozdělena na celý den. U dětí se
zvlášť doporučuje věnovat pozornost snídaním.

SOUHRN
Uvedená práce studuje stravovací zvyklosti dětí ve věku 10-12 let formou dotazníkové
metody. Dotazník obsahuje celkem 20 otázek a je zaměřen na stravovací zvyklosti dětí.
Jednotlivé otázky a vyhodnocení jsou uvedeny formou grafů. Zejména je popisována
konzumace pochutin, sladkých nápojů, frekvence stravování, a komunikace s rodiči vzhledem
k obezitě a hyperaktivitě dětí. Z uvedených výsledků vyplývá, že děti v převážné většině
preferují sladkosti, pochutiny, sladké nápoje a své pokrmy si většinou také přisolí či koření.
Alarmující je také malá četnost konzumace ryb, ovoce a zeleniny. Mezi další problémy
můžeme zařadit také to, že se rodiče málokdy zajímají, co si děti za kapesné koupili a co za
den snědli. Rodiče totiž často mají minimální znalosti o zdravé výživě. Výčet problémů může
právě vést k obezitě či hyperaktivitě. Zásady správné výživy u dětí uvedeného věku jsou tedy
velmi důležité z mnoha faktorů a proto je nelze podceňovat.
Klíčová slova: výživa, hyperaktivita, obezita, pochutiny, sladké nápoje
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TEXTURA VAŘENÝCH TĚSTOVIN
HODNOCENÁ INSTRUMENTÁLNÍMI METODAMI
THE TEXTURE PROPERTIES OF COOKED PASTA
MEASURED BY INSTRUMENTAL METHODS
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Abstract
Texture properties of different pasta type were measured in this work. Pasta with varied types
of shape were produced by different producers. The evaluation of pasta cooking quality
requires consideration of a number of factors including elasticity, firmness, surface stickiness,
cooking tolerance, water absorption, and loss of solids to cooking water. The standard
methods for pasta texture testing is sensory evaluation, the objective instrumental methods are
in focus at present. Pasta were tested by different method with aim to detect the best
applicable method. Samples of pasta were cooked by producer’s directions. TIRATEST
270525 was used for the measuring by Kramer shear cell, Warner-Bratzler knife and Texture
Profile Analysis (TPA). Kramer shear cell were detected like the best method for evaluation
texture properties of cooked pasta – the results ranged from 190.7 N (fusilli) to 654.3 N
(penne).
Keywords: cooked pasta, texture, instrumental methods, TIRATEST 27025

ÚVOD
Texturní vlastnosti vařených těstovin se stanovují jak senzoricky, tak instrumentálně. Pro
hodnocení pevnosti a povrchu vařených špaget byla vydána Mezinárodní organizací pro
standardizaci metod standardní metoda ISO (Marchylo a Dexter, 2004). Mezi důležité faktory
ovlivňující kvalitu těstovin a zájem spotřebitelů patří bezesporu barva, vlastnosti těstovin
během vaření, textura a chuť. Těstoviny po uvaření by měly být „al dente“, měly by si
zachovat barvu, hladký povrch, pevnost a pružnost, snést mírné převaření, mít minimální
ztráty během vaření a příjemnou chuť (Martinez a kol., 2007). Mezi nejdůležitější faktory
ovlivňující texturu těstovin patří složení těstovin – druh pšenice (Gonzales a kol., 2000),
skladování (Niihara a Yonezawa, 1990), doba varu, poměr vody a těstovin, tvrdost a pH vody
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a čas uplynutý mezi odkapáním uvařených těstovin a vlastním měřením (Marchylo a Dexter,
2004). U těstovin jsou nejčastěji hodnoceny následující parametry (Dalbon a kol., 1985;
D´Egidio a Nardi, 1998; Marchylo a Dexter, 2004): tvrdost, pevnost nevařených těstovin,
pevnost vařených těstovin, lepivost vařených těstovin, pevnost v tahu, tažnost a ohebnost
(Žitková, 2009).
MATERIÁL A METODY
V práci byly sledovány texturní vlastnosti vybraných druhů těstovin různých tvarů po uvaření.
Parametry byly sledovány různými metodami s cílem vyvinutí vhodné metodiky ke stanovení
texturních vlastností vařených těstovin. Těstoviny byly uvařeny dle návodu příslušného
výrobce (100 g těstovin v 1 l vody s přídavkem 10 g soli). Měření bylo provedeno na přístroji
TIRATEST 27025 za pomocí nástavců Kramerovy střihové cely, pomocí Warner-Bratzlerova
rovného nože a dále byla provedena TPA (texturní profilová analýza).
Sledovány byly:
Kolena bezvaječná (vzorek A)
- složení výrobku: pšeničná mouka ze pšenice Triticum aestivum, kurkuma, doba vaření:
9 min,
Kolena vaječná (vzorek B)
- složení výrobku: pšeničná mouka ze pšenice Triticum aestivum, pasterovaná vaječná směs
sušená, kurkuma, doba vaření: 9 min,
Špagety, těstoviny bezvaječné sušené (vzorek C)
- složení výrobku: pšeničná mouka ze pšenice Triticum aestivum, kurkuma, doba vaření:
10 min,
Špagety, těstoviny vaječné sušené (vzorek D)
- složení výrobku: pšeničná mouka ze pšenice Triticum aestivum, pasterovaná vaječná směs
sušená, kurkuma, doba vaření: 10 min,
Široké nudle, těstoviny bezvaječné sušené (vzorek E)
- složení výrobku: pšeničná mouka ze pšenice Triticum aestivum, kurkuma, doba vaření:
9 min,
Široké nudle, těstoviny vaječné sušené (vzorek F)
- složení výrobku: pšeničná mouka ze pšenice Triticum aestivum, pasterovaná vaječná směs
sušená, kurkuma, doba vaření: 9 min,
Vřetena, těstoviny bezvaječné sušené (vzorek G)
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- složení výrobku: pšeničná mouka ze pšenice Triticum aestivum, kurkuma, doba vaření:
9 min,
Vřetena, těstoviny vaječné sušené (vzorek H)
- složení výrobku: pšeničná mouka ze pšenice Triticum aestivum, pasterovaná vaječná směs
sušená, kurkuma, doba vaření: 9 min,
Vřetena, těstoviny bezvaječné pšeničné sušené (vzorek I)
- složení výrobku: pšeničná mouka (87 %), voda, β-karoten, doba vaření: 8 min,
Vřetena, těstoviny vaječné pšeničné sušené (vzorek J)
- složení výrobku: pšeničná mouka (85 %), voda, vaječná pasterovaná směs sušená (2 %),
β- karoten, doba vaření: 7 min,
Penne, těstoviny bezvaječné (vzorek K)
- složení výrobku: pšeničná mouka obohacená provitamínem A (87 %), voda, doba vaření:
9 min,
Penne, těstoviny vaječné (vzorek L)
- složení výrobku: pšeničná mouka obohacená provitamínem A (85 %), voda, pasterovaná
sušená vaječná směs (2 %), doba vaření: 8 min,
Penne rigate, bezvaječné těstoviny z pšenice a tvrdé pšenice Triticum durum (vzorek M)
- složení výrobku: pšeničná mouka (60 %) a mouka z tvrdé pšenice (40 %), voda, doba
vaření: 10 min,
Penne rigate, vaječné těstoviny z pšenice a tvrdé pšenice Triticum durum (vzorek N)
- složení výrobku: pšeničná mouka (55 %) a mouka z tvrdé pšenice (35 %), voda, vejce
(10 %), doba vaření: 10 min.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Hodnocení textury těstovin pomocí Kramerovy cely
V komoře Kramerovy cely dochází při stlačování vzorku ke kombinaci stlačování, smyku a
extruzi vzorku. Při pohybu hlavice s noži směrem dolů dojde ke kompresi vzorku, během
pokračující deformace je vzorek extrudován (vytlačován) nahoru mezi nože a dolů otvory
v komoře, v okamžiku dosažení dna cely dojde ke střihu vzorku. Získané hodnoty pomocí
Kramerovy cely jsou uvedeny v tab. 1. Vzhledem k nízkému variačnímu koeficientu, a to
nejen u vřeten, ale i u ostatních tvarů těstovin, je možno metodu hodnocení textury těstovin
pomocí Kramerovy cely hodnotit jako spolehlivou ve srovnání s použitím Warner-Bratzlerova
rovného nože (tab. 2) a metodou TPA (tab. 3 a 4). Značný vliv má pravděpodobně i tvar a
velikost těstovin.
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Tab. 1. Výsledky hodnocení textury těstovin získané pomocí Kramerovy cely [N]
Kolena bezvaječná (A)

x
239,84

Kolena vaječná (B)

250,26

8,88

221,20

276,98

Špagety bezvaječ. suš. (C)

317,20

6,30

291,01

344,51

Špagety vaječné sušené (D)

286,54

5,34

263,71

304,53

Široké nudle bezvaječ. suš. (E)

446,21

9,04

399,07

508,15

Široké nudle vaječné suš. (F)

461,65

14,66

384,27

590,99

Vřetena bezvaječná suš. (G)

274,97

5,49

262,92

303,32

Vřetena vaječná suš. (H)

190,68

8,22

172,36

215,30

Vřetena bezvaječ. pšen. suš. (I)

258,44

8,62

226,36

287,36

Vřetena vaječná pšeničná suš. (J)

284,22

9,17

257,40

323,23

Penne bezvaječné (K)

510,36

15,23

411,73

627,59

Penne vaječné (L)

517,20

5,06

490,87

546,88

Penne Rigate bezvaječné (M)

581,07

10,06

524,83

671,19

Penne Rigate vaječné (N)

654,34

7,45

588,17

715,68

Vx

xmin

xmax

4,85

224,05

253,57

Hodnocení textury těstovin pomocí Warner-Bratzlerova rovného nože
Warner-Bratzler test simuluje skousnutí vzorku řezáky a síla k tomu potřebná
vyjadřuje tvrdost potraviny. Vzorek byl přestřižen rovným Warner-Bratzlerovým nožem,
maximum střihové síly bylo vyhodnoceno jako síla potřebná k překousnutí vzorku. 15 ks
těstovin typy penne bylo přestřiženo rovným Warner-Bratzlerovým nožem. Výsledky získané
pomocí této metody jsou uvedené v tab. 2. U ostatních druhů těstovin nebyla metoda
uplatněna vzhledem k velmi vysokému variačnímu koeficientu.
Tab. 2. Výsledky hodnocení textury těstovin získané pomocí Warner-Bratzlerova rovného nože
[N]
x

Vx

xmin

xmax

Penne bezvaječné (K)

6,48

12,97

5,27

8,11

Penne vaječné (L)

7,85

19,71

5,21

9,92

Penne rigate bezvaječné (M)

8,16

6,84

7,21

9,45

Penne rigate vaječné (N)

9,10

7,34

7,43

10,04
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Hodnocení textury těstovin pomocí Texturní profilové analýzy (TPA)
Texturní profilová analýza (TPA) je známá jako test „dvou skousnutí“, který
napodobuje působení čelisti stlačením vzorku dvakrát ve střídavém pohybu. První stlačení
informuje o pevnosti vzorku, druhý o jeho elasticitě a schopnosti navrácení se do původního
stavu. Výsledky hodnocení textury těstovin typu penne jsou uvedeny v tab. 3. Vzhledem k
vysoké variabilitě se ukázala tato metodu nevhodnou ke stanovení texturních vlastností
těstovin.
Tab. 3. Výsledky hodnocení textury těstovin získané pomocí TPA [N]
x

Vx

xmin

xmax

Penne bezvaječné (K)

3,84

47,97

1,12

7,61

Penne vaječné (L)

7,62

37,04

3,66

13,69

Penne bezvaječné (M)

3,29

47,73

1,01

6,60

Penne vaječné (N)

4,88

30,98

2,51

6,98

F1 = první stlačení

F2 = druhé stlačení

ZÁVĚR
Standardní metodou pro stanovení texturních vlastností vařených těstovin je

senzorická

analýza, v současné době je však snaha využít i objektivních instrumentálních metod, které
poskytují opakovatelné a snadno reprodukovatelné výsledky, jejich provedení je jednoduché,
časově nenáročné a relativně levné. Při porovnání výsledků texturních vlastností vařených
těstovin získaných různými metodami (Kramerovou celou, Warner-Bratzlerovým nožem a
texturní profilovou analýzou), se jako nejvhodnější ukázalo použití Kramerovy cely.

SOUHRN
V práci byly sledovány texturní vlastnosti vybraných druhů těstovin různých výrobců a tvarů
po uvaření. Standardní metodou pro stanovení texturních vlastností vařených těstovin je
senzorická analýza, v současné době je však snaha využít i objektivních instrumentálních
metod. Těstoviny byly sledovány různými metodami s cílem vyvinutí vhodné metodiky ke
stanovení texturních vlastností vařených těstovin, které byly uvařeny dle návodu příslušného
výrobce. Měření bylo provedeno na přístroji TIRATEST 27025 za pomocí nástavců
Kramerovy střihové cely, pomocí Warner-Bratzlerova rovného nože a dále byla provedena
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TPA (texturní profilová analýza). Při porovnání výsledků texturních vlastností vařených
těstovin získaných zvolenými metodami se jako nejvhodnější ukázalo použití Kramerovy
cely, kdy se výsledky pohybovaly v rozpětí 190,7 N (vřetena vaječná) po 654,3 N (těstoviny
tvaru penne).
Klíčová slova: vařené těstoviny, textura, instrumentální metody, TIRATEST 27025
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Abstract
The fracturability is a term using for description the texture different food types. For types of
bakery products, breakfast cereals, chips, fruit and vegetables, is very important. The
fracturability is a force with which a material fractures: a product of high degree of hardness
and low degree of cohesiveness. Seven types of extruded breads were measured (with content
of corn, wheat, rice, rye, buckwheat). TIRATEST 27025 device was using for testing physical
characteristic of fracturability by three point bending. The fracturability of different type
extrudate breads were from 11 to 28 N. The highest fracturability was detected in breads with
corn content (11.11 N). The breads with wheat and rye content have twice values of
fracturability. Statistically significant differences in fracturability between samples were
detected.
Keywords: fracturability, extruded breads, content
ÚVOD
Křehkost a křupavost patří mezi smyslové vjemy používající se k popisu textury mnoha druhů
potravin – velmi důležité jsou např. u různých druhů pečiva, snídaňových cereálií, brambůrků,
hranolek, různých snacků, ovoce a zeleniny (Vickers a Bourne, 1976; Vickers, 1987; Duizer,
2001; Luyten et al., 2004, Dijksterhuis et al., 2007).
Podle fyzikální definice vyjadřujeme křehkost jako sílu, která je potřebná k rozlomení
materiálu. Křehkost je výsledkem vysokého stupně tvrdosti a nízkého stupně soudržnosti
sledovaného materiálu (Civille a Szcezsniak, 1973). Křehkost je také limitujícím faktorem při
balení a přepravě výrobku.
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MATERIÁL A METODY
Ke stanovení křehkosti byly použity vzorky křehkého chleba řadícího se do skupiny
trvanlivého pečiva plochého tvaru vyrobeného extruzí, při které vznikají výrobky se
s křehkou strukturou typu suché tuhé pěny. Byly použity následující vzorky extrudovaných
chlebů různého složení a příchutí jednoho výrobce (pšeničná krupice, kukuřičná krupice,
celozrnná žitná mouka, pohanka):
Křehký plátek tmavý (vzorek 1)
Složení: pšeničná krupice, pšeničné otruby, sůl, cukr, sušený mléčný výrobek (mléčné
bílkoviny, laktóza, rostlinný tuk)
Křehký plátek kukuřičný s pohankou (vzorek 2)
Složení: kukuřičná krupice a mouka 69 %, rýžová mouka, pohanka 10 %, jedlá sůl,

kmín

Křehký plátek žitný (vzorek 3)
Složení: celozrnná žitná mouka 43 %, kukuřičná mouka, pšeničná mouka, pšeničná
vláknina, sůl, kmín
Křehký plátek kukuřičný s cibulí a česnekem (vzorek 4)
Složení: kukuřičná krupice, sušený česnek 1,5 % a cibule 1 %, sůl, kmín
Křehký plátek graham (vzorek 5)
Složení: pšenice a žito 65 %, kukuřice, pšeničná vláknina, sůl, kmín
Křehký plátek kukuřičný (vzorek 6)
Složení: kukuřičná mouka a krupice 98 %, jedlá sůl, kmín
Křehký plátek kukuřičný se sýrem (vzorek 7)
Složení: kukuřičná krupice a mouka 96 %, sušený sýrový prášek 1,5 % (sušená syrovátka, sýr
38 %, mléčné bakterie, jedlá sůl, tavící soli: fosforečnany sodné,

polyfosforečnany,

aroma),

jedlá sůl, kmín

Pro stanovení křehkosti extrudovaných chlebů bylo využito univerzálního přístroje pro měření
fyzikálních charakteristik – TIRATESTU (typ 27025). Přístroj umožňuje měření různých
materiálů v tahu, tlaku a ohybu. Pro stanovení křehkosti křehkých chlebů byla zvolena
metoda trojbodového ohybu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Základní statistické charakteristiky sledovaných druhů extrudovaných chlebů jsou uvedeny
v tab. 1. Křehkost jednotlivých druhů extrudovaných chlebů stanovená metodou trojbodového
ohybu se pohybovala v rozpětí 11 až 28 N. Nejvyšší křehkost byla zjištěna u kukuřičných
chlebů - u extrudovaného chlebu Křehký plátek kukuřičný s cibulí a česnekem (11,11 N). S
obdobnými výsledky křehkosti následoval Křehký plátek kukuřičný se sýrem (11,27 N) a
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Křehký plátek kukuřičný (11,32 N). Přibližně dvojnásobné hodnoty byly zjištěny také u
kukuřičného výrobku, ale s přidanou pohankou – Křehký plátek kukuřičný s pohankou (24,
80 N). U extrudovaných chlebů z pšenice a žita byly zjištěny dvojnásobné hodnoty oproti
kukuřičným (tzn. mnohem nižší křehkost) – Křehký plátky tmavé (24,09 N), Křehký plátek
graham (26,48 N) a Křehký plátek žitný (27,67 N). Mezi jednotlivými vzorky extrudovaných
chlebů byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly v křehkosti, detailně jsou uvedeny v tab.2.
Použité suroviny tedy ovlivňují výslednou křehkost produktu.
Tab. 1. Základní statistické charakteristiky křehkosti [N] extrudovaných chlebů různých
druhů
Křehký plátek tmavý
(vzorek 1)
Křehký plátek kukuřičný s pohankou
(vzorek 2)
Křehký plátek žitný
(vzorek 3)
Křehký plátek kukuřičný s cibulí a česnekem
(vzorek 4)
Křehký plátek graham
(vzorek 5)
Křehký plátek kukuřičný
(vzorek 6)
Křehký plátek kukuřičný se sýrem
(vzorek 7)

n

x

Sx

Vx

xmin

xmax

10

24,09

3,19

10,20

20,25

28,41

10

24,80

2,61

6,79

20,53

28,25

10

27,67

2,81

7,88

23,85

33,74

10

11,11

2,17

4,73

6,18

13,37

8

26,48

2,15

4,62

23,27

28,73

10

11,32

1,52

2,32

8,89

12,77

10

11,27

1,77

3,15

8,41

14,31

Tab. 2. Statistická průkaznost rozdílu křehkosti [N] extrudovaných chlebů různých druhů
1
2
3
4
5
6
7
Křehký plátey tmavý
---- SN
**
**
SN
**
**
(vzorek 1)
Křehký plátek kukuřičný s pohankou
---*
**
SN
**
**
(vzorek 2)
Křehký plátek žitný
---**
SN
**
**
(vzorek 3)
Křehký plátek kukuřičný s cibulí a česnekem
---**
SN SN
(vzorek 4)
Křehký plátek graham
---**
**
(vzorek 5)
Křehký plátek kukuřičný
---- SN
(vzorek 6)
Křehký plátek kukuřičný se sýrem
---(vzorek 7)
P< 0,05 *, P< 0,01 **, SN – stat. neprůkazné
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ZÁVĚR
Stanovit křehkost je vždy obtížné smyslovými i instrumentálními prostředky. Obecně platí, že
křehký produkt se rozbije už při malé deformaci. Spotřebitelé preferují výrobky křehké, avšak
jejich křehkost je limitujícím faktorem pro balení a přepravu výrobku. Křehkost jednotlivých
druhů extrudovaných chlebů se pohybovala v rozpětí 11 – 28 N. Kukuřičné výrobky byly
téměř dvakrát křehčí než ostatní druhy. Mezi sledovanými křehkými chleby byly zjištěny
statisticky průkazné rozdíly v křehkosti v závislosti na jejich složení.

SOUHRN
Křehkost a křupavost patří mezi smyslové vjemy používající se k popisu textury mnoha druhů
potravin – velmi důležité jsou např. u různých druhů pečiva, snídaňových cereálií, brambůrků,
hranolek, různých snacků, ovoce a zeleniny. Sledováno bylo celkem 7 druhů vzorků
extrudovaných chlebů různého složení pocházejících od jednoho výrobce. Pro stanovení
křehkosti extrudovaných chlebů bylo využito univerzálního přístroje pro měření fyzikálních
charakteristik – TIRATESTU 27025. Pro stanovení křehkosti křehkých chlebů byla zvolena
metoda trojbodového ohybu. Křehkost jednotlivých druhů extrudovaných chlebů stanovená
metodou trojbodového ohybu se pohybovala v rozpětí 11 až 28 N. Mezi jednotlivými vzorky
extrudovaných chlebů byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly v křehkosti, použité suroviny
tedy ovlivňují výslednou křehkost produktu.
Klíčová slova: křehkost, extrudované chleby, složení
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Abstract
Rheological properties of honey are mainly described by its viscosity. This property is
particularly critical during storage, handling and processing The new method of the
evaluation of the mechanical behaviour of honey has been designed. This method is based on
the evaluation of the honey response to dynamic loading. Dynamic loading has been realized
by fall of bar impact. Response function has been represented by the time history of the honey
surface displacement. Response of the tested honey varieties have been evaluated both in the
time and frequency domain.
Keywords: honey, dynamic loading, surface displacement, spectral function

INTRODUCTION
It is well recognized that sensory texture is closely related to structure and to the mechanical
and rheological properties of foods. Accordingly, a large amount of information has been
collected over the years on the mechanism of texture perception, on its relation to structure
and rheology, and on the consequences for texture analysis and creation of specific textural
qualities during food processing (Moskowitz, 1987; Rosenthal, 1999; Stein, 2003; Vincent
and Lillford, 1991).
Rheological properties of honey are mainly described by its viscosity. This property is
particularly critical during storage, handling and processing (White, 1978; Assil, Sterling and
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Sporns, 1991). There are many papers dealing with the evaluation of this property (Lazaridou
et al., 2004; Sopade et al., 2002, 2004).
The present paper deals with a non destructive experimental technique. This method consists
in the use of dynamic excitation and response analysis. Dynamic excitation and response
analysis is an acceptable method for determination of physical properties for quality
evaluation of fresh products. Their response to impact and sonic excitation has been well
documented in the literature for the last three decades. Many researchers have analyzed
acoustic impulse responses in various kinds of products (Hayashi et al., 1995). This paper is
focused on the study of the response of some honey varieties to the non – destructive impact
loading.

MATERIAL AND EXPERIMENTAL METHOD
Four different varieties of Czech honey have been used. Their brief description is given in the
Table 1.
Table 1. Description of honey varieties
Code
A

B

C

D

Description
Blossom honey – nectar from plants blooming in spring (Salix spp., Acer spp.,
Prunus spp., Malus sp., Pirus sp. and partially also Robinia pseudacacia, main
part is represented by Brassica napus). This honey was creamed – no
decrystallization was applicated. Date of harvesting: 24. V. 2011. Geographic
origin: CZ, Moravia.
Compound honey – blossom-honeydew honey: about 2/3 nectar namely from
Rubus idaeus, Leucosinapis alba, Phacelia tanacetifolia, Tilia spp. and about
1/3 of honeydew. The sample was decrystallized before analysis. Date of
harvesting 10. VII. 2011. Geographic origin: CZ, Moravia.
Blossom honey – the same as sample A. There was only one difference – this
honey crystallized quickly after honey harvesting and the sample was
decrystallized before analysis. Date of harvesting: 5. VI. 2011. Geographic
origin: CZ, Moravia.
Compound honey – blossom-honeydew lime honey: nectar and honeydew
namely from lime (Tilia spp.). The sample was decrystallized before analysis.
Date of harvesting 20. VII. 2011. Geographic origin: CZ, Moravia.

The impact tests were carried out using an impact device specially designed and built for
honey measurements – see Fig.1.
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Fig.1. Experimental set up
The impact set-up consisted of a free-falling cylindrical bar (6 mm in diameter, 200 mm in
height – made from aluminium alloy). The bar was instrumented by strain gauges. This
instrumentation enables to record the time history of the force at the interface between honey
and bar. The surface displacement as well as the surface velocity at the distance of 30 mm
from the point of the bar impact are measured using the laser-vibrometer.
The honey response was picked up through an amplifier and a commercial A/D PC board to
the PC, which simultaneously served as the data acquisition system. An optical sensor was
used to trigger the acquisition. The signal was sampled at a rate of 200,000 samples/s for a
period of 15 ms. Instead of time dependent response functions, the MATLAB computer
program transformed the response from time to frequency domain by means of Fast Fourier
Transform (FFT). The impact velocity of the bar has been kept constant (2.8 m/s).
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EXPERIMENTAL RESULTS AND THEIR DISCUSSION
In the Fig. 2 the experimental records of the force versus time are displayed.

Fig. 2. Experimental records of the impact force

One can see that the same qualitative features of these records can be observed for honeys A
and C and/or B and D, respectively. The force for varieties C and D is typical by many high
frequency oscillations. The functions force – time, F(t), can be characterized by the three main
parameters:
-

Maximum of the force Fm,

-

Rise time of the force – time pulse, tI,

-

The time of the force pulse duration, .

The values of these parameters are given in the Table 2.
Table 2. Parameters of the force – time functions
HONEY

Fm (N)

tI (s)

 (s)

A

20.1

0.00022

5.1

B

25.3

0.00014

16.2

C

17.1

0.00024

5.4

D

22.4

0.00047

15.7

Response of the honey to the impact loading is described by the surface displacement versus
time curves. Examples of these curves are given in the Fig. 3. The leading part of this curve
corresponds to the propagation of the surface wave. The qualitative features of these curves
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are the same for varieties A and C and/or for B and D, respectively As shown e.g. by Spivak
et al. (2002). The surface profile given by the displacement functions shown in the Fig. 3 are
strongly affected by the fluid viscosity as well as by the surface tension.

Fig. 3. The displacements of the honey surface
The response of the honey can be also described in the frequency domain. This procedure is
based on the Fourier transform technique – see e.g. Stein (2003) for a review.
For a continuous function of one variable f(t), the Fourier Transform F(f) is be defined as:

F   



 f t e

it

dt .



And the inverse transform as

f t  



 F  e

it

d ,



where F is the spectral function and  is the angular frequency.
The same procedure can be used for the Fourier transform of a series x (k) with N samples.
This procedure is termed as the discrete Fourier Transform (DFT). A special kind of this
transform is Fast Fourier Transform (FFT). This procedure is part of the most software
packages dealing with the signal processing. The transform into the frequency domain will be
a complex valued function, that is, with magnitude and phase:
F    ReF   i ImF 
amplitude  ReF   ImF 
 ImF  
phase  arctan 
.
 ReF 
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In the Fig. 4 an example of the frequency dependence of the amplitude of the spectral function
(force) is shown. One can see that the most significant are frequencies well below app.
1000 Hz.

Fig. 4. Amplitude of the spectral function (force) versus frequency
The amplitudes obtained for the displacements are displayed in the Fig. 5.

Fig. 5. Amplitude of the spectral function (force) versus frequency

The frequency dependence of the amplitude exhibits a maximum. The corresponding
frequency is denoted as the dominant frequency. This frequency plays dominant role at the
evaluation of the mechanical stiffness of many fruits, vegetables and eggshell. Its value
depends on the honey varieties. Values of these frequencies are plotted in the Fig. 6.
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Fig. 6. Dominant frequencies of the tested samples

CONCLUSSIONS
In the given paper the main characteristics describing the response of selected honey varieties
to the dynamic loading have been found. These parameters have been evaluated not only in
the time domain, but also in the frequency domain, using the Fourier transform. The
suggested parameters are very convenient for the description of the mechanical behaviour of
different honeys. It seems that the main knowledge is involved in parameters obtained in the
frequency domain. It means the frequency analysis of the honey response should be studied in
more details. Generally the proposed method seems to be very promising for the study of the
honey rheology. Namely the possibility of the verification of the validity of the constitutive
equations represents the main advantage of this method.

SOUHRN
V dané práci bylo zkoumáno reologické chování několika druhů medů. Pro toto studium byla
použita nová metoda založená na stanovení odezvy zkoumaného medu na dynamické zatížení
představovaném dopadem tyče kruhového průřezu. Tento postup umožňuje stanovit časový
průběh síly v místě kontaktu tyč – med. Průběh závislostí síla – čas je v zásadě popsán třemi
parametry, a to maximální hodnotou síly, dobou dosažení tohoto maxima a dobou trvání
zatížení. Tyto parametry závisí jednak na druhu medu a jednak na teplotě. Odezva materiálu
byla popsána časovou závislostí výchylky volného povrchu medu. Výchylka byla stanovena
pomocí laserového vibrometru. Tato výchylka má charakter tlumených kmitů a odpovídá
šíření povrchové vlny napětí. Tento průběh je funkcí jednak viskozity a jednak povrchového
napětí medu. Pokud stanovíme jednu z těchto veličin, např. viskozitu, je možné stanovit
zbývající parametr. Byly stanoveny základní parametry této odezvy, a to jak v časové, tak ve
frekvenční oblasti. Ukazuje se, že v časové oblasti jsou parametry popisující odezvu, např.
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maximum výchylky apod., závislé na druhu medu. Byly stanoveny odezvové funkce ve
frekvenční oblasti, a to pomocí Fourierovy transformace. Získané funkce umožňují stanovit
zejména tzv. dominantní frekvenci, která je zřejmě jednoznačně spojena s druhem medu a
pravděpodobně s celou řadou dalších faktorů, které budou předmětem dalšího výzkumu.
Navržená metoda je velice vhodná i pro verifikace modelů reologického chování medu, které
byly stanoveny pomocí jiných metod. Metoda tak představuje rozšíření stávajících postupů
(desková

viskozimetrie,

oscilační

viskozimetrie,

ultrazvukové

metody)

hodnocení

reologických vlastností medu.
Klíčová slova: med, dynamické zatěžování, výchylka povrchu, spektrální funkce
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Abstract
The rheological properties (plastic viscosity and viscosity) of five samples of hazelnut spreads
containing 0, 3, 5, 10 a 13% hazelnuts were measured by RheoStress 300. The results show
that with increase of hazelnut paste plastic viscosity decrease and yield stress τ0 increase.
Sensory profile of all samples with untrained assessors was done. The assessors could
recognize the differences among samples. The best properties in all descriptors had the
sample with 13 % of hazelnut paste.
Keywords: sensory properties, rheological properties, hazelnut spread.
ÚVOD
Čokoláda a další čokoládové výrobky patří ve světě k nejoblíbenějším pochoutkám. Ve
čtyřicátých letech dvacátého století začal Pietro Ferrero s vývojem první čokoládové
pomazánky. V době po druhé světové válce byl nedostatek kakaa, proto Ferrero, použil do
směsi lískové oříšky, kterých bylo v regionu Piedmont, v severovýchodní části Itálie dostatek.
Tato směs se prodávala od roku 1951 pod názvem "Supercrema". V roce 1963 jeho syn
pozměnil složení a v dubnu 1964 dodal na trh první oříško-čokoládovou pomazánku pod
názvem Nutella. Hned od počátku měla velký úspěch, její použití bylo široké a používala se
jako pomazánka na chleba, na palačinky a další cukrářské výrobky. Postupem času oříškočokoládovou pomazánku začali vyrábět i další firmy.
V dnešní době většina výrobců vyrábí pastu, jejíž složení je zhruba 50 % cukru, 30-35 %
speciálního rostlinného tuku s vlastnostmi co nejvíce podobnými kakaovýmu máslu, oříšky,
kakaový prášek a odtučněné mléko, někdy se přidávají i mléčné proteiny nebo syrovátka. Pro
pomazánku je důležité, aby byla roztíratelná za teploty místnosti. Důležitou složkou jsou
lískové oříšky. Největší producenti lískových ořechů jsou Španělsko, Itálie a Turecko.
Přípravě oříšku je věnována velká pozornost. Po vyloupání se praží a po odstranění slupky
(nedělá se vždy) se rozemelou. Vzniklá pasta obsahuje zhruba 40 % proteinů a sacharidů a 60
% tuku, což zaručuje, její polotekutost. Pro vlastní chuť je důležitý stupeň pražení a kvalita
211

oříšků. Kontroluje se, i zda nejsou přidávány nějaké náhražky (např. jiný olej, škrobové látky
pod.). Množství oříško-čokoládové pasty může být různé, nejčastěji je to 13 %, ale na trhu
jsou výrobky i s 6 - 7 % nebo i s 36 %.
Senzorické a texturní vlastnosti pomazánek s různým obsahem lísko-oříškové pasty byly
hodnoceny konzumentským panelem, aby se zjistilo, jestli jsou hodnotitelé schopni rozpoznat
různý obsah lískooříškové pasty a jejich preference.
MATERIÁL A METODY
Oříško-čokoládové pasty byly dodány výrobce s obsahem 0, 3, 5, 10 a 13 % čokoládové
pasty. Textura vzorku byl měřen na Ústav pro hydrodynamiku AV ČR na přístroji RS 300 v
uspořádání měřícího systému kužel-deska. Byly měřeny charakteristiky: plastická viskozita
ηPL a mez toku τ0 při teplotě 20 ºC a 30 ºC.
Podmínky pro senzorické hodnocení byly voleny tak, aby se co nejvíc odstranily rušivé vlivy
a zlepšila se tak přesnost stanovení, a aby se dosáhlo objektivních, vzájemně srovnatelných
výsledků. Tyto podmínky jsou určeny mezinárodními normami – ISO normy, kterými je
definováno vybavení místnosti, způsob přípravy a předkládání vzorků.
Místnost, ve které probíhalo hodnocení, odpovídala požadavkům normy ČSN ISO 8589.
obsahující obecné směrnice pro uspořádání senzorického pracoviště. Vzorky posuzovalo 90
neškolených hodnotitelů (studenti FPBT). Hodnocené parametry a jejich orientace: Celková
příjemnost: (0 - nepříjemná, 100 - velmi příjemná); Intenzita sladké chuti (0 - slabá, 100 velmi silná); Příjemnost sladké chuti (0 - nepříjemná, 100 - velmi příjemná); Intenzita
oříškové chuti (0 - slabá, 100 - velmi silná); Příjemnost oříškové chuti (0 - nepříjemná, 100 velmi příjemná); Intenzita čokoládové chuti (0 - slabá, 100 - velmi silná); Příjemnost
čokoládové chuti (0 - nepříjemná, 100 - velmi příjemná); Textura při nabírání (0 řídká, 100 hustá), Celková textura (0 - vyhovující, 100 - nevyhovující), Intenzita pachutí (0 - slabá, 100 velmi silná). Výsledky byly zaznamenávány na 100 mm grafické stupnici.
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Rheologie
Výsledky měření texturních parametrů uvádí tabulka 1.
Tab. 1 Texturní charakteristiky lísko-oříškových past.
Teplota 20 oC
Teplota 30 oC
Obsah lískoPlastická
Mez toku τ0 Plastická
Mez toku τ0 (Pa)
oříškové pasty vizkozita ηPL
(Pa)
vizkozita ηPL
%
(Pa.s)
(Pa.s)
0
460
1,34
160
1,22
3
404
1,96
119
1,83
5
382
2,51
92,4
2,18
10
246
2,68
69,6
2,49
13
168
3,18
42,9
2,93
U pomazánek byly na přístroji RheoStress 300 v uspořádání měřícího systému kužel- deska
proměřeny charakteristiky plastická viskozita ηPL a mez toku τ0. Hranice toku spolu s
koeficientem plastické viskozity jsou velmi důležité parametry hodnocené u čokoládových
krémů, polev a past.

Plastická viskozita popisuje napětí, kterým je potřeba působit na

kapalinu, aby tekla konstantní rychlostí. Hranici toku je možné popsat jako napětí, kterým je
třeba působit na kapalinu, aby byla uvedena do pohybu. Na plastickou viskozitu a hranici toku
má vliv více faktorů, nejdůležitější jsou obsah tuku (se zvyšujícím se obsahem tuku ve
hmotách hranice toku a plastická viskozita klesají), emulgátorů, vlhkosti a také rozdělení
částic, temperace, délka konšování, vibrace a thixotropie.
Výsledky v tabulce 1 ukázaly, že s rostoucím obsahem lísko-oříškové pasty klesala plastická
viskozita a stoupaly hodnoty pro mez toku.
Senzorická analýza:
Senzorické hodnocení s neškolenými posuzovateli bylo prováděno za účelem zjištění, zda
jsou schopni rozeznat rozdíly mezi vzorky a jaké množství lísko-oříškové pasty ovlivňuje
senzorické parametry. Výsledky senzorického hodnocení textury ukazuje tabulka 2
a pavučinový graf na obrázku 1. Nejlépe hodnocená textura vzorku byla u vzorku s 13 %
lísko oříškové pasty, rozdíly v textuře mezi pastami s nízkým obsahem lísko-oříškové pasty
(0-5%) nebyly posuzovatelé schopni statisticky významně rozpoznávat.
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Tab. 2 Senzorické hodnocení textury
Lísko-oříšková
náplň (%)

Textura při
nabírání
(%
stupnice)

Celková
textura

0

38

41

3

53

40

5

66

46

10

50

34

13

49

20
Obr.1 Senzorické hodnocení textury

Výsledky senzorického profilu vzorků jsou uvedeny v tabulce 3 a na obrázku 2.
Tab. 3 Senzorický profil hodnocených vzorků
Hodnocený deskriptor
Celková příjemnost chuti
Intenzita sladké chuti
Příjemnost sladké chuti
Intenzita oříškové chuti
Příjemnost oříškové chuti
Intenzita čokoládové chuti
Příjemnost čokoládové chuti
Intenzita pachutí

Vzorky (% lísko-oříškové náplně)
0%
3%
5%
10 %
45
51
53
78
68
67
77
75
51
55
48
62
23
28
41
61
30
48
59
72
52
50
60
65
38
57
50
65
53
43
38
23

Obrázek 2 Senzorický profil lísko-oříškových past
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1 3%
85
71
73
75
83
61
74
20

ZÁVĚR
Obsah lísko-oříškové pasty měl u senzorických vlastností pomazánek vliv na většinu
posuzovaných vlastností. Nejméně podstatný vliv měl obsah lísko-oříškové pasty na intenzitu
sladké chuti. Celková příjemnost chuti vrůstala s přidaným množstvím lísko-oříškové náplně.
Posuzovatelé byli schopni při pořadové zkoušce seřadit vzorky podle obsahu náplně.
Zajímavé je, že obsah lísko-oříškové náplně ovlivnil i intenzitu a příjemnost čokoládové
chuti.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MSM 604 613 7305.

SOUHRN
Byly porovnávány senzorické a reologické vlastnosti čokoládových pomazánek vyrobených s
různým obsahem lísko-oříškové příměsi (0 %, 3 %, 5 %, 10 % a 13 %). U pomazánek byly na
přístroji RS 300 v uspořádání kužel deska proměřeny charakteristiky - plastická viskozita a
mez toku. Ze senzorických vlastností byly posuzovány intenzity a příjemnost sladké,
čokoládové a oříškové chuti, celková textura, textura při nabírání a intenzita pachutí.
Senzorické i reologické měření bylo prováděno při teplotách 20 a 30 0C. S rostoucím
obsahem lísko-oříškové pasty klesala plastická viskozita a stoupala mez toku. Příjemnost
chuti pomazánky s rostoucím obsahem lísko-oříškové pasty stoupala.
Klíčová slova: senzorická analýza, oříško-čokoládové pasty, reologie
Kontaktní adresa:
Dr. Ing. Zdeňka Panovská, Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha, Technická 3, 166
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ENZYMOVÁ DETEKCE ZMRAZOVÁNÍ RYB
ENZYMATIC DETECTION OF FREEZING FISH
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– Tereza Škorpilová – Michaela Petrová – Petr Pipek
Ústav konzervace potravin a technologie masa,
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Abstract
Fish sold on the market is usually considered to be fresh and could therefore be stored and
sold only at temperatures between -1 °C and 2 °C. However, the demand for longer shelf-life
and at the same time to keep the fresh fish at these temperatures for long storage periods is
technically and economically very demanding. Therefore it is sometimes possible that “fresh”
fish offered on the market is in fact frozen and thawed. The detection of frozen/thawed fish
seems to be necessary, especially to confirm the deception of the consumer.
The aim of the study was to determine, whether it is possible to distinguish fresh fish from
frozen/thawed fish by applying enzymatic methods. Commercial enzymatic kits were used for
the detection of citrate synthase and aconitase activity (mitochondrial enzymes that are
released from the organelles, which were destructed by frost).
It was found that the activity of citrate synthase and aconitase increases, when the fish was
stored at freezing temperature, even subsequent cycle freezing causes a rapid increase of the
activity of both enzymes, due to a larger range of tissue damage. The activity of citratesythase
and aconitase also grows along with storage time, even when the fish was only kept on ice.
Keywords: detection, citrate synthase, aconitase, freshness, thawing, fis
ÚVOD
Bývá velmi obtížné rozlišit rozmrazené ryby od čerstvých. Jednou z možností je sledování
míry poškození buněčných organel po zmrazení a následném rozmrazení masa. Vlivem těchto
procesů obsah organel vytéká do mezibuněčného prostoru spolu s vodou, jež se uvolňuje ze
své původní vazby na bílkoviny [Gottesmann, 1984]. Princip enzymových metod spočívá v
rozboru exsudátu z masa, v němž je stanovena aktivita specifických enzymů (např. akonitáza
a citrátsyntáza), které se vyskytují pouze v mitochondriích. Měřením jejich aktivity je proto
možno detekovat poškození buněčných organel mrazem [Ballin, 2008].
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Cílem práce bylo ověřit možnost měření aktivity enzymů k detekci zmrazení/rozmrazení
rybího masa a zjistit, jaký vliv má skladování a způsob rozmrazení masa na aktivitu
zkoumaných enzymů.
Vzorky
Vzorky čerstvě ulovených a vykuchaných ryb (Losos obecný, Salmo salar) byly naporcovány
na podkovy o hmotnosti cca 70 g a zabaleny pod vakuem do polyethylenové folie (LD-PE).
Polovina vzorků byla určena k chladírenskému skladování, kdy jedna část těchto vzorků byla
skladována na ledě a druhá část v lednici při 4 °C. Druhá polovina vzorků pak byla určena
k mrazírenskému skladování při -18 °C. Tyto vzorky byly následně rozmrazeny při dvou
různých teplotách, 4 °C v lednici a 37 °C v temperované vodní lázni.
Enzymové sety
Ke stanovení aktivity citrátsyntázy a akonitázy byly použity komerční sety:
 Citrate Synthase assay kit, Sigma-Aldrich, katalogové číslo CS0720-1KT, USA.
 BIOXYTECH Aconitase-340, OxisResearch, katalogové číslo 21041, USA
Měření čerstvosti enzymovými metodami:
Uvolněný exsudát byl ze zabalených vzorků odpipetován, zředěn 1:10 demineralizovanou
vodou a analyzován příslušným enzymovým setem.
Citrátsyntáza
Citrátsyntáza katalyzuje v Krebsově cyklu tvorbu citrátu z oxalacetátu a acetylkoenzymu A.
Tato reakce je pomocí enzymové sady provázena vznikem 5-thio-2-nitrobenzoové kyseliny,
která tvoří žlutý roztok. Intenzita jeho zabarvení je poté spektrofotometricky měřena při 412
nm a z naměřených hodnot je podle vzorce vypočítána katalytická aktivita citrátsyntázy
[Lemos, 2003].
Akonitáza
Druhou reakcí v Krebsově cyklu katalyzuje enzym akonitáza. Je to reakce, při níž vzniká
izocitrát. Další reakce tohoto cyklu se uskutečňuje pomocí reagencií z enzymové sady pro
měření aktivity akonitázy. Při této reakci vzniká NADPH z NADP. Vznikající NADPH
absorbuje záření (340 nm) [Rose, 1967]. Z naměřených hodnot je podle vzorce vypočítána
katalytická aktivita akonitázy.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Aktivita enzymů citrátsyntázy a akonitázy byla měřena u vzorků čerstvého lososa obecného
během 8 dnů skladování v chladu a na ledě a u vzorků mrazírensky skladovaných 5 a 12 dní.
Graf 1: Aktivita citrátsyntázy, chladírenské skladování.
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V průběhu chladírenského skladování nebyl zaznamenán u analyzovaných vzorků významný
nárůst aktivity citrátsyntázy (Graf 1). Možným důvodem navýšení hodnot u některých z nich
v průběhu skladování by mohl být způsoben počátečním pomnožením mikroorganismů, které
mají vlastní citrátsyntázu, a mohly tak svou přítomností její stanovení ovlivnit.
Graf 2: Aktivita akonitázy, chladírenské skladování.
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V případě enzymu akonitázy nebyl významný nárůst v její aktivitě během skladování
analyzovaných vzorků taktéž prokázán (Graf 2). Možným důvodem navýšení dílčích hodnot
může být opět rozmnožení přítomné mikroflóry, poklesy naopak mohou být způsobeny
vznikem některých rozkladných produktů, jimiž je její aktivita inhibována (např.
superoxidový radikál) [Tórtora, 2007; Andersson 1998].
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Graf 3: Aktivita citrátsyntázy, skladování na ledě.
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Při skladování lososa na ledě (Graf 3) došlo k nárůstu aktivity citrátsyntázy až v pátém dnu.
To může být vysvětleno poškozením povrchových struktur ryby krystaly ledu, čímž došlo k
uvolnění enzymu do exsudátu.
Graf 4: Aktivita akonitázy, skladování na ledě.
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Během skladování na ledě byl u vzorků také zaznamenán nárůst aktivity akonitázy (Graf 4).
Chyba! Chybné propojení.

Chyba! Chybné propojení.

Graf 5: Vliv způsobu rozmrazení a doby
skladování při -18°C na aktivitu
citrátsyntázy.

Graf 6: Vliv způsobu rozmrazení a doby
skladování při -18°C na aktivitu akonitázy.
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Stejně jako při skladování na ledě, i při mrazírenském skladování (Graf 5) mají zmrazením
vytvořené krystaly ledu v buněčných strukturách vliv na naměřenou aktivitu enzymu.
V důsledku většího poškození buněčných struktur při delším mrazírenském skladování byly
získány vyšší hodnoty aktivity citrátsyntázy. Rozmrazení ve vodní lázni (37°C) neměl stejný
vliv na aktivitu citrátsyntázy. Získaný výsledek lze vysvětlit rychlým rozmrazením vzorku,
kdy se voda uvolněná z krystalů ledu nestačila navázat zpět na bílkoviny [Xia, 2009], vytékala
tedy do obalu a naředila exsudát, čímž mohlo dojít k naměření odlišné aktivity enzymu.
Aktivita akonitázy po rozmrazení je nižší (Graf 6) než v případě skladování na ledě (Graf 4),
nebo při chladírenském skladování (Graf 2). Také aktivita enzymů se při použití rychlého a
pomalého rozmrazení liší.

ZÁVĚR
Chladírenské skladování, skladování na ledě, stejně tak i zmrazení a následné rozmrazení ryb
ovlivňuje aktivitu obou enzymů. Měření aktivity citrátsyntázy se ukázalo jako vhodné pro
odlišení ryb zmrazených a rozmrazených od čerstvých, skladovaných na ledě. Naopak použití
akonitázy se ukázalo jako vhodné pro rozlišení chladírenského skladování od skladování na
ledu. Stanovení aktivity mitochondriálních enzymů v exsudátu z ryb se zdá být perspektivní
metodou k detekci jejich zmrazení a rozmrazení, avšak získané výsledky je třeba potvrdit
dalším výzkumem v dané oblasti.
PODĚKOVÁNÍ
Projekt byl financován z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT
(Rozhodnutí č. 21/ 2011).

SOUHRN
Ryby prodávané na trhu jako čerstvé mohou být skladovány a prodávány pouze při teplotách
mezi -1 °C a 2 °C. Dodržení těchto teplot a krátká doba trvanlivosti jsou technicky a
ekonomicky velmi náročné. Někdy je možné, že "čerstvá" ryba je ve skutečnosti rybou, která
byla dříve zmrazena a rozmrazena. Z tohoto důvodu se zdá být, zejména pro potvrzení
klamání spotřebitele, nezbytnou detekce zmrazení a rozmrazení ryb.
Cílem

této

studie

bylo

zjistit,

zda

je

možné

rozlišit

čerstvé

ryby

od

ryb

zmrazených/rozmrazených použitím enzymových metod. Pro detekci aktivity enzymů
citrátsyntázy a akonitázy (mitochondriální enzymy, které se nacházejí v mrazem
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nepoškozených organelách) byly použity komerční enzymové sety. Bylo zjištěno, že aktivita
citrátsyntázy a akonitázy je vyšší u vzorků mrazírensky skladovaných, příčinou rychlého
nárůstu aktivity obou enzymů je větší rozsah poškození tkáně. Aktivita citrátsyntázy a
akonitázy také roste spolu s dobou skladování u ryb skladovaných na ledu.
Klíčová slova: detekce, citrátsyntáza, akonitáza, čerstvost, rozmrazení, ryby
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HODNOCENÍ MEDU S VYUŽITÍM OPTICKÉ AKTIVITY JEHO CUKRŮ
OPTICAL ROTATION OF HONEY SUGARS AND THE HONEY CLASSIFICATION
Antonín Přidal
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství,
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Abstract
This paper deals with the honey classification and insufficiencies in the legislation under
which the honeys are classified. The aim is to compare the honey classification according to
current legislation with the honey classification of the same samples with using conductivity,
optical rotation and microscopic analysis and to propose a procedure for the effective honey
classification. Total 35 samples of European origin were analysed for parameters of electrical
conductivity and optical rotation. Between the two properties was found a significant
correlation relationship (r = 0.83, P < 0.0001) and specific properties of the unifloral honeys
from chestnut (Castanea) and heather (Calluna). The insufficiencies in the current European
and national legislation are discussed with the fact that without their elimination the current
honey classification stays as a formality. It is proposed: the optic rotation to apply for the
honey classification, to define the category of the main type of honeys – flower-honeydew
and to regulate using of the word “forest” for labelling of honey.
Keywords: honey classification, electrical conductivity, specific rotation, legislative

ÚVOD
Legislativa Evropské unie (Council Directive, 2001), podle níž se provádí hodnocení medu, je
nedostatečně specifikovaná (Přidal, 2012). Hlavní potíže mohou vznikat při odlišení květovomedovicových a medovicových medů. Současné legislativní předpisy EU i ČR (Council
Directive, 2001; Vyhláška, 2003) proto nedokázaly jednoznačně a věcně správně definovat
typy medu a jejich hodnocení. Harmonizované analytické metody pro hodnocení a zkoušení
medu však popisují postupy, kterými lze stanovení typu medu zpřesnit – např. pomocí optické
rotace cukrů medu (Bogdanov et al., 1997).
Medy medovicové stáčejí rovinu polarizovaného světla na rozdíl od květových medů doprava
(Dinkov D. 2003; Ruoff, 2006). V průběhu skladování medu dochází ke zpětnému působení
invertas (Crane, 1976) a optická aktivita cukrů v medu se proto může měnit. Některé
metodiky hodnocení medu (ČSN, 1973) proto doporučují zkoumané vzorky medu před
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měřením totálně zhydrolyzovat. Takto invertované vzorky medu mají stabilní optickou rotaci
s polarizací před inverzí. Některé květovo-medovicové medy tak mohou být před inverzí
slabě pravotočivé, ale po inverzi levotočivé (ČSN, 1973). Medovicové medy dle normy
„Český med“ (Podniková norma, 2003) musejí mít kladnou polarizaci i po inverzi.
Cílem studie je zjistit, zda a v jak těsné závislosti jsou elektrická vodivost a optická rotace
medu. Porovnáním hodnocení medu dle platné legislativy s hodnocením medu založeném na
stanovení tří vlastností: vodivost, optická rotace a mikroskopická analýza poukázat na
nejasnosti v hodnocení medu a navrhnout řešení.

MATERIÁL A METODY
Seznam 35 analyzovaných vzorků medu je uveden v tab. 1 s vyznačením jejich geografického
původu.
Tabulka 1: Seznam analyzovaných vzorku medu
Označení
vzorku
PA/5

Geografický
původ
ČR– Bruntál

Označení
vzorku

Geografický
původ
ČR

Označení
vzorku
PA/44

PA/9
PA/14
PA/15

Francie
ČR – Příbram
ČR

PA/27
PA/28
PA/29
PA/32

PA/16
PA/17

ČR
ČR

PA/33
PA/34

ČR – Brno
ČR – Brno

PA/48
PA/49

PA/19
PA/22
PA/23
PA/24

ČR – Jeseník
Chorvatsko
Chorvatsko
ČR – Příbram

PA/35
PA/36
PA/37
PA/38

ČR – Brno
ČR – Brno
ČR – Brno
ČR – Brno

PA/54
PA/57
PA/59
PA/61

PA/25

ČR – Brno

ČR – Brno

PA/62

PA/26

ČR – Příbram

PA/41
PA/40

ČR
ČR
ČR – Brno

PA/45
PA/46
PA/47

Geografický
původ
Lotyšsko
ČR
ČR – Zubří
ČR –
Ivančice
Polsko
ČR – jižní
Morava
ČR – Brno
ČR – Zubří
Polsko
ČR – jižní
Morava
Austrálie

Ukrajina

Vzorky medu byly podrobeny těmto rozborům: elektrická konduktivita (Bogdanov et al.,
1997), optická rotace (ČSN, 1973; Bogdanov et al., 1997) a mikroskopická analýza (Ohe et
al., 2004). Podle výsledků analýzy byly medy rozděleny na typy a druhy:
a) dle Směrnice rady (2001)
b) dle Vyhlášky (2003)
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c) dle skutečného stavu s použitím vlastností medu: elektrické vodivosti, optické rotace a
mikroskopie s využitím limitů stanovených Vyhláškou (1997) a Podnikové normy
(2003) – tzn. medy bez medovicových prvků jako medy květové – obvykle do 55
mS·m-1; medy s vodivostí nad 50 mS·m-1 byly zařazeny mezi medy smíšené, jen
pokud byly mikroskopicky potvrzeny medovicové prvky a po inverzi byly levotočivé;
medy s vodivostí nad 90 mS·m-1 byly zařazeny mezi medovicové jen v případě kladné
polarizace i po inverzi. Výsledek mikroskopické analýzy byl uveden s ohledem na
čistotu botanického původu (adjektivum použito pro označení druhových medů a
substantivum pro směsi těchto medů).
Výsledky byly podrobeny statistické analýze.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky analýzy jsou uvedeny v tab. 2. Regresní analýza mezi elektrickou vodivostí a
hodnotou optické rotace po inverzi (obr. 1) poukazuje na velmi silnou závislost mezi oběma
parametry se střední spolehlivostí regresní lineární funkce s velmi významnou signifikancí.
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y = 3,8254x + 94,088
R2 = 0,69
r = 0,83
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Obr. 1: Regresní analýza hodnot elektrické vodivosti a optické aktivity po inverzi
Přidal a Vorlová (2002) zjistili pro stejný vztah jiných vzorků medů velmi podobnou jen
nepatrně těsnější závislost (r = 0,861). Závislost obou fyzikálních vlastností tedy není
náhodným jevem (Battaglini & Bosi, 1973; Piazza et al., 1991; Ortiz Valbuena et al., 1995;
Dinkov, 2003).
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Do regresní analýzy nebyly zahrnuty vzorky PA/9 (kaštanovníkový) a PA/48 (vřesový),
jejichž vysoká hodnota rezidua zjištěná předběžnou regresní analýzou je vysvětlitelná
odlišnou povahou těchto druhových medů (Persano Oddo & Piro, 2004).

Vodivost
[mS·m-1]

Označení
vzorku

Tabulka 2: Výsledky rozboru zkoumaných vzorků medu
Council Directive
(2001)
typ

Vyhláška (2003)

druh

typ

Skutečnost

druh

typ

smíšený

K

M kaštanovníkový
K
smíšený

K
M

K
K
K
K
K
K
K

slunečnicový
smíšený
smíšený
smíšený
smíšený
rozmarýnový
smíšený

K
K
K
K
K
K
K

-

M

-

M

K

-

K

smíšený

K

22,7
14,6
41,2
117,9

K
K
K
M

slunečnicový
-

K
K
K
M

slunečnicový
smíšený
smíšený
-

K
K
K
M

PA/33

118,3

M

-

M

-

M

PA/34

105,7

M

-

M

-

M

PA/35

110,9

M

-

M

-

M

PA/36

106,2

M

-

M

-

M

PA/37

105,0

M

-

M

-

M

PA/38

108,1

M

-

M

-

M

PA/40
PA/41
PA/44
PA/45
PA/46
PA/47
PA/48
PA/49

39,5
130,2
48,9
15,6
80,5
10,2
69,7
47,6

K
M
K
K
M
K
K
K

pohankový
akátový
vřesový
-

K
M
K
K
M
K
K
K

smíšený
pohankový
smíšený
akátový
vřesový
smíšený

K
M
K
K
M
K
K
K

PA/54

86,0

M

-

M

PA/57
PA/59
PA/61
PA/62

126,2
32,1
40,8
60,5

M
K
K
K

pohankový
vrbový
eukalyptový

M
K
K
K

PA/5

38,0

K

-

PA/9
PA/14

104,1
73,9

PA/15
PA/16
PA/17
PA/19
PA/22
PA/23
PA/24

27,5
42,7
29,0
45,7
24,5
21,9
25,1

K
K
K
K
K
K
K

slunečnicový
rozmarýnový
-

PA/25

105,7

M

PA/26

43,7

PA/27
PA/28
PA/29
PA/32

K kaštanovníkový
K
-

K

- KM
pohankový
vrbový
eukalyptový
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M
K
K
K

Optická
aktivita
[α] D20

bez
po
inverze inverzi
pohanka,
-8,2
-9,8
medovice
kaštanovníkový
-5,9
-6,6
lípa, hořčice,
5,2
3,1
maliník, svazenka
a medovice
slunečnicový -16,2
-19,3
saflór, slunečnice
-13,8
-17,3
maliník, medovice
-8,7
-10,7
javor, vrby
-6,0
-7,2
-12,0
-14,5
rozmarýnový
-10,4
-13,6
řepka, ovocné
-8,7
-10,3
stromy, akát
lípa a
-0,4
-1,8
její medovice
lípa, hořčice,
-6,5
-8,2
maliník, svazenka
a medovice
slunečnicový
-14,4
-16,6
akát, řepka
-13,9
-16,2
jetel a jiné
-7,0
-8,4
lípa a
1,3
0,8
její medovice
lípa a
2,4
0,7
její medovice
lípa a
0,8
-0,2
její medovice
lípa a
-0,8
-2,6
její medovice
lípa a
-1,3
-1,8
její medovice
lípa a
-0,6
-1,9
její medovice
lípa a
1,3
0,3
její medovice
-8,9
-10,8
1,3
-2,1
pohankový
-13,7
-16,0
míchaný med
-18,5
-21,9
5,2
2,7
akátový
-17,3
-18,8
vřesový
-17,3
-18,8
saflór, slunečnice
-21,4
-23,2
druh

lípa a
její medovice
pohankový
vrbový
eukalyptový

-6,2

-7,6

18,0
-11,7
-8,1
-12,8

12,8
-13,1
-9,0
-14,2

Kaštanovníkové medy vykazují extrémně vysokou vodivost a nízkou až velmi nízkou
specifickou rotaci. Vřesové medy mají zvýšenou i standardní vodivost, ale obvykle nízkou
rotaci. Na oba případy se také pamatuje ve Směrnici Rady (Council Directive, 2011).
Z uvedeného by mohlo vyplývat, že postačí měřit jen jednu z vlastností, když jsou na sobě
těsně závislé, což do jisté míry také platí. Například vzorky s vodivostí pod 50 mS·m-1
vykazují poměrně nízkou variabilitu optické rotace po inverzi [min. (-7,2), max. (-23,2)
x = (-13,9), sx = 4,8, vx = (-34,42 %)], a proto není nutné u nich měřit současně i optickou
rotaci. Medy s vodivostí nad 50 mS·m-1 vykazují vyšší variabilitu, což může být způsobeno
několika vlivy (viz níže). Bez výjimky platí, že medy i po inverzi pravotočivé jsou vždy medy
medovicovými. Hodnoty záporné poukazují na příměs nektaru a tedy květovo-medovicový
typ medu. S rostoucím podílem medovice je výsledná polarizace více pravotočivá (Persano
Oddo et al., 1999). Některé cukry jsou pro medovici specifické a tyto jsou současně silně
pravotočivé (Dinkov, 2003). Limit výsledné pravotočivosti po inverzi pro medovicové medy
je sice logický (ČSN, 1973; Vyhláška, 1997; Podniková norma, 2003), ale výše limitu nemá
podrobnější zdůvodnění a je výsledkem jen určitého odhadu.
Ve zkoumaném souboru medů lze najít několik hodnot s vyšším statistickým reziduem. První
případ tvoří medy: PA/14 a PA/46 – vykazují překvapivě nízkou vodivost (73,9 a 80,5
mS·m-1) a přitom poměrně vysokou pravotočivou polarizaci i po inverzi (3,1 a 2,7).
Vzhledem k pravotočivé polarizaci je zřejmé, že cukry pocházejí převážně z medovice, ale
podíl minerálních látek z medovice navyšujících vodivost je zřejmě nízký. Takové medy dle
současné legislativy by byly hodnoceny odlišně i přesto, že jde o medy medovicové. Je třeba
podotknout, že v obou medech se vyskytuje medovice z listnáčů (lípy a dubu a nebo jen lípy).
Porovnáme-li oba vzorky s medem PA/54 je zřejmé, že jde o dosti odlišné typy medu.
Směrnice nařizuje s výjimkami medy s vodivostí nad 80 mS·m-1 považovat za medovicové,
ale tato hranice je opravdu jen velmi přibližná. Ve Střední Evropě jsou medy pod 90 mS·m-1
velmi často jen květovo-medovicové, ale vzorky PA/14 a 46 jsou dokladem výjimky z tohoto
pravidla.
Druhý případ je opačný: medy vzorků PA/25, 34–37 a 41 – vykazují vysokou vodivost (105–
130,2 mS·m-1) a jsou po inverzi jen slabě pravotočivé (např. PA/32) a nebo i slabě levotočivé
(např. PA/34). Jde o skupinu medů pocházejících převážně z medovice lip a jiných listnáčů
(např. dub). Med byl světlejší barvy (< 69 mm Pfundovy stupnice) ve srovnání
s medovicovými medy z jehličnanů (> 110 mm Pfundovy stupnice). Je možné, že medovice
z listnáčů neobsahuje tak vysoký podíl pravotočivých cukrů, ale minerálů dostatek, a proto je
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vodivost tak vysoká. Takový typ medů je spíše výjimečným a běžně se s ním nelze setkat. Byl
získán v roce 2003 a jednotlivé vzorky jsou týž medem od různých včelstev. Vyhláška (1997)
s takovými případy počítá, když medy s vodivostí do 105 mS·m-1 považovala výjimečně ještě
i za medy květovo-medovicové. Z uvedeného vyplývá, že navržená hranice 0 °[α] D20 pro
odlišení medovicových a květovo-medovicových medů není optimálně nastavená. Dle měření
(viz tab. 2 a 3) by byla vhodnější hranice (-3) °[α] D20 pro polarizaci po inverzi.
Směrnice Rady (Council Directive, 2001) uvádí řadu výjimek pro květové medy s vyšší
vodivostí na základě rozsáhlých rozborů Evropských medů (Persano Oddo & Piro, 2004).
Důvodem jejich zvýšené vodivosti nemusí být vždy vysoký podíl minerálií z medovice, ale i
vysoký počet pylových zrn (např. Castanea, Leptospermum) či případně přítomnost
koloidních látek (např. Calluna, Leptospermum). Příměs medovice se do nektarových medů
dostává i z jiných rostlin, to když nektarodárné rostliny s obdobím kvetení v létě jsou
pěstovány v místech s výskytem medovice – svazenka, pohanka a vřes (Přidal et al., 2011).
Vřesové medy mají vodivost i pod 50 mS·m-1 (Persano Oddo & Piro, 2004), což může
souviset s minimální příměsí medovice, když pocházejí z bezlesí (např. Britské ostrovy
v porovnání se Dolnoslezským lesem v Polsku). Dalším příkladem smíšeného medu jsou
medy z lip, které obsahují nektar i medovici v různém poměru, když medovice se na stromech
vyskytuje už v období jejich květu (Persano Oddo et al., 1995).
Tab. 3: Charakteristika medů rozdělených na květové a medovicové s přihlédnutím k jejich
vodivosti i polarizaci současně
Parametr
mS·m-1
°[α] D20

Typ medu
květový

Průměr

sx

Min.

Max.

32,2

12,0

10,2

48,9

medovicový

107,4

16,4

73,9

130,2

květový

-13,9

4,8

-23,2

-7,2

1,4

4,7

-2,6

12,8

medovicový

Charakteristika medů květových a medovicových je uvedena v tab. 3. Z analýzy byly
vyřazeny vzorky medu: kaštanovníkového, vřesového (viz zdůvodnění výše) a eukalyptového
z obdobných důvodů (Persano Oddo et al., 1995). Medy květovo-medovicové nebyly
charakterizovány, protože ve zkoumaném souboru medů se vyskytoval jen jeden květovomedovicový vzorek. Z medovicových medů byly vyřazeny ze souborného hodnocení ty
vzorky, které pocházely ze stejné snůšky a různých včelstev (lipová medovice, PA/25, 33,
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36, 37 a 38), aby se přemírou vzorků s extrémní charakterem neovlivnil průměr skutečně
zkoumaného spektra medovicových medů.
Z uvedených výsledků a diskuse vyplývá, že označení typu medu bez definice pro medy
květovo-medovicové či jiného legislativního řešení, bude vždy jen velmi přibližné. S tím také
souvisí používání slova „lesní“ při označování medu (Přidal, 2012).

ZÁVĚR
1) Mezi elektrickou vodivostí a specifickou rotací cukrů v medu byl zjištěn kladný korelační
vztah s velmi významnou signifikancí (r = 0,83, P < 0,0001).
2) Byla potvrzena zvýšená vodivost u květových druhových medů: kaštanovníkového a
vřesového.
3) Na základě konkrétních příkladů ze souboru zkoumaných vzorků medu bylo konstatováno,
že stávající legislativa provádí hodnocení medů dosti nepřesně, když nevyužívá k hodnocení
medů též parametr optické rotace, nedefinuje květovo-medovicové medy a nereguluje použití
slova „lesní“ při označování medů.
3) Bylo navrženo, aby hranice pro odlišení medovicových medů byla snížena z 0 na (-3) °
[α]D20.
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SOUHRN
Příspěvek se zabývá problematikou hodnocení medu a nedostatky v legislativě, podle níž se
medy hodnotí. Jeho cílem je porovnat hodnocení medů založené jen na měření elektrické
vodivosti s hodnocením týchž vzorků dle vodivosti, optické rotace a mikroskopické analýzy
současně. Na základě výsledků navrhnout postup umožňující efektivní hodnocení medu.
Celkem 35 vzorků původem z Evropy bylo podrobeno analýze elektrické vodivosti a optické
rotace. Mezi oběma vlastnostmi byl zjištěn významný korelační vztah (r = 0,83, P < 0,0001) a
specifické vlastnosti pro druhový med z kaštanovníku a vřesu. Nedostatky současné evropské
i národní legislativy jsou diskutovány s tím, že bez jejich řešení zůstane dosavadní způsob
hodnocení medu jen formalitou. Navrhuje se proto, aby parametr optická rotace byl zohledněn
při hodnocení medu, definována kategorie hlavního typu medu – květovo-medovicový a
regulováno použití slova „lesní“ při označování medů.
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SLOŽENÍ MASTNÝCH KYSELIN KŘEPELČÍCH VAJEC KRMENÝCH SEMENY
ŠALVĚJE ŠPANĚLSKÉ (Salvia hispanica)
FATTY ACID COMPOSITION OF QUAIL EGGS FED SEEDS OF SAGE SPAIN
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Abstract
The aim of study was enriched quail eggs polysaturated fatty acids, specifically focusing on
increasing the content of α-linolenic acid and their metabolits. Increasing the amount
of unsaturated fatty acids is achieved enrichment rations forquails with 5 and 7.5% seeds of
spanish sage. Quail eggs are dividend in three Gross 0%, 5% and 7.5% addition of sage in
the feed. Groups are created by 21 pieces. The fat was extracted according to described
methods of monitoring the quantity and fatty acids with emphasis on quantitative and
qualitative representation of α-linolenic acid, and eikosapentanoic dokosahexanoic acid. The
increased amount

of α-linolenic acid

in poultry

diets has

led to increased amounts

of

DHA in quail eggs, thus increasing their nutritional value, but not to the expected increase
in the EPA.
Keywords: fatty acid, quail eggs, Salvia hispanica
MATERIÁL A METODY
Práce byla založena na ovlivnění zastoupení mastných kyselin v křepelčích vejcích při
zkrmování směsi s přídavkem semene šalvěje španělské (Salvia hispanica). Semena šalvěje
španělské obsahují až 65% α-linolenové kyseliny (LNA, 18:3n-3) a 20% linolové kyseliny
(LA, 18:2n-6). Živočišný organismus je schopen pomocí enzymů elongáz a desaturáz
syntetizovat z těchto dvou esenciálních mastných kyselin další významné metabolity.
Konverze LNA a LA je však druhově specifická. LNA je výchozím metabolitem mastných
kyselin řady n-3, zejména eikosapentaenové (EPA, 20:5n-3) a dokosahexaenové (DHA,
22:6n-3). Z LA se následně syntetizuje významná kyselina řady n-6 kyselina arachidonová
(20:4n-6).
EPA a DHA působí protektivně na kardiovaskulární systém, zvýšený příjem těchto
metabolitů, resp. LNA má za následek snížení agregace trombocytů, zvýšení vazodilatace
nebo zvýšení množství HDL-cholesterolu.
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Předpokladem pro naši práci je zvýšení zastoupení polynenasycených mastných kyselin ve
vejci, zlepšení nutriční hodnoty vejce při uchování vyhovujících senzorických vlastností.
Křepelky byly rozděleny do skupin po 21 kusech dle přídavku 5 % a 7,5 % semen šalvěje
španělské. Ve všech případech byla semena šalvěje rozemleta a homogenizována s krmnými
směsmi v daných procentických přídavcích. Takto byly křepelky krmeny po dobu jednoho
snáškového cyklu, tj. 28 dní. Vejce byly analyzovány na začátku pokus (odběr 0.) a dále
každé dva dny, po dobu prvních deseti dnů, následně po pěti dnech. Z každé krmné skupiny
bylo odebíráno vždy 12 ks vajec, ze kterých byly vytvořeny 3 směsné vzorky po 4 vejcích.
Vzorky vajec byly homogenizovány, lyofilizovány a extrahovány přes Soxhletův extraktor
petroleterem po dobu 4,5 hodiny.
Navážka čistého vzorku byla rozpuštěna ve 3 ml isooktanu obsahujícího kyselinu
pentadekanovou jako vnitřní standard (1g.l-1). Derivatizace mastných kyselin byla provedena
dle metody uvedené ve studii Komprda et al. (1999), která vychází z postupů Morrison a
Smith (1964), Banon et al. (1982), Ichihara et al. (1996) a Sattler et al. (1996).
Stanovení příslušných methylesterů mastných kyselin bylo provedeno na plynovém
chromatografu FISONS GC 8000 series. Pro zajištění nejvhodnějších podmínek pro separaci
látek a vytvoření chromatogramu bylo zkoušením nástřiku kyseliny pentadekanové a
rozpouštědel nastaven na přístroji split poměr top/bottom 1 : 2, a range vytvářející rozsah píku
na délku 0-1. Nosným plynem byl použit dusík v tlaku 100 kPa. Poměr vodíku : vzduchu byl
1 : 3, tj. 50 : 150 kPa. Při analýzách byl používán modifikovaný teplotní program využívaný
firmou Supelco (USA) se začátkem při 140°C po dobu 5 minut, gradientem 4°C/min
zvyšováno na 240°C s výdrží 5 minut. Teplota injektoru a detektoru byla 260°C. Rychlost
průtoku nosného plynu byla 0,9 ml.min-1. Při analýzách byla použitá kapilární kolona Capital
Analytical RH-1ms+ o délce třicet metrů vyrobená ze 100% dimethylpolysiloxanu. Veškerá
vyhodnocení vzorků byla prováděna na počítači v programu Clarity.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Kvalitativní analýza detekovaných píků byla provedena na základě porovnání retenčních časů
vzorků s retenčním časem standardu za stejných podmínek. Kvantitativní analýza byla
vyhodnocena na základě plochy píků, z nichž bylo vyhodnoceno procentuální zastoupení
mastné kyseliny ve vzorku. Zjištěné hodnoty MK (myristová C14:0, palmitová C16:0,
palmitoolejová C16n-7, stearová C18:0, olejová C18n-9, linolová C18:2n-6, linolenová
18:3n-3, eikosapentaenová C20:5n-3, dokosahexaenová C22:6n-3) v křepelčích vejcích jsou
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uvedeny v Tab. I, II. Krmivo pro křepelky analyzované stejným postupem jako vejce bez
přídavku šalvěje obsahovalo 61,6 % linolové kyseliny a 17 % olejové kyseliny, 11,5 %
palmitové kyseliny a 1% palmitoolejové a 4,5 % stearové kyseliny, ale neobsahovalo αlinolenovou kyselinu ani EPA a DHA. Šalvějové semeno obsahuje 62,6 % α-linolenové
kyseliny, 18,1% linolové kyseliny, 7,9 % palmitové kyseliny, 5,9 % olejové kyseliny, 3,9 %
stearové a 2,2 % palmitoolejové kyseliny, bez obsahu EPA a DHA. Z toho vyplývá, že
přídavkem šalvěje bylo krmivo obohaceno hlavně o kyselinu linolenovou, kterou neobsahuje
a snížení nasycených mastných kyselin.

Tab. I Procentické zastoupení mastných kyselin [% MK z celkových mastných kyselin] v tuku
křepelčích vajec u skupiny krmených běžnou krmnou směsí pro křepelky s přídavkem 5%
semen šalvěje v průběhu 28 dní pokusu
Den
odběru
0.
2.
4.
6.
8.
10.
15.
20.
25.
28.

C14:0

C16:0

C16n-7

C18:0

C18n-9

C18:2n-6

C18:3n-3

C20:5n-3

C22:6n-3

0,53
0,40
0,33
0,53
0,43
0,43
0,35
0,37
0,47
0,60

32,20
32,10
30,80
30,73
30,73
30,83
31,80
29,97
31,37
32,63

6,83
6,07
6,23
5,43
5,43
5,37
5,65
5,10
5,33
5,47

9,83
9,57
10,67
10,93
10,93
11,40
10,40
10,97
11,57
11,07

40,53
42,57
40,13
37,43
37,43
36,47
36,90
39,13
34,67
35,37

9,37
8,20
10,93
11,73
11,73
11,90
11,30
10,73
12,10
10,63

< 0,059
< 0,059
< 0,059
2,40
2,40
2,83
2,65
3,07
3,67
3,87

0,63
0,60
0,67
0,43
0,43
0,40
0,55
0,27
0,40
0,43

< 0,032
0,10
0,23
0,43
0,43
0,37
0,30
0,40
0,40
0,33

Obr. I. Procentické zastoupení kyseliny LNA, EPA a DHA [%] v tuku křepelčích vajec
v závislosti na čase po dobu 28 dní u skupiny směsí s přídavkem 5% semen šalvěje
U skupiny, jejíž krmná dávka obsahovala 5% přídavek šalvěje španělské, byla
detekována LNA v očekávaně vyšším množství (Obr. 1). Vysoce průkazně (p<0,01) vyšší
zastoupení LNA ve vejcích bylo detekováno od 10. dne pokusu (2,83 % z celkových MK). Od
6. dne pokusu (2,40 % z celkových MK) až do konce snáškového cyklu (3,87 % z celkových
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MK; Tab.1) byla zaznamenána mírně vzestupná tendence. V případě EPA byly detekovány na
počátku pokusu vyšší hodnoty (0,63 % z celkových MK) a dále docházelo k průkaznému
poklesu (p<0,05) až na hodnotu 0,43 % z celkových MK (Tab. I). Vysoce průkazný rozdíl
(p<0,01) byl zjištěn pro DHA od 6. dne odběru (0,43 % z celkových MK) oproti počáteční
hodnotě, která byla pod detekčním limitem (< 0,032 % z celkových ΜΚ).

Tab. II Procentické zastoupení mastných kyselin [% MK z celkových mastných kyselin] v
tuku křepelčích vajec u skupiny krmených běžnou krmnou směsí pro křepelky s přídavkem
7,5% semen šalvěje v průběhu 28 dní pokusu
Den
odběru

C14:0

C16:0

C16n-7

C18:0

C18n-9

C18:2n-6

C18:3n-3

C20:5n-3

C22:6n-3

0.
2.

0,50
0,53

32,43
33,13

6,93
6,20

9,90
10,80

40,40
40,63

8,83
8,00
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Obr. II. Procentické zastoupení kyseliny LNA, EPA a DHA [%] v tuku křepelčích vajec
v závislosti na čase po dobu 28 dní u skupiny směsí s přídavkem 7,5% semen šalvěje
V případě pokusné skupiny se 7,5 % přídavkem šalvěje, se zvýšený obsah LNA projevil (p<
0,01) 4. den pokusu (Obr.2, Tab.II). Na počátku pokusu byly detekované hodnoty LNA pod
detekčním limitem < 0,059 % a na konci pokusu byly hodnoty 4,57 % z celkových MK.
Stoupající tendence v obsahu DHA byla zaznamenána (p<0,01) od 4. dne pokusu. V případě
EPA byl opět zjištěn pokles z počáteční hodnoty 0,63 % na 0,37 % z celkových MK, přičemž
k průkaznému rozdílu došlo pouze mezi prvním a posledním odběrem (p<0,05).
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Ve studii Ayera a Coates z roku 2000 publikované v Poultry Science 79:724–739 byl rovněž
zkoumán vliv přídavku semen šalvěje španělské do krmiva u slepičích vajec, v přídavku 7 %,
%, 21% a 28%. Jejich studie probíhala po dobu 90 dní a bylo zkoumáno zastoupení mastných
kyselin ve žloutku. Největší množství DHA 5,78 % bylo naměřeno u skupiny se 7 % přídavku
šalvěje v prvních 30 dnech a v dalších dnech už její obsah klesal. V práci bylo potvrzené
zvýšení obsahu linolenové kyseliny v průběhu 4 týdnů ve slepičím vejci z 11 na 14 % se
stejnou průkazností (p<0,01) jako je popsáno v naší práci.
Kvantitativní zastoupení mastných kyselin závisí i na konverzi živin drůbeže., která je
ovlivněna řadou faktorů: metabolismem, věkem, snáškovým obdobím, ročním obdobím,
nastavením teploty a délky světla u intenzivního chovu a chemickou formou, ve které jsou
živiny podávány. U chovných slepic a nosnic je stanovená konverze na přibližných 80%.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že u obou krmných skupin (5 %, 7,5%
přídavek šalvěje) došlo k průkaznému navýšení jak LNA tak DHA v tuku křepelčích vajec.
V případě kyseliny EPA docházelo k poklesu v průběhu celého pokusu. Konverze LNA na
DHA a EPA, je druhově specifická.
PODĚKOVÁNÍ
Experiment byl proveden za podpory Interní grantové agentury AF MENDELU, TP8/2010
Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na jejich užitkovost a kvalitu potravinových
produktů.

SOUHRN
Cílem pokusu bylo sledování vlivu přídavku semen šalvěje španělské (Salvia hispanica),
bohatých na kyselinu α-linolenovou (až 65 % celkových MK) na jejích obsah ve vejcích a
konverzi na kyselinu eikosapentaenovou a dokosahexaenovou. Skupiny křepelek (n=21) byly
krmeny směsí obohacenou o 5 % a 7,5 % přídavek semen šalvěje španělské.
Ve vyextrahovaném tuku bylo dle popsané metodiky sledováno množství a zastoupení
mastných kyselin s důrazem na kvantitativní a kvalitativní zastoupení α-linolenové,
eikosapentaenové a dokosahexaenové kyseliny. Zvýšené množství α-linolenové kyseliny ve
stravě drůbeže vedlo ke zvýšení množství DHA v křepelčích vejcích, čímž byla zvýšena jejich
nutriční hodnota , nedošlo však k očekávanému navýšení EPA.
Klíčová slova: mastné kyseliny, křepelčí vejce, šalvěj španělská
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the influence of addition of red wine extract powder on
quality of dry fermented sausage Poličan and dry cured meat sausage Vysočina. Addition
of extract did not affect composition or important quality parameters. Meat products were
made in technological room of University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno.
These parameters were measured: pH value, water activity, chemical composition (amount
of dry matter, fat, collagen, protein, amount of malondialdehyde – TBARs scores), evaluation
of colour (L* – lightness, a* –redness, b* – yellowness) and sensory evaluation. In samples
of Poličan enriched with the extract were found lower TBARs scores during ripening and
better sensory evaluation.
Keywords: lipid oxidation, colour, grape extract, dry cured products, dry fermented products

ÚVOD
Spotřebitelé si oblíbili trvanlivé masné výrobky pro jejich typické senzorické vlastnosti.
Někteří jim dávají přednost právě kvůli jejich trvanlivosti a nenáročnosti na podmínky
úchovy. Trvanlivost těchto výrobků je zajištěna vysokou mikrobiální stabilitou, nicméně
při dlouhé době skladování hraje roli další faktor, který může způsobovat zkázu masných
výrobků a tím je oxidace tuků. Proti tomuto nežádoucímu procesu jsou trvanlivé masné
výrobky běžně chráněny přídavkem antioxidantů.
Réva vinná (Vitis vinifera) je celosvětově velmi rozšířeným druhem ovoce. Klasickým
využitím této plodiny je výroba vína. Zbytky hroznů po výrobě vína (zbytky po lisování) jsou
bohaté na fenoly, a ačkoliv se v podstatě jedná o odpad, lze uvažovat o jejich dalším využití
z důvodu příznivého vlivu fenolů na lidské zdraví (Spigno and De Faveri, 2007). Zbytky
ze zpracování hroznů na víno tvoří asi 30 % z celkového objemu hroznů použitých při výrobě
(Contreras-Castillo et al., 2010).
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Stále častěji je prokazována schopnost extraktu ze semen hroznů zpomalit oxidaci lipidů
v mase v průběhu skladování. S největší pravděpodobností je to tím, že extrakt ze semen
hroznů je bohatým zdrojem polyfenolických sloučenin. V syrovém mase se ukázalo,
že extrakt ze semen hroznů je účinný při snižování množství primárních produktů oxidace
lipidů (např. hydroperoxidy a hexanal) a vedlejších produktů oxidace lipidů (např. obsah
malondialdehydu). Tyto vlastnosti byly prokázány u syrového hovězího, vepřového, kuřecího
masa a masa ryb, dále pak u masa vařeného. Červená barva může ovlivnit senzorické
vlastnosti finálního produktu (Brannan, 2009).
Cílem práce bylo zhodnotit vliv přídavku extraktu červeného vína na kvalitu trvanlivých
masných výrobků.

MATERIÁL A METODY
V technologické dílně Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno byly vyrobeny dva
druhy masných výrobků – trvanlivý tepelně opracovaný masný výrobek Vysočina a trvanlivý
fermentovaný masný výrobek Poličan dle klasických receptur. Byla vyrobena kontrolní
skupina a pokusná skupina s přídavkem extraktu z červeného vína (2 g. kg-1) firmy
CHr. Hansen (Česká republika). Extrakt z červeného vína je sypký prášek s hnědo-červenou
barvou vyrobený z červených bobulí vybraných pro jejich chuť a je bez alkoholu. Chemické
parametry byly stanovovány u díla (0), po 21 dnech od vyrobení díla (21) a dále byly vzorky
vakuově zabaleny a skladovány po dobu 28. dní (49).
Hodnota pH byla měřena pH-metrem WTW pH 340i (WTW GmBh, Weilheim, Německo)
s vpichovou elektrodou Double Pore (Hamilton, Švýcarsko). Aktivita vody aw byla měřena
na přístroji Novasina LabMaster (Novasina, Švýcarsko) při teplotě 25 °C.
Obsah tuku byl stanoven na přístroji SOXTEC firmy TECATOR. Jako extrakční činidlo byl
použit

diethylether.

Pro

stanovení

obsahu

sušiny

byla

použita

metoda

sušení

(ČSN ISO 57 6021), gravimetrické stanovení, sušení při teplotě 103 ± 2 °C po dobu 24 hodin.
Obsah

kolagenu

byl

stanoven

spektrofotometricky

při

vlnové

délce

550 nm na spektrofotometru GENESYSTM 6 (Thermo Electron Corporation, USA) jako obsah
4-hydroxyprolinu. Obsah hydroxyprolinu byl získán z kalibrační křivky a přepočten na obsah
kolagenu. Obsah čistých svalových bílkovin byl spočten jako rozdíl obsahu čistých bílkovin
a kolagenu. Čisté bílkoviny byly stanoveny po vysrážení nebílkovinných N-látek horkým
roztokem taninu a následném převodu organického dusíku na anorganický dusík na přístroji
KJEHLTEC firmy Tecator. Pro přepočet obsahu dusíku na obsah hrubých bílkovin byl použit
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faktor 6,25. Stanovení thiobarbiturového čísla – obsah malondialdehydu byl stanoven reakcí
s kyselinou 2-thiobarbiturovou, destilační metodou (Castellini et al., 2002).
Senzorického hodnocení se účastnili zaměstnanci Ústavu hygieny a technologie masa, VFU
Brno. Hodnocení probíhala v senzorické laboratoři na Ústavu hygieny a technologie masa,
která odpovídá požadavkům normy ČSN ISO 8589. Pro hodnocení masných výrobků byly
využity nestrukturované grafické stupnice o délce 100 mm se slovním popisem na obou
koncích. Levý okraj stupnice označoval plně vyhovující stav parametru, pravý okraj stupnice
zcela nevyhovující stav parametru. Hodnocenými parametry byly – vzhled na řezu, barva,
vypracování, výskyt kroužku, vůně, konzistence, textura, chuť a celkový dojem.
Barva byla měřena v systému CIEL*a*b* spektrofotometrem KonicaMinolta CM 2600d
(KonicaMinolta, Japonsko). Nastavení přístroje: zdroj světla D65 a standardní úhel
pozorovatele 10°, měřící štěrbina 8 mm. Kalibrace přístroje byla provedena černou a bílou
barvu. L* – světlost, a* – podíl červené barvy, b* – podíl žluté barvy, barva byla měřena
na tukových a masových částech salámů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Většina dostupných prací týkajících se využití extraktů z červeného vína se zabývá použitím
pro drůbeží maso a drůbeží masné výrobky, které jsou mraženy a po nějakou dobu
skladovány. Extrakty jsou vyrobeny ze zbytků při výrobě červeného vína. V našem pokusu
byl použit extrakt z červených bobulí, nikoli pouze ze semen a slupek. Jak ukazuje Tabulka
1 a 2 nebyl zjištěn vliv přídavku extraktu z červeného vína na technologické parametry,
hodnotu pH a aktivitu vody, a to jak u trvanlivého fermentovaného masného výrobku Poličan,
tak i u trvanlivého tepelně opracovaného salámu Vysočina. K tomuto zjištění došel i Brannan
(2009) u drůbežích masných výrobků. Přídavkem extraktu z hroznového vína nebyly
ovlivněny ani chemické parametry masných výrobků.
Při senzorickém hodnocení (Obrázek 1) hodnotitelé hodnotili salám Poličan na konci procesu
zrání (21. den) a salám Vysočina na konci procesu sušení (21. den). Trvanlivý fermentovaný
salám Poličan s přídavkem červeného vína hodnotili senzoričtí hodnotitelé lépe v těchto
parametrech: chuť, barva, textura, vypracování, celkový dojem, výskyt kroužku. Lze tedy říci,
že přídavek červeného vína měl pozitivní vliv na senzorické vlastnosti trvanlivého
fermentovaného salámu Poličan. V případě trvanlivého tepelně opracovaného salámu
Vysočina byla v některých parametrech hodnocena lépe kontrolní skupina bez přídavku
červeného vína. Lépe hodnocenými parametry u kontrolní skupiny byl celkový dojem,
vypracování, výskyt kroužku. V barvě a chuti byly obě skupiny hodnoceny stejně.
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Tabulka 1:Jakostní parametry trvanlivého fermentovaného salámu Poličan
Vzorek

pH

aw

sušina [%]

tuk [%]

kolagen [%]

ČSB [%]

Víno 0

5,549 ± 0,007

0,970 ± 0,002

47,445 ± 0,545

27,205 ± 2,745

1,541 ± 0,127

11,669 ± 0,540

Kontrola 0

5,455 ± 0,028

0,966 ± 0,002

46,885 ± 0,115

26,085 ± 2,865

0,961 ± 0,167

11,767 ± 0,333

Víno 21

4,522 ± 0,009

0,881 ± 0,003

71,935 ± 0,085

42,010 ± 0,710

2,100 ± 0,191

17,326 ± 0,092

Kontrola 21 4,600 ± 0,005

0,895 ± 0,002

71,400 ± 0,290

43,560 ± 2,400

1,649 ± 0,091

17,593 ± 0,581

4,661 ± 0,008

0,877 ± 0,003

71,345 ± 0,215

42,185 ± 0,025

1,333 ± 0,079

17,953 ± 1,827

Kontrola 49 4,788 ± 0,022 0,868 ± 0,002
ČSB – obsah čistých svalových bílkovin

71,190 ± 0,010

41,775 ± 0,495

1,631 ± 0,070

16,518 ± 0,358

Víno 49

Tabulka 2: Jakostní parametry trvanlivého tepelně opracovaného salámu Vysočina
Vzorek

pH

aw

sušina [%]

tuk [%]

kolagen [%]

ČSB [%]

Víno 0

5,571 ± 0,010

0,969 ± 0,002

47,675 ± 1,145

29,270 ± 0,610

2,092 ± 0,590

11,059 ± 0,876

Kontrola 0

5,615 ± 0,004

0,978 ± 0,000

47,490 ± 0,090

25,105 ± 1,035

1,055 ± 0,206

12,409 ± 0,296

Víno 21

5,319 ± 0,244

0,918 ± 0,002

69,405 ± 0,565

38,470 ± 1,450

1,614 ± 0,003

17,081 ± 0,211

Kontrola 21 5,390 ± 0,053

0,918 ± 0,001

68,255 ± 0,035

41,870 ± 0,200

1,427 ± 0,050

17,983 ± 0,400

5,406 ± 0,068

0,910 ± 0,000

68,905 ± 1,265

37,370 ± 0,280

2,104 ± 0,032

16,483 ± 0,337

Kontrola 49 5,711 ± 0,047 0,904 ± 0,003
ČSB – obsah čistých svalových bílkovin

68,215 ± 1,185

39,065 ± 0,995

2,125 ± 0,169

17,160 ± 0,249

Víno 49

Obrázek 1: Výsledky senzorického hodnocení masných výrobků (21)
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Při stanovení oxidačních změn lipidů ve vzorcích byl stanoven obsah malondialdehydu,
sekundárního produktu oxidace lipidů. U pokusu s trvanlivým fermentovaným masným
výrobkem byly v průběhu zrání zjištěny nižší hodnoty obsahu malondialdehydu, na konci
skladování jsou hodnoty obsahu u malondialdehydu na stejné úrovni. U pokusu s trvanlivým
tepelně opracovaným salámem Vysočina jsme zjistili vyšší hodnoty obsahu malondialdehydu
v průběhu sušení i na konci skladování u salámů s obsahem extraktu z červeného vína,
zjištěné hodnoty však nejsou statisticky významné. Oxidace lipidů způsobuje nežádoucí
produkty z hlediska senzorických vlastností (Contreras-Castillo et al., 2010). Nejběžnějším
způsobem, jak předcházet oxidaci lipidů je použití antioxidantů a omezení přístupu kyslíku,
tím, že výrobek zabalíme do vakua (Sáyago-Ayerdi et al., 2009).

Obrázek 2: Výsledky stanovení obsahu malondialdehydu (TBA)
Na obrázku 3 jsou grafy ukazující barevné změny v průběhu skladování. Barva je kriticky
hodnocena konzumenty a často je důvodem k výběru nebo odmítnutí produktů. Vizuální
posouzení barvy úzce souvisí s konzumentovým hodnocením a pokládá měřítko pro
instrumentální porovnání (Hunt et al., 1991). U salámu Vysočina je barva svaloviny na konci
sušení pokusné skupiny více červená, barva tuku je světlejší, méně červená a méně žlutá. Po
zabalení a skladování je barva svaloviny u pokusné skupiny méně červená a méně žlutá, barva
tuku u pokusné skupiny je méně žlutá a méně červená. U salámu Poličan je u pokusné
skupiny na konci procesu zrání barva tuku více červená, více žlutá a tmavší. Na konci
skladování je pak barva tuku i svaloviny méně červená a méně žlutá u pokusné skupiny.
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Obrázek 3: Výsledky hodnocení barvy tukových částí a masových částí salámů
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že extrakt z červeného vína lze použít
při výrobě trvanlivých fermentovaných masných výrobků i trvanlivých tepelně opracovaných
masných výrobků. Přídavek extraktu neovlivňuje složení výrobků, ani technologické
parametry aw a hodnotu pH. U výrobků Poličan byl zjištěn nižší obsah malondialdehydu
a tento výrobek s přídavkem extraktu byl hodnocen lépe senzoricky
PODĚKOVÁNÍ
Práce je podporovaná Výzkumným záměrem MŠMT č. 6215712402 (Veterinární aspekty
bezpečnosti a kvality potravin).
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SOUHRN
Cílem práce bylo zhodnotit vliv přídavku extraktu červeného vína na kvalitu trvanlivého
fermentovaného salámu Poličan a trvanlivého tepelně opracovaného salámu Vysočina. Masné
výrobky byly vyrobeny v masné technologické dílně Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno, u výrobků byla zjišťována hodnota pH, aktivita vody, chemické složení (obsah sušiny
tuku, kolagenu, bílkovin a obsah malondialdehydu – TBA), hodnocení barvy (L* – světlost,
a* – podíl červené barvy, b* – podíl žluté barvy), u výrobků bylo provedeno senzorické
hodnocení. Přídavek extraktu ani u jednoho druhu výrobku neovlivnil složení ani důležité
jakostní parametry. U výrobku Poličan byly u vzorků s extraktem zjištěny nižší hodnoty TBA
v průběhu zrání a tyto vzorky byly také lépe senzoricky hodnoceny.
Klíčová slova: oxidace lipidů, barva, extrakt z hroznů, trvanlivé fermentované masné výrobky,
trvanlivé tepelně opracované masné
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THE TECHNOLOGY OF WHEAT BREAD WITH PROCESSED CORN GROATS
TECHNOLOGIE VÝROBY PŠENIČNÉHO CHLEBA Z OBILNÝCH KRUP
D.A. Shansharova – L.B. Umiraliyeva – D.B. Abdraimova
Department of Technology of processing productions,
Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan
SUMMARY
At present, rapidly evolving resource base of Kazakhstan increased consumer demand.
Ripening process of half-finished product was scientifically grounded on the base of flour
fermentation effectiveness criterion. It is established the optimal dough ripening duration
connecting with bread quality. The technology of wheat bread increased nutritional value and
quality with the use of grain processing product: «Altyn nan» to include the recipe in advance
sugaring grains of corn.
Keywords: wheat, maize, diet, effect
INTRODUCTION
Kazakhstan has a great potential in the agricultural sector and one of the leading positions
among grain producing countries. Formation of a healthy diet of the population is one of the
priorities of state policy in the Republic of Kazakhstan.
Recently there are two reasons to add fibre to baked products: the increase of dietary fibre
intake and the decrease of the caloric density of baked goods [1]. The positive health effects
of dietary fibre are mainly ascribed to the reduction of gut transit time, decreased risk of heart
disease [2]. An above number of dietary fibre sources are available to bakeries today, some of
them with a relatively high level of soluble dietary fibre [3].
The previous works of the researchers demonstrated that a promising direction of
development of baking is to use the full potential of the grains. In recent years there is a
growing demand for new kinds of bread, whereas the bread with grain processing products
becomes more popular among the population. Therefore, the increase of the grain processing
extent and depth, complex usage of crops, a more complete extraction of grain’s valuable
components are of great importance.
Maize is one of the major crops of the modern world of agriculture. Maize can be fairly called
as a chemical plant in miniature. It selectively accumulates and processes a quarter of the
elements of the periodic table. Endosperm forms the most valuable amino acids (tryptophan
and lysine), glutamic acid, which forms part of folic acid, an important hematopoietic
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vitamin, contributing to the blood cholesterol levels reduction. Maize containes more lipids,
sugars, hemicellulose, compared to a grain of wheat [1].
The research objective was to study the effect of maize groats pretreatment on the processes
of maturation and the formation of the bread quality.
The method based on quantifying of the carbon dioxide formed during the fermentation was
used in order to study the effect of maize grain on the efficiency of fermentation caused by
flour yeast. The dynamics of gas formation velocity of dough with maize addition traced for
300 min.

METHODS
Maize groats previously soaked in hot water at 60°C, fermentation of cereals continued for
1,5-2 hours, after which groats were thoroughly frayed. In the study we used the first grade
wheat flour, corn groats (5, 7, 10, 12 and 15% by weight of flour), compressed yeast, salt and
vegetable oil, which meet the requirements of normative documents. The dough was prepared
by two staged using mesophilic starter cultures in the amount of 4-6% by weight of flour in
the dough, to prevent the potato disease. Dough standing and baking was carried out by
traditional regimes. A sample of first grade wheat bread was taken as a control. Quality of
bread were analyzed in accordance with regulatory and technical documents.

RESULTS AND DISCUSSION
Pre-soaking and fermentation of maize groats increased the share of total cereal’s sugars by
2,4 times compared to maize grains without soaking and in 4,6 times compared to the first
grade wheat flour.
Analysis of gas formation intensity and dynamics showed that during the fermentation the gas
formation ability of yeast increases in the beginning to a maximum and then decreases, after
which the process repeats. Such changes in the dynamics of gas formation are characterized
by different activity of yeast enzymes and fermentable sugar composition of the medium. In
the wheat flour control sample there are two maximum peaks of gas formation were observed.
The samples were characterized by a gradual increase in the intensity of gas formation to the
maximum with its gradual decline, i.e. there were no changes in the restructuring process of
the enzyme system of yeast due to lack of easily digestible sugars. Best value showed the
sample with the introduction of 15% maize groats - 3210 cm3 / (kg × h), the reference value
was 2360 cm 3 / (kg × h). The peak velocity of gas formation for a test sample traced after
246

120 min from the beginning of fermentation, in control - after 240 minutes. For the samples
with the introduction of 10, 12% maize groats the maximum values were traced after 150
minutes of fermentation and amounted to 2740 and 2910 cm3 / (kg × h) respectively.
The determining factor, contributing to the intensification of the dough fermentation in this
period, is the formation of sugars, amino acids, polypeptides and other substances under the
action of enzymes of maize groats, and the activity of fermentative microflora of mesophilic
starter. The existing patterns of changes in dough properties are explained by the occurrence
of hydrolytic processes in the dough maturation, which leads to greater compliance of dough
gluten framework to stretching under the action of carbon dioxide bubbles formed in the
process of alcoholic fermentation. Dough maturation process is accompanied by complex
physical, chemical and microbiological processes that affect the structural and mechanical
properties of the dough.
Further research works are related to the study of bread quality (Table 1) depending on the
duration of dough fermentation.
Table 1: Effect of maize groats, depending on the length of dough fermentation on the bread
quality
Name of indicators
The duration of dough
fermentation, min
Specific volume of bread,
cm3 / g

Parameters of technological process and bread quality indicators with the
addition of maize groats
30

60

90

120

150

180

3.5

3.8

4.1

4.5

4.3

4.0

Dimensional stability

0.43

0.44

0.48

0.52

0.50

0.46

Acidity, degree

2.2

2.3

2.5

2.4

2.5

2.6

Humidity of crumb, %

43.2

43.5

43.3

43.4

43.5

43.4

79
50
22

93
67
25

107
74
31

121
84
37

113
78
33

102
71
29

Structural and mechanical
properties of the crumb, a unit
of appliance
∆Н common
∆Н plasticity
∆Н elasticity

Comparison of the specific volume of bread with the fermentation efficiency indicators for
the samples with maize grains showed that the at the superiority of the gas formation velocity
in test samples compared to controls, the best quality of bread was observed in the case where
the duration of fermentation was 120 min. The specific volume increased by 28.5%, which
was confirmed by improvement in the efficiency of fermentation in 1.6 times compared to the
same indicator in the control sample.
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The improvements in the crumb structural and mechanical properties, physical and chemical
characteristics of bread were observed in the test samples of bread with maize groats at
different dosages.
Samples of bread, cooked with the introduction of 5, 7, 10, 12% of maize groats had the
highest specific volume, the correct shape without cracks and explosions, light-brown crust
with a pleasant taste and aroma, while the introduction of 15% of maize groats led the crust
and crumb color became brown. The samples with the introduction of 10 and 12% of maize
flour were the best with the physical and chemical characteristics at the level of control. In the
samples with the introduction of maize groats the porosity was uniform and thin-walled.
Further increase in dosage of maize grains leads to a deterioration of the main indicators of
bread quality.

CONCLUSION
The use of maize groats in the bread production, its pre-soaking and fermentation leads to
fermentation duration reduction down to 40-50 min., which corresponds to the basis of
intensive technologies. Introduction of 12% of maize groats is the most optimal option, which
leads to bread quality improvement and nutritional value increase. The raw materials with
high sugar and gas formation ability, sugared maize groats, can be used in the production of
bread as an improver of flour with low enzyme activity.
Based on the results of the experimental data the following were developed: production
technology, “Altyn – nan” hearth bread recipe, weighing 0.2 kg and more, representing round,
woven from three plaits bread product; technological instruction for “Altyn – nan” bread,
patent of the Republic of Kazakhstan «Method of production of “Altyn – nan” bread».

LITERATURE SOURCES
STAUFFER C E (2001) Functional additives for bakery foods. Van Nostrand Reinlnold. New
York.
KRITCHEVSKY D (2001) Dietary fibre in health and disease. In:McCleary B, Prosky L
(eds.) Advanced dietary technology. Blackwell, London, pp 149-161.
NELSON A L (2001) Properties of high-fibre ingredients. Cereal Food World 46:33.

248

Contact address:
Shansharova D.A., Doctor of Technical Science., Associate Prof., Department «Technology of
processing productions», Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan, tel: +77016547445,
e-mail: dinara.shansharova@mail.ru
Umiraliyeva L.B., PhD, Department «Food biotechnology», Almaty Technological University,
Almaty, Kazakhstan, tel: +420608308426, e-mail: lyazzat_lb@mail.ru
Abdraimova D.B. Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan,
tel: +770157482645, e-mail: abd_diana81@mail.ru

249

SITUÁCIA NA TRHU S MÄSOVÝMI VÝROBKAMI A POJEDNANIE
O ICH KVALITE Z HĽADISKA DRUHU A OBSAHU BIELKOVÍN
SITUATION ON THE MARKET WITH MEAT PRODUCTS AND DISCOURSE
ABOUT THEIR QUALITY IN THE MEANING OF SORT AND CONTENT OF
PROTEINS
Ladislav Staruch – Marcel Mati – Peter Gombita
Ústav biotechnológie a potravinárstva, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Abstract
The main aim of this work was to determine protein content in selected meat products. We
have used the Kjeldahl method of analysis to evaluate total protein content. After that we have
acquired total content of collagen in a meat products by the use of hydroxyproline method (by
ISO 3496) of evaluation. We have counted muscle proteins content on the base of it´s
conversion formula. All together served us as an indication parameter of a meat products
quality.
Keywords: proteins, meat products, collagen, hydroxyproline, muscle proteins
ÚVOD
Mäso a mäsové výrobky patria k veľmi obľúbeným, vyhľadávaným potravinám a na
jedálnom lístku zohrávajú pre konzumenta nenahraditeľnú úlohu. Z nutričného hľadiska sú
bohatým zdrojom plnohodnotných bielkovín, minerálnych látok, lipidov a stopových prvkov.
Vyššími hodnotami bielkovín sa vyznačuje mäso hydinové v porovnaní s hovädzím alebo
bravčovým. Bielkoviny sú jedinečnou a veľmi podstatnou zložkou potravy. Nakoľko
organizmus sa vyznačuje len nepatrnou schopnosťou vytvárať rezervy bielkovín je dôležitý
ich dennodenný príjem prostredníctvom potravy. Bielkoviny mäsa sú svojou štruktúrou a
zložením príbuzné bielkovinám človeka a preto je ich konzumácia potrebná a nenahraditeľná.
Percentuálny obsah bielkovín u mäsa sa pohybuje v rozmedzí od 18 do 22 % (Hoogenkamp,
1992). Pri mäsových výrobkoch je stále stúpajúca tendencia znižovať podiel mäsa a
nevyhnutne potrebných aditív, zatiaľ čo prídavky menej hodnotných zdrojov bielkovín do
mäsových výrobkov, kde to legislatíva umožňuje, sú vyššie. Dôležitým ukazovateľom kvality
mäsových výrobkov je preto ich obsah čistých svalových bielkovín, ktorý v práci sledujeme.
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Stanovenie bielkovín Kjeldahlovou metódou
Potravinový kódex Slovenskej republiky ustanovuje prvým oddielom piatej hlavy tretej časti
v § 2 odsek 54 celkové bielkoviny ako množstvo dusíka (N) stanovené Kjeldahlovou metódou
v mäsovom výrobku vynásobené faktorom 6,25. (Výnos MPSR a MZSR z 18. augusta 2005
č. 1895/2004 – 100). Dusík sa stanovuje mineralizáciou vzorky v kyseline sírovej za varu a za
prítomnosti katalyzátora, pričom sa dusíkaté látky premenia na síran amónny. Zo síranu
amónneho sa pomocou alkalického hydroxidu vytesní amoniak, ktorý sa pomocou vodnej
pary predestiluje do predlohy s prebytkom kyseliny boritej a stanoví sa titračne
(Príbela,1991). Táto metóda sa používa na stanovenie bielkovín v potravinách, krmivách,
obilninách, strukovinách, olejninách a výrobkoch z nich (Firemná literatúra – príručka na
obsluhu. Firma Tecator AB. Höganäs, 2000).
Stanovenie obsahu hydroxyprolínu v mäsových výrobkoch
Hydroxyprolín uvoľnený kyslou hydrolýzou bielkovín sa oxidáciou štiepi na kyselinu 3hydroxy-4-amino-1,3 diénvalérovú, ktorá reaguje s p- dimetylaminobenzaldhydom za vzniku
červenej zlúčeniny, ktorej množstvo sa stanoví fotometricky (ISO 3496- Stanovenie
hydroxyprolinu, 2003). Zvýšený obsah hydroxyprolínu v mäsovom výrobku poukazuje na
prídavok kože, resp. kožovej emulzie pri jeho výrobe. Potravinový kódex Slovenskej
republiky definuje čisté svalové bielkoviny ako rozdiel medzi množstvom celkových
bielkovín a množstvom bielkovín spojivového tkaniva a pridaných nemäsových bielkovín.
Bielkoviny spojivového tkaniva definuje odsek (57) ako bielkoviny pochádzajúce zo
spojivového tkaniva, zložené z kolagénu a elastínu. Množstvo kolagénu v percentách
z celkového množstva bielkovín možno podľa § 2 odseku (58) vypočítať podľa nasledovného
vzorca (Výnos MPSR a MZSR z 18. augusta 2005 č. 1895/2004 – 100),
(Výnos MPSR a MZSR– Mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu) :

% kolagénu =

Hydroxyprolín x 100 x 8
–––––––––––––––––––––––
N x 6,25

Kolagén je najrozšírenejšou a najviac zastúpenou stromatickou bielkovinou, ktorá sa
vyznačuje vysokým obsahom aminokyseliny hydroxyprolínu. Obsah kolagénu vo svalovine
býva 1 – 2 %. Kolagén je čisto biely a pevný. V natívnom stave je odolný voči proteázam, je
stráviteľný pepsínom a nestráviteľný trypsínom. Pri záhreve mäsa sa kolagénne vlákna
skracujú na jednu tretinu začiatočnej hodnoty.
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MATERIÁL A METÓDY
Boli analyzované vybrané druhy mäsových výrobkov od rôznych výrobcov a zakúpené
v obchodnej sieti. Zamerali sme sa na širokú škálu výrobkov, ale v danom príspevku
uvádzame vybrané fermentované mäsové výrobky, u ktorých je z legislatívneho hľadiska
neprípustne pridávať nemäsové bielkoviny.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Porovnanie obsahu celkových svalových bielkovín a čistých svalových bielkovín.
Tab. 1.: Obsah čistých svalových bielkovín vo vybraných salámach
Vzorky - Salámy
Ponitran saláma
Carmen saláma
Nitran saláma
Saláma Austria
Lovecká saláma
Malokarpatská saláma

Celkové bielkoviny (%)
21,62
25,48
21,81
21,68
25,26
18,45

ČSB (%)
19,75
23,40
19,78
19,87
23,40
16,59

Tab.2.: Stanovenie obsahu kolagénu v salámach
Vzorky - Salámy

Hydroxyprolín
(g/100g)
0,234
0,261
0,254
0,225
0,232
0,233

Extinkcia

Ponitran saláma
Carmen saláma
Nitran saláma
Saláma Austria
Lovecká saláma
Malokarpatská
saláma

0,735
0,816
0,796
0,711
0,732
0,733

0,50
0,45
0,40
0,35

Kolagén (%)
1,87
2,08
2,03
1,81
1,86
1,86

Párky
y = 0,0253 + 0,1889x; r = 0,99994
Šunky
y = 0,0254 + 0,1974x; r = 0,99993
Salámy
y = 0,02325 + 0,18474x; 0,99992

Extinkcia

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,0

0,5

1,0

1,5
-3

cHP [g.cm ]
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2,0

2,5

Obr. 1: Kalibračná krivka pre stanovenie hydroxyprolínu
Rovnica priamky:
A

0,02325,

Kalibračná krivka Salámy
B

0,18474,

Y=A+B*X
R 0,99992

Na základe vybraných analýz (fyzikálno- chemických, senzorických a hlavne na základe
obsahu čistých svalových bielkovín) možno konštatovať, že najlepšie bola hodnotená saláma
Carmen od firmy Tauris. Celkový obsah bielkovín predstavoval 25,5 %, čo bola najvyššia
dosiahnutá hodnota. Jedná sa o fermentovaný mäsový výrobok, kde pri výrobe strata vody,
sušenie a fermentácia predstavujú hlavný prvok konzervácie. Straty obsahu vody pri tomto
spôsobe výroby môžu predstavovať až 50 %. Tento výrobok má v porovnaní s bežnými
trvanlivými tepelne neopracovanými výrobkami na našom trhu znížený obsah tuku cca o 10
%. Na rozdiel od salámy Carmen najnižší obsah čistých svalových bielkovín dosiahla
Malokarpatská saláma, čo predstavovalo 16,6 %. Najmä pri tomto type výrobku je značný
podiel tukového tkaniva. Obsah kolagénu sa u všetkých analyzovaných vzoriek pohyboval na
úrovni cca 2 %, čo poukazuje na vyrovnanosť surovín bez ďalšieho prídavku iných
neplnohodnotných bielkovín. Najnižšie percento obsahu kolagénu bolo namerané v saláme
Austria od firmy Mecom. Doporučujeme aj do budúcnosti zamerať sa na sledovanie obsahu
čistých svalových bielkovín v mäsových výrobkoch , ako ukazovateľ kvality mäsových
výrobkov s využitím metód na stanovenie celkového dusíka za pomoci prístroja KJELTEC,
zmapovať prídavok kolagénnych zložiek za pomoci sledovania hydroxyprolínu a sledovanie
bielkovinových zložiek rozšíriť o mikroskopické metódy na detekciu vybraných zložiek
potravín (aj nemäsových bielkovín) (Tremlová, 2011).
POĎAKOVANIE
Práca bola uskutočnená vďaka finančnej podpore z grantu VEGA 1/0234/09 Ministerstva
školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied.
SÚHRN
Práca venuje svoju pozornosť sledovaniu kvality mäsových výrobkov z pohľadu obsahu
čistých svalových bielkovín. U mäsových výrobkov je stále stúpajúca tendencia znižovať
podiel mäsa a nevyhnutne potrebných aditív, zatiaľ čo prídavky menej hodnotných zdrojov
bielkovín do mäsových výrobkov, kde to legislatíva umožňuje, sú vyššie. Dôležitým
ukazovateľom kvality mäsových výrobkov je preto ich obsah čistých svalových bielkovín.
V práci ide o analytický náhľad, ktorý má za cieľ sledovať reálnu situáciu na trhu s mäsovými
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výrobkami, ktoré patria medzi najobľúbenejšie medzi spotrebiteľmi. Ide o produkty troch
najväčších mäsových výrobcov v Slovenskej republike: Tauris, Mecom a Berto. Na
vykonanie analýz bola použitá Kjeldahlova metóda stanovenia bielkovín s použitím prístroja
KJELTEC AUTO 1030 Analyzer. Súčasťou práce je tiež stanovenie obsahu hydroxyprolínu v
mäsových výrobkoch na zistenie obsahového množstva prítomného resp. pridaného kolagénu
do týchto výrobkov.
Kľúčové slová: bielkoviny, mäsové výrobky, kolagén, hydroxyprolín, čisté svalové bielkoviny
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MĚŘENÍ BARVY POVRCHOVÝCH SLUPEK CITRUSOVÝCH PLODŮ METODOU
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MEASUREMENT OF CITRUS FRUIT SKINS BY IMAGE ANALYSIS
Ivan Straka1 – Bohuslava Tremlová2 – Alexandra Tauferová2
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Abstract
The main goal of this study was to elaborate a simple method for the measuring of the colours
of foodstuffs that would be applicable for the measurement of the colours of citrus fruit skins
and would substitute the economically demanding chemical analyses. The results of the
measurement are important for the evaluation of the maturity of these fruits before the harvest
as well as for the purpose of the production technology of citrus products. In the experimental
part of this study the colours of lemon, orange, grapefruit, tangerine and lime skins available
on the Czech market were measured and expressed as the values of the CIELab system. As
shown by the values of ΔE parameter, the colour differences are within the individual species
sensorially recognizable and it is possible to describe them by the image analysis method.
Keywords: food colour, measurement, CIELab system, citrus fruit
ÚVOD
Základní informace o pěstování citrusů včetně jejich kulturních odrůd najdeme v publikaci
Ladaniya (2008), kde dokonce najdeme i biologickou strukturu citrusových plodů včetně
jejich základního chemického složení zejména slupky. Obdobné informace obsahuje dále
publikace Samson (2002) a Nowak and Schulz (2006).
Při hodnocení barvy zralých citrusových plodů máme několik možností, první z nich je
finančně nákladné elektronické zařízení pomocí přímého měření světelným paprskem po jeho
odrazu z povrchu vzorků a vyjádření hodnot systému CIELab podle publikace autora
MacDougall (2002) po případě novější verze publikace Schanda (2007). Toto zařízení je
vhodné pro sériové měření barev všeho druhu včetně barvy potravin a potravinových surovin.
Pro malé série však plně postačuje snímání digitální fotografie potravin, jak uvádí Smýkalová
a kol. (2011), a následné hodnocení barvy pomocí vhodného softwaru pro analýzu obrazu.
Tento způsob poskytuje výhodu, že je možno navíc získat informace o spektrálním složení
barvy, která se od povrchu snímaných potravin odráží a možné korelace statistickou analýzou
naměřených výsledků s výsledky chemické analýzy těchto potravin.
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MATERIÁL A METODY
Na tuzemském obchodním trhu s ovocem byly zakoupeny citrony, pomeranče, mandarinky,
grapefruity a limety, a to vždy nezávisle po 15 kusech jednotlivých druhů. Jednalo se vesměs
o dovoz ze Španělska, při čemž nebyly na dokumentaci uvedeny adresy pěstitelů.
Měření barvy barevných povrchů citrusových plodů bylo provedeno tak, že na slunečním svit
byly snímány obrazy digitálním fotoaparátem Kodak typ Z 740. Z široké nabídky programů
pro analýzu obrazu na tuzemském i zahraničním trhu byl pro naši laboratoř vybrán a použit
AxioVision V. 4.8.1., výrobce C. Zeiss GmbH. Nejprve bylo zvoleno měření optických
parametrů R, G a B (červené - red, zelené -green a modré - blue), což jsou barvy vlnových
délek červené 630 nm, zelené 530 nm a modré 450 nm. Každá barva je podle mezinárodní
normy dělena na 255 dílů. Pomocí výše jmenovaného softwaru byl obraz upraven tak, aby
nejsvětlejší bod plochy obrazu měl hodnoty R, G a B 255, 255 a 255 a nejtmavší hodnotu R,G
a B 0, 0 a 0. Dále byla změřena optimální plocha záběru z povrchu plodů pro snímání těchto
průměrných hodnot a ta byla stanovena na 2 cm2.
Následně byly měřené hodnoty R,G a B přepočítávány na hodnoty systému CIELab, tj. na
hodnoty L*,a*, a b* pomocí programu Color Converter verse 3., který najdeme na webových
stránkách http://www.colorconverter.com. Zbylé výpočty byly provedeny manuálně pomocí
rovnic z publikace Schanda (2007) a programu Microsoft Excel.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V tabulce č. 1 jsou uvedeny naměřené a spočtené výsledky, a to vždy u každého druhu
tropického ovoce z 15 kusů a spočten střední aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Pro
zřetelnou orientaci uvádíme, že hodnota a* i b* dosahují výše v intervalu hodnot -155 až
+155. Jestliže se jedná o hodnoty + a* tak je to barva červená, hodnota -a* tak zelená, jestliže
+b* tak žlutá a -b* tak modrá. Hodnoty parametru L* s pohybují od černé hodnoty 0 až po
bílou hodnotu 100.
Z uvedených hodnot v tabulce 1 můžeme zjistit, že mezi jednotlivými plody je výrazný rozdíl,
avšak v případě hodnocení každého druhu samostatně následkem hodnoty světlosti Δ E je
rozdíl mezi jednotlivými plody mírně postřehnutelný. V případě, že bychom však sledovali
dozrávání plodů z barvy zelené na barvu zralého plodu, například u citronů žluté, můžeme
stanovit hranici zejména v korelaci s výsledky senzorické analýzy zralosti těchto plodů.
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Tabulka č. 1 Změřené hodnoty systému CIELab u různých druhů citrusových plodů
plody

L* ± s

a*± s

b*± s

Δ E± s

citrony

80,1 ± 15,2

-15 ± 2,5

70,1 ± 10,2

1,6 ± 0,5

pomeranče

72,1 ± 7,5

11,2 ± 3,6

73,8 ± 6,3

1,8 ± 0,6

mandarinky

47,1 ± 5,3

34,9 ± 7,8

54,3 ± 5,1

0,9 ± 0,3

grapefruit

68,1 ± 3,9

-3,2 ± 1,1

62,4 ± 5,9

1,5 ± 1,7

limety

70,2 ± 5,6

- 41,3 ± 12,3

70,3 ± 2,9

1,4 ± 0,4

Změřené a vypočtené hodnoty jsou jednoznačným důkazem, že rozdíl mezi jednotlivými
druhy plodů je jasně postřehnutelný. Pro orientaci pro hodnocení výše této změřené barevné
odchylky Δ E uvádíme v tabulce č. 2 teoretické hodnoty subjektivního hodnocení barvy od
nejnižších 0,0 – 0,2 až po nejvyšší hodnotu 12,0.
Tabulka č. 2 Teoretické hodnoty barevných odchylek Δ E
hodnoty Δ E

slovní vyjádření

0,0 - 0,2

nepostřehnutelná

0,2 - 0,5

velmi slabá

0,5 - 1,5

slabá

1,0 - 2,0

rozeznatelná

1,5 - 3,0

jasně postřehnutelná

2,0 - 4,0

ještě nerušící

4,0 - 8,0

mírně rušící

6,0 -12,0

výrazná až velmi výrazná

12,0

více než rušící

Z výše uvedené tabulky č. 1 můžeme vyčíst, že u všech plodů se jedná o směs základních
barev, které jsou pro každý druh citrusového plodu charakteristické, a protože plody byly
kontrolovány na optimální zralost, tak normativní. Výše hodnot barevných odchylek Δ E jsou
důkazem, že světelné odchylky jsou běžnému konzumentovi srozumitelné a že je od sebe
dokáže odlišit. V tabulce č. 2 uvádíme hodnoty barevných odchylek se slovním výrazem jak
barvy vnímá konzument.
Teoretické hodnoty barevných odchylek Δ E včetně naměřených parametrů CIELab, uvádí ve
své publikaci Samson (2002). I když autor uvádí jen průměrné hodnoty náhodných výběrů
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citrusových plodů, a to ještě navíc jiných odrůd pěstovaných v jiném kontinentu světa, jsou
jeho hodnoty v souladu s hodnotami, které byly naměřeny v naší laboratoři.
ZÁVĚR
Měřením barvy citrusových plodů byla prověřena metoda hodnocení barvy povrchu potravin
snímání obrazu pomocí digitálního fotoaparátu a následného hodnocení digitálních fotografií
analýzou obrazu. Bylo zjištěno, že jsou tyto hodnoty v souladu s hodnotami jiných autorů a to
včetně metod využívajících elektronická zařízení.
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SOUHRN
Cílem této práce bylo vypracovat jednoduchou metodu měření barvy potravin, kterou by bylo
možné použít pro měření barvy povrchových slupek citrusových plodů a nahradit tak
ekonomicky náročné chemické analýzy. Výsledky měření barvy jsou důležité pro hodnocení
zralosti těchto plodů před sklizní a také pro hodnocení kvality citrusových plodů před
výrobou citrusových produktů. V experimentální části práce byly proměřeny barvy slupek
citronů, grapefruitů, pomerančů, mandarinek a limet dostupných na tuzemském trhu a
vyjádřeny pomocí hodnot L*, a*, b* systému CIELab. Jak ukázaly hodnoty barevné odchylky
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ΔE, rozdíly v barvách jsou v rámci jednotlivých druhů senzoricky rozeznatelné a je možné je
popsat metodou analýzy obrazu.
Klíčová slova: barva potravin, měření, system CIELab, citrusové plody
Kontaktní adresa:
RNDr. Ivan Straka, Ph.D., Revoluční 397, 664 53 Újezd u Brna, e-mail: straka.ivan@post.cz
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OVLIVNĚNÍ FERMENTOVANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ NOPALEM
EFFECT OF NOPAL BY FERMENTED DAIRY PRODUCTS
Vladimír Sýkora – Miroslav Jůzl – Květoslava Šustová
Ústav technologie potravin,
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Abstract
In this work is described the impact of the addition of opuntia fiber - nopal on sensory
properties of fermented dairy products. The most common fermented dairy product in the
world is a yogurt, and this thesis studied the impact of cactus fiber for yoghurt. Fermented
products were produced in university laboratories and dairy just after dairy starters inoculated
with added fiber cactus - nopal with different concentrations and let fermented according to
conventional methods in the glass (set type). Products sensory anonymous reviewers
evaluated the questionnaires and the color was gauge by CIElab spectroscopy. The result of
this work is the assessment of evaluators, which yogurt (what concentration) was rated the
best and how the color changed with the addition of Nopal The best concentration of Nopal in
fermented dairy products (yoghurts) was evaluated by daily intake of fiber by consumers.
Keywords: colour, sensory evaluation, nopal
ÚVOD
Mléko a mléčné výrobky hrají v životě lidí významnou roli, a to již od narození. Novorozenci
sají mateřské mléko a postupně přecházejí na kravské mléko, které je upraveno pro
kojeneckou výživu. Mléko obsahuje důležité látky jsou vitaminy, minerály a to především
vápník. Z mléčných výrobků je jako zdroj vápníku nejvhodnější polotučné mléko či
polotučný jogurt. Fermentované mléčné výrobky mohou obsahovat probiotika nebo
prebiotika, popř. obě tyto skupiny a pak se jedná o symbiotika. Některé kysané mléčné
výrobky jsou obohacovány dalšími látkami (potravinami), které mají přinášet lidskému
organismu pozitivní účinky. Jednou z těchto látek je např. vláknina, které se v ČR
zkonzumuje velmi málo ku denní doporučené denní dávce (Komprda, 2007). V latinské
Americe spotřebitelé konzumují vlákninu nopal, která se běžně těží z kaktusů, které rostou po
celé Jižní Americe. Nopal je velmi oblíbeným druhem vlákniny a je možné ho do potravin
přidávat jako prášek (nopalová mouka) nebo jako dužinu (především do fermentovaných

260

mléčných výrobků)(Sáenz, 2002). V této práci byl pro fermentované mléčné výrobky použit
nopal ve formě prášku.
MATERIÁL A METODY
materiál
K hodnocení byly použity různé koncentrace nopálového prášku v bílém jogurtu o min.
tučnosti 3,5 %.
metody
Pro výrobu experimentálního jogurtu byly použity následují složky: mléko o min. obsahu
tuku 3,5 %, ošetřeno UHT záhřevem, jogurtová kultura klasická RX a nopal (prášek). Mléko
o teplotě 43 °C bylo zaočkováno jogurtovou kulturou, následně se přidával nopal
o koncentracích 0,5; 1,0; 1,5 a 2,5 %. Takto vzniklá směs se nechala kultivovat v termostatu
při teplotě 43 °C po dobu 4,5 hodiny. Po ukončení kultivace se jogurty zchladily a skladovaly
se pro senzorickou a spektroskopickou analýzu při teplotách do 4 °C.
Příprava vzorků pro senzorické hodnocení probíhala v senzorické laboratoři. Vzorky se
nechaly 30 min. při pokojové teplotě, aby se u nich bylo lépe hodnotit některé senzorické
parametry. Jogurty – vzorky byly označeny kódy a hodnotitelé anonymně hodnotili jednotlivé
koncentrace. Jednotlivé deskriptory byly hodnotiteli zapisovány do senzorického dotazníku.
na nestrukturované stupnici o rozsahu 100 mm pro každý deskriptor zvlášť. Senzorický
dotazník obsahoval následují deskriptory: příjemnost barvy, konzistence (viskozita), textura,
celková příjemnost vůně, intenzita kyselé chuti, intenzita sladké chuti, intenzita slané chuti,
celkový dojem, intenzita pachutí.
Pro hodnocení barvy byl připraveny vzorky z jogurtů, které byly vychlazené na teplotu 4 °C.
Vlastní spektroskopické měření probíhalo při pokojové teplotě ve fyzikální laboratoři na
Ústavu technologie potravin na Mendelově univerzitě v Brně. Od každého koncentrace byly
proměřeny tři vzorky ve třech opakováních ve velikosti vzorků, které překryly štěrbinu pro
průchod světla ve spektrofotometru. K analýze byl použit přístroj Konica Minolta
spektrofotometr CM 3500d. Světelný zdroj použitý při měření byl D65 (denní světlo)
a průměr štěrbiny byl 30 mm. Přístroj byl před vlastním měřením nakalibrován na černou
a bílou barvu a následně bylo proměřeno přístrojem celé viditelné spektrum, tj. od
380 – 780 nm. Výsledná barva byla vyjádřena hodnotami systému L* a* b* (CIElab).
Výsledky jednotlivých koncentrací jsme mnohonásobně porovnali, a to u jednotlivých
koncentrací a navzájem mezi skupinami. Jako další byla vypočítána celková odchylka ΔE* ab
(totální barevná diference) podle vztahu:
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E*  L *2 a *2 b *2
(McLaren, 1976). Jako standard byl a zvolena nulová koncentrace jogurtu. Pokud je hodnota
celkové odchylky větší jak dvě, lze již mluvit o pozorovatelném rozdílu při senzorickém
hodnocení .
VÝSLEDKY A DISKUZE
Tato práce se zabývala vlivem nopalu (s postupně se navyšujícími koncentracemi: 0, 0,5, 1,
1,5, 2,5 %) v jogurtech. Senzorické hodnocení jogurtů bez přídavku nopalu (standardu)
a jogurtů s přídavkem 2,5 % nopalu je znázorněno na obrázku 1 a obrázku 2. Z hlediska
celkového srovnání těchto dvou grafů je vidět, že lepší hodnocení dostaly jogurty bez
přídavku nopalu. Následující text se věnuje rozdílům u koncentrací 0 a 2,5 % a koncentracemi
0 a 0,5 %, kterým je věnována větší pozornost. Všechny deskriptory byly hodnoceny
na stomilimetrové stupnici.
Deskriptor textura byl hodnocen na stupnici, která byla ohraničena vlevo (textura) velmi
jemná a vpravo krupičkovitá. Z obrázku 1 a 2 je znatelný rozdíl vidět mezi standardem
a jogurtem s nopalem (2,5 %). Standard při senzorickém hodnocení získal 41 bodů a jogurt
s přídavkem nopalu (2,5 %) dosáhl 97 bodů (velmi krupičkovitá).
Téměř všechny ostatní deskriptory byly hodnotiteli hodnoceny podobně jako deskriptor
textura. Negativněji byli hodnoceny vzorky, které obsahovali nopal o koncentraci 2,5 %.
Pouze u deskriptoru intenzita slané chutě byl standard hodnocen 40 body a jogurt s přídavkem
nopalu (2,5 %) byl hodnocen 38 body.

Příjemnost barvy
10,00
Intenzita pachutí

8,00

Konzistence (viskozita)

6,00
4,00
Celkový dojem

2,00

Textura

0,00

Intenzita slané chuti

Celková příjemnost vůně

Intenzita sladké chuti

Intenzita kyselé chuti

Obr. 1 Senzorické hodnocení jogurtu bez přídavku nopalu
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Obr. 2 Senzorické hodnocení jogurtu s přídavkem nopalu o koncentraci 2,5 %
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Obr. 3 Srovnání senzorického hodnocení jogurtu 0% (šedá linka) a 0,5% (černá linka) nopalu
Na obrázku 3 je senzorické srovnání jogurtu standard (šedá linka) a jogurtu o koncentraci
0,5 % (černá linka) nopalu. Zde je vidět rozdíl mezi standardem a jogurtem s přídavkem
0,5 %, který byl ze všech koncentrací nejmenší. U deskriptoru příjemnost barvy hodnotitelé
hodnotili tento deskriptor hůře, protože již malý přídavek nopalu ovlivňuje barvu jogurtu.
Z celkového hlediska je rozdíl mezi standardem a jogurtem s přídavkem 0,5 % téměř
zanedbatelný proti ostatním koncentracím, u kterých nastávají velké rozdíly u jednotlivých
deskriptorů
Pro hodnocení barvy byla použita spektroskopická analýza přístrojem Konica Minolta
spektrofotometr CM 3500d, kde světelným zdrojem byl použit D65 (denní světlo). Měření
probíhalo v systému L* a* b* (CIElab). Z obrázku 4 je rozeznatelné barvené spektrum
standardu (modrá linka se zelenými body) a ostatních jogurtů s přídavkem nopalu (ostatní
modré linky), které mají jasně odlišný charakter od standardu.
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delta E* ab

Obr. 4. Remisní spektrum vzorků: horní křivka - bílý experimentální jogurt, ostatní křivky
(modré) postupně se navyšující koncentrace nopalu v jogurtu
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Graf 1 Vyhodnocení výsledků z měření v systému L* a* b* (CIElab) - ΔE*ab
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Graf 2. Senzorické hodnocení barvy jogurtů s nopalem
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Z grafu 1 je znatelný rozdíl barvy mezi jednotlivými vzorky, které obsahovali různé
koncentrace nopalu. Rozdíl mezi jednotlivými koncentracemi spektrofotometr zaznamenal,
stejně tak i senzoričtí hodnotitelé (viz graf 2), kteří hodnotili příjemnost barvy. Příjemnost
barvy jogurtů se s rostoucí koncentrací snižovala. Tyto rozdíly jsou vysoce statisticky
prokazatelné. Z výsledků senzorického hodnocení nejhůře byl hodnocen jogurt s přídavkem
2,5 %. Nejlépe z jogurtů s přídavkem nopalu byl hodnocen jogurt o koncentraci 0,5 %. Tato
koncentrace byla přijímána senzorickými hodnotiteli nejlépe, avšak z hlediska zvýšení příjmu
vlákniny není jogurt s přídavkem nopalu (0,5 %), což je je asi 0,28 % resp. gramů vlákniny
významným přínosem z hlediska doporučené denní dávky.
ZÁVĚR
Tato práce se zabývala vlivem nopalového prášku o různých koncentracích (0,5; 1; 1,5;
a 2,5 %) na jogurt vyráběný klasickou metodou zrání ve sklenici. Nopal (nopalový prášek
nebo nopalová kaše) je velmi oblíbeno potravinou (vlákninou) v oblasti Jižní a střední
Ameriky. Průměrný Mexičan zkonzumuje kolem 17 g nopalu za den (Linaje, 2008). Tato
práce se zabývala vlivem barvy nopalu na jogurt (senzorické vlastnosti a spektroskopii
barvy).
Senzoričtí hodnotitelé hodnotili deskriptor příjemnost barvy do senzorického dotazníku.
Výsledky ze senzorické analýzy byly porovnávány se spektroskopickým měřením barvy
v systému L* a* b* (CIElab) při denním světle (D65). Z výsledků můžeme usuzovat, že
s přídavkem nopalu (vyšší koncentrací) se mění vjem jogurtů pro senzorické hodnotitele, což
bylo prokázáno spektroskopickým proměřením jogurtů. S vyšší koncentrací nopalu
v jogurtech klesala příjemnost vjemu barvy (pro senzorické hodnotitele byl jogurt více
šedozelený).
Na základě senzorické analýzy bylo potvrzeno, že rozdílné koncentrace (barvu) lze od sebe
rozeznat senzorickými smysly, a tak i měřením barvy spektrofotometricky, protože bylo
proměřeno celé remisní spektrum. Nopal má charakteristický remisní průběh celého spektra a
je rozeznatelný, jak od remisního průběhu křivky bílého experimentálního jogurtu tak jogurtu
s přídavkem nopalu o různých koncentracích. Hlavním cílem této práce bylo najít vhodnou
potravinu, která přinese běžnému spotřebiteli větší obsah vlákniny. Vzhledem k výsledkům
senzorické analýzy je příjem vlákniny (nopalu) nedostačující.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MŠMT NPV II 2B08069.
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SOUHRN
Vláknina je důležitou součástí potravy, protože má spoustu pozitivních vlastností, které
působí na lidský organismus. Mléčné fermentované výrobky jsou velmi oblíbené u většiny
konzumentů. Některé z těchto výrobků obsahují tzv. pozitivní mikroflóru např. Streptococcus
salivarus ssp. thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium ssp. nebo další
přídavek látek (potravin), které podporují růst těchto bakterií v tlustém střevě. Přidáním další
vlákniny do mléčných fermentovaných výrobků by vznikla tzv. funkční potravina. Do jogurtu
byla přidána vláknina z opunice ssp. – nopal. U tohoto jogurtu byla hodnocena senzorická
analýza a také spektrofotoskopie barvy v systému L* a* b* (CIElab), protože běžný
spotřebitel si potraviny vybírá převážně dle zrakového vjemu. Bylo zjištěno, jak senzorickým
hodnocením tak spektroskopickým měřením barvy, že nopal ovlivňuje barevnost
experimentálního jogurtu. Z výsledků vyplývá, že s přibývající koncentrací nopalu v jogurtu,
klesá přímo úměrně příjemnost barvy (deskriptor senzorického dotazníku) dle hodnotitelů,
což bylo doloženo spektroskopickým proměřením jogurtů v systému L* a* b* (CIElab).
Nopal není vhodnou vlákninou pro kysané mléčné výrobky, tak i pro zvýšení příjmu vlákniny
za den.
Klíčová slova: nopal, senzorické hodnocen, barva
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REOLOGICKÉ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍ
SMĚSI PŠENIČNÉ A KONOPNÉ MOUKY
RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WHEAT/HEMP COMPOSITES
Ivan Švec – Marie Hrušková – Ivana Jurinová
Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 6, 166 28 Praha 6
Abstract
Objective of this work was to measure and evaluate of composite wheat/hemp flour features
during bakery process. Hemp flour composition (30-33% protein, 7-13% lipids and more than
40% polysaccharide) predict using for non traditional cereal products. Protein of hemp is form
by edestin (belongs to low molecular globulins) so composite flours with 5-20% of hemp are
characteristic by different rheological behavior in comparison with wheat ones. Farinograph
adsorption was not changed but the development time and dough stability were prolonged by
the fortification level. Dough weakening proved the extensigraph test with decrease of energy.
Amylograph behavior is described by decrease of maximum in case of hemp over 10%. For
fermented dough is typical increasing of gasses volume but lower protein quality cannot
absorb it for next technological steps. Specific bread with hemp describe specific flavor and
lower volume in comparison with wheat one.
Key words: wheat/hemp composites, rheological features, bread quality
ÚVOD
Původní oblast rozšíření konopí setého je pravděpodobně střední Asie, postupně bylo jako
kulturní plodina domestikováno v Evropě i Americe. Konopí (Cannabis) se vyskytuje ve
dvou formách – jako seté a plané. Hospodářsky využívané je konopí seté (C. sativa),
pěstované ve dvou subspeciích a to ssp. culta a ssp. indica. Druhé jmenované se označuje
jako konopí hašišné a je zakázanou surovinou pro možnost přípravy omamných látek (Perlín,
2002). Konopí seté ssp. culta je významnou hospodářskou plodinou s dlouholetou tradicí
pěstování a mnohostranným využitím.
Nachází uplatnění pro výrobu textilního a provaznického zboží, papíru, dále tradičně
v medicíně a v poslední době i v potravinářském průmyslu. Semeno konopí je surovinou pro
výrobu oleje s vlastnostmi podobnými lněnému. Jeho přínosem je obsah tokannabidiolu
(CBD) s pozitivními účinky při pohybových poruchách. Dále obsahuje n-6 a n-3 mastné
kyseliny, jejichž zastoupení se považuje za nutričně optimální. Mezi další složky oleje patří
fytosteroly a tokoferoly s účinkem vitaminu E (Ohr, 2009). Pro potravinářské užití lze
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zpracovávat také celá semena (20-25 % bílkovin, 25-35 % tuků a 10-15 % polysacharidů ve
formě vlákniny), která je nutno předem zbavit slupek (Best, 2009). Nachází uplatnění jako
součást cereálních snídaní, podobně jako amarant a quinoa. Pražená semena mohou sloužit
k posypu pečiva nebo sušenek. Bylo patentováno užití konopí při výrobě pralinek, čokolády
nebo likéru. V Německu je rozšířeno zpracování konopných extraktů do speciálních druhů
piva. Tyto extrakty jsou sledovány jako potenciální surovina pro výrobu jedlých obalových
folií (Yin et al., 2007).
Složení konopné mouky se liší podle použité suroviny (závisí na odrůdě a lokalitě pěstování),
způsobu přípravy a odtučnění. Uvádí se obsah 30-33 % bílkovin, 7-13 % tuku a více než 40 %
sacharidů. Obsahuje významné množství beta-karotenu a vitamínů B1 a E. Z minerálních látek
je přínosem vyšší obsah železa a zinku (Peč a Dušek, 2008). Bílkoviny konopné mouky jsou
typické tím, že cca dvě třetiny tvoří edestin, patřící mezi nízkomolekulární globuliny. Ve
srovnání s pšeničnou moukou mají bílkoviny vyšší podíl aminokyselin arginin a histidin
(Xian-Sheng Wang et al., 2008). Konopná mouka je přirozeně bezlepková a tedy vhodná pro
nemocné celiakií. Pro pečení v domácích pekárnách se doporučují receptury na tmavé pečivo
z pšeničné, žitné a konopné mouky v množství do 10 % (http://domacipekarny.dama.cz).
Komerční jemně mletá konopná mouka se může podle výrobců přidávat do pekárenských
výrobků až do 15 % a dodává pečivu „silnou“ chuť a tmavou barvu (www.ekooko.cz,
www.konopa.cz).
Cílem práce bylo posoudit technologické vlastnosti a reologické chování směsí pšeničné a
konopné mouky včetně vlivu složení na senzorické znaky pečiva a sušenek.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka světlá ze sklizně 2010 tvoří základ pro přípravu kompozitní mouky
obsahující 5 - 20 % dvou vzorků konopné mouky (K1 a K2, fa E. Citterbartová, Březí)
s označením
K1-05 – K1-20, resp. K2-05 – K2-20. Jakostní znaky pšeničné mouky (obsah popela a
bílkovin) byly zjištěny na Inframaticu 8600 (kalibrace na pšeničnou mouku hladkou světlou),
Zelenyho test dle ČSN ISO 5529 a číslo poklesu dle ČSN ISO 3093. Technologické znaky
kompozitní mouky jsou hodnoceny Zelenyho testem a číslem poklesu. Reologické vlastnosti
nefermentovaného těsta byly sledovány na farinografu, extenzografu a amylografu Brabender
podle příslušných ISO norem. Podle interní metodiky Cereální laboratoře VŠCHT Praha byl
proveden pekařský pokus. Statistické hodnocení zahrnovalo Tukeyův a F-test pro posouzení
síly vlivu faktorů „Konopná mouka“ a „Přídavek“ pro všechny reologické charakteristiky.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Analytické vlastnosti kompozitní mouky
Základ pro přípravu kompozitních vzorků tvoří mouka pšeničná hladká světlá standardní
pekařské kvality (popel 0,60 %). Vyznačuje se průměrným obsahem bílkovin (11,5 %)
s dobrou kvalitou (Zelenyho test 40 ml) a optimální hodnotou čísla poklesu (310 s).
Přídavkem obou konopných mouk se podle poklesu Zelenyho testu snižuje pekařská kvalita
vzorků kompozitní mouky. Naproti tomu číslo poklesu nebylo přídavky konopných mouk
ovlivněno průkazně, zjištěné změny odpovídaly chybě měření. V Tab. 1 jsou shrnuty
pozorované trendy pro vzorek K1, hodnoty zjištěné pro vzorky s K2 se lišily o -5 až 1 %.
Reologické vlastnosti kompozitní mouky
Farinogram základní pšeničné mouky potvrzuje dobrou pekařskou kvalitu, danou vysokou
vazností (63,6 %), průměrnou dobou vývinu (3,0 min) a dlouhou stabilitou (8,5 min).
Přídavek konopné mouky výrazně nemění vaznost vody (Obr. 1), ale prodlužuje vývin těsta
na dvojnásobek bez ohledu na přidané
množství. Delší stabilita (zvýšení o cca
čtvrtinu) a vysoká tolerance k přehnětení

Tab.1 Technologické vlastnosti kompozitní mouky
Vzorek Zelenyho test (ml) Číslo poklesu (s)

svědčí o změně bílkovinné struktury

M

40

310

těsta, kdy rozdíly mezi vzorky s K1 a K2

K1/2-05

37

308

byly minimální (Obr. 1). Číslo kvality se

K1/2-10

32

307

již 5% přídavkem zvyšuje (z 11,0 na 15,0

K1/2-15

28

304

a 14,5 min pro K1 a K2), ale vyšší

K1/2-20

25

297

množství tento znak již nemění průkazně. Odlišné chování kompozitní mouky při hnětení se
projevuje farinogramem se dvěma zřetelnými maximy, způsobenými zastoupením
60
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Extenzogram
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64,0

40

62,0

20

deformaci

(Obr. 2). Poměr pružnosti a
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Obr. 1 Farinografické chování vzorků kompozitní mouky.
Farinografické znaky: VAF – vaznost, STZ – stupeň změknutí
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Obr. 2 Extenzografické chování vzorků kompozitní mouky.
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Pekařský pokus s kompozitními moukami
Měrný objem i tvar pšeničného pečiva z laboratorního pokusu lze označit za standardní.
Přídavkem konopné mouky byl zjištěn postupný pokles obou charakteristik. Snížení je
úměrné přidanému množství, kdy větší vliv byl prokázán pro výši recepturního přídavku než
pro vzorek konopné mouky (Tab. 2). Výrobky s 5% přídavkem se vyznačují příjemnou
kávově hnědou barvou a odstín střídy i kůrky se vyšším množstvím stupňuje až do
tmavohněda. Senzorické hodnocení lze považovat za standardní jen pro pečivo s 5%
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přídavkem

(nejnižší

sledované

množství).

Při

10% Tab. 2 ANOVA vybraných

koncentraci konopné mouky má již výrobek nahořklou až znaků pečiva (P = 95 %)
palčivou příchuť. Vyšší množství činí pečivo z chuťových A. Vliv testované mouky
důvodů spotřebitelsky nepřijatelné.

MOP

TVD

(ml/100 g)

(1)

M (0%)

257b

0,60c

Konopné semeno a mouka nacházejí pro své nutriční složení

K1

222a

0,52b

nové uplatnění v potravinářském průmyslu. Hladká konopná

K2

221a

0,48a

ZÁVĚR

mouka ve směsi s dalšími druhy, zejména pšeničnou, se
projevuje odlišnými technologickými vlastnostmi těsta B. Vliv výše přídavku
vlivem přítomnosti globulinových bílkovin. Modelové 0% (M)
257cd

0,60b

kompozitní mouky s obsahem konopné 5 – 20 % se vyznačují
poklesem Zelenyho testu, ale stav škrobu se podle čísla
poklesu a výsledků amylografické zkoušky průkazně nemění.
Vlastnosti při přípravě těsta ovlivňuje prodloužení doby

5%

266d

0,55b

10%

230bc

0,48a

15%

207ab

0,49a

20%

184a

0,48a

vývinu a stability, ale změny vaznosti vlivem sledovaných
přídavků nebyly průkazné. Zeslabení lepkové struktury těsta MOP – měrný objem pečiva, TVD
se projevuje poklesem pružnosti a tažnosti, ale jejich poměr – poměrové číslo výška/průměr
se vyšším přidaným množství zvyšuje, zejména při delší době výrobku
odležení. Snížení extenzografické energie odpovídá složení vzorků kompozitní mouky.
Rozdíly mezi testovanými dvěma vzorky konopné mouky byly spíše neprůkazné.
Výrobky s konopnou moukou se vyznačují příjemným kávově hnědým zbarvením a výrazně
nahořklou chutí při vyšší koncentraci. Měrný objem pečiva s rostoucím množstvím klesá,
statisticky silnější vliv byl prokázán pro výši recepturního přídavku. Bulky s obsahem 5 %
byly senzoricky standardní, ale vyšší množství jim dává nahořklou až palčivou příchuť.
Přídavek 10 % činí již pečivo spotřebitelsky nepřijatelné.
PODĚKOVÁNÍ
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SOUHRN
Složení konopné mouky (30-33 % bílkovin, 7-13 % tuku a více než 40 % sacharidů) je
předpokladem pro užití do netradičních cereálních výrobků. Vzhledem k tomu, že bílkoviny
jsou zastoupeny převážně edestinem, který patří mezi nízkomolekulární globuliny, jsou
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kompozitní mouky obsahující 5-20 % konopné mouky charakteristické odlišným reologickým
chováním. Farinografická vaznost kompozitních vzorků nebyla průkazně ovlivněna na rozdíl
od doby vývinu a stability těsta, které se v závislosti na přidaném množství prodloužily.
Zeslabení lepkové struktury těsta bylo prokázáno extenzografickou zkouškou, významný je
pokles energie. Amylografické chování suspenzí kompozitní mouky charakterizuje pokles
max. při přídavku nad 10 %. Pro chování fermetovaného těsta je typické zvýšení objemů
kvasných plynů, ale snížená pevnost těsta neumožňuje jejich zadržení nutné pro další
technologické fáze. Výsledkem je pokles měrného objemu finálních výrobku s přídavkem
konopné mouky.
Klíčová slova: kompozitní mouky s konopím, reologické vlastnosti, pečivo
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MÄSOVÁ ÚŽITKOVOSŤ HOLŠTAJNSKÝCH BÝKOV Z VÝKRMU BABY-BEEF
MEAT UTILITY OF HOLSTEIN BULLS FROM THE FATTENING BABY-BEEF
Martina Vršková
Ústav výživy, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41
Lužianky, Slovenská republika
Abstract
In this work were evaluated the fattening of holstein bulls to live weight 300 kg (baby-beef).
In the trial were included 27 holstein bulls after milk nutrition finishing at an average live
weight 85.51 kg. Steers were feeding with granulated feed mixture ad libitum (crude protein –
197.92 g.kg-1, fat – 26.10 g.kg-1, ME – 13.12 MJ.kg-1), water and alfalfa hay in the rate up to
25 % from the total feeding dose to cover structural fiber´s content sufficiency. At the end of
fattening in the age of 245 days the animals in average achieved 278.41 kg of live weight with
4.49 kg average daily intake of mixture. During the fattening was found out the average daily
gain 1124 g. The feed conversion of granulated feed mixture was 3.39 kg. Detail dissection of
6 pieces was done to obtain the carcass value parameters. According to the EUROP
classification of carcass according to the conformation and fatness 5 carcasses were assigned
to the R2 and one U2 class. The cooling loss was 0.76 %. The weight of hot carcass was
found out 154 kg, that is 51.56 % dressing percentage. The valuable cuts carcass was 38.88 %
and proportion of fat in carcass was 4.7 %. Confirmed that the prolongation of fattening
increases the fat content in meat (1.567 g.100 g -1) and consequently increases the energy
value (448.015 kJ.100 g-1). From watched of fatty acids in the intramuscular fat of musculus
longissimus thoracis et lumborum had the largest proportion of monounsaturated fatty acid
oleic acid (44.93%), followed by saturated fatty acid palmitic acid (24.44%) and stearic
(16.46%). The essential fatty acids had the highest proportion of linoleic acid (8.3%). The
„baby-beef“ fattening is a suitable alternative for the use bulls of dairy breeds to achieve very
good carcass parameters.
Key words: calves, fatty acids, fattening baby-beef
ÚVOD
Celková spotreba mäsa je na Slovensku v porovnaní s okolitými štátmi najnižšia a od roku
1990 má klesajúci trend na súčasných 58,6 kg na osobu (pokles o 30,2 %). Z toho je ročná
spotreba hovädzieho mäsa len 4,4 kg na obyvateľa a každoročne klesá. Chov hovädzieho
dobytka je u nás zameraný na produkciu mlieka, takže produkciu jatočného dobytka
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zabezpečujú najmä býky mliečnych plemien. Tieto býky sú však menej vhodné do klasického
výkrmu do vyšších porážkových hmotností kvôli horším jatočným ukazovateľom ako je
obsah tuku a obličkového loja (Chládek a Ingr, 2001). Jednou z možností využitia býčkov
mliečnych plemien je mliečny výkrm, ktorý je však v súčasnosti ekonomicky neefektívny
(predražujú ho mliečne komponenty v MKZ). Východiskom môže byť intenzívny výkrm na
báze kompletných kŕmnych zmesí tzv. výkrm baby-beef, ktorý využíva vysokú rastovú
schopnosť býčkov mliečnych plemien do veku jedného roka. Podmienkou je kvalitná výživa
zabezpečujúca priemerný denný prírastok živej hmotnosti minimálne 1,1 kg.
Vykŕmené teľatá majú v porovnaní s dospelým hovädzím dobytkom nižšiu jatočnú
výťažnosť, ale podstatne nižší podiel vnútorného loja. V nižších hmotnostiach sa tieto zvieratá
vyrovnávajú jatočnou hodnotou ostatným úžitkovým typom dobytka. Pre producenta i
spracovateľa je dôležitá predovšetkým kvalita jatočného tela, to znamená podiel svalových,
tukových a kostných tkanív. Pre spotrebiteľa sú však na prvom mieste senzorické vlastnosti
mäsa, ako napr. krehkosť, šťavnatosť, aróma, chuť a nutrične fyziologické kritériá (obsah
bielkovín, aminokyselín, tuku, zastúpenie mastných kyselín, cholesterolu, vitamínov,
minerálnych látok), status hygienický a toxikologické hľadisko - obsah reziduí (Krása a kol.,
1995).
Mojto a Zaujec (2001) uvádzajú ako najvariabilnejšiu zložku mäsa hovädzieho dobytka tuk,
ktorý má najvyšší obsah u kráv a najnižší u teliat a jatočných býkov. Tuk z mäsa obsahuje
vysoký podiel nasýtených mastných kyselín. Bravčové a najmä hydinové mäso obsahuje vyšší
podiel

nenasýtených

mastných

kyselín.

Významným

zdrojom

cholesterolemických

saturovaných mastných kyselín je taktiež mliečny tuk a hydrogenáciou stužené rastlinné tuky
(Staruch a Pipek, 2008).
Cieľom príspevku bolo zhodnotiť mäsovú úžitkovosť holštajnských býkov z výkrmu babybeef do živej hmotnosti 300 kg.
MATERIÁL A METODIKA
Pokus s výkrmom baby-beef do 300 kg sa realizoval na farme VKK Veľké Hoste firmy MVL
Agro s r.o., Malé Chlievany v mesiacoch september až február. Do pokusu sme zaradili 27
býčkov holštajnského plemena po skončení obdobia mliečnej výživy, keď teľatá dosiahli
priemerný denný príjem HD-02 1,5 kg denne (vo veku 65,35 dňa a priemernej ž. hm. 87,41
kg). Zvieratá sme ustajnili vonku v kotercoch podstielaných slamou po 4 – 5 kusoch, neskôr
po troch kusoch. V zimných mesiacoch kvôli extrémne nízkym teplotám a následne
technickým problémom s vodou sme ich ustajnili v spoločnom koterci v maštali. Zvieratá
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mali k dispozícii ad libitum granulovanú kŕmnu zmes a vodu, lucernové seno v množstve do
25 % z celkovej kŕmnej dávky na zabezpečenie dostatočného obsahu štrukturálnej vlákniny.
Granulovaná kŕmna zmes sa skladala z: pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsa, sójového
extrahovaného šrotu, sušených cukrovarských rezkov, premixu vitamínov a minerálov, s
obsahom živín v sušine: 197,92 g/kg NL, 26,10 g/kg tuku a 13,12 MJ/kg ME.
Po skončení výkrmu (vo veku 245 dní a priemernej ž. hm. 278,41 kg) sme vybrali 6 býčkov
vyrovnanej ž. hm. na porážku a analýzu ukazovateľov jatočnej hodnoty na experimentálnom
bitúnku CVŽV Nitra v súlade s normou STN 46 6120 Jatočný dobytok. U jatočných býkov
sme za štandardných predjatočných podmienok zisťovali živú hmotnosť pred zabitím a
bezprostredne po jatočnom opracovaní sme stanovili hmotnosť jatočného tela v teplom stave
a vypočítali jatočnú výťažnosť. Po 24 hodinovom chladení sme stanovili hmotnosť
vychladeného jatočného tela. Disekcia pravých jatočných polovíc bola robená podľa
metodiky zaužívanej na experimentálnom bitúnku. Stanovili sme hmotnosti jednotlivých
výsekových častí mäsa, hmotnosť oddeliteľného tuku a hmotnosť kostí. Hmotnosť mäsa
v jatočnom tele sme vypočítali ako dvojnásobný súčet hmotnosti všetkých výsekových častí a
hmotnosti orezu. Hmotnosť mäsa 1. triedy sme vypočítali ako dvojnásobný súčet hmotností
mäsa zo stehna, pliecka, roštenky a sviečkovej. Z uvedených ukazovateľov boli vypočítané
podiely jednotlivých základných tkanív, podiel mäsa jednotlivých kvalít v jatočnom tele, či
v hmotnosti mäsa. Takisto bol vypočítaný pomer hmotnosti medzi prednou a zadnou
polovicou.
U jatočných teliat sme analyzovali spektrum ukazovateľov nutričnej kvality mäsa a
intramuskulárneho tuku (musculus longissimus thoracis et lumborum). Stanovili sme obsah
vody (v mikrovlnom analyzátore ULTRA-X), obsah tuku, popola a bielkovín podľa STN 57
0185,

obsah

cholesterolu

(fotometrickou

metódou-farebná

reakcia

cholesterolu

s

acetanhydridom v prostredí kyseliny sírovej podľa Horňákovej a kol., 1974). Obsah mastných
kyselín z vnútrosvalového tuku sme stanovili na plynovom chromatografe Carlo Erba GC
8000 Top, typ colóny J&W Scientific GC Columm v chemickom laboratóriu Ústavu výživy.
Zo zistenej skladby sme vypočítali dva indexy: index nenasýtenosti tuku (I1), ktorý
predstavuje pomer obsahu nenasýtených a nasýtených mastných kyselín ( MK1,2,3/ MKo) a
index nutričnej hodnoty tuku (I2), ktorý tvorí pomer obsahu esenciálnych a nasýtených
mastných kyselín percentuálneho obsahu individuálnych mastných kyselín ( MK1,2/ MKo)
podľa Zembayashiho a kol., 1995.
U dosiahnutých výsledkov vo výkrme baby-beef sme vypočítali štatistické charakteristiky:
priemer, smerodajnú odchýlku a variačný koeficient.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pred porovnaním našich výsledkov z výkrmu baby-beef s výsledkami prác iných autorov
treba povedať, že je veľmi zriedkavé nájsť vo vedeckej literatúre príspevky, ktoré by sa
venovali tejto problematike alebo jatočnej hodnote býkov holštajnského plemena vo veku
osem mesiacov. Teľatá dosiahli na konci výkrmu vo veku 245 dní priemernú živú hmotnosť
278,41 kg. Za celé obdobie výkrmu sme zistili priemerný denný prírastok 1124 g, pri
priemernej dennej spotrebe 4,49 kg zmesi. Spotreba krmiva na jeden kilogram prírastku bola
3,99 kg granulovanej kŕmnej zmesi. Pinďák a Vrchlabský (2000) dosiahli u býkov o 7,4 %
vyššie priemerné denné prírastky za výkrm. Daný rozdiel si vysvetľujeme dvojnásobným
počtom zvierat vo výkrme a významným negatívnym vplyvom klimatických podmienok, lebo
i my sme mali jedince, ktoré dosahovali až do 2,0 kg PDP. Extrémne nízke teploty v zimnom
období a s tým súvisiace technické problémy so zabezpečením vody vyžadovalo
premiestnenie býkov do spoločného koterca, čím sa veľmi významne ovplyvnila celá
efektívnosť výkrmu baby-beef.
Zo skupiny býkov sme vybrali 6 kusov vyrovnanej živej hmotnosti na analýzu ukazovateľov
jatočnej hodnoty (tab.1). Pri hodnotení jatočne upravených tiel v teplom stave podľa normy
SEUROP sme 5 kusov zaradili do triedy akosti R 2 a jeden kus U 2. Straty schladením boli
0,76 %. Priemerná hmotnosť po zabití v teplom stave bola 154,00 kg, čo predstavuje jatočnú
výťažnosť 51,56 %. Podiel mäsa 1. triedy z hmotnosti jatočnej polovice bol 38,88 % a loja 4,7
%. Hmotnosť mäsa 1. triedy z celkovej hmotnosti mäsa predstavovala 55,48 %. Pinďák
a Jeřábek (2001) uviedli pri jatočnom hodnotení trend zvyšovania jatočnej výťažnosti so
zvyšujúcou sa hmotnosťou (275 - 386 kg). My sme pri priemernej hmotnosti 298, 67 kg
dosiahli nižšiu jatočnú výťažnosť o 6 % a v porovnaní s autormi Pinďák a Vrchlabský (2000)
o 4 %. Triedu akosti sme mali rovnakú, lenže stupeň pretučnenia bol 1 a my sme dosiahli 2,
čo je zrejme spôsobené tým, že my sme odporazili staršie a ťažšie zvieratá. Naproti tomu sme
mali nižší obsah obličkového loja až o 48,83 %. Podiel predných a zadných štvrtí bol
podobný. Kica a kol. (2002) dosiahli podobnú konečnú živú hmotnosť, ale za dlhšie obdobie
výkrmu, keďže býčky dosiahli nižší priemerný denný prírastok. Zároveň dosiahli aj nižšiu
jatočnú výťažnosť. V porovnaní s Blancom (2004) sme mali o 25 kg ťažšie býky na konci
pokusu, ale autor použil vo svojej práci býčky odchované a vykrmované tradičným
spôsobom. Podobne aj jatočná výťažnosť bola o 6 % vyššia a hmotnosť jatočného tela
v teplom stave o 22 kg vyššia ako uvádza vyššie uvedený autor. Čuboň a kol. (2009) dosiahli
podobnú ž. hm. pred zabitím v 8. mesiacoch veku teliat ako my, ale zistili nižšiu jatočnú
výťažnosť a vyšší podiel obličkového loja.
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Tabuľka 1: Jatočné ukazovatele býkov z výkrmu baby-beef
Ukazovateľ
Živá hmotnosť pred zabitím
Hmotnosť prednej štvrte
Hmotnosť zadnej štvrte
Hmotnosť jatočného tela v teplom
Hmotnosť jatočného tela vychladeného
Jatočná výťažnosť
Loj obličkový
Koža
Trieda akosti
Hmotnosť mäsa 1.triedy (cenné mäsové časti)
Podiel mäsa 1.triedy z hmotnosti jat. polovice
Podiel mäsa 1.triedy z hmotnosti mäsa

Jedn.SI

Priemer n=6

sx

v

kg
kg
kg
kg
kg
%
kg
kg

298,67
70,17
84,83
154,00
152,83
51,56
1,53
20,00
R2
29,17
38,88
55,48

5,35
2,86
3,76
4,52
6,43
0,93
0,31
1,67

1,79
4,07
4,44
2,93
4,21
1,80
20,49
8,37

1,70
0,82
0,56

5,83
2,11
1,00

kg
%
%

Pri hodnotení základného chemického zloženia nutričných ukazovateľov kvality mäsa býkov
(tab. 2) sme zistili obsah celkového tuku 1,567 g.100g–1, čím spĺňa požiadavku na akostné
diétne mäso. Potvrdilo sa, že predlžovaním výkrmu sa zvyšuje obsah tuku v mäse a následne
sa zvyšuje aj energetická hodnota (448,015 kJ.100g–1). pH mäsa bolo v normálnych
hodnotách, bez náznaku tvorby DFD mäsa (pH48≥6,2). Pri technologických rozrábkach
jatočných polovičiek sme zistili nižší podiel tuku a vyšší podiel mäsa ako u Čuboňa a kol.
(2009). Z nutričných ukazovateľov kvality mäsa zistili nižší obsah bielkovín (20,96 %)
a vyšší obsah tuku (3,23 %) a tým aj vyššiu energetickú hodnotu (472,70 kJ.100g–1). Nami
zistený obsah tuku a bielkovín v mäse býkov bol zhodný s výsledkami Štercová a kol. (2008),
i keď zvieratá zabíjali pri ž. hm. 570 kg, čo je ale ovplyvnené použitým úžitkovým typom
dobytka.
Tabuľka 2: Základné chemické zloženie nutričných a fyzikálno – technologických
ukazovateľov kvality mäsa býkov z výkrmu baby-beef
Ukazovateľ
Obsah celkovej vody
Celkové bielkoviny
Obsah celkového tuku
Energetická hodnota
pH 48 h
Farba mäsa 540 nm
Obsah voľne viazanej vody
Straty varením
Tuhosť vareného mäsa
Farba (svetlosť "L")

Jednot.SI
-1

g.100g
g.100g-1
g.100g-1
kJ.100g–1
% remisie
g.100g-1
g.100g-1
j.W-B

Priemer n=6

sx

v

75,583
23,183
1,567
448,015
5,333
10,300
31,672
33,353
4,917
35,702

0,567
0,436
0,234
12,910
0,234
2,325
2,117
3,450
0,801
3,500

0,750
1,879
14,924
2,882
4,384
22,569
6,685
10,344
16,282
9,804
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V intramuskulárnom tuku musculus longissimus thoracis et lumborum sme sledovali 10
mastných kyselín radu C12:0 až C20:4 (tab. 3). Z nasýtených mastných kyselín mala najvyššie
zastúpenie kyselina palmitová (24,44 %) a steárová (16,46 %). Najväčší podiel zo
sledovaných mastných kyselín mala mononenasýtená mastná kyselina kyselina olejová (44,93
%). Z esenciálnych mastných kyselín mala najvyšší podiel kyselina linolová (8,3 %), kyselina
linolénová a arachidonová boli zastúpené v mäse v minimálnych množstvách, čo zodpovedá
výsledkom autorov Mojto a kol. (1999). Z výsledkov zastúpenia jednotlivých mastných
kyselín nám vyplynul aj nízky index nenasýtenosti (1,32) a index nutričnej hodnoty tuku
(0,21), ktoré však boli vyššie ako u spomínaného kolektívu autorov.
Tabuľka 3: Zastúpenie mastných kyselín v m. longissimus thoracis et lumborum
u býkov z výkrmu
Mastné kyseliny

priemer n=6

sx

v

k. laurová

C12:0

0,06

0,01

12,35

k. myristová

C14:0

2,27

0,20

9,02

k. palmitová

C16:0

24,44

0,71

2,92

k. palm-olej.

C16:1

2,67

0,24

8,81

k. steárová

C18:0

16,46

2,07

12,57

k. olejová

C18:1

44,93

1,73

3,86

k. linolová

C18:2

8,30

2,14

25,83

k. linolénová

C18:3

0,70

0,10

14,27

k. arachová

C20:0

0,04

0,02

43,61

k. arachidonová

C20:4

0,10

0,04

43,74

Index nenasýtenosti tuku

1,32

0,13

9,94

Index nutričnej hodnoty tuku

0,21

0,06

29,14

ZÁVER
Môžeme skonštatovať, že výkrm baby-beef je vhodnou alternatívou využitia býčkov
mliečnych plemien pri dosiahnutí veľmi dobrých jatočných ukazovateľov, i keď výška indexu
nutričnej hodnoty už nedosiahla hodnotu výživového odporúčania, aby tento pomer bol aspoň
0,4. Zistili sme efektívne využitie živín, ak odhliadneme od technických problémov v zimnom
období, avšak už s vyšším obsahom celkového tuku a nasýtených mastných kyselín.
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SÚHRN
V práci sme zhodnotili mäsovú úžitkovosť teliat z výkrmu baby-beef do živej hmotnosti 300
kg. Do pokusu sme zaradili 27 býčkov holštajnského plemena po skončení obdobia mliečnej
výživy o priemernej živej hmotnosti 85,51 kg. Býčky mali k dispozícii ad libitum vodu,
granulovanú kŕmnu zmes a lucernové seno v množstve do 25 % z celkovej kŕmnej dávky.
Zvieratá dosiahli priemernú živú hmotnosť na konci výkrmu 278,41 kg vo veku 245 dní pri
priemernej dennej spotrebe 4,49 kg zmesi a priemernom dennom prírastku 1124 g. Zo
skupiny býkov sme vybrali 6 kusov na analýzu ukazovateľov jatočnej hodnoty. Podľa normy
SEUROP sme 5 kusov zaradili do triedy akosti R2 a jeden kus U2. Priemernú hmotnosť po
zabití v teplom stave sme zistili 154,00 kg, čo predstavuje jatočnú výťažnosť 51,56 %. Podiel
mäsa 1. triedy z hmotnosti jatočnej polovice bol 38,88 % a loja 4,7 %. Potvrdili sme, že
predlžovaním výkrmu sa zvyšuje obsah tuku v mäse (1,567 g.100g–1) a následne sa zvyšuje aj
energetická

hodnota

(448,015

kJ.100g–1).

Zo

sledovaných

mastných

kyselín

v

intramuskulárnom tuku musculus longissimus thoracis et lumborum mala najväčší podiel
mononenasýtená mastná kyselina olejová (44,93 %), nasledovali nasýtené mastné kyseliny
palmitová (24,44 %) a steárová (16,46 %). Z esenciálnych mastných kyselín mala najvyšší
podiel k. linolová (8,3 %). Výkrm baby-beef je vhodnou alternatívou využitia býčkov
mliečnych plemien pri dosiahnutí veľmi dobrých jatočných ukazovateľov.
Kľúčové slová: teľatá, mastné kyseliny, výkrm baby-beef
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SENZORICKÉ UKAZOVATELE JATOČNÝCH KRÁV DVOCH VEKOVÝCH
KATEGÓRIÍ V ZÁVISLOSTI NA MRAMOROVANÍ MÄSA
SENSORY CHARACTERISTICS SLAUGHTER COWS TWO AGE CATEGORIES,
DEPENDING ON MEAT MARBLING
Kvetoslav Zaujec – Martina Gondeková
Ústav šľachtenia zvierat a kvality produktov, CVŽV v Lužiankach, Hlohovecká 2,
951 41, Lužianky, Slovensko

Abstract
The aim of experiment was to compare the sensory characteristics of meat cows, two age
categories, depending on the marbled meat. Slaughter cows were divided into two age
categories: Category 1 - cows in 4 years, Category 2 - cows over 4 years. Meat samples from
m. longissimus dorsi on tasting meat was taken out from the right carcass halves between 9 to
11 ribs. The degree of marbling was made 10 point scale (1 degree - a very strong marbling,
10-degree virtually no marbling or only traces). Sensory characteristics of meat was
determined to 7 days from the slaughter of animals. Samples of meat for 7 days and then were
grilled on their sensory characteristics evaluated. We evaluated odor. taste, tenderness and
juiciness. To evaluate the sensory characteristics, we used 5-point scales (1-degree very bad
smell, taste, tenderness, juiciness, 5 degree - very good flavor, tenderness, flavor, juiciness).
In addition to these indicators, we also set the staple strength of grilled meat on your device
Texture Analyser (TA - XT2). The results show that the different categories depending on the
marbled meat sensory characteristics are also differences by talking about better or worse
sensory characteristics of meat. The meat marbling levels 6 and 7, we found favorable results
in the category of cows 4 years, while in grades 8 and 9 of marbling were more favorable
results in cows over 4 years. The characteristic shear strength of grilled meat were more
favorable results at all levels of marbling in the meat category, cows in 4 years.
Keywords: sensory characteristics, cows, marbling, meat
ÚVOD
Na Slovensku sa do obchodnej sieti distribuuje stále väčšie množstvo kravského výsekového
mäsa. Takéto mäso je lacnejšie a kvalitou sa dá porovnávať s mäsom od býkov. Svojou
kvalitou ovplyvňuje konzumenta pri jeho výbere. Podľa Minchina a kol. (2008) pri výbere
hovädzieho mäsa dobrej kvality môže mať vplyv vek, hlavne medzi mladými a starými
zvieratami.

Rozhodujúcim kritériom pri výbere hovädzieho mäsa je dôležité množstvo
281

intramuskulárneho tuku tzv. mramorovanie mäsa. Podľa Zaujeca a kol. (2006) a Yamazaki
a kol. (1989) stupeň mramorovania mäsa môže ovplyvniť niektoré kvalitatívne ukazovatele
mäsa. Johnson a kol. (1989) tvrdia, že mramorovanie mäsa nemá vplyv na kvalitu mäsa.
Cieľom príspevku bolo porovnať senzorické ukazovatele pri dvoch kategóriách kravy
v závislosti na mramorovaní mäsa a otestovať hypotézu, či zvieratá vyššej vekovej skupiny
majú horšie, lepšie alebo rovnaké senzorické ukazovatele ako zvieratá nižšej vekovej skupiny.
MATERIÁL A METÓDY
Zvieratá
V pokuse boli použité 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
číslami: P-1, O-2, R-3, U-4, E-5. Taktiež u týchto zvierat bola zistená hmotnosť jatočného tela
a vek pri zabití.
Senzorické ukazovatele
Senzorické ukazovatele mäsa sme stanovili na 7 deň od zabitia zvierat. Vzorky mäsa o hrúbke
2,5cm boli ugrilované po dobu 4 minút na kontaktnom obojstrannom grile pri teplote 200°C
a následne na nich hodnotené senzorické ukazovatele. Hodnotili sme vôňu. chuť, jemnosť
a šťavnatosť. Na hodnotenie senzorických ukazovateľov sme použili 5 bodovú stupnicu (1
stupeň- veľmi zlá vôňa, chuť, jemnosť, šťavnatosť, 5 stupeň - veľmi dobrá vôňa, jemnosť,
chuť, šťavnatosť). Okrem týchto ukazovateľov sme stanovili tiež strižnú silu grilovaného
mäsa na prístroji Texture Analyser (TA – XT2).
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, použitím programu Statistix pre Windows verzia 8 (Analytical Software,
Tallahassee, USA). Priemerné hodnoty boli štatisticky vyhodnotené preukaznosťou rozdielov
na P < 0,05.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
V tabuľke 1 vidíme základné zloženie súboru. Z tabuľky vidieť, že 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
ukazovateli si treba všimnúť, že 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.
Taktiež Zaujec a kol. (2006) zaznamenali lineárne stúpanie hmotnosti jatočného tela zo
stupňa mramorovania 9 po stupeň mramorovania 4. Pri ukazovateli mäsitosť vidieť, že 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, že so znižovaním stupňa mramorovania boli jatočné telá zatriedené do tried s
nižším obsahom povrchového loja. Vyšší obsah povrchového loja sme zistili u II skupiny pri
všetkých stupňoch mramorovania mäsa. Taktiež 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 senzorických ukazovateľoch mäsa dvoch skupín kráv v závislosti na mramorovaní mäsa
(tab. 2) na prvý pohľad vidieť, že medzi skupinami kráv v jednotlivých stupňoch
mramorovania nie sú preukazné rozdiely, ktoré by vypovedali o lepšom alebo horšom
senzorickom hodnotení mäsa. Pri bližšom pohľade vidieť, že v stupňoch mramorovania 6 a 7
vyšli priaznivejšie výsledky pre I skupinu kráv, čo sú kravy do veku 4 rokov. V stupňoch
mramorovania 8 a 9 lepšie výsledky vyzneli pre II. skupinu kráv, čo sú kravy nad 4 roky. To
znamená, že mäsu pochádzajúce z kráv nad 4 roky v stupňoch mramorovania 8 a 9 (čo je len
malé množstvo alebo stopy intramuskulárneho tuku) hodnotitelia priradili vyššie body
a naopak

v stupňoch mramorovania 6 a 7 tomu istému mäsu hodnotitelia pri degustácii

priradili horšie body. Je to paradox, nakoľko sme sa domnievali, že mäso s vyšším obsahom
intramuskulárneho tuku hlavne u kráv nad 4 roky bude mať lepšie senzorické hodnotenie vo
vyšších stupňoch mramorovania mäsa. Táto hypotéza sa v našom prípade nepotvrdila.
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Za pozornosť stojí sa zmieniť o hodnotení jednotlivých senzorických ukazovateľov
v stupňoch mramorovania 8 a 9. Pri oboch kategóriách kráv hodnotitelia hodnotili v týchto
stupňoch mramorovania najlepšie hodnotili, vôňu, potom chuť, nasledovala šťavnatosť
a nakoniec jemnosť. Táto skutočnosť sa tiež potvrdila v stupni mramorovania 6 u I skupine
kráv a v stupni mramorovania 7 u II skupine kráv. V stupni mramorovania 6 u II skupine kráv
hodnotitelia najlepšie hodnotili šťavnatosť, potom vôňu, chuť a nakoniec jemnosť. V stupni
mramorovania 7 u I skupiny kráv hodnotitelia najlepšie hodnotili chuť, potom vôňu,
nasledovala šťavnatosť a nakoniec jemnosť. Najlepšie t.j. najvyšší počet bodov hodnotitelia
priradili ukazovateľu vôňu pri všetkých stupňoch mramorovania mäsa okrem II skupina
v stupni mramorovania 6 a I skupiny v stupni mramorovania 7. Najhoršie t.j. najmenší počet
bodov dostal ukazovateľ jemnosť vo všetkých stupňoch mramorovania pri oboch skupinách
kráv. Vo všetkých stupňoch mramorovania mäsa a pri oboch skupinách hodnotitelia hodnotili
mäso kráv viac ako dobré, keďže priradili všetkým ukazovateľom nad 3 body.
Čo sa týka ukazovateľa strižná sila, tu môžeme konštatovať, že sme zistili rozdiely medzi
skupinami vo všetkých stupňoch mramorovania mäsa. Tieto rozdiely sa potvrdili aj
v preukaznosti medzi skupinami v stupňoch mramorovania 6 a 8, kde boli najvyššie (P ≤
0,01), potom v stupni mramorovania 9 (P ≤ 0,05) a nakoniec v stupni mramorovania 7, kde
sme medzi skupinami nezistili preukazné rozdiely. Vo všetkých stupňoch mramorovania
mäsa priaznivejšie výsledky t.j. nižšia strižná sila, vyzneli pre I skupinu kráv.

.
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Tab. 1 Základné zloženie súboru dvoch vekových skupín kráv v závislosti od stupňa mramorovania mäsa
Stupeň mramorovania

6

Skupina

I. (n=8)

7
II. (n=13)

I. (n=10)

II. (n=18)

Ukazovateľ

x

sx

x

sx

významnosť

x

sx

x

sx

významnosť

Vek v dňoch

1124,60

149,30

2645,30

231,49

+++

1183,80

75,29

2493,70

186,50

+++

Hmotnosť jatočného tela v kg

256,18

17,88

331,92

12,43

++

247,74

16,90

269,87

15,79

-

Mäsitosť

1,37

0,18

2,08

0,14

++

1,40

0,22

1,77

0,19

-

Pretučnenosť

2,25

0,36

2,66

0,33

-

2,20

0,20

2,38

0,21

-

Stupeň mramorovania

8

Skupina
Ukazovateľ

I. (n=10)

II. (n=27)

sx

x

9
I. (n=25)
významnosť

sx

x

II. (n=45)

sx

x

významnosť

sx

x

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

6

Skupina
Ukazovateľ

I. (n=8)

7
II. (n=13)

I. (n=10)

II. (n=18)

x

sx

x

sx

významnosť

x

sx

x

sx

významnosť

Vôňa

3,65

0,11

3,51

0,14

-

3,77

0,23

3,47

0,11

-

Chuť

3,50

0,19

3,47

0,13

-

3,79

0,20

3,46

0,15

-

Jemnosť

3,37

0,23

3,36

0,16

-

3,26

0,25

3,16

0,13

-

Šťavnatosť

3,62

0,17

3,55

0,20

-

3,54

0,18

3,30

0,15

-

Strižná sila (kg)

8,85

0,60

10,21

1,09

++

10,32

1,21

11,37

0,65

-

Stupeň mramorovania

8

Skupina
Ukazovateľ

I. (n=10)

9
II. (n=27)

I. (n=25)

II. (n=45)

x

sx

x

sx

významnosť

x

sx

x

sx

významnosť

Vôňa

3,62

0,16

3,79

0,10

-

3,46

0,11

3,50

0,09

-

Chuť

3,52

0,12

3,72

0,11

-

3,30

0,14

3,31

0,11

-

Jemnosť

3,17

0,31

3,32

0,17

-

3,02

0,19

3,11

0,12

-

Šťavnatosť

3,41

0,16

3,50

0,13

-

3,19

0,14

3,25

0,10

-

Strižná sila (kg)

8,45

1,03

11,36

0,86

++

9,80

0,79

11,02

0,67

+

- P ≥ 0,05; + P ≤ 0,05; ++ P ≤ 0,01
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ZÁVER
Záverom môžeme konštatovať, že sa nepotvrdila hypotéza o tom, že mäso s vyšším obsahom
intramuskulárneho tuku u kráv nad 4 roky, bude mať priaznivejšie výsledky. Priaznivejšie
výsledky u kráv nad 4 roky sme zistili práve v stupňoch mramorovania, ktoré vykazujú malá
alebo len nepatrný stupeň mramorovania mäsa. Z toho vyplýva, že obsah intramuskulárneho
tuku nemá vplyv na senzorické hodnotenie mäsa.
Toto bola prvá štúdia senzorického hodnotenia mäsa, ktorá zohľadňovala možné zlepšenie
senzorických ukazovateľov kvality mäsa v závislosti na stupni mramorovania mäsa.
V ďalších štúdiách sa zameriame na ďalšie fyzikálno-technologické ukazovatele, ktoré by
mohli ovplyvniť senzorické ukazovatele hovädzieho mäsa a tým spríjemniť jeho konzumáciu
spotrebiteľom.
POĎAKOVANIE
Príspevok bol spracovaný za pomoci projektu LAGEZ
SÚHRN
Cieľom pokusu bolo porovnať senzorické ukazovatele mäsa kráv dvoch vekových kategórií
v závislosti na mramorovaní mäsa.
Jatočné kravy boli rozdelené do dvoch vekových kategórií:
Kategória 1 – kravy do 4 rokov
Kategória 2 – kravy nad 4 roky
Senzorické ukazovatele mäsa sme stanovili na 7 deň od zabitia zvierat. Vzorky mäsa na 7 deň
boli ugrilované a následne na nich hodnotené senzorické ukazovatele. Hodnotili sme vôňu.
chuť, jemnosť a šťavnatosť. Na hodnotenie senzorických ukazovateľov sme použili 5 bodovú
stupnicu (1 stupeň- veľmi zlá vôňa, chuť, jemnosť, šťavnatosť, 5 stupeň - veľmi dobrá vôňa,
jemnosť, chuť, šťavnatosť).

Okrem týchto ukazovateľov sme stanovili tiež strižnú silu

grilovaného mäsa na prístroji Texture Analyser (TA – XT2).
Z výsledkov vyplýva, že medzi kategóriami v závislosti na mramorovaní mäsa v senzorických
ukazovateľoch nie sú také rozdiely, ktoré by hovorili o lepších alebo horších senzorických
ukazovateľoch mäsa. V stupňoch mramorovania mäsa 6 a 7 sme priaznivejšie výsledky zistili
u kategórie kravy do 4 rokov, naopak v stupňoch mramorovania 8 a 9 boli priaznivejšie
výsledky v kategórii kravy nad 4 roky. V ukazovateli strižná sila grilovaného mäsa boli
priaznivejšie výsledky pri všetkých stupňoch mramorovania mäsa u kategórii kravy do 4
rokov.
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