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SLOVO ÚVODEM
Miroslav Jůzl – Šárka Nedomová – Libor Kalhotka
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Naše konference má dlouhou tradici. To, že se při její příležitosti setkáváme již po
dvaačtyřicáté,

vděčíme

nestorovi

a

patronovi,

kterého

má

tato

akce

v názvu,

panu prof. Ing. Ivo Ingrovi, DrSc., který se dožil krásného věku osmdesáti let.
Existuje jen málo lidí v masném průmyslu, které neznají jméno pana prof. Ingra. Narodil se
16. 2. 1936 v Kelčanech (okr. Hodonín). Již od svého profesního počátku byl vázán ke
zpracování

potravin

živočišného

původu.

Vystudoval

SPŠ

konzervárenskou

v Bzenci (1951-55), absolvoval Fakultu potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
v Praze (1955-61). K jeho učitelům zde patřil prof. Ing. Dr. Vladimír Kyzlink, DrSc., profesor
základů konzervace potravin a technologie konzervárenství, jméno v potravinářství, které má
světový význam. Poté se propracoval na vedoucího pracovníka výroby Jihomoravského
průmyslu masného v Brně. Svoji vědeckou dráhu začal jako pracovník hygieny a technologie
potravin živočišného původu na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství (1965-76).
Od roku 1976 zakotvil na tehdejší VŠZ Brno, které věnoval zbytek profesního života a získal
profesuru (1985).
Na zdejší agronomické fakultě působil jako děkan a nesmazatelně se zapsal do její historie.
Profesně se zabýval vlivem různých faktorů na jakost živočišných produktů, a to nejen masa.
Je spoluzakladatelem oboru technologie potravin a naší konference. Původně seminář,
organizovaný v čase potravinářského veletrhu SALIMA, se rozrostl do podoby akce
s mezinárodní účastí, na jejímž programu se stále jako člen organizačního výboru podílí.
Pan profesor se aktivně zapojil do dění Společnosti pro výživu, kde působil jako
místopředseda a nyní je jejím čestným členem. Byl a ještě stále je členem vědeckých rad
odborných institucí a organizací, nebo redakčních rad časopisů. Nejenom vědou a prací ve
škole je živ akademický pracovník, a tak každý nás máme nějaký koníček. U pana profesora
je to klasická hudba, historie a literatura faktu.
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Milý pane profesore, myslíme, že mluvíme za všechny účastníky dnešní akce a lidi, které jste
vedl, spolupracoval s nimi, nebo vzdělával. Přejeme Vám hodně zdraví, pohodu
a spokojenost.

Panu profesoru Ingrovi vděčím za to, že ve mně svými znalostmi, lidským přístupem, širokým
rozhledem a svou charismatickou osobností probudil pocit profesní potravinářské hrdosti,
potřebu zodpovědnosti a lásky k oboru, kterému se věnuji.
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Při vzpomínce na profesora Ingra se mi vybaví jeho pomoc v situaci, kdy jsem jako student
přišel o možnost ubytování a musel na čas denně dojíždět domů nebo spát na dělnické
ubytovně. Obrátil jsem se na něj v první řadě jako na mě známého člověka - profesora,
který byl, je a bude bytostně spjat s potravinářským oborem na naší fakultě a také jako na
tehdejšího děkana a prosbou o radu a pomoc. Za nějaký čas se tak moje neutěšená situace
vyřešila a já dostal ubytování na kolejích.
Moje další vzpomínky jsou pak na výuku a profesorovy přednášky plné praktických poznatků
z provozů i z běžného života, které nám pomáhaly pochopit a zapamatovat si předávané
vědomosti.
Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Pan profesor Ingr je pro mě především učitelem, na kterého se nezapomíná, člověkem
s velkým přehledem, úctou a jemnou noblesou. Již jako studenti jsme k němu chovali úctu,
o kterou si nemusel jediným slovem nebo posunkem říkat. Pamatuji se, že byl jedním
z profesorů, který vyžadoval, aby studenti povstali, když přišel do přednáškové místnosti.
K úctě se později přidala jistá forma profesní pýchy na to, že jsme jeho žáky a u těch,
kteří pokračovali na akademické půdě i radost, když můžeme kývnout na otázku organizátorů
konferencí nebo vedoucích pracovníků podniků, že jsme „od profesora Ingra“. To nám
v nemálo případech otevíralo a do jisté míry i stále otevírá dveře.
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
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VÝSLEDKY KONTROL SZPI V ROCE 2015
THE RESULTS OF CAFIA INSPECTIONS IN 2015
Martin Klanica
Ústřední inspektorát,
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15, 603 00 Brno, Česká republika

ZAMĚŘENÍ KONTROL


Bezpečnost potravin



Hygiena potravin (výroba, prodej)



Složení potravin – falšování, nízká kvalita



Klamavé a agresivní obchodní praktiky



Kontroly E-commerce



Klamavá reklama



Oprávněnost podaných spotřebitelských podnětů

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Ústřední inspektorát se sídlem v Brně



7 regionálních inspektorátů



2 laboratoře: odbor zkušební laboratoře I SZPI v Praze a v Brně

PERSONÁLNÍ ZDROJE


542 zaměstnanců, 296 inspektorů



Technická podpora



komplexní informační systém s několika moduly



princip „mobilních kanceláří“
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ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA ČR


Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva -

bezpečnost, klamání, povinnosti PPP, sledovatelnost,

odpovědnost PPP za potraviny


Nařízení (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin



Nařízení (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny



Nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům



Zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci



Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
-

43 prováděcích právních předpisů



Zákon č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství



Zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu



Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy
-

nová kompetence SZPI: zdravotní a výživová tvrzení, zavádějící informace o
potravinách, CHOP/CHZO/TV

TYPY KONTROL
Cílem úředních kontrol je ověření souladu stavu u PPP a požadavků stanovených právními
předpisy. Využívají se:


Pravidelné kontroly dle systému hodnocení rizika provozoven



Namátkové kontroly – dle aktuální situace na trhu, podnětů, zjištění jiných kontrolních
orgánů, apod.
-

Zacíleny jen na určitou část/nedostatek => nepostihnou celý proces výroby,
distribuce, dodržování nastavených procesů, atd.



Následné kontroly v případě zjištění nedostatků



Audity



Odběry vzorků, monitoring
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HODNOCENÍ RIZIKA PROVOZOVEN
Frekvence pravidelných kontrol u všech PPP se řídí hodnocením rizika provozovny


Vysoké riziko = vysoká míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví
spotřebitele a závažnosti tohoto účinku



Střední riziko = střední míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví
spotřebitele a závažnosti tohoto účinku



Malé riziko = nízká míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví spotřebitele
a závažnosti tohoto účinku

Hodnocení zahrnuje řadu faktorů ovlivňujících zajištění bezpečných potravin – např.


zpracovávaná potravina (výroba lahůdek x prodej balených potravin nevyžadujících
dodržení chladícího řetězce)



rozsah působnosti (lokální x celorepubliková)



Zavedení standardů pro bezpečnost potravin (HACCP, IFS, BRC…)

Kontaktní adresa: Ing. Martin Klanica, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední inspektorát,
Květná 15, 603 00 Brno, email: martin.klanica@szpi.gov.cz, www.potravinynapranyri.cz, www.szpi.gov.cz.
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VYBRANÉ ASPEKTY OBOHACOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
O POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSLEINY n-3
SOME ASPECTS OF ENRICHMENT OF ANIMAL PRODUCTS
WITH POLYUNSATURATED FATTY ACIDS n-3
Tomáš Komprda1 – Veronika Rozíková1 – Gabriela Zorníková1
– Marie Borkovcová2 – Martin Faldyna3
1
2

Ústav technologie potravin a

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství,

Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
3

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, Hudcova 70, 621 00 Brno

ABSTRACT
The objectives of the present study was to assess the efficiency of the conversion of dietary
α-linolenic acid (ALA) to LC-PUFA n-3 (long-chain polyunsaturated fatty acids) deposited
in the selected animal tissues (chicken meat, quail eggs, edible insect), and to evaluate
a deposition of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid (EPA+DHA) in tissues of pigs fed
a diet enriched with fish oil.
With increasing dietary ALA content, the percentage of dietary ALA metabolized to the tissue
LC-PUFA n-3 decreased significantly (P<0.001) both in chicken meat and in quail eggs.
Feeding the diets containing Salvia hispanica seed (chia; an excellent ALA source) increased
LC-PUFA n-3 content in chicken breast meat, thigh meat, quail eggs and cricket last nymphal
stadium to14, 31, 76 and 18 mg/100 g, respectively. EPA+DHA content in the liver, visceral
fat and muscle of pigs fed a diet with 2.5 % of fish oil was 413, 1026 and 66 mg/100 g,
respectively, which corresponds to 15, 230 and 92 % of the recommended daily intake.
Keywords: α-linolenic acid; EPA; DHA; LC-PUFA n-3; fish oil; chia seed
ÚVOD
Polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem řady n-3 (LC-PUFA n-3), především
kyselina eikosapentaénová (EPA) a dokosahexaénová (DHA), snižují riziko srdečně-cévních
onemocnění a pozitivně ovlivňují vývoj mozku u plodu a novorozence, včetně kognitivních
funkcí. Pokud jde o kardiovaskulární onemocnění, účinek EPA+DHA spočívá především
v pozitivním ovlivnění dvou stěžejních ukazatelů rizika aterosklerózy, kterými jsou
nevyrovnaná hladina plazmatických lipidů (triacylglycerolů), resp. mírný chronický zánět
v cévní stěně (Komprda, 2012).
11

EPA a DHA jsou metabolity kyseliny α-linolénové (ALA), která je – stejně jako výchozí
mastná kyselina řady n-6, kyselina linolová (LA) – pro lidský organizmus nepostradatelná
(Das, 2006). V současnosti v hospodářsky vyspělých zemích (typ stravování tzv. „západního
typu“) vysoce převládá příjem PUFA n-6 nad příjmem PUFA n-3 (poměr n-6/n-3 je 20 – 30,
při optimu 1!), což – v důsledku metabolické přeměny ALA i LA stejnou sadou enzymů (Das,
2006) – vedlo k výraznému zvýšení výskytu chronických degenerativních onemocnění
(srdečně-cévní onemocnění, některé typy rakoviny, diabetes II. typu, autoimunitní
onemocnění).
Snižování rizika výše uvedených onemocnění dietární intervencí pomocí ALA je
problematické, neboť přeměna této výchozí mastné kyseliny na vlastní účinné látky EPA a
DHA je v lidském organizmu velice nízká (pod 1 %; Anderson a Ma, 2009). Je tedy žádoucí
přijímat v dostatečném množství EPA+DHA, jejichž vydatným zdrojem jsou ryby, především
mořské.
Alternativou je produkce tzv. funkčních potravin obohacených o EPA+DHA. Slibnou
možností je využití jednobuněčných organizmů nebo transgenních rostlin. Tradičním cílem
obohacování jsou však potraviny živočišného původu konzumované v relativně vysokém
množství značnou částí populace (Givens a Gibbs, 2008). Další možností je jedlý hmyz, jehož
konzumace v hospodářsky vyspělých zemích v poslední době vzrůstá (Komprda et al., 2013).
Předkládaná studie měla dva cíle. 1) Zjistit účinnost konverze ALA v krmivu pro kuřata,
křepelky a vybraný druh jedlého hmyzu na EPA a DHA v kuřecí prsní a stehenní svalovině,
křepelčích vejcích a tkáních hmyzu. 2) Zjistit ukládání EPA+DHA ve svalovině, játrech
a tukové tkáni prasat krmených dietou s přídavkem rybího oleje (zdroj EPA+DHA).
MATERIÁL A METODY
Experiment 1. Kohoutci (Ros 308, 32 ks) byli krmeni po dobu 42 dny standardní krmnou
směsí s přídavkem semene šalvěje španělské (Salvia hispanica, SH; obsah ALA 62 % ze
sumy mastných kyselin) v množství 0, 30, 60 a 90 g ∙ kg-1. Nosnice křepelky japonské
(Coturnix japonica), rozdělené do 3 skupin po 21 kusech, byly krmeny dietou s přídavkem
SH v množství 0, 50, resp. 75 g ∙ kg-1. Vejce byla odebírána průběžně v průběhu 2 snáškových
cyklů (celkem 56 dní). Jako druh hmyzu standardně používaný jako alternativní potravinový
zdroj byl použit cvrček banánový (Gryllus assimilis, poslední nymfální stádium) chovaný po
dobu 10 dní na vrstvě pšeničných otrub (0 % SH), na směsi pšeničných otrub a SH (50 %
SH), resp. pouze na vrstvě SH (100 % SH). Analyzovaný vzorek představovalo 50 g nymf (n
= 6).
12

Obsah masných kyselin v kuřecí prsní a stehenní svalovině, křepelčích vejcích a nymfálních
stádiích cvrčka byl stanoven po lyofilizaci, extrakci celkových lipidů a derivatizaci plynovou
chromatografií podle metodiky autorů Komprda et al. (2013). Ukazatel LC-PUFA n-3
zahrnoval sumu EPA + DHA + DPA (kyselina dokosapentaénová).
Experiment 2. Prasata obojího pohlaví (Large White x Landrace) byla krmena 75 dní
standardní krmnou směsí s přídavkem 2,5 % palmového tuku (kontrola; 10 ks), resp. 2,5 %
rybího oleje (10 ks). Obsah mastných kyselin ve svalovině (m. quadriceps femoris), játrech a
viscerální tukové tkáni byl stanoven podle výše uvedené metodiky (Komprda et al., 2013).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Pokus 1.
Účinnost konverze dietární ALA na LC-PUFA n-3 ve svalovině kuřat, resp. v křepelčích
vejcích je znázorněna v tabulce 1. Z tabulky 1 je patrné průkazné snižování účinnosti
konverze se zvyšujícím se obsahem ALA v dietě.
Tabulka 1. Účinnost konverze dietární ALA → tkáňové LC-PUFA n-3
Tkáň

Obsah

Účinnost konverze ALA → LC-PUFA

LNA

n-3

v dietě

účinnost

průkaznost

(%)

regrese

EPA

3,1→0,2

P<0,05

DHA

5,8→0,4

P<0,05

EPA

6,7→0,7

P<0,001

DHA

11,2→1,2

P<0,001

EPA

16,9→3,3

P<0,001

DHA

6,6→2,4

P<0,001

metabolit

(mg/100 g)
Kuřecí prsní

50→1340

svalovina
Kuřecí stehenní

50→1340

svalovina
Křepelčí vejce

250→1610

Procento dietární ALA přeměněné na tkáňové LC-PUFA n-3 (Y; množství LC-PUFA n-3 ve
tkáni/ALA v dietě x 100) se průkazně (P<0,001) snižovalo se zvyšujícím se obsahem ALA
v dietě (X; mg/100 g) jak v kuřecím mase (v tomto případě byla prsní i stehenní svalovina
uvažována jako jeden soubor; Y = 14,3 – 0,012X; R2 = 0, 37), tak v křepelčích
vejcích (Y = 31,2 – 0,018X; R2 = 0,78). Množství LC-PUFA n-3 uložených v dané tkáni
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vyjádřené jako procento ALA uložené v této tkáni se průkazně P<0.001) snižovalo
se zvyšujícím se příjmem ALA, jak je patrné z obrázku 1.
Uvedená zjištění souhlasí s údaji autorů Rymer a Givens (2005), že vysoká koncentrace ALA
v krmivu snižuje ukládání DHA v drůbežích produktech.

Obrázek 1. Závislost obsahu polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem n-3
ve tkáni (vyjádřeno v procentech α-linolénové kyseliny uložené v dané tkáni) na příjmu
α-linolénové kyseliny; kuřecí prsní + stehenní svalovina uvažována jako jeden soubor,
n = 128; křepelčí vejce n = 270
Srovnání obsahu LC-PUFA n-3 v testovaných produktech je znázorněno na obrázku 2.
Z obrázku 2 je patrné, že depozice LC-PUFA n-3 v křepelčích vejcích byla téměř 2,5x vyšší
ve srovnání s kuřecí prsní svalovinou. Relativně vysoké ukládání predisponuje DHAobohacená vejce mimo jiné ke konzumaci v těhotenství a při kojení: příjem DHA zvyšuje
porodní hmotnost, ostrost zraku, řešení problémů a zpracování informací u kojenců
(Morse, 2012).
Množství EPA (jediná detekovaná LC-PUFA n-3) v nymfálním stádiu cvrčka bylo
srovnatelné (P>0,05) s obsahem LC-PUFA n-3 v kuřecí prsní svalovině.
Pokus 2.
Depozice EPA+DHA ve vybraných tkáních prasat krmených dietou s přídavkem 2,5 % rybího
oleje je znázorněna na obrázku 3.
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Obrázek 2. Obsah polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LC-PUFA) n-3
v testovaných živočišných produktech opravený podle příjmu α-linolénové kyseliny; obecný
lineární model, včetně post-hoc Tukeyova testu (příjem ALA použit jako kovariáta); PS –
kuřecí prsní svalovina (n = 16); SS – kuřecí stehenní svalovina (n = 16); KV – křepelčí vejce
(jedlý podíl, bílek + žloutek; n = 90); CR – cvrček, poslední nymfální stádium (n = 6); A – C:
různě označené průměry se průkazně liší (P<0,05)

Obrázek 3. Obsah eikosapentaénové + dokosahexaénové kyseliny (EPA+DHA) ve vybraných
tkáních prasat krmených dietou s přídavkem 2,5 % rybího oleje (R), resp. palmového tuku (P,
kontrola) (n = 10)
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Údaje na obrázku 3 demonstrují dobrou schopnost přestupu EPA+DHA z obohaceného
krmiva do tkání prasete.
Doporučovaný denní příjem EPA+DHA se v různých zemích udává v rozmezí 200 – 680 mg
za den (Givens a Gibbs, 2008). Při zohlednění střední hodnoty 450 mg/den by 100 g kuřecí
stehenní svaloviny fortifikované s použitím krmiva s optimálním množstvím semene šalvěje
španělské (60 g ∙ kg-1) pokrylo asi 8 % uvedené denní dávky. V případě tkání prasete
krmeného dietou obohacenou rybím olejem v množství 2,5 %, by 100 vepřového masa
pokrylo asi 15 % a 100 g vepřových jater dokonce 92 % výše uvedené doporučené denní
dávky.
ZÁVĚR
Z výsledků předkládané studie lze vyvodit poněkud vyšší účinnost konverze α-linolénové
kyseliny na EPA a DHA u potravinově využívaných druhů drůbeže (kuřata, křepelky) ve
srovnání se savci, a to i přesto, že tato účinnost progresivně klesala s rostoucím příjmem
ALA.
Zajímavý je nález EPA v nymfálních stádiích cvrčka chovaných na substrátu α-linolénové
kyseliny. Toto zjištění bude však nutné dále rozpracovat, protože hmyz obecně postrádá
enzymový aparát (příslušné desaturační enzymy) nutný pro konverzi ALA → EPA/DHA.
Tradiční i méně tradiční živočišné produkty obohacené EPA+DHA mohou být vhodnou
alternativou rybích produktů ve snaze snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění
úpravou stravy.
PODĚKOVÁNÍ
Autoři děkují Interní Grantové Agentuře MENDELU za finanční podporu (Projekt TP5/2015)

SOUHRN
Cílem předkládané studie bylo jednak posoudit účinnost konverze dietární α-linolénové
kyseliny (ALA) na LC-PUFA n-3 (polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem)
ukládané ve vybraných živočišných produktech (kuřecí svalovina, křepelčí vejce, jedlý
hmyz), a dále zjistit depozici eikosapentaénové a dokosahexaénové kyseliny (EPA+DHA) ve
tkáních prasat krmených dietou obsahující rybí olej.
Procento dietární ALA přeměněné na tkáňové LC-PUFA n-3 se průkazně (P<0,001) snižovalo
se zvyšujícím se obsahem ALA v dietě jak v kuřecím mase, tak v křepelčích vejcích.
V důsledku krmení dietou obohacenou semenem šalvěje španělské (bohatý zdroj ALA) byl
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obsah LC-PUFA n-3 v kuřecí prsní, resp. stehenní svalovině, křepelčích vejcích a posledním
nymfálním stadiu cvrčka 14, 31, 76, resp. 18 mg/100 g produktu. Obsah EPA+DHA v játrech,
útrobním tuku a svalovině prasat krmených dietou s přídavkem 2,5 % rybího oleje byl 413,
1026 a 66 mg/100 g, což přestavuje asi 15, 230, resp. více než 90 % doporučené denní dávky.
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KVALITA VÝROBKŮ ZE SENZORICKÉHO HLEDISKA
QUALITY PRODUCTS FROM A SENSORY PERSPECTIVE
Zdeňka Panovská - Vojtěch Ilko – Kamila Míková - Marek Doležal
Ústav analýzy potravin a výživy
Fakulta potravinářské a biochemické technologie,
VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha

ABSTRACT
The term "food quality" is complexterm covering hygienic, nutritional, technological, sensory
and informational aspects.Sensory quality can be viewed from two different perspectives: the
product and the consumer perspectives. Big food companies have representation in different
countries. The consumers and media discuss whether their products have in these countries
the same quality. Consumers believe that the differences in quality and taste exist. Two
comparisons of Czech and German food products were organised in 2015. It turned out that
in some cases there are differences between products, because products have various content
of components, such as for example sweeteners, source of meat and content of cacao.
Keywords: food quality,sensory analysis czech products, beverages
ÚVOD
Termín „kvalita potravin“ je ve své podstatě pojem zahrnující celou řadu vzájemně
propojených nebo na sebe buď přímo, nebo nepřímo navazujících aspektů. V každém případě
se jedná o multikriteriální parametr, který pokrývá hygienické, nutriční, technologické,
senzorické a informační aspekty, stejně jako vlastní užitnou hodnotu, která je daná snadností
kulinární přípravy, spotřeby a samozřejmě i aspekty ekonomické. Kvalita potraviny je jedním
z klíčových parametrů potraviny a je tvořena a ovlivňována v celém průběhu potravinového
řetězce.

Některé dimense kvality jsou funkcí senzorických vlastností, proto existuje

systémpro měření senzorické kvality potravin, který zahrnuje určení klíčových vlastností a
měření shody s těmito vlastnostmi. K definování senzorické specifikace výrobku se používá
jak popisná analýza, která umožňuje dokumentaci výrobku, tak i sledování postojů
spotřebitele. Popisná data jsou většinou ve vztahu k celkové přijatelnosti výrobku pro
spotřebitele. Kvalitní výrobek z hlediska uživatele je takový výrobek, který splňuje zdravotní
požadavky a požadavky na vzhled, vůni, chuť, tj. takové, kterémůžeobjektivně posoudit. Je
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zajímavé, že cena může být také považována za signál kvality, protože může rozhodovat o
tom, zda si výrobek koupíme a zda je adekvátní k tomu co získáme.
POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI
V potravinářském průmyslu globalizace trhu způsobila, že se svět "zmenšuje". V jednotlivých
evropskýchzemích mají pobočky nadnárodní potravinářské společnosti, které dodávají
výrobky do celé Evropy. Přehled největšíchpotravinářských firem viz tab. 1
Tab. 1Přehled 20 největších potravinářských společností v USA a celosvětově
2015

2014

USA

Celosvětově

1

1

Pepsico Inc.

Associated British Foods PLC

2

2

Tyson Foods Inc. (9/28/13)

The Coca-Cola Co.

3

3

Nestle (U.S.& Canada)*

Groupe Danone S.A.

4

4

JBS USA *

General Mills, Inc.

5

11

Coca-Cola Co.

Kellogg Co

6

5

Anheuser-Busch InBev*

Mars, Inc.

7

12

ConAgra Foods Inc. (5/31/15)

Mondelez International, Inc.

8

6

Kraft Foods Inc.

Nestlé S.A.

9

8

Smithfield Foods Inc.

PepsiCo Inc.

10

7

General Mills Inc. (5/31/15)

Unilever Group

Velké nadnárodní společnosti majívětšinouv dané zemi svoje továrny, kde se výrobek vyrábí
podle podobných výrobních postupů. Často diskutovanou otázkou je, jestli výrobky od stejné
společnosti mají v každé zemi stejnou kvalitu. Někdy se ale firmy přizpůsobují místním
zvyklostem, které se mohou lišit.
PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍCH KAUZ
Jednou za časse média a internetzabývají některou z kauz, kdy bylo podezření, že společnosti
použili v některé zemi jiné složky a tím ovlivnili senzorickou a nutriční kvalitu výrobku.
Několik posledních let se např. diskutuje rozdíl mezi Nutellou vyráběnou v Kanadě
a dodávanou na americký trh a Nutellou vyráběnou v Evropě. Nutella se prodává ve více
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než 70 zemích. Spotřebitelé tvrdili, že evropská Nutella má lepší chuť a texturu. Bylo
porovnáno složení obou výrobků. Italská Nutella měla složení "cukr, rostlinný olej, lískové
ořechy (13%), nízkotučný kakaový prášek (7,4%), sušené odstředěné mléko (5%), sušená
syrovátka, emulgátor: (sójový lecitin), aroma (vanilin). Americká Nutella měla složení: cukr,
palmový olej, lískové ořechy, kakao, odstředěné mléko, syrovátka s nižším obsahem minerálů
(mléko), emulgátor: (sójový lecitin)vanilin: umělé aroma. Nejprve bylo podezření na použití
odlišných tuků a množství ořechů, ale ukázalo se, že jde jen o rozdíly v popisu na etiketách
vyplývající z různé legislativy. Do nedávna nebyla povinnost u Evropských výrobků uvádět
původ rostlinného oleje, ale s největší pravděpodobností byl použit takypalmový olej. Italská
Nutella uvádí konkrétní procento lískových oříšků. Novináři si ale všimli, že na přední
straněamerické etikety je uvedeno, že Nutella obsahuje 96 oříšků. Dali si práci a zvážili běžné
lískové oříšky a extrapolovali, že 97 oříšků váží 97 gramů a při přepočtu ná hmotnost výrobku
jim nakonec vyšlo, že je tam takézhruba 13% oříšků. Nakonec se shodli, že rozdíl by mohl
být ve stupni pražení oříšků, případně kvalitě mléka. V každém případě textura italské Nutelly
se zdála krémovitější, ale nebylo jasně prokázáno, že by byla odlišná.
Podobně se rozvířila diskuse o jogurtech vyráběných ve Francii a v USA. Firma Danone
začala prodávat francouzský jogurt v roce 2007. Při porovnání údajů na obale
jogurtůDannone Activia se ukázalo, že francouzské jogurty mají více tuku v jedné porci. Tuk
je jednou zklíčových složek v potravinách a množství tuku má vlivna texturu a chuť, protože
v tuku je obsaženo více chuťových látek. Francouzské jogurty byly hodnoceny jako
krémovitější ve srovnání s americkými jogurty. Francouzské jogurty byly vyráběny
zplnotučného mléka, nízkotučného mléka a smetany. Americká verze byla vyrobena z
nízkotučného mléka, obvykle 2%
Activia:výživové

hodnoty

ve

Francii:

3,3

gramů

lipidů

a

13,0

gramů

cukru

na 100 gramůvýrobku,výživové hodnoty vAmerice 1,5 g lipidů na 113 gramů a 18 gramů na
113 gramů amerického jogurtu.
Americké výrobky udávajívýživové hodnoty na celébalení tj. v tomto případě na 113 g.
Evropská legislativa požaduje hodnoty přepočtené na 100 g výrobku.(3)
O tom, že je důležité zachovat chuť výrobku, se přesvědčili i v USA, kde více než 37.000 lidí
podepsalo petici k bojkotu čokolády od firmy Hershey, která má v USA licenci na výrobu
čokolády Cadbury, protože se domnívali, že nemá stejnou kvalitu a požadovali její
bojkotování. V BBC magazínu organizovali test, kdy porovnávali obě čokolády a hledali
možné příčiny odlišnosti v chuti. Hlavní složky jakékoliv mléčné čokolády jsou kakao, mléko
a cukr. Tři hlavní faktory, které určují chuť hotového výrobku je množství a chuť kakaa,
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chuť mléka a proces konšování (míchání). Obecně dražší a kvalitnější čokoláda má vyšší
podíl kakaa. Při porovnání údajů na etiketách se ukázalo, že mléčná čokoláda v EU
obsahuje30% kakaa, zatímco v USA pouze 10% kakaa. Tato informace však může být
zavádějící,protožepožadavek USA na 10% kakaa se vztahuje pouze na netučný kakaový
prášek. Celkové množství kakaa, včetně kakaového másla, bude tudíž vyšší. V EU požadavek
na čokoládu, aby obsahovala 30% kakaa, odkazuje na kakaový prášek i kakaové máslo, takže
procento samotného kakaového prášku bude nižší. Dodavatele kakaa nemají obě továrny
stejné. Co se týká konšování, tak luxusní čokoláda např. Lindt, může být míchána ipo dobu
12 hodin nebo více, zatímco u běžných čokoládjako Hershey nebo Cadbury, může být
míchána pouze dvě nebo tři hodiny (obě společnosti nepodávají informace o délce
konšování). Zdrojem rozdílů může být i mléko. Mléko chutná jinak v různých zemích, může
dokonce chutnat různě v různých částech jedné země, v závislosti na plemeni krávy a krmivu.
Hershey a Cadbury čokoládové tyčinky obsahovaly téměř totožné množství cukru - asi 56g na
100g.Jeden podstatný rozdíl mezi britskou a americkou čokoláduse našel. Ve Velké Británii,
stejně jako ve zbytku EU jeumožněno použití až5% ne - kakaových rostlinných tuků (např.
palmový olej a bambucké máslo). Bambucké máslo je tuk extrahovaný ze semen
stromu máslovníku afrického. Evropská legislativa od roku 2003umožnila využít při výrobě
čokolády namísto kakaového másla i některé rostlinné tuky tropického původu,
např. olej z jader manga nebo bornejský tuk (illipe). Tyto tuky jsou zhruba 5x levnější než
kakaový.
VÝSLEDKY ČESKÝCH TESTŮ
Také v České republice se téma rozdílů mezi výrobky od stejných výrobcůdiskutuje již delší
dobu. Bylo provedeno několik testů, v kterýchse porovnávaly výrobky z České republikys
výrobky z německého trhu. Vzhledem k dostupnosti německých obchodů, jezdí tam někteří
obyvatelé nakupovat a dělají si tudíž srovnání cen a chuti výrobků.
Naše laboratoř se v roce 2015 dvakrát podílela na porovnání výrobků z obou trhů. Pro každé
porovnání byla zvolena různá metodika. Pro první test, byla vybraná trojúhelníková zkouška a
metoda popisu. Trojúhelníková zkouška je jedna z nejčastěji používaných rozdílových metod.
Jde o normovanou metodu (EN ISO 4120 Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková
zkouška, 2009). Principem je, žese hodnotiteli předkládá trojice vzorků, kde 2 jsou shodné a
jeden rozdílný, přičemž zastoupení vzorků nemá každý hodnotitel stejné, někdo má 2x vzorek
A arozdílný je vzorek B, jiný hodnotitel má2x vzorekB ajednou vzorek A. Vyhodnocení
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trojúhelníkové zkoušky je pomocí statistických tabulek. Pravděpodobnost náhodného určení
je 33%.
U druhého hodnocení byla použitá metoda párové zkoušky, tato metoda je jednodušší na
provedení i čas posuzovatelů. Hodnotiteli je předložena dvojice vzorků a má označit vzorek,
který podle daného kritéria preferuje. Pravděpodobnost náhodného určení je bohužel poměrně
velká 50 %, a proto u této zkoušky je vyžadován větší počet posuzovatelů, nebo školenější
posuzovatelé. (Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška. EN ISO
5495 2008 )
Senzorické hodnocení ukázalo, že mezi výrobky, které stejný výrobce dodává na náš a
německý trhje v některých případech rozdíl.
Rozdíly byly zjištěny u nealkoholickýchnápojů, protože tam výrobci používají v jednotlivých
zemích různé cukry a sladidla. Např. Nestea Lemon nápoj s čajovým extraktem se lišil
použitými sladidly. Výrobek prodávaný v Česku je slazený cukrem, fruktózou a steviolglykosidy, zatímco německý výrobek je slazený pouze cukrem a proto má výrazně vyšší
energetickou hodnotu. Někteří hodnotitelé zaznamenali rozdíl v chuti, ale preferencenebyly
jednoznačné.
Coca-Cola a obdobně i nápoj Fanta pomeranč vyrobené v Německujsou slazeny sacharózou
a v Čechách fruktózo-glukózovým sirupem. Česká Coca-Cola má o 10 kJ více (190 kJ/100ml)
než německá (180 kJ/100ml). Oba nápoje jsou u nás zhruba o 10% dražší. Otázka jaký je
rozdíl v používání sacharózy a fruktózový sirupem (high-fructose corn syrup -HFCS neboli
izoglukóza)sirupem jestaršího data. Už před 30 roky Coca-Cola přešla v USA u
nealkoholických nápojů odpoužívání sacharózy na fruktózový sirup. Vláda tehdy dotovala
pěstování kukuřicea tak se stal fruktózový sirup cenově výhodnější. Firma ale nepoužívá ve
všech zemích stejná sladidla, např. v Mexiku používá sacharózu. V Americe proběhly
diskuse, že mexická Coca-Cola chutná lépe. Je nutné si však uvědomit, že v případě CocaColy je lokální trhzodpovědný za zdroj vody, což může mít na výslednou chuť také vliv.
Kolem používání fruktózy se rozšířily i mýty, že fruktóza z glukózo-fruktózového sirupu se
metabolizuje jinak než fruktóza z řepného cukru. Není to samozřejmě pravda.
Sacharózase rozkládá v tenkém střevě naglukózu a fruktózu pomocí enzymu sacharázy.
Odtud putuje fruktóza portální žílou do jater, kde se přemění na využitelnou energii (zabuduje
se do procesu glykolýzy) a spálí se, nebo se přemění na jaterní glykogen. Dále se diskutuje, že
fruktóza, která má vyšší sladivost je zdrojem obezity a dalších chorob. To ale většina prací v
poslední době vylučuje, díky vyšší sladivosti fruktózyse glukózo- fruktózového sirupu dává
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měně. Dokladem je i energetická hodnota Coca-Cola z různých regionů, která se lišila
minimálně.
U některých dalších testovaných výrobků bylo jasné hned ze složení na obalu, že je mezi nimi
rozdíl. To byl např. případ pizzy. Německá pizza obsahovala 12% salámu, česká 6%. Složení
pizzy na český trh: pšeničná mouka, voda, 15%sýr (mozzarella, eidam), 6% salám (vepřové
maso, sádlo, jedlá sůl, koření, hořčičná mouka, glukóza, extrakt koření, glukózový sirup,
cukr, aroma, antioxidant (výtažky z rozmarýnu), voda, stabilizátor (dusitan sodný)), řepkový
olej, rajčatový koncentrát, kukuřice, červená paprika, jedlá sůl, pekařské droždí, cukr,
modifikovaný škrob, koření aroma, hydrolyzovaná rostlinná bílkovina, maltodextrin,
karamelizovaný cukr, kouřové aroma. Složení pizzy na německý trh: pšeničná mouka, 30%
pasírovaná rajčata, 15%sýr (mozzarella, eidam), 12% salám (vepřové maso, sádlo, jedlá sůl,
koření, glukóza, cibulový prášek, česnekový prášek, extrakt koření, stabilizátor (dusitan
sodný), antioxidant (výtažky z rozmarýnu)), řepkový olej, pekařské droždí, cukr, sůl, voda,
panenský olivový olej, bazalka modifikovaný škrob, oregano, paprika, pepř, hydrolyzované
rostlinné bílkoviny, maltodextrin, karamel.
Známé a diskutované je také to, že Rama pro český trh má 60g tuku/100g, zatímco německý
výrobekobsahuje 70g tuku/100g.
Velké rozdíly byly zjištěnyu konzerv Luncheeon meat firmy Tulip, které sevyrábí v Dásnku.
Zatímco německá verze (prodávaná po názvem Frühstücksfleisch) je vyrobena téměř
výhradně z vepřového masa83 %, česká obsahuje 39 % procent strojně odděleného drůbežího
masa, 18 % odděleného vepřového masa a 13% vepřového masa.
ZÁVĚR
Z 23 párů výrobků bylo 8 hodnoceno jako rozdílné. Co se týká cen, tam je situace složitější,
protože daň na potraviny se v jednotlivých zemích liší (v Německu je DPH 7% av Česku
15%). Díky cenové politice supermarketů, které pořádají různé slevové akce, se může cena
lišit i podle doby nákupu.

SOUHRN
Termín „kvalita potravin“ je ve své podstatě pojem zahrnující celou řadu vzájemně
propojených nebo na sebe buď přímo, nebo nepřímo navazujících aspektů. Na senzorickou
kvalitu můžeme pohlížet z pohledu výrobku nebo požadavků spotřebitele. Konzumenti a
média diskutují, zda mají v jednotlivých zemích svá zastoupení.

Spotřebitelé a média

diskutují o tom, zda jejich výrobky mají stejnou kvalitu, protože spotřebitelé pozorují rozdíly.
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V České republice proběhla v roce 2015 dvě porovnání výrobků z českého a německého trhu.
Ukázalo se, že v některých případech existují rozdíly mezi výrobky, protože výrobky obsahují
rozdílné množství některých složek jako např. sladidla, druhy masa, obsahy kakaa.
Klíčová slova:kvalita potravin, senzorická analýza, české výrobky, nápoje
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LEN SETÝ – UPLATNĚNÍ SEMENE V CEREÁLNÍCH VÝROBCÍCH
FLAX – SEED USING IN CEREAL PRODUCTS
Marie Hrušková - Ivan Švec
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6

ABSTRACT
Two types of golden and brown flax fibre, differing in granulation, were tested in wheat
composite flour (additions 2.5% and 5.0%) by using the Farinograph, Extensigraph and RVA
apparatuses. Additions of brown and golden flax fibre significantly affected Falling Number
and Zeleny test values. Curves of farinograph were differed according to flax fibre type –
finer granulation meant somewhat more negative changes in dough stability and dough
softening degree. Results of extensigraph test demonstrated changes in dough elasticity and
extensibility due to lowering of gluten protein content. Appearance of the RVA profiles was
verifiably different, reflecting diverse wheat and flax polysaccharides, fibre type and
granulation. Due to that, bread volume and shape was lowered up to one half in case of
golden flax blends. Similar tendencies with smaller negative influence course of brown flax
fibre. Sensory profiles of all mentioned product types were acceptable.
Keywords: brown and golden flax fibre, granulation, rheology, bread
ÚVOD
Len (Linum usitatissimum L) je stará kulturní plodina pocházející z Asie. Už ve středověku se
v našich zemích spolu s konopím používalo lněné vlákno pro výrobu plátna a dodnes se
v omezeném rozsahu pěstuje v podhorských oblastech len přadný. Rostlina se vyznačuje
štíhlým stonkem a bleděmodrými květy. Plodem je tobolka, která obsahuje drobná hnědá
semínka. Existují i odrůdy se světlejším semenem - tzv. „zlatý len“. V ČR je podle
klimatických a půdních podmínek variabilita v dosahovaných výnosech (0,3 – 3 t.ha-1).
Len přadný se hodnotí podle charakteristiky lněného vlákna, které se pro průmyslové
zpracování vyskytuje ve dvou formách. Dlouhé třené vlákno je určeno pro výrobu kvalitních
textilních výrobků. Krátké označené jako koudel má uplatnění v oboru průmyslových textilií,
kompozitních či tepelně a zvukově izolačních materiálů. Mezi hlavní pěstitele lnu přadného
patří Francie, Belgie a Holandsko.
Len olejný je pěstován pro produkci semen a oleje pro potravinářské i průmyslové využití.
V ČR se osevní plochy pohybují pod 2 tis. ha. Ve Společném katalogu odrůd druhů
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zemědělských rostlin UKZUZ Brno je registrováno 76 odrůd, které lze dělit podle obsahu
kyseliny linolové a alfa-linolenové do skupin s nízkým, vysokým a klasickým poměrovým
zastoupením obou mastných kyselin. Ve skupině se středním obsahem těchto kyselin je např.
čs. odrůda Raciol (registrace 2011) s průměrným výnosem 2,9 t.ha-1.
Lněné semínko se v poslední době stává oblíbenou součástí zdravé výživy a díky složení je
doporučováno do různých léčebných diet. Len olejný produkuje semena v hnědé nebo zlaté
variantě. Nutriční rozdíl obou produktů není průkazný, ale většina spotřebitelů upřednostňuje
len zlatý kvůli výraznější oříškovo-máslové příchuti. Složení semene je charakteristické
vysokým obsahem oleje (40 %), vlákniny (28 %) a bílkovin (21 %). Dále se uvádí přítomnost
4 % minerálních látek a 6 % polysacharidů jako lignanů, hemicelulozy a fenolických látek
(Fitzpatric, 2008, Bernacchia et al., 2014; Ding et al., 2014). Za nutričně nejcennější složku je

považován lněný olej bohatý na omega-3 nenasycené mastné kyseliny s krátkým řetězcem.
Má také vysoký obsah alfa-linolenové kyseliny (Cunnane et al., 1993). Pro komerční užití je
diskutována omezená stabilita těchto složek oleje s průkaznými zdravotními přínosy pro
prevenci civilizačních chorob (Denmark-Wahnefriend, 2006). Užití celého lněného semínka
v cereálním oboru je limitováno specifickou strukturní charakteristkou. Pevným obalem je
vhodné jako posypový produkt pro speciální pečivo s dekorativním účinkem. Pro celozrnné
druhy je více používáno semeno zlatého lnu. Při použití do těsta je nutno doplnit výrobní
technologii o tzv. záparu, kdy se v technologickém předstupni vlivem času a teploty vody
odstraní omezená sorbce a zajistí změknutí semínek. Pro tento účel je preferován druh hnědé
barvy, které dává střídě odlišný barevný profil od tradičních výrobků z pšeničných mouk.
Lněná vláknina je komerční potravinářský výrobek získaný po lisování nebo extrakci oleje v
sypké práškové formě. Výrobce Walramcom Nový Zéland uvádí průměrné výživové hodnoty
pro výrobek ze semene hnědého a zlatého lnu: sacharidy 2,4 g, bílkoviny 32 g, tuky 16,6 g,
z toho nenasycené mastné kyseliny 13 g (stanoveno na 100 g). Podle způsobu výroby tvoří
největší hmotnostní podíl vláknina (TDF 45,2 g, IDF 37,9 g a SDS 7,4 g). Bílkoviny nemají
lepkový charakter a tím jsou bezpečné pro nemocné celiakií. Dále se uvádí, že lněná vláknina
má vysoký obsah látek s antioxidačním účinkem, zejména lignany a vitamin E. Pro lignany ze
lnu je typická specifická funkce při prevenci nádorových onemocnění prsu a prostaty. Budwig
(2011) zjistila jejich obsah je 75 – 800 x vyšší než v ostatních druzích zeleniny a luštěnin. Pro

nízký obsah sacharidů je vhodná pro diabetiky a sportovce, tvoří vhodný doplněk jídelníčku
veganů a vegetariánů. Doporučuje se konzumace 13 g denně např. jako přídavek do ovesných
vloček, müsli, jogurtu, ovocného koktejlu, polévky atd. Může být také použita jako
bezlepková mouka na pečivo, palačinky, koláče atd. Lněná vláknina má potencionální
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uplatnění ve výrobě jemného pečiva např. mufinů (Chetana et al., 2010), bezlepkových
výrobků a těstovin (Kishk et al., 2011, Hrušková a Švec 2013).
Cílem pilotní studie bylo porovnat charakteristiky pro různé komerční druhy lněné vlákniny
ve formě kompozitních směsí a jejich vliv na spotřebitelskou jakost pšeničného pečiva
z laboratorních pokusů.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká polosvětlá M byla vyrobena z pšenice sklizně 2014 v průmyslovém
mlýně Delta - Praha. Kvalita základní suroviny je podle hodnoty čísla poklesu (392 s) a
Zelenyho testu (37 ml) průměrná se sníženou aktivitou amyláz. Vzorky lněné vlákniny (LV)
pocházejí z produkce společnosti Walramcom (Nový Zéland) a představují rozemleté výlisky
po extrakci oleje (ZL1, ZL2 – vláknina ze zlatého lnu o granulaci 0-300 m, resp. 500-700
m; HL1, HL2 – vláknina z hnědého lnu o granulaci 300-500 m, resp. 500-700 m). Obsah
vlákniny potravy je podle deklarace výrobce ve všech testovaných vzorcích srovnatelný.
Kompozitní mouky obsahují 2,5 a 5,0 % lněné vlákniny na mouku (označení vzorků ZL1a a
HL1a, resp. ZL1b a HL1b).
Jakostní znaky vzorků pšeničné a kompozitní mouky jsou popsány Zelenyho testem (ČSN
ISO 5529) a číslem poklesu (ČSN ISO 3093). Vlastnosti nefermentovaného těsta byly
sledovány na Farinografu a Extenzografu Brabender (SRN) podle příslušných norem (ČSN
ISO 55 30-1, 55 30-2). Charakteristiky moučné suspenze popisuje zkouška na přístroji RVA
4500 Perten (Švédsko) (AACC 76-21). Podle interních postupů VŠCHT Praha bylo vyrobeno
pšeničné pečivo a vzorky z navržených kompozitních směsí jsou hodnoceny interním
modelem.
S využitím programu Statistica 7.1 (Statsoft Inc., Tulsa, USA) bylo provedeno statistické
porovnání vlivu typu a výše přídavku LV na rozptyl vybraných reologických znaků těsta a
pečiva (Tukeyův test).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Hodnocení znaků kompozitní směsi a nefermentovaného těsta
Podle hodnoty Zelenyho testu lze pekařskou kvalitu bílkovin kompozitních směsí hodnotit
jako nižší ve srovnání s M. Přídavky ZL způsobily průkaznější snížení (o 30 %) ve srovnání
s vlákninou z hnědého lnu, kde bylo pokles Zelenyho testu nižší (18 % proti pšeničné mouce).
Podle Obr. 1 nebyly výše přídavků ani granulace obou typů lněné vlákniny průkazně odlišné.
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Reologické

vlastnosti

nefermentovaného
z kompozitních
charakterizuje
standardní

těsta
vzorků

v případě

zkoušky

Frinografu

na

zvýšení

vaznosti o 3 – 7 %. Vyšší
hodnoty byly zjištěny pro
5% přídavek a HL hrubší
granulace. Zkrácení doby
vývinu těsta bylo zjištěno

Obr. 1 Hodnoty Zelenyho testu pro M a kompozitní směsi

pro ZL (pokles z 3 na 2 min), opačný trend byl patrný pro HL (nárůst o 25 %). Podle hodnoty
poklesu konzistence byla standardně připravená těsta ze všech kompozitních vzorků odolnější
vůči přehnětení (Tab. 1) a na farinografické křivce s 5% přídavkem byla patrná druhá
maxima. Uvedené změny viskoelastických charakteristik těsta podle extenzografické zkoušky
naznačuje poměr R50/d po 60 min odležení, které simuluje II. fázi fermentace v případě
výroby pšeničného pečiva. Poměr pružnosti/tažnosti těsta se zvýšil z 2,18 pro pšeničné těsto o
10 - 70 % podle typu a granulace ZL a HL. Pekařská kvalita těsta podle extenzografické
energie se zředěním obsahu lepkových bílkovin kompozitní směsi snížila průkazně přídavkem
ZL jemnější granulace o cca 15 %, zatímco v případě přídavku hrubšího vzorku byly změny
proti pšeničnému těstu nižší (pokles pro vyšší přídavek 10 %). Odlišný účinek byl zjištěn pro
kompozitní směsi s HL, kde se podle extenzogramu pekařská kvalita spíše zvýšila a vliv
zrnitosti nebyl jednoznačný.
Tab. 1 Farinografické charakteristiky
nefermentovaného těsta z M a
odhadnutá aktivita amyláz o cca 25% nižší než kompozitních směsí
Podle hodnoty čísla poklesu pro M byla

technologické optimum pro standardní pekařské

Vzorek

zpracování (250 s). S přihlédnutím k variabilitě
typu (ZL a HL), granulaci (2 druhy) a výši
přídavku (2,5 a 5 %), lněná vláknina ke změně
ČP

výrazně

nepřispěla.

Bylo

zjištěno

neprůkazné zvýšení (Tab. 2) s jen mírným
efektem přidaného množství pro HL.
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M'14
ZL1a
ZL1b
ZL2a
ZL2b
HL1a
HL1b
HL2a
HL2b

Vaznost
(%)
67,8
70,3
72,5
70,0
72,0
71,0
71,9
70,3
72,3

a
b
d
b
cd
bc
cd
b
d

Doba
vývinu
(min)
3,15
2,00
2,50
2,50
4,00
3,00
3,50
3,50
4,50

bc
a
ba
ba
cd
abc
bcd
bcd
d

Stupeň
změknutí
(FJ)
50
30
30
20
10
30
10
15
10

b
ab
ab
a
a
ab
a
a
a

Tab. 2 Číslo poklesu
z M a kompozitní
směsi

Průběh RVA profilu
komerční

mouky

Vzorek

popisující viskozitní
chování

pšeničné

M'14
ZL1a
ZL1b
ZL2a
ZL2b
HL1a
HL1b
HL2a
HL2b

suspenze lze označit
za

standardní,

hodnoty
Viscosity

Peak
a

Final

Viscosity odpovídají
předpokládanému

ČP (s)
392
349
319
305
330
442
438
426
456

ab
ab
ab
a
ab
ab
ab
ab
b

Obr. 2 RVA hodnocení

užití
pro výrobu pečiva. Všechny suspenze kompozitních vzorků s LV se od kontroly odlišovaly
rychlejším nástupem mazovatění v závislosti na granulaci a typu lněného produktu (Obr. 2).
Zjištěné rozdíly mezi zlatým a hnědým lnem odpovídají odlišnému zastoupení
polysacharidových frakcí a jsou přesně opačné, než zjistili Mueller et al. (2010). Vliv tří
sledovaných faktorů na znaky RVA zkoušky a jejich podíl na rozptylu charakteristik škrobové
suspenze je podrobně diskutován v příspěvku Švec, Hrušková: Statistický popis RVA profilů
kompozitních směsí se lněnou vlákninou.
Hodnocení znaků pšeničného pečiva
Při

hodnocení

pečiva

z laboratorní

zkoušky bylo prokázáno, že s vyšší
koncentrací

ZL

se

Tab. 3 Znaky pečiva z M a kompozitních směsí

měrný

Vzorek

objem M'14

z kompozitních směsí téměř lineárně ZL1a
snižoval. Pro 5% množství byla zjištěna
hodnota téměř o třetinu nižší proti pečivu
pšeničnému (334 proti 242 resp. 182
ml/100 g). Tvar pečiva se také přídavky
ZL k pšeničné mouce snížil v závislosti

ZL1b
ZL2a
ZL2b
HL1a
HL1b
HL2a
HL2b

Měrný objem
pečiva
(ml/100g)

Tvar v/d
pečivo

Penetrace
střídy (mm)

334 d

0,61 a

14,3 f

285
242
283
182
205
268
197
246

0,54
0,41
0,53
0,42
0,51
0,55
0,44
0,56

9,5
5,8
10,4
6,2
6,2
8,0
6,6
9,1

cd
abc
cd
a
ab
bcd
ab
abc

ab
a
ab
a
ab
ab
ab
ab

d
a
e
b
ab
c
b
d

na množství v receptuře. Zhoršení klenutosti vyjádřené poměrovým číslem bylo průkazné
zejména při vyšším přídavku. Střída pečiva z kompozitních směsí byla mírně hutnější
a chuťový vjem se zhoršil při vyšším přidaném množství ZL. Méně negativní vliv byl
prokázán pro přídavky HL, kde byl pokles objemu pečiva nižší (334 proti 268,
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resp. 246 ml/100 g) v souladu se zjištěním Marpalle et al. (2014). Také tvar a střída výrobků
s HL byly svými senzorickými znaky blíže charakteristikám pšeničného standardu (Tab. 3).
ZÁVĚR
Lněné semeno a vláknina nacházejí vlivem chemického složení nové uplatnění
v potravinářském průmyslu. Vláknina ze semen lnu setého je deklarovaná jako zdroj
rostlinných bílkovin, lipidů s hodnotným složením a neškrobových polysacharidů. Přídavky
lněné vlákniny na technologické a reologické chování pšeničné mouky se projevily podle typu
(zlatý/hnědý len), granulace a výše přídavku. Ve srovnání s pšeničnou moukou byl podle
hodnoty Zelenyho testu zjištěn pokles kvality bílkovin a mírné zvýšení ČP, avšak změny
nebyly vlivem výše přídavků ani granulace obou typů lněné vlákniny průkazně odlišné.
Viskozitní chování dvousložkové směsi nebylo možno podle čísla poklesu a výsledků
amylografického testu rozlišit. Obohacení pšeničné mouky se významně promítlo v rozptylu
znaků RVA, kde zjištěné parametry odlišily směsi s vlákninou ze zlatého, resp. hnědého lnu.
V případě vlákniny ze zlatého lnu významnou roli hrál také faktor výše přídavku.Pečivo
obohacené lněnou vlákninou ze zlatého lnu bylo charakteristické nižším měrným objemem a
méně klenutým tvarem, ale mělo přijatelné smyslové hodnocení. Pro výrobky z kompozitní
směsi s vlákninou z hnědého semene byl prokázán méně negativní vliv fortifikace. Tvar a
střída výrobků byly podle objektivních znaků blíže charakteristikám pšeničného standardu.
Při senzorickém hodnocení byly všechny výrobky popsány jako spotřebitelsky přijatelné.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla vypracována v rámci grantu NAZV OI 151 027.

SOUHRN
Přídavky lněné vlákniny z hnědého a zlatého lnu různé granulace průkazně ovlivnily
technologické charakteristiky kompozitní směsi (číslo poklesu, Zelenyho test). Průběh
farinografických křivek se lišil podle typu lněné vlákniny – jemnější granulace ZL způsobila
významnější změny stability a stupně změknutí těsta na rozdíl od přídavku HL. Výsledky
extenzografického testu potvrdily změny pružnosti a tažnosti těsta z kompozitních směsí
odpovídající zředění lepkových bílkovin. Lněná vláknina během testu RVA zvýšila viskozitu
směsí ve shodě s výší přídavku. Měrný objem a tvar pečiva se snížil až na téměř polovinu
přídavky ZL. Méně negativní vliv byl prokázán pro přídavky HL, kde byl pokles objemu
pečiva nižší. Tvar a střída výrobků byly podle objektivních znaků blíže charakteristikám
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pšeničného standardu. Při senzorickém hodnocení byly všechny výrobky popsány jako
spotřebitelsky přijatelné.
Klíčová slova: lněná vláknina, granulace, kompozitní směsi, reologie, pečivo
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POROVNÁNÍ MAJORITNÍCH SLOŽEK A PROFILU MASTNÝCH KYSELIN
KASEINOVÝCH A ALBUMINOVÝCH MLÉK RŮZNÝCH ŽIVOČICHŮ
Lenka Kouřimská
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky,
FAPPZ, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ABSTRACT
Milk is a complex biological fluid whose composition is species specific and reflects the
nutritional needs of young mammals. Animal species, genetic predisposition, geographical
conditions, stage of lactation, hygiene and living conditions of the environment, nutrition,
health, age and other factors are among the wide range of aspects that influence the
composition of milk. According to the representation of the main types of proteins there are
casein and albumin milks. Casein milk are given by ruminants, albumin milks are from
carnivores, omnivores and herbivores with a simple stomach. The fatty acid composition of
milk fat varies a lot among mammals. Milk fat of ruminants is characterized by a considerable
amount of short and medium chain fatty acids with relatively low levels of polyunsaturated
fatty acids. Some non-ruminant herbivores have a high content of medium chain fatty acids.
The stereospecific arrangement of fatty acids in triacylglycerols of mammals shows some
common features.
Keywords: milk composition, ruminants, non-ruminants, fatty acid profile, triacylglycerols.
ÚVOD
Variabilita základních složek mléka
Mléka savců můžeme dle vzájemného zastoupení hlavních druhů bílkovin dělit na mléka
kaseinová a albuminová. Jako kaseinová se označují mléka, která produkují přežvýkavci,
jejichž obsah kaseinu je větší nebo roven 75 % celkového obsahu bílkovin. Patří mezi ně
například mléko kravské, kozí, ovčí, buvolí, velbloudí a sobí. Mléka albuminová produkují
masožravci, všežravci a býložravci s jednoduchým žaludkem. Nejznámější albuminová mléka
jsou mléko mateřské a kobylí, dále pak například mléko prasnice a mléka všech šelem.
Albuminová mléka jsou v přírodě rozšířenější, ale kaseinová mají mnohem větší význam
z hlediska zpracování v mlékárenském průmyslu.
Mléko je komplexní biologická tekutina, jejíž složení a fyzikálně-chemické vlastnosti jsou
druhově specifické a odrážejí výživové potřeby mláďat savců (Janštová a Navrátilová, 2014).
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Porovnání základních složek různých druhů mlék (tabulky č. 1 a 2) uvádí například Walstra et
al. (1999) nebo Nath et al. (1993).
Mezi širokou škálou faktorů, které ovlivňují složení mléka, patří druh živočicha, genetické
dispozice, geografické podmínky, stádium laktace, hygienické a životní podmínky prostředí,
výživa, zdravotní stav, věk a další. Velmi odlišné od kravského i mateřského mléka je
například mléko velryb, které má 42,3 % tuku, 10,9 % bílkovin a 1,3 % laktosy, mléko delfína
(6,8 % bílkovin, 33 % tuku a 1,1 % laktosy) (Greppi et al., 2008).
Tabulka č 1: Obsah hlavních složek a minerálních látek (v %) ve vybraných druzích mlék
Savec

Rod/druh

Sušina

Tuk

Kasein

Syrovátkové
bílkoviny

Sacharidy

Minerální látky

Osel

Equus
asinus

10,8

1,5

1,0

1,0

6,7

0,5

Kůň

Equus
caballus

10,8

1,7

1,3

1,2

6,0

0,5

Camelus
dromedarius

13,4

4,5

2,7

0,9

4,5

0,8

Rangifer
tarandus

35,0

18,0

8,5

2,0

2,6

1,5

Kráva

Bos taurus

12,7

3,9

2,6

0,6

4,6

0,7

Zebu

Bos indicus

13,5

4,7

2,6

0,6

4,9

0,7

Bos
grunniens

17,7

6,7

5,5

4,6

0,9

Buvol

Babalus
bubalis

17,5

7,5

3,6

0,7

4,8

0,8

Koza

Capra
hircus

13,3

4,5

3,0

0,6

4,3

0,8

Ovce

Ovis aries

32,8

7,5

4,6

1,0

4,6

1,0

Velbloud

Sob

Jak

Zdroj: Walstra et al. (1999)
Genotyp a podmínky životního prostředí mají vliv na vysoké mezidruhové i vnitrodruhové
rozdíly v obsahu bílkovin. Vědecké studie porovnávající obsah bílkovin v mléce 200 savců
uvádějí, že jejich obsah se může pohybovat od 1 až do 20 % (Greppi et al., 2008). Autoři také
uvádějí, že existuje pozitivní lineární vztah mezi logaritmem množství mléčných bílkovin
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a tělesnou hmotnosti matky (obrázek č. 1). Odlišnosti mezi jednotlivými druhy mlék nejsou
jen v celkovém obsahu bílkovin, ale i v zastoupení jednotlivých proteinových frakcí a složení
aminokyselin, které uvádí např. Greppi et al. (2008).
Tabulka č 2: Obsah hlavních složek a popelovin (v %) ve vybraných druzích mlék
Savec

Rod/druh

Sušina

Tuk

Celkové
bílkoviny

Sacharidy

Popeloviny

Tur
domácí

Bos taurus

12,4

3,7

3,2

4,6

0,7

Koza
domácí

Capra hircus

12,0

3,8

2,9

4,7

0,8

Ovce
domácí

Ovis aries

18,2

7,3

4,1

5,0

0,8

Buvol
domácí

Bufalus bubalis

16,8

6,5

4,3

4,9

0,8

Kůň
domácí

Equus caballus

10,5

1,3

1,9

6,9

0,4

Slon
indický

Elephas
maximus

17,7

7,3

4,5

5,2

0,6

Nosorožec
dvourohý

Diceros
bicornis

8,8

0,2

1,4

6,6

0,3

Nosorožec
tuponosý

Ceratotherium
simum

8,8

0,6

1,5

6,5

0,2

Zdroj: Nath et al. (1993)
Profil mastných kyselin mléčného tuku
Složení mastných kyselin mléčného tuku savců se velmi liší. Mléčný tuk přežvýkavců je
charakterizován přítomností až 15 % mastných kyselin s krátkým řetězcem (C4:0 a C6:0),
značným množstvím středně dlouhých mastných kyselin a relativně nízkými hladinami
polyenových mastných kyselin. Někteří nepřežvýkaví býložravci, jako jsou kůň či nosorožec,
mají mimořádně vysoký obsah mastných kyselin se středním řetězcem (C8:0 až C12:0).
U slona může obsah těchto kyselin dosáhnout až 90 % (Osthoff et al., 2005), přičemž se
složení výrazně mění v průběhu laktace (Osthoff et al., 2007). Velké zastoupení mastných
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kyselin se středním řetězcem je také v mléce primátů (Milligan et al., 2008, Osthoff et al.,
2009).

Obrázek č. 1: Závislost mezi tělesnou hmotností matky a obsahem proteinů
v mateřském mléce (převzato od Greppi et al., 2008)
Triacylglyceroly se liší nejen svým složením mastných kyselin, ale také stereospecifickým
uspořádáním ve třech polohách glycerolu (Christie, 1983). Zatímco se celkové složení
mastných kyselin tuku mléka různých savců může lišit, stereospecifické uspořádání vykazuje
jisté společné rysy. Kyseliny C14:0 a C16:0 jsou hlavně v poloze sn-2, kyselina C18:0 pak
v poloze sn-1. Nenasycené mastné kyseliny se nacházejí hlavně v polohách sn-1 a sn-3.
Mastné kyseliny s krátkým řetězcem (C4:0 a C6:0) se nacházejí na sn-3, stejně jako i C8:0.
S rostoucí délkou řetězce jsou kyseliny více v polohách sn-2 a sn-1.
Složení mastných kyselin mléčného tuku některých savců uvádí tabulka 3. Obecně lze podle
profilu mastných kyselin rozdělit živočichy na přežvýkavé a nepřežvýkavé. Mléčný tuk
přežvýkavců se vyznačuje přítomností krátkých mastných kyselin, vyšším množstvím C14:0
a C18:0, nižším množstvím C18:2 a C18:3, a jen velmi malým zastoupením polyenových
mastných kyselin s dlouhým řetězcem.
V rámci nepřežvýkavců, jsou pozorovány větší rozdíly. Mléčný tuk kočkodana má vysoký
obsah C8:0 a C10:0, koně mají hodně C10:0, C12:0 a C14:0, zatímco mléčný tuk delfína
obsahuje vysoké množství C16:1, C20:1 a polyenových mastných kyselin s 20 a 22 atomy
uhlíku.
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Tabulka č 3: Profil mastných kyselin (MK) mléčného tuku některých savců (v % všech mastných kyselin)
MK

Kráva

Ovce

Koza

Kůň

Gepard

Prase

Člověk

Delfín

Kočkodan

4:0

0,9

0,4

0,4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

6:0

1,4

0,7

0,8

ND

ND

ND

ND

ND

ND

8:0

1,2

0,7

1,2

1,1

ND

ND

ND

ND

5,8

10:0

3,3

3,3

4,1

3,4

ND

ND

0,6

ND

9,1

12:0

4,1

2,1

1,7

3,5

0,1

ND

3,3

ND

2,5

14:0

13,8

8,1

5,3

5,1

3,0

0,7

4,2

6,6

1,4

15:0

1,4

1,1

0,4

0,5

0,3

ND

ND

0,5

ND

16:0

35,0

27,1

23,2

28,4

21,1

22,1

23,4

19,0

21,7

16:1c9

2,5

1,4

1,7

4,5

5,9

2,9

3,3

11,8

2,7

17:0

1,2

1,2

1,2

0,5

0,4

0,4

ND

0,4

ND

17:1c10

0,3

0,4

0,9

0,6

0,5

0,3

ND

0,3

ND

18:0

10,3

14,9

15,9

4,7

5,0

7,4

6,8

5,2

6,3

18:1t9

1,1

1,9

2,5

ND

ND

0,1

ND

0,1

ND

18:1c9

19,2

31,2

36,9

29,3

33,0

44,8

35,2

20,3

19,1

18:2c9,12

1,4

2,9

3,3

10,8

16,3

17,4

19,1

2,3

28,2

18:3c9,12,15

0,5

1,0

0,3

5,8

11,0

0,5

1,1

2,3

0,9

20:0

0,6

0,4

0,1

ND

ND

0,1

0,7

ND

20:1c11

0,3

ND

ND

0,3

0,4

0,5

0,1

10,5

ND

20:4c5,8,11,14

ND

ND

ND

ND

1,0

0,8

0,6

0,4

0,3

20:5c5,8,11,14,17

ND

ND

ND

ND

0,1

ND

0,03

5,0

0,1

22:5c7,10,13,16,19

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,1

1,9

0,1

22:6c4,7,10,13,16,19

ND

ND

ND

ND

0,1

ND

0,1

8,3

0,1

22:1c13

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,3

1,1

0,1

22:2c13,16

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,1

1,3

0,2

SFA

73,6

60,0

50,1

47,6

30,0

30,6

38,6

32,7

44,4

MUFA

24,1

35,3

42,0

35,0

39,8

50,1

39,7

44,2

22,9

PUFA

2,3

4,7

7,9

17,4

30,2

19,4

21,7

23,1

32,7

n-3 FA

0,5

1,0

0,3

5,8

11,3

0,5

1,6

17,7

1,2

n-6 FA

1,8

3,7

7,6

12,4

18,9

18,9

20,1

5,4

33,9

ND = nedefinováno; Zdroj: Osthoff et al. (2011)

ZÁVĚR
Mléka různých druhů savců se liší v obsahu základních složek jakož i v zastoupení mastných
kyselin mléčného tuku. Dle vzájemného zastoupení hlavních druhů bílkovin je dělíme na
mléka kaseinová a albuminová, ale podle profilu mastných kyselin lze rozdělit živočichy na
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přežvýkavé a nepřežvýkavé. I když je ve složení mastných kyselin značná variabilita,
vykazuje jejich stereospecifické uspořádání určité společné znaky.

SOUHRN
Mléko je komplexní biologická tekutina, jejíž složení je druhově specifické a odráží výživové
potřeby mláďat savců. Mezi širokou škálou faktorů, které ovlivňují složení mléka, patří druh
živočicha, genetické dispozice, geografické podmínky, stádium laktace, hygienické a životní
podmínky prostředí, výživa, zdravotní stav, věk a další. Dle vzájemného zastoupení hlavních
druhů bílkovin dělíme mléka na kaseinová a albuminová. Kaseinová mléka produkují
přežvýkavci, mléka albuminová produkují masožravci, všežravci a býložravci s jednoduchým
žaludkem. Složení mastných kyselin mléčného tuku savců se velmi liší. Mléčný tuk
přežvýkavců je charakterizován značným množstvím mastných kyselin s krátkým a středně
dlouhým řetězcem a relativně nízkými hladinami polyenových mastných kyselin. Někteří
nepřežvýkaví býložravci mají vysoký obsah mastných kyselin se středním řetězcem.
Stereospecifické uspořádání mastných kyselin v triacylglycerolech savců vykazuje jisté
společné rysy.
Klíčová slova: složení mléka, přežvýkavci, nepřežvýkavci, profil mastných kyselin,
triacylglyceroly.
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ABSTRACT
Coffee consumption in the Czech Republic per person per year is not negligible, even when
compared with other European countries, is the average. The fact is that coffee contributes to
the total intake of antioxidants and is currently the subject of many studies, given its
demonstrated beneficial effects on the human body. It should be noted that the effect of coffee
on human health is very individual, as each individual is on the substances contained in coffee
differently sensitive, and also need to take into account the lifestyle of the individual.
Composition of coffee beans is different within species, geographical distribution, seeds
processing technology and finally a way of preparing a coffee beverage. Coffee cherries may
be used in other ways than the mere production of coffee beans.
Key words: coffee beans, consumption, health effects, polyphenolic compounds
ÚVOD
Velká část populace vnímá kávu jako běžnou součást dne. Co se ovšem skrývá za šálkem
tohoto oblíbeného nápoje? V následujícím příspěvku je zmíněno, jak je to s jejím pěstováním,
kvalitou, dostupností na trhu a případným využitím.
Mohlo by se zdát, že nabídka kávy na našem trhu je rozmanitá, což je určitým způsobem
pravdivé tvrzení. V posledních letech se sortiment nabízených druhů či směsí kávy značně
rozšířil. Tuto situaci lze přisuzovat zvýšenému zájmu konzumentů o kvalitní kávu, což
vyžaduje neustálé reakce ze strany prodejců a distributorů. Spotřebitelé jsou vybíravější, lépe
se orientují v nabízeném sortimentu a žádají co možná nejlepší kvalitu. Jejich požadavky se
zaměřují především na jakost, originalitu, odlišnost, potažmo diverzifikaci v senzorických
deskriptorech a způsobu přípravy kávového nápoje.

39

Světová produkce kávy a její spotřeba
Největšími producenty kávy jsou Brazílie (30 % celosvětové produkce), Vietnam (19 %),
Kolumbie (9,4 %), Indonésie (7,8 %), Etiopie (4,5 %), Indie, Honduras, Uganda, Mexiko,
Guatemala, Peru a další. Karibské oblasti vyprodukují asi 70 % celkového světového objemu,
Afrika 10 % a Asie asi 20 %.
Z dat celosvětové spotřeby kávy dle mezinárodní organizace kávy je Evropská unie největším
dovozcem kávy a má nejvyšší spotřebu kávy na světě. Následují Asie a Oceánie, Severní
Amerika, Jižní Amerika, Afrika, Střední Amerika a Mexiko. Spotřeba v Evropské unii je
zhruba 2,5 milionu tun kávy ročně, což jsou 4 kilogramy pražené kávy na jednoho obyvatele
za rok. Konzumace kávy na jednoho obyvatele je nejvyšší ve Finsku, Švédsku a Norsku.
Konzumace kávy v České republice na osobu za rok je 5,4 kg. Nejvíce importované kávy do
České republiky je kávy rozpustné, dále kávy pražené a nejméně se dováží kávy zelené.
Druhy a způsoby úpravy kávových zrn
Jedno druhové kávy jsou zpravidla k dostání ve specializovaných prodejnách či pražírnách,
jejichž pobočky se stále rozrůstají. V běžné prodejní síti jsou nabízeny převážně směsi kávy,
které obsahují zrna z různých zemí, jejichž chuť je rozmanitá díky zastoupení zrn odlišných
vlastností. Správnou kombinací vhodně zvolených druhů se vytvoří směs s harmonickou a
ucelenou chutí. Do směsí se nedoporučuje používat stejné druhy zrn se stejnými vlastnostmi,
musí se kombinovat zrna s rozdílnými charakteristikami. Většinou se směsi připravují ze
zelených zrn a teprve poté se dohromady praží. Většina pražíren produkuje vlastní směsi,
které jsou kombinací různých druhů káv z jednotlivých pěstitelských oblastí. Při volbě směsi
bývají rozhodující nejen požadované vlastnosti, ale také cena. Je snahou udržet specifické
aroma směsi kávy, nezávisle na kvalitě jednotlivých sklizní. Také je ovšem potřeba vyhovět
poptávce spotřebitelů vytvářením odlišných sort, míchají se různé poměry arabiky a robusty,
různě silně pražená i umletá zrna. Je nutné brát také v úvahu použití kávové směsi, například
pro espresso je vhodná směs s podílem robusty (optimálně asi 30%), která dodá kávě vyšší
obsah kofeinu, mírnou nahořklost a navíc vytvoří kvalitní pěnu. Do arabiky se často přidává
robusta, která cenu směsi snižuje, ale někdy může být výsledkem směs průměrné kvality. Při
dlouhém skladování se také může stát, že vůně arabiky časem vyprchá a pak zůstane pouze
tělo robusty, což nemusí být tolik žádoucí. Robusta ovšem ne vždy degraduje směs kávy a
dokonce je s ní v některých směsích počítáno, přestože je uvedeno, že káva je ze 100 %
arabiky. Jde například o italské kávové směsi, kde zákon povoluje 10% zastoupení robusty.
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Spotřebitel se při nákupu samostatně rozhoduje a koupi zvažuje na základě ceny, značky
kávy, obalu, či vzájemným porovnáním vice faktorů. Není však pravidlem, že cena nebo
značka nabízeného produktu vypovídá mnoho o kvalitě kávy. Konzumentovi preference
založené na základě vnímání ceny mohou vycházet z laického přesvědčení, že mezi druhy káv
by neměly být markantní rozdíly, když jde stále o jednu plodinu. Vyšší ceny někteří přisuzují
vzdálenostem při dovozu kávy z jednotlivých zemí nebo známé značce, pod kterou je káva
prodávána. Toto vnímání je ovšem mylné, jelikož existují veliké rozdíly mezi jednotlivými
druhy kávy, oblastmi jejího pěstování a technologickými kroky zpracování. Každé kávové
zrno je obtížně sklízeno, většinou ve vysokých nadmořských výškách, v obtížném terénu,
přičemž převažuje ruční sběr nad strojovým, který je uplatňován pouze v nižších
nadmořských výškách, kde je rovná půda, například v některých oblastech Brazílie a
Austrálie.
Málokterý konzument zná veškeré kroky, vedoucí k vytvoření vyvážené a konzumenty
přijatelné chuti kávového nápoje. Chuť kávy i cena jsou značně ovlivněné způsobem
zpracování kávových zrn, kde se používají tři základní metody. Každý z těchto způsobů se liší
nejen zpracováním ihned po sběru plodů, ale hlavně náročností procesů.
Suchý způsob zpracování je nejstarší metodou a patří mezi ty nejjednodušší a finančně
nejméně náročné, používaný zejména u méně kvalitních zrn. Principem je sušení
rozprostřených celých neloupaných zrn na zemi nebo betonových podlahách přímo na slunci.
Loupána jsou až po usušení. Takto zpracovaná zrna mají silnější a výraznější tělo.
Mokrý způsob zpracování je mnohem náročnější, spotřebuje se při něm velké množství vody
na promývání zrn a zahrnuje fázi fermentace. Je to proces, při němž enzymy uvolňují
lepkavou vrstvu, pokrývající pergamenovou slupku semen, a pergamen samotný. Dochází
k tomu, že sliz je hydrolyzován enzymy kávy a mikroorganismy vyskytujícími se ve slupkách
zrn. Pergamenová slupka přestává být lepkavá a zrna na dotek připomínají drsný štěrk.
Fermentace je řízená a trvá 12–48 hodin. Celý proces ovlivňuje síla zbytků dužiny a
pergamenu, množství mikroorganismů v nádrži, a také okolní teplota. Při dlouhotrvající
fermentaci by mohla zrna začít hnít. Následně jsou zrna sušena stejným způsobem, jako
u suchého způsobu zpracování na betonových podlahách, případně pomocí sušiček. Mokrý
způsob zpracování kávy má vliv na její lepší aroma, kávy chutnají svěže, ovocně, květinově a
více kysele než kávy ze suchého zpracování. V poslední době bylo také zjištěno, že mokrým
způsobem se získá vyšší obsah kyseliny chlorogenové a trigonelinu a také nižší obsah
sacharózy ve srovnání s jinými metodami.
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Třetím způsobem je polo-promývaná metoda, kdy se zrna suší v pergamenu a dužině na
slunci jako u suché metody a provádí se bez promývání větším množstvím vody, což snižuje
náklady na zpracování. Ve svrchních obalech zrna obsahují hodně cukrů, které postupně
fermentují. Takovéto kávy mají plnější tělo s výraznou sladkostí, protože cukry mají čas
uvolnit se z dužiny do zrn. Těmto kávám se také často říká medové.
Následujícími procesy se zrna loupou, leští a jakostně třídí podle velikosti, váhy a kvality.
Po veškerých úpravách a třídění putují zelená kávová zrna do pražíren nebo na burzu.
Využití kávových třešní
Z kávových bobů se po vyloupání většinou používají jen zelená kávová zrna k pražení
a následné přípravě široké škály rozmanitých druhů kávových nápojů. Současný trend
podporuje kávovou kulturu a rozšiřuje možnost využití kávových zrn například i
v gastronomii při přípravě pokrmů. Probíhající studie ovšem poukazují na možné využití
kávových slupek, jakožto odpadu při získávání zelených kávových zrn, a to nejen jako
hnojivo. Testy bylo prokázáno, že ony zmíněné odpadní produkty vykazují rovněž
antioxidační kapacitu a obsahují fenolické sloučeniny, monosacharidy, které by se mohly
využít v potravinářském či farmaceutickém průmyslu, jako je tomu v současnosti například
v případě získávání kofeinu z kávových zrn. Dalším využitím sušených slupek by mohl být
jejich přídavek do čajových směsí, müsli tyčinek a například dezertů. Bylo zjištěno, že v
některých částech Afriky a Asie se ze zkvašených slupek vyrábí víno, nebo se syrové žvýkají
jako ovoce. V Jemenu se údajně kávové slupky vaří s kořením a vznikne nápoj zvaný ''qishr".
ZÁVĚR
Kávu zpravidla konzumujeme pro její chuť, vůni a v neposlední řadě i pro účinky na
organismus konzumenta. Toto téma je stále velmi diskutované a mnohými vědeckými
studiemi bylo prokázáno, že káva má skutečně příznivý vliv na lidské zdraví a to především
kvůli obsahu bioaktivních sloučenin, methylxantinů, aminokyselin a polyfenolů. Fenolické
kyseliny, které patří do skupiny polyfenolů, se vyznačují vysokou antioxidační aktivitou.
Antioxidanty mají schopnost inaktivovat volné kyslíkové radikály a odstraňují je z buněk,
čímž chrání celý organismus. Nejvýznamnějším zástupcem fenolických kyselin je kyselina
chlorogenová, jejíž obsah v sušině zelených kávových zrn se pohybuje mezi 6-12 %. Při
pražení kávových zrn se obsah kyseliny chlorogenové snižuje a 30-70 % kyselin degraduje za
vzniku fenolů. Velice záleží i na stupni pražení, jelikož nejvyšší antioxidační aktivita byla
detekována u středně pražené kávy.
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SOUHRN
Spotřeba kávy v České republice na osobu a rok není zanedbatelná, i když ve srovnání s
jinými evropskými státy se řadíme spíše k průměru. Faktem je, že káva přispívá k celkovému
příjmu antioxidantů a v současnosti je předmětem mnoha studií, vzhledem k jejím
prokázaným pozitivním účinkům na lidský organismus. Nutno podotknout, že vliv kávy na
lidské zdraví je velmi individuální, jelikož každý jedinec je na látky obsažené v kávě odlišně
vnímavý, a také je potřeba zohlednit životní styl daného jedince. Složení kávových zrn je
odlišné v rámci druhů, zeměpisného rozšíření, technologie zpracování zrn a v neposlední řadě
způsobem přípravy kávového nápoje. Kávové boby lze využít i jiným způsobem než k pouhé
produkci kávových zrn.
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KONCENTRÁTY VLÁKNINY – VÝZNAM A UŽITÍ V POTRAVINÁCH
FIBRE CONCENTRATES - THE IMPORTANCE AND USE IN FOOD
Zbyněk Honzík,
JRS Česká a Slovenská republika

SOUHRN
Jedna definice vlákninu vysvětluje jako substanci rostlinného původu, kterou enzymy
lidského trávicího ústrojí nerozkládají. Vláknina hraje ve výživě člověka nenahraditelnou roli
a její význam se i díky novým trendům ve výživě neustále zvyšuje. Také současný zákazník
preferuje chutné a zdravé potraviny, které nemají vysoké množství kalorií a jsou vyrobeny
hlavě na bázi čistě přírodních materiálů. Nedostatek vlákniny může být poměrně nebezpečný.
Naopak pravidelný a dostatečný příjmem vlákniny snižuje riziko některých závažných
onemocnění.
DRUHY VLÁKNINY
Jeden ze způsobů dělení vlákniny je dle rozpustnosti ve vodě. Rozeznáváme vlákninu:
a) rozpustnou
o váže na sebe vodu, nabývá na objemu v trávicím traktu a fermentuje, může být
zdrojem energie,
o reguluje trávení tuků a sacharidů.
b) nerozpustnou
o v trávicím traktu nefermentuje, neumí ji tělo rozložit, není zdrojem energie,
o má čistící schopnosti v trávicím ústrojí, především ve střevní části. Očisťuje střeva od
usazených nečistot a také urychluje vyprazdňování, pomáhá v prevenci střevních
obtíží, včetně rakoviny tlustého střeva a konečníku (tzv. rakoviny kolorekta) a zároveň
zmírňuje problémy s hemeroidy,
o čistí střeva nejen mechanicky, ale také chemicky, a to díky své schopnosti vázat na
sebe velké množství vody a v ní rozpuštěných chemických toxických látek a
cholesterol.
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DOPORUČENÝ DENNÍ PŘÍJEM
Americká potravinová asociace doporučuje alespoň 20–35 g denně pro zdravého dospělého
v závislosti na příjmu energie (např. strava s energetickou vydatností 8400 kJ by měla
obsahovat 25 g vlákniny).
Pro obyvatelstvo ČR platí vypracovaná „Strategie pro Evropu“ týkající se zdravotních
problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (bílá kniha). Podle ní je žádoucí
zvýšení příjmu vlákniny na 30 g za den u dospělých.

U dětí od druhého roku života

5 g + počet gramů odpovídajících věku (rokům) dítěte.
Velice důležitou a dosud mnoha výrobci opomíjenou skutečností jsou lidé citliví na lepek.
Díky své nemoci mají omezenější zdroje vlákniny, na druhé straně by dle doporučení měli
konzumovat ještě o 10 g vlákniny denně více.
Z hlediska nedostatku vlákniny může docházet k zažívacím problémům.
ZDRAVOTNÍ VLASTNOSTI VLÁKNINY
1) Fyziologický efekt vlákniny: vláknina má vliv na fyziologický pocit nasycení. Potrava
vyžaduje delší žvýkání a déle pak zůstává i v žaludku.

Trávicí trakt snižuje výši

cholesterolu v krvi a reaguje na změnu poměru výše cukru a inzulinu. Data a studie
ukazují, že hlavně obilné vlákniny mají pozitivní vliv na cukrovku typu 2 a obezitu a
společně s některými druhy rozpustných vláknin i na kardiovaskulární nemoci a rakovinu.
2) Obezita: Přítomnost vlákniny snižuje koncentraci energie v potravě, což má pozitivní
dopad na tělesnou hmotnost. Vláknina nejenomže zmírňuje pocit hladu, ale i snižuje
vstřebávání tuků a cukrů, a tím zmenšuje příjem kalorií. Z tohoto důvodu je vláknina
velkým pomocníkem při hubnutí.
3) Snižuje hladinu cholesterolu: vláknina má vliv na syntézu žlučových kyselin, zvyšuje
rychlost přeměny cholesterolu na žlučové kyseliny. Současně usnadňuje pronikání
žlučových kyselin do tráveniny.
4) Zlepšuje stravitelnost: přítomnost vlákniny má pozitivní vliv na flóru střev. Zkracuje dobu
průchodu tráveniny střevy a umožňuje lepší pronikání enzymů do tráveniny. Zvyšuje
objem stolice. Má rovněž pozitivní vliv na její strukturu. Vláknina váže hodně vody, čímž
ředí střevní obsah. Např. nutriční odbornice Jitka Freibauerová ze studia Výživou ke
změně, uvádí: „Dochází tak ke změkčení stolice a zvětšení jejího objemu, což řeší
problémy se zácpou.“ Se zácpou souvisí i vznik hemeroidů. Ty nejčastěji vznikají právě ve
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spojitosti s déletrvající zácpou. Vláknina je nejenom prevence hemoroidů, ale i přírodní
prostředek jejich léčby.
5) Snížení hladiny cholesterolu: Data ukazují opačný vztah mezi příjmem vlákniny (hlavně
rozpustné a viskózní) a srdečními nemocemi. Debatuje se, že žlučové kyseliny se váží na
rozpustnou vlákninu v tenkém střevě, tím se zvyšuje jejich exkrece. To pak vede ke
snižování hladiny LDL a celkového cholesterolu. Dalším diskutovaným mechanismem je
inhibice syntézy jaterního cholesterolu pomocí rozpustné vlákniny. Příkladem je psyllium,
které snižuje cholesterol.
6) Reguluje hladinu krevního cukru: Potrava s vlákninou zůstává delší dobu v žaludku a
dochází k jejímu pomalejšímu přechodu do střev. Pomalejší trávení škrobů má vliv na
pomalejší vstřebávání glukózy. Snižuje také riziko díky stabilizaci hladiny cukru v krvi
Rovněž tak poslední výzkumy zjistily, že u lidí s denním příjmem vlákniny vyšší jak 26
g/den, se o 18% snížilo riziko vzniku cukrovky.
7) Cévní onemocnění: V první řadě vláknina snižuje krevní tlak, který je rizikem pro řadu
těchto chorob. Za druhé snižuje LDL cholesterol, jehož zvýšená hladina může vést k
ateroskleróze.
8) Žlučové kameny: Obezita a nevhodná strava s nedostatkem vlákniny jsou hlavní příčinou
vzniku žlučových kamenů. Opět se ale vláknina uplatňuje i při léčbě, protože pektin, v ní
obsažený, rozpouští již existující kameny.
9) Rakovina: Česká republika vévodí žebříčkům ve výskytu rakoviny tlustého střeva a
konečníku. Právě těmto dvěma typům rakoviny vláknina díky svým čisticím účinkům
pomáhá předcházet.
Při konzumaci potravin s vyšším obsahem vlákniny se nesmí zapomínat na příjem
dostatečného množství tekutin. Při nedostatečném příjmu tekutin může dojít k zácpě, sníží se
vstřebávání některých látek z potravy, a může dojít i k jejich nedostatku v těle. Omezit příjem
vlákniny se doporučuje osobám trpícím zánětlivými onemocněními střev nebo v pooperačním
období.
ZDROJE VLÁKNINY:
a) Tradiční zdroje – otruby, luštěniny, švestky, sušené ovoce, ořechy, vločky atd.,
b) Koncentráty vlákniny.
Mimo dietetických vlastností koncentráty vlákniny nabízejí i výrobcům i celou řadu výhod,
které jim umožňují zlepšit i technologické, senzorické a funkční vlastnosti takových výrobků.
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KDE LZE KONCENTRÁTY VLÁKNINY V POTRAVINÁCH
Z TECHNOLOGICKÝCH DŮVODŮ POUŽÍT
Všude tam, kde je potřeba:
-

využít vysokou schopnost poutat vodu a oleje (např. v masných, pekařských, mléčných
výrobcích),

-

zlepšit texturu (např. v masných, pekařských, mléčných výrobcích),

-

použít doplněk bez E-čísla,

-

zabránit uvolňování tekutin (např. v masných, mléčných výrobcích),

-

zvýšit šťavnatost (masné výrobky),

-

zlepšit stabilitu tvaru (např. v masných výrobcích),

-

zvýšit odolnost a pevnost (např. sušenky, těstoviny).

ZÁVĚR
Je důležité si uvědomit, v čem všem je nám vláknina prospěšná, že hraje důležitou roli
v prevenci proti mnoha civilizačním chorobám. A tuto skutečnost by si měli uvědomit hlavně
výrobci potravin a při vývoji potravin a používání vlákniny ve svých výrobcích nemyslet
pouze na technologické a ekonomické vlastnosti, ale snažit se i využít pozitivních vlastností
vlákniny na lidské zdraví.
Kontaktní adresa:
Ing. Zbyněk Honzík, JRS Česká a Slovenská republika, tel. 725 587 423, e-mail: zbynek.honzik@rettenmaier.eu

47

SENZORICKÉ HODNOCENÍ SALÁMŮ JUNIOR
SENZORY EVALUATION OF JUNIOR SAUSAGE
Kamila Míková – Zdenka Panovská
Ústav analýzy potravin a výživy
FPBT, VŠCHT Praha, Technické 3, 160 28 Praha 6

ABSTRACT
In this work 2 types of traditional Czech sausage named Junior were evaluated. One group
included 5 products of classical Junior sausages produced from red meat. Second group
included 5 products of poultry Junior sausages produced from mechanically deboned poultry
meat (MDPM). Samples were produced by various producers and bought in supermarkets.
Considering the chemical composition (the content of meat and MDPM, respectively, and the
content of fat) the samples met in all cases the requirements of legislation. There were
neither significant differences among products in each group nor between the groups in the
sensory evaluation. The best sensory evaluated product was one from the group of poultry
Junior sausage.
Key words: senzory analysis, Junior sausage, poultry Junior sausage
ÚVOD
V posledních letech poukazují spotřebitelé na nižší kvalitu některých masných výrobků.
Jakostní požadavky na vybrané masné výrobky, mezi něž patří i salám Junior, jsou stanoveny
ve vyhlášce č. 326/2001 Sb., ale omezují se jen na výběr surovin, smyslové požadavky a
některé chemické a fyzikální požadavky, jako je minimální obsah masa nebo čisté svalové
bílkoviny a maximální obsah tuku. Receptury výrobků jsou plně v kompetenci výrobce,
používání levných alternativních surovin, jako jsou kůže, sójová bílkovina, škroby apod. není
nijak omezeno.
Salám Junior patří dlouhodobě mezi oblíbené masné výrobky. Klasický Junior se vyrábí
ze směsi hovězího, vepřového a telecího masa, kterého musí být minimálně 40%. Obsah tuku
nesmí být vyšší než 35%. Není dovoleno použití strojně odděleného masa. Drůbeží Junior se
vyrábí z drůbežího strojně odděleného masa, kterého musí být minimálně 50% a obsah tuku
může být maximálně 25%.
Složení salámů Junior se u různých výrobců liší. Cílem práce bylo senzoricky ohodnotit tyto
výrobky, které jsou běžně dostupné na našem trhu.
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MATERIÁL A METODY
K hodnocení bylo použito 5 klasických salámů Junior a 5 drůbežích salámů Junior
zakoupených v pražských supermarketech.
Vzorky byly posouzeny 7 členným senzorickým panelem sestaveným z pracovníků VŠCHT
Praha. Hodnotitelé byli vybráni, vyškoleni a monitorováni podle mezinárodních norem ČSN
EN ISO 8586 (560037) 2015, ČSN ISO 5496 2009 a ČSN ISO 3972 (560039) 2013.
Zkušební místnost byla vybavena podle příslušné mezinárodní normy ISO 8589:2008.
Každý hodnotitel obdržel zakódované vzorky (kódy A, B, C, D a E) a hodnotil pomocí
pětibodové intenzitní a hedonické stupnice, případně doplněné popisem. Hodnocenými
deskriptory byly vzhled, zbarvení, konzistence, struktura, vůně, celková chuť, slaná chuť,
tučná chuť a pachutě. Výsledné bodové hodnocení vyjadřuje celkový dojem: 1= nejlepší, 5=
nejhorší.
Senzorické hodnocení bylo doplněno stanovením obsahu masa resp. drůbežího strojně
odděleného masa a stanovením obsahu tuku, které provedla akreditovaná laboratoř Eurofins
CZ s.r.o.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z výsledků chemického rozboru vyplývá, že ve vzorcích klasického Junioru se obsah masa
pohyboval v rozmezí 43,7 – 62,7 % a obsah tuku se pohyboval v rozmezí 12,6 – 20,4 %.
Všechny vzorky splnily limity stanovené vyhláškou č. 326/2001 Sb. U drůbežího Junioru se
obsah drůbežího strojně odděleného masa pohyboval v rozmezí od 39,5 – 72,4 % a obsah
tuku se pohyboval v rozmezí 12,0 – 19,3 %. Všechny vzorky, s výjimkou vzorku C, splnily
limity stanovené vyhláškou č. 326/2001 Sb.
Senzoricky nebyly zjištěny významné rozdíly mezi vzorky v rámci skupiny ani mezi
skupinami. V obou skupinách se výsledné hodnocení pohybovalo okolo 3 bodů, což odpovídá
průměrným výrobkům. Výjimkou byly v obou skupinách vzorky E, které byly hodnoceny 3,5
resp. 3,7 body, což svědčí o podprůměrné kvalitě. Nejlépe byly v obou skupinách hodnoceny
vzorky A, které získaly 2,3 resp. 1,8 bodů. Ve výsledném hodnocení, které zahrnuje
senzorické posouzení i chemický rozbor, se nejlépe umístil vzorek drůbežího Junioru
s hodnocením 1, přestože byl předpoklad, že drůbeží Juniory vyrobené pouze z drůbežího
strojně odděleného masa budou hodnoceny hůře než klasické Juniory obsahující maso.
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Jako nejčastější vady byly uváděny nízký obsah masa, staré zatuchlé maso, žluklý tuk, zbytky
kolagenních částic (kůží), světlá nebo nepřirozená barva a mazlavá nebo gumovitá
konzistence.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že smyslová kvalita salámů Junior
prodávaných v běžné tržní síti je průměrná a mezi jednotlivými výrobci nejsou významné
rozdíly. Významné rozdíly nejsou ani mezi klasickými salámy Junior a drůbežími salámy
Junior.

SOUHRN
Bylo provedeno senzorické hodnocení 2 tržních druhů salámu Junior – klasického a
drůbežího, které se prodávají na českém trhu. Vzorky salámů splňovaly chemické požadavky
dané legislativou. Při senzorickém hodnocení nebyly zjištěny významné rozdíly mezi vzorky
v rámci skupiny ani mezi skupinami. Celkově nejlépe byl hodnocen jeden ze vzorků
drůbežích Juniorů, ostatní vzorky byly hodnoceny jako senzoricky průměrné až podprůměrné.
Klíčová slova: senzorické hodnocení, salám Junior, drůbeží salám Junior
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní
živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.
ČSN EN ISO 8586 (560037) 2015. Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik
a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů.
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Kontaktní adresa: doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha,
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POROVNÁNÍ KVALITY VEPŘOVÉHO MASA
POCHÁZEJÍCÍHO ZE ŠESTI SVALOVÝCH PARTIÍ
THE COMPARISON OF PORK MEAT QUALITY FROM SIX MUSCLES
Alena Saláková – Josef Kameník – Ladislav Kašpar
Ústav hygieny a technologie mas, Fakulta veterinární hygieny a ekologie,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the dry matter content, fat, collagen, total protein and
pure protein in six pork muscles. Pork samples were obtained from slaughterhouses
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (n = 9). The content of dry matter
in muscle m. semimembranosus, m. biceps femoris, m. adductor, m. supraspinatus,
m. longissimus dorsi, m. semitendinosus is in the range 24.36 to 27.77 %, fat content 2.05
to 4.99 %, the collagen content of 0.36 to 0.60 %, the content of total protein 19.65 to 23.55
% and pure protein content (protein nitrogen recalculated protein) 17.23 to 19.93 %. The
composition of individual muscles of the carcass is very flexible, which is caused by the
structure, composition and biochemical properties of muscle.
Keywords: pork meat, fat, dry matter, protein, collagen
ÚVOD
Maso je nedílnou součástí pestré a vyvážené výživy člověka, jenž je jedním z hlavních
předpokladů zdravého tělesného vývoje každého jedince. V parametrech kvality masa mezi
jednotlivými svaly jatečně upraveného těla existuje různorodost, která je způsobena
strukturou, složením a biochemickými vlastnostmi svalu (Karlsson, 1999). Hlavními složkami
masa jsou voda, tuk a bílkoviny. V tabulce č. 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty obsahu vody,
tuku, bílkovin a popela pro 21 svalových partiích pocházející z vepřového masa. Obsah vody
se podle Kim et al. (2008) pohybuje v rozmezí 76, 82 – 72,20 %, podle autorů Nold et al.
(1999) 75,6 – 69,1 %. Nejnižší obsah tuky byl zjištěn u svalu rectus femoris (1,54 %).
Intramuskulární tuk má významný vliv na kvalitu masa připraveného ke konzumaci. Obsah
bílkovin je nejnižší u svalu supraspinatus 18,51 % a nejvyšší 21,79 % u longissimus dorsi.
Cílem práce bylo stanovení obsahu sušiny, tuku, kolagenu, celkových bílkovin a čistých
bílkovin u šesti svalů z vepřového jatečně upraveného těla (m. semimembranosus, m. biceps
femoris, m adductor, m. supraspinatus, m. longissimus dorsi m. semitendinosus).
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Tabulka č. 1: Zastoupení vody, tuku, bílkovin a popela ve vepřovém mase v %
(Kim et al., 2008)
obsah

obsah

obsah

obsah

vody

bílkovin

tuku

popela

Infraspanatus

74,82

18,78

4,97

0,94

Pectoralis profundi (spodní č.)

73,89

19,80

5,07

0,96

Pectoralis profundi (vrchní č.)

74,24

20,11

4,40

0,97

Brachiocephalicus

73,48

19,34

6,05

0,92

Latissinus dorsi

72,20

19,63

6,92

0,94

Subscapularis

75,02

20,28

3,37

0,96

Supraspinatus

74,74

18,51

5,35

0,93

Triceps brachii

75,34

19,98

3,44

1,00

Adductor

76,11

21,25

1,67

1,05

Biceps femoris

74,90

19,81

4,43

0,96

Gastrocneminus

74,80

19,58

4,82

0,90

Gluteus medius

75,31

20,76

3,22

1,01

Gluteus superrficialis

73,95

20,47

4,58

1,00

Gracilis

75,88

19,61

3,79

0,91

Rectus femoris

76,82

20,56

1,54

1,01

Semimembranosus

75,48

20,89

3,07

0,98

Semitendinosus

74,31

18,80

6,12

0,88

Vastus intermedius

75,72

18,66

4,40

0,94

Tensor fasciae latae

72,80

19,48

7,03

0,93

Vastus lateralis

76,62

20,53

1,73

0,98

Longissimus dorsi

75,51

21,79

2,02

0,99

sval

MATERIÁL A METODY
Vzorky vepřového masa byly získány z jatek Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Pro hodnocení byly požity prasničky dánsko-norského typu plemene Topigs (n = 9), jatečné
hmotnosti 100 ± 10 kg. Pro hodnocení byly vybrány tyto svaly: m. semimembranosus – vrchní
šál kýty, m. biceps femoris – spodní šál kýty, m adductor – vrchní šál kýty, m. supraspinatus
– kulatá plec, m. longissimus dorsi – pečeně a m. semitendinosus – spodní šál kýty.
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Vzorky byly zhomogenizovány a skladovány při teplotě 4 ± 2 °C (následně zamraženy).
Sledovanými kvalitativními znaky byly obsah sušiny, obsah tuku, obsah celkových bílkovin,
obsah čistých bílkovin a obsah kolagenu.
Pro stanovení obsahu sušiny byla použita metoda sušení (ČSN ISO 57 6021) při teplotě
103 ± 2 °C po dobu 24 hodin.
Obsah tuku byl stanoven na přístroji SOXTEC dle Soxhleta. Jako extrakční činidlo byl použit
diethylether.
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 celkových bílkovin byl stanoven metodou podle Kjeldahla. Pro přepočet obsahu dusíku
na obsah bílkovin byl použit faktor 6,25.
Čisté bílkoviny byly stanoveny po vysrážení nebílkovinných N-látek horkým taninem
a následném

převodu

organického

dusíku

na

anorganický

dusík

na

přístroji

KJEHLTEC metodou podle Kjeldahla. Pro přepočet obsahu dusíku na obsah bílkovin byl
použit faktor 6,25.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledky analýz obsahu sušiny, tuku, kolagenu, celkového
obsahu bílkovin a obsahu čistých svalových bílkovin. Já je patrné z tabulky obsah sušiny
se pohybuje v rozmezí od 24, 36 do 27,77 % (obsah vody 72, 23 – 75,64 %), nejnižší obsah
sušiny byl zjištěn u m. adduktor. Obsah tuku byl nejvyšší u m. semitendinosus, nejnižší
u m. semimembranosus. Nold et al. (1999) uvádí ve své práci obsah tuku u svalu
semimembranosus 2,15 % a biceps femoris 2,12 %. U námi sledovaných vzorků byl zjištěn
vyšší obsah tuku v porovnání s prací Nold et al. (1999) a u některých svalů i v porovnání
s prací Kim et al. (2008).
Nejnižší obsah kolagenu byl zjištěn u m. semimembranosus, nejvyšší obsah kolagenu byl u m.
supraspinatus. Podle Nold et al. (1999) je nejnižší obsah kolagenu u m. longissimus dorsi
v porovnání s m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. supraspinatus a m. semitendinosus.
Nejvyšší obsah kolagenu byl zjištěn u m. supraspinatus.
Libová svalovina se skládá z přibližně 75 % vody, 19 % bílkovin, 2,5 % tuku, 1,5 %
nebílkovinných dusíkatých složek. Složení masa se liší v závislosti na plemeni, genetických
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dispozicích, druhu svalu, výživy a dalších faktorech (Tomovic et al., 2014). Obsah bílkovin
se liší v závislosti na svalové partii, nejnižší obsah byl zjištěn u svalu supraspinatus.
Tabulka č. 2: Výsledky analýz jednotlivých svalů v %
obsah

obsah

obsah

obsah

obsah

sušiny

tuku

kolagenu

bílkovin

m. supraspinatus

25,24

4,81

0,60

19,65

17,23

S.D.

1,51

2,28

0,18

0,79

0,59

m. longissimus dorsi

27,77

4,79

0,49

23,00

19,82

S.D.

1,39

1,21

0,29

1,16

1,31

m. adductor

24,36

3,10

0,38

23,55

19,93

S.D.

3,74

2,39

0,13

1,02

0,86

m. semimembranosus

25,14

2,05

0,36

22,39

19,75

S.D.

1,18

1,91

0,13

1,07

0,48

m. biceps femoris

27,17

4,11

0,49

21,54

18,92

S.D.

1,85

2,35

0,15

1,10

0,69

m. semitendinosus

26,67

4,99

0,47

20,64

18,78

S.D.

1,42

2,35

0,15

1,20

0,92

čistých
bílkovin

S.D. – směrodatná odchylka
ZÁVĚR
Kvalita masa jednotlivých svalů jatečně upraveného těla existuje velká variabilita, která
je způsobena strukturou, složením a biochemickými vlastnostmi svalu. Obsah sušiny u svalů
m. semimembranosus, m. biceps femoris, m adductor, m. supraspinatus, m. longissimus dorsi
m. semitendinosus je v rozmezí 24,36 – 27, 77 %, obsah tuku 2,05 – 4,99 %, obsah kolagenu
0,36 – 0,60 %, obsah celkových bílkovin 19,65 – 23,55 % a obsah čistých bílkovin
(bílkovinného dusíku přepočteného na bílkoviny) 17,23 – 19,93 %.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory institucionálního výzkumu FVHE VFU Brno.
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SOUHRN
Cílem práce bylo hodnocení obsahu sušiny, tuku, kolagenu, celkových bílkovin a čistých
bílkovin u 6 svalů vepřového masa. Vzorky vepřového masa byly získány z jatek Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno (n = 9). Obsah sušiny u svalů m. semimembranosus, m.
biceps femoris, m adductor, m. supraspinatus, m. longissimus dorsi m. semitendinosus je
v rozmezí 24,36 – 27, 77 %, obsah tuku 2,05 – 4,99 %, obsah kolagenu 0,36 – 0,60 %, obsah
celkových bílkovin 19,65 – 23,55 % a obsah čistých bílkovin (bílkovinného dusíku
přepočteného na bílkoviny) 17,23 – 19,93 %. Složení jednotlivých svalů jatečně upraveného
těla je velice variabilní, což je způsobeno strukturou, složením a biochemickými vlastnostmi
svalu.
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NUTRIČNÝ A ZDRAVOTNÝ POTENCIÁL
VYBRANÝCH BIOLOGICKÝCH ZLOŽIEK MLIEKA
NUTRITIONAL AND HEALTH POTENTIAL
OF SELECTED BIOLOGICAL MILK CONSTITUENTS
Jozef Golian – Lucia Zeleňáková – Ľubomír Belej – Zuzana Drdolová,
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra

ABSTRACT
Milk proteins are currently the main source of a range of biologically active substances which
are inactive within the sequence of native protein but can be released by enzymatic
hydrolysis. Milk borne bioactive peptides have been found to exhibit various physiological
activities such as antihypertensive, opioid, immunomodulatory antimicrobial, antioxidative,
antithrombotic, and cytomodulatory. Such bioactive peptides may find use in the treatment of
diarrhea, hypertension, thrombosis, dental carries, oxidative stress, mineral malabsorption,
and immunodeficiency. These bioactive peptides may be used in formulation of functional
foods, nutraceuticals, and natural drugs because of their health benefit effects.
Keywords: bioactive peptides, milk protein, proteolysis, dairy products
ÚVOD
Mlieko kráv zaujíma mimoriadne miesto medzi základnými potravinami človeka. Je dôležitou
a nenahraditeľnou súčasťou dennej potravy u väčšiny dospelých ľudí, stále viac a viac sa
používa na výživu dojčiat a je skoro dennou potravou detí v prvých rokoch života. Je aj
dôležitou surovinou na výrobu širokej škály rôznych druhov potravín a priemyselných
technických produktov.
Molekuly hlavných mliečnych proteínov (kazeíny a proteíny srvátky) predstavujú hlavný
zdroj proteínov na výživu mláďat cicavcov a zabezpečujú dôležitú časť potreby proteínov
v potrave dospelého človeka. Okrem vysokej nutričnej hodnoty zabezpečujú v organizme aj.
početné biochemické a fyziologické funkcie a slúžia ako prekurzory pre veľkú skupinu
bioaktívnych peptidov.
Bioaktívne proteíny a peptidy mlieka
Mliečne proteíny obsahujú skupiny proteínov s bioaktívnym pôsobením, ktoré zabezpečujú
rôzne funkcie v organizme. Kazeín a ß – laktoglobulín uľahčujú príjem vitamínov
a minerálnych prvkov; imunoglobulíny, laktoferín a laktoperoxidáza zabezpečujú obranu
56

organizmu voči patogénnym mikroorganizmom; α – laktalbumín pôsobí na biomarkery, ktoré
uvoľňujú stres, zvyšujú hladinu tryptofánu a serotonínu v mozgu, čím sa zlepšujú kognitívne
funkcie pri strese a znižuje sa depresia (Eunice, Li-Chan, 2014).
Kravské mlieko predstavuje najbohatší zdroj proteínov, ktoré slúžia ako prekurzory pre
bioaktívne peptidy (tab. 1). Tieto peptidy môžu byť definované ako špecifické fragmenty
proteínov, ktoré sa v organizme viažu so špecifickými receptormi na cieľových bunkách.
Tieto väzobné interakcie indukujú špecifické fyziologické odpovede, ktoré pozitívne
ovplyvňujú zdravotný stav a kvalitu zdravia človeka. Svojou aktivitou sú bioaktívne peptidy
podobné hormónom alebo liekom. Ako signálne molekuly majú dôležitú úlohu vo
fyziologických funkciách a patogenéze chorôb. Z intaktnej molekuly prekurzorového proteínu
sú bioaktívne peptidy uvoľňované enzymatickou hydrolýzou buď in vivo, alebo in vitro
(Kaman, Chen, 2010).
In vivo prebieha enzymatická hydrolýza mliečnych proteínov v zažívacom trakte po
konzumácii mlieka prostredníctvom proteolytických enzýmov (peptín, trypsín, chymotrypsín,
karboxy- a aminopeptidáza). Štiepením mliečnych proteínov sa priamo v zažívacom trakte
uvoľnia bioaktívne peptidy. Aktivita týchto peptidov závisí v organizme na ich schopnosti
odolávať ďalším nežiaducim hydrolytickým procesom, následnej schopnosti prechádzať
črevným epitelom a dosiahnuť cieľový orgán v neporušenej účinnej forme. Bioaktívne
peptidy môžu byť uvoľnené a identifikované z mliečnych proteínov aj za laboratórnych, alebo
technologických podmienok proteolytickými enzýmami

zažívacieho traktu (Hauge, et al.

2009)
In vitro prebieha enzymatická hydrolýza počas fermentácie pri výrobe syra, jogurtu, probiotík
a ďalších výrobkov, kedy dochádza k uvoľňovaniu z mliečnych proteínov rôznych sekvencií
bioaktívnych peptidov. Tento mechanizmus zabezpečujú viaceré baktérie používané
v štartovacích kultúrach, ktoré vykazujú vysokú proteolytickú aktivitu. V procese fermentácie
pôsobia v proteolytickom systéme extracelulárne proteinázy a intracelulárne peptidázy.
Proteinázy štiepia mliečny proteín na oligopeptidy, ktoré sú zdrojom bioaktívnych peptidov.
Dlhé reťazce oligopeptidov sú následne intracelulárnymi peptidázami (endopeptidázy,
aminopeptidázy, tripeptidázy a dipeptidázy), ktoré pochádzajú z lyzovaných baktérií štiepené
na bioaktívne peptidy (schéma 1) (Eunice, Li-Chan, 2014).
Bioaktívne peptidy

môžu byť pripravené okrem enzymatickej hydrolýzy aj chemickou

syntézou, alebo rekombinantnou DNA technológiou. Bioaktívne peptidy obyčajne obsahujú 3
až 20 aminokyselinových rezíduí. Ich aktivita je založená na prirodzenom zložení a sekvencii
aminokyselín, ktorá existuje v primárnej štruktúre molekuly prekurzorového proteínu. Táto
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sekvencia je definovaná ako „strategická zóna“ a pre jej vysokú hydrofóbnosť a prítomnosť
rezíduí prolínu je chránená pred proteolýzou. Viaceré z mliečnych bioaktívnych peptidov
vykazujú multifunkčné vlastnosti, majú dve alebo viac biologických aktivít. Postupy
v separácii, izolácii a koncentrácii umožňujú priemyselnú výrobu niektorých bioaktívnych
peptidov a ich využitie na prípravu funkčných potravín, nutraceutík a farmaceutických
prípravkov s definovaním ich fyziologických účinkov (Hung, 2013)
Počas poslednej dekády boli identifikované a charakterizované sekvencie peptidov
s imunomodulačnými, antimikrobiálnymi, antihypertenznými, antitrombotickými a ópiovými
účinkami a peptidy viažuce kovy. Prostredníctvom týchto vlastností

peptidy ovplyvňujú

fyziologické funkcie gastrointestinálneho, kardiovaskulárneho, imunitného, nervového
a iných systémov organizmu.
Imunomodulačné peptidy
Imunomodulácia vyjadruje snahu regulačnými zásahmi upraviť odchylky imunitného systému
od normy, predovšetkým pri poruchách imunity. Predstavuje špecifické a nešpecifické
ovplyvňovanie imunitných funkcií rôznymi imunomodulačnými prípravkami. Tieto vlastnosti
boli zistené aj u niektorých peptidov izolovaných z mliečnych kazeínov a proteínov srvátky.
Mliečne bioaktívne peptidy pôsobia v imunitnom systéme dvomi cestami: 1) stimulujú
imunitný systém (imunomodulácia)
2) antimikrobiálnou aktivitou (inhibícia rastu mikroorganizmov).
3) Imunostimulačné a imunosupresívne peptidy
Tab. 1: Bioaktívne proteíny a peptidy kravského mlieka a kolostra a ich biologické aktivity
Proteín
Kazeíny
(αs1, αs2, ß, κ)

Bioaktívna zložka
fosfopeptidy
kazomorfíny
kazocidíny
kazoplatelíny
kazokiníny
imunopeptidy
iracidín
glykomakropeptid

Biologická aktivita
- väzba a zvýšenie absorpcie iónov Ca, P, Zn, Fe
- ópiový agonisti
- antimikrobiálna
- antitrombotická
- ACE inhibičná
- imunomodulačná
- antimikrobiálna
- antimikrobiálna, prebiotická

α – laktalbumín

laktorfíny

- efektor syntézy laktózy v mliečnej žľaze
- ópiový agonisti
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- imunomodulačná
- nosič vápnika
- potenciálna antikarcinogénnosť
ß - laktoglobulín

lakorfíny

- ACE inhibičná
- nosič vitamínov
- viazanie mastných kyselín
- potenciálny antioxidant

Laktoferín

laktoferín

- antimikrobiálna
- transport železa
- imunomodulačná
- stimulácia proliferácie osteoblastov
- regulácia rastu buniek
- antioxidačná
- probiotická
- antikancerogenná

Imunoglobulíny

IgG, IgA, IgM

- imunomodulačná (prenos pasívnej imunity
z matky na potomka a imunitná ochrana
mliečnej žľazy)

Lyzozým

lyzozým

-synergistické účinky s imunoglobulínmi,
laktoferínom a laktoperoxidázou
- antimikrobiálna

Laktoperoxidáza

laktoperoxidáza

- synergické účinky s imunoglobulínmi,
laktoferínom a lyzozýmom
- antimikrobiálna

Rastové faktory

IGF-1, TGF-α,
TGF-ß, EGF

- vývoj orgánov a ich funkcií
- stimulácia rastu buniek
- ochrana a reparácia enterocytov
- regulácia imunitného systému

Cytokíny

Intarleukíny 1,2,6,10 - imunomodulačné
Interferón – γ
- vývoj imunitného systému
Leukotrien B4
TNF-α
Rast-transformujúci
faktor α, ß
Zdroj: Barbaros, Akdemir – Evrendilak (2014)
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Schéma 1: Postup uvoľnenia bioaktívnych peptidov z prekurzorových mliečnych proteínov
a ich fyziologické funkcie. Zdroj: Barbaros, Akdemir - Evrendilak (2014)
PREKURZOROVÝ MLIEČNY PROTEÍN
Uvoľnenie bioaktívneho peptidu

in vivo

in vitro

enzymatickou hydrolýzou

enzymatickou hydrolýzou

hydrolýzou

proteolytickými
v zažívacom trakte

počas fermentácie mlieka

enzýmami
izolovanými
z baktérií

alebo
rastlín

intestinálna absorpcia

intestinálna absorpcia po perorálnom
podaní

fyziologické funkcie v jednotlivých
systémoch organizmu

Imunitný

Kardiovaskulárny

- imunomodulačné
- antimikrobiálne
- cytomodulačné

- antihypertenzné
- antitrombotické
- hypocholesterolové
- antioxidačné

Nervový
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- ópioví agonisti
- ópioví
antagonisti

Zažívací
- bionosiče
- antiapetitné
- probiotické

Imunomodulačné peptidy regulujú vývoj imunitného systému u novorodencov. Jednotlivé
mechanizmy modulácie imunity chránia proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného
systému. Imunomodulačné sekvencie peptidov v primárnej štruktúre proteínov mlieka uvádza
tabuľka 2 (Eunice, Li - Chan, 2014).
K imunomodulačným účinkom patrí stimulácia proliferácie ľudských lymfocytov, zvýšenie
fagocytárnej aktivity makrofágov a podpora syntézy protilátok. Zvyšuje odolnosť slizníc
tráviaceho traktu a predpokladá sa, že zmierňujú alergické reakcie u ľudí. Imunomoduláciou
uvedených funkcií môžu tieto peptidy regulovať vývoj imunitného systému. Stimuláciou
proliferácie a doznievania T-buniek a NK buniek sa zabezpečuje ochrana novorodencov voči
rôznym druhom baktérií, obzvlášť patogénom tráviacieho traktu.
Ďalšou skupinou mliečnych peptidov, ktoré stimulujú imunitný systém sú ACE inhibítory.
Táto inhibícia podporuje tvorbu bradykinínu, ktorý ako mediátor akútnych zápalových
procesov stimuluje makrofágy k zvýšeniu migrácie lymfocytov a sekrécie lymfokínov
(Fernández - Musole, 2013)
Srvátkové proteíny zvyšujú hladinu glutatiónu v lymfocytoch. Tento tripeptid zabezpečuje
intracelulárnu ochranu proti stresom. Laktoferín a jeho deriváty stimulujú aktivitu
makrofágov, indukujú zápalové cytokíny, stimulujú proliferáciu lymfocytov a zvyšujú ich
cytotoxickú aktivitu. Aktivujú monocyty, NK bunky a neutrofily. Dominantným podielom sa
podieľajú pri modulovaní protizápalových procesov a indukujú sekciu interleukínu 8. Zvyšujú
slizničnú imunitu (Power, 2013).
Z mliečnych bielkovín iba bovinný sérový albumín a enzymatický hydrolyzovaný kazeín sú
účinné látky proti genotoxickým zložkám – pôsobia antimutagénne.
Imunomodulačnou funkciou imunoglobulínov je predovšetkým zabezpečovanie pasívnej
imunity u novorodencov v ranom postnatálnom období (Maldonado - Gómez, 2015)
Peptidy mliečnych proteínov, ktoré pôsobia imunosupresívne môžu byť využité pri
transplantácii orgánov na zamedzenie odvrhovacej reakcie imunitného systému voči
transplantovanému orgánu a v regulácii zápalových procesov

rôznych autoimúnnych

ochorení.
Výživové doplnky s prídavkom srvátky zvyšujú hladinu glutatiónu (GSH) v lymfocytoch.
Glutatión je prirodzený tripeptid zložený z Glu – Cys – Glu. Práve proteíny srvátky, ktoré sú
bohaté na obsah cysteínu a kyseliny glutámovej majú dôležitú úlohu v syntéze a doplňovaní
GSH počas deficitných

stavov imunitného systému. Glutatión sa vyskytuje obyčajne

v milimólových koncentráciách takmer vo všetkých bunkách okrem niektorých baktérií.
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Primárnou funkciou GSH je chrániť skupiny –SH v molekulách proteínov pred oxidáciou
a bunkové membrány pred účinkom peroxidov a voľných radikálov (Claeys et. al. 2014)

Tab. 2:

Imunomudulačné a antimikrobiálne sekvencie peptidov v primárnej štruktúre

proteínov mlieka
Prekurzoro
vý proteín

Tráviaci
enzým

αs1- kazeín

trypsín,
alebo
chymozí
n
trypsín,
alebo
chymozí
n

αs2 - kazeín

Názov peptidu
isracidín
- kazocidín I

trypsín,
alebo
chymozí
n

κ – kazeín

chymozí
n

α
–
laktalbumín

trypsín

f194 - 199
f165 – 203

Totožnosť
aminokyselín
RPKHPIKHQGLP
QEVLNENLLRF
TTMPLW

- ß – kazoinín

f63 – 68

KKISQRYQKFAL
PQYLKT
VYQHQKAMKPW
IQPK
TKVIPY
ISQETYKQEKNM
AINP
SKLKKISQRYQK
FALPQY
PGPIPN

- ß – kazomorfín

f191 – 193

LLY

f193 - 209

YQEPVLGPVRGP
FPIIV

-

ß - kazeín

Sekvencia
aminokysel
ín
f1 - 23

kazeinomakropep
tid alebo
glykomakropeptid
-

f1 - 32

f1 – 105

-

f1 – 5

EQLTK

-

f17 – 31
f109 – 114

-

f15 – 20
f25 – 40
f78 – 83
f92 - 100

GYGGVSLPEWV
CTTF
ALCSEK
VAGTVVY
AASDISLLDAQS
APLR
IPAVFK
VLVLDTDYK

ß
laktoglobulí
n

trypsín

Sérový
albumín
Laktoferín

trypsín

albutenzín A

f108 - 116

pepsín

laktofericín B

f18 – 36

laktoferampín

f268 - 284

AFKAVAVAR

Bioaktívne funkcie
- imunomodulačná
- antimikrobiálna
-imunomodulačná
(stimulácia makrofágov)
- antimikrobiálna

- antimikrobiálna

- imunomodulačná
(stimulácia makrofágov
a proliferácia lymfocytov)
- imunomodulačná
(stimulácia alebo
suprimácia proliferácie
lymfocytov)
- imunomodulačná
a antimikrobiálna
- antimikrobiálna
- antimikrobiálna (voči G+
baktériám,
vírusom, plesniam)
- imunomodulačná
- imunomodulačná
- antimikrobiálna (voči G+
baktériám)
- antimikrobiálna (voči
G+bak.)
- antimikrobiálna
- antimikrobiálna
- antimutagénne
- antimikrobiálna
- imunomodulačná

Zdroj: Barbaros, Akdemir – Evrendilak (2014)
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MODERNÍ TRENDY V SÝRAŘSTVÍ PRO GASTRONOMII
MODERN TRENDS FOR GASTRONOMY IN CHEESE INDUSTRY
Vladimír Čejna
SAVENCIA Fromage&Dairy Czech Republic, a. s., Hodonín, závod Přibyslav

ABSTRACT
The global changes of society influence of dietary habits. Still more consumption
of convenience food is monitored. Pre-fried cheese are one way for this sector. Modern
techology makes the production special pre-fried chesse – special shapes and atractice
breadcrumb coating. For elimination bad effect of deep-frying it is possible to using
preparation in convection oven. Pre-fried cheese means new trend for convenience food.
Keywords: pre-fried cheese product, convenience food

SOUHRN
S dynamickým vývojem společnosti a s postupující globalizací sledujeme vývoj změn
preferencí jednotlivých skupin potravin a rovněž i změnu stravovacích návyků. Tyto změny
se odrážejí i v sektoru gastronomie.
S potupným zdokonalováním a vývojem komunikačních médií se gastronomie dostala
do širokého okruhu zájmu spotřebitelů, ať už formou masového rozšíření focení jídel až
po obšírné diskuse na jednotlivých gastronomických portálech. Tento jev vyúsťuje na stále
silnější tlak spotřebitelů na změny ve složení potravin [eliminace éček a jiných nepopulárních
složek] a jejich přípravu. Gastronomie tak propojuje nejen vlastní konzumaci jídla, ale i jeho
prezentaci, nutriční aspekty a profesionalitu přípravy.
Naše společnost absorbuje všechny sociální a demografické změny, které následně ovlivňují
i vztah ke stravovací kultuře. Dnes již nechceme každý den trávit několik hodin v kuchyni
a připravovat složitá jídla. Tento jev se týká i stravovacích zařízení. Stále více se tak dostávají
do popředí tzv. convenience food – tedy potravinářské výrobky, které spotřebitelům
a stravovacím zařízením umožní rychlejší přípravu pokrmu (pohodlné-předpřipravené
potraviny). Tento jev je podporován i rozšiřováním fast foodových řetězců. Je nutné tento
stav nepřehlížet a věnovat se mu jak z pohledu zdravotních rizik, tak z pohledu nabídky
a možností výrobců těchto potravin.
Probíhajícím moderním trendům se přizpůsobují i výrobci z oblasti mlékárenského sektoru.
Jednou z velkou možností využití rychlé přípravy pokrmů je rovněž nabídka sýrových
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předsmažených specialit. Vychází z „česko-slovenské“ tradice předsmaženého sýru – eidamu.
Navíc, předsmažený sýr stále zůstává jedním z nejobjednávanějších jídel v našich
restauracích. Dnešní nabídka těchto produktů se ovšem výrazně změnila. Tato změna se týká
nejen použitého sýru – dnešní nabídku kromě tradičního eidamu a hermelínu tvoří i sýry
pařené, ementálského tipu či sýrů s modrou plísní. Další modifikace se týká použitého
obalovacího komponentu – není to již obyčejná strouhanka ze starých rohlíků, nýbrž
sofistikovaná směs z pečiva, které se vyrábí specificky pro tento účel. Navíc, tyto směsi jsou
produkovány specializovanými výrobními závody, které podléhají přísným potravinářským
kontrolám. Tyto obalovací směsi jsou rovněž s přídavkem různých součástí, které vytváří
atraktivnější dojem celkového výrobku – ať už je to přídavek nerozmletých, popř.
extrudovaných cereálií, nebo i různé barevné varianty. Další novinkou jsou i změny ve tvaru
produktu. Vedle klasické placky (eidam) nebo kolečka (hermelín) se můžeme setkat s tvarem
trojúhelníčku, kulaté nugetky nebo tvaru koblihy (kolečko s dírkou). Tyto inovace jsou hnány
neustálým tlakem spotřebitelů, kteří touží po stále atraktivnější a „hravějším“ výrobku.
Předsmažené sýry u spotřebitelů nacházejí velmi kladnou odezvu, zejména z důvodu, že sýr je
vnímán jako zdravá potravina s velkým množstvím nutričně cenných látek. Tyto skutečnosti
jsou poněkud narušeny tradiční přípravou těchto pokrmů – fritováním. Tato příprava jídel
však patří mezi nejoblíbenější, především z toho důvodu, že při ní vzniká mnoho příjemných
senzorických látek. Lze třeba mít ovšem na paměti, že častá konzumace těchto jídel není
vhodná. Proto i výrobci těchto specialit přicházejí s novou alternativou – příprava
v konvektomatu (kombinace mj. horkovzdušné a parní trouby). Zde se částečně eliminuje
negativní dopad přípravy ve fritovacím oleji (příprava jídla bez tuku).
S dynamickými změnami společnosti se vyvíjí i stravovací návyky. Do popředí se tak
dostávají předpřipravené pokrmy. Jedním z těchto trendů jsou i předsmažené sýrové
speciality. Jejich nabídka se intenzivně rozvíjí, ať už z pohledu druhů použitých sýrů,
tvarových i obalovaných možností. Negativní vliv smažení lze eliminovat přípravou
v konvektomatu. Předsmažený sýr není určen ke každodenní konzumaci, nýbrž jako občasná
chuťovka v naší uspěchané době.
Kontaktní adresa:
Ing. Vladimír Čejna, Ph.D., závod Přibyslav, Hesov 421, 582 22 Přibyslav, SAVENCIA Fromage&Dairy Czech
Republic, a. s., Hodonín
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EFFECT OF HIGH-OXYGEN MAP ON THE pH VALUE AND AMMONIA
CONTENT IN ORGANIC CHICKEN MEAT
Fouad A. A. Abdullah – Hana Buchtová – Đani Đorđević
Department of Meat Hygiene and Technology,
Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology,
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno,
Palackého tř. 1, 612 42 Brno, Czech Republic

ABSTRACT
The aim of this study is evaluation the effect of high-oxygen MAP obverse air atmosphere
packaging on pH and ammonia content in breast and thigh (muscle without skin) of chicken
from organic production system. In the total 48 samples (half carcasses of fresh chicken) has
been obtained from organic production farm of broilers and storage at 2 ± 2°C. Half of
samples (24) was been packaged with MAP (80% O2/20% CO2) and 24 samples with air
atmosphere. Measurement of gases mixture in MAP as well as pH value and ammonia content
in the breast and thigh of organic chicken has been conducted at 2, 7, 10 and 14 day of
storage. The percentage of O2 in MAP decreased significantly (P < 0.05) at 7 day to the end
period of storage, whereas the amount of CO2 increased significantly (P < 0.05) from 2 day
(16.43%) to 14 day (21.59%) of storage. The pH values of breast and thigh in MAP remained
without any significant differences (P > 0.05) during storage period. The amount of ammonia
in the breast and thigh of organic chicken which aerobically packaged was significantly
higher than MAP at 10 day and 14 day of storage. According to the result of present study the
MAP had positive effect on the production of ammonia in organic chicken meat during
storage in compared with aerobically packaged.
Keywords: MAP, organic meat, broiler, ammonia, high-oxygen

INTRODUCTION
Modified atmosphere packaging (MAP) with high-oxygen (70–80%) concentration is use
increasingly for fresh meat packaging. Elevation of oxygen level in MAP is in order to
preserve the bright red colour of fresh meat and increase shelf-life by inhibiting the microbial
growth (Okayama et al. 1995). Packaging of whole chicken and chicken portions in the
modified atmosphere of oxygen and carbon dioxide mixture are widely used in the poultry
processing plant in the Czech Republic (Hulánková et al. 2010). Although various
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compositions of oxygen (25-90%) and carbon dioxide (15-80%) could be used, but 80%
O2/20% CO2 is the most common combination use (McMillin 2008). In spite of O2 MAP is
not essential for chicken meat and could be lead to differences in taste and smell as in the case
of turkey meat (Floros and Matsos 2005), but it inhibited growth of anaerobic bacteria
(D’Aoust 1991). Change in specific sensorial properties resulted from decomposition
processes of meat. In a majority of cases, there are correlation between meat ammonia content
in one side and the sensoric changes, degree of microorganisms contamination, and their
biochemical activity in another side (Živkovič, 1986; Bilgili, 2001; Baeza, 2004).

MATERIAL AND METHODS

Samples

preparation and storage. Half carcass of fresh chicken including bone; muscle and skin were
obtained from organic production farm, one day after slaughtering. The total number of
obtained samples was 48 (half carcasses of chicken). Half of samples (24) were packaged
using modified atmosphere packaging (MAP) (80% O2/20% CO2) and another half of samples
(24) were aerobically packaged (AIR) using polyolefin film stretched over the tray. All the
samples were stored at a temperature of 2 ± 2°C for 14 days. Three samples from each type of
packaging were taken for detection of percentage of gases mixture in (MAP), pH of muscles
(breast and thigh) as well as ammonia. Experimental detection of mentioned parameters was
conducted on day 2 of storage and repeated one day 7, 10 and 14 of storage.
Measurement of gases. Measurement of O2 and CO2 concentrations of CO2 and O2 were
conducted by the incision of a probe inside the packaging atmosphere using a Check Point II
gas analyser (PBI Dansensor AS, Ringsted, Denmark). Two measurements for each sample
were performed.

pH

. The pH was measured by incision the electrode of pH meter (Five Go2; Mettler-Toledo,
Schwerzenbach, Switzerland) into the muscles of breast and thigh. The pH was measured in
duplicate.

Ammonia.

The concentration of ammonia was determined by the Conway method (microdiffusion
followed by titration with sulphuric acid after displacement of ammonia into boric acid with
potassium carbonate) (Helclová et al. 1990).

RESULTS AND DISCUSSION

The

amount of O2 in the modified atmosphere decreased significantly (P < 0.05) from 7 day of
storage, whereas the amount of CO2 in the high-oxygen modified atmosphere increased
significantly (P < 0.05) from the beginning (second day, 16.43%) to end (14 day, 21.59%)
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period of storage (Figure 1). Results of present study are consistent with the findings of
Tománková et al. (2012). According to Balamatsia et al. (2007), there are many factors
related to exhaustion of O2 and conversion to CO2 including to: rapid growth and metabolism
of bacteria, enzymatic activity of muscle and decarboxylation of biogenic amines.
Furthermore, increased amount of CO2 in the oxygen modified atmosphere inhibited growth
of aerobic spoilage bacteria (lower count of LAB and coliform bacteria).

Figure 1. Percentages of gases mixture in MAP

The pH values of breast and thigh in MAP remained without any significant differences (P >
0.05) during storage period, although it is suggested that pH value increased due to
degradation of carbon dioxide to HCO3– ions, thus causing slight acidification of meat
(Fraqueza and Barreto, 2009). pH value of breast in air atmosphere significantly (P < 0.05)
increased during storage period (7-10 day) then decreased during (10-14 day). Significant
differences (P < 0.05) have been observed among pH values of thigh that packaged in air
atmosphere during storage period (2-14 day) as it shows in Figure 2.
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Figure 2. pH value of breast and thigh of organic chicken (MAP and air atmosphere)

Significant differences (P < 0.05) has been found in pH values between thighs that packaged
in MAP and air atmosphere at 2, 10 and 14 day of storage, were it values in air atmosphere
packaging was higher than in MAP (table 1). The pH value of breast in air atmosphere
package (6.21) was higher (P < 0.05) than it value in air atmosphere packaging (6.02).

Table 1. pH value of breast and thigh that in MAP and air atmosphere packaging
day

breast

Stat.

thigh

Stat.

MAP

AIR

sign.

MAP

AIR

sign.

2nd

6.02±0.11

6.04±0.08A

NS

6.40±0.09a

6.49±0.09bA

*

7th

6.06±0.09

6.03±0.06A

NS

6.50±0.14

6.44±0.15AB

NS

10th

6.02±0.06a

6.21±0.22bB

**

6.47±0.14a

6.65±0.21bB

*

14th

6.05±0.09

6.10±0.17AB

NS

6.47±0.09a

6.58±0.13bAB

*

Stat. Sign.

NS

*

NS

*

Stat. sign. Statistical significance, values in the same row with different letters a, b are
significantly different between MAP and AIR, values in the same column with different
letters A,B,AB are significantly different among 2nd, 7th, 10th, 14th , *P < 0.05, **P < 0.01, NS
No significance
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The amount of ammonia content in the thighs of air packaging increased significantly (P <
0.05) after 7 day storage to the highest amount at 14 day storage in compared with other data
in this study, while it content in the breast of air packaging increased significantly after 10
day of storage. Production of ammonia increased due to deamination of amino acids during
process of spoilage (Singhal et al. 1997). According to Kozačinski et al. (2012), the ammonia
content increased proportionally with the duration of meat storage and positive correlation has
been found between ammonia content in chicken fillet and total bacteria count. In the case of
MAP, increased of ammonia content in the thighs of chickens has been observed during 10-14
day of storage (Figure. 3).

Figure 3. Ammonia amount in breast and thigh of organic chicken (MAP and air atmosphere)

The amount of ammonia in the breast and thigh of organic chicken which aerobically
packaged was significantly higher than MAP at 10 day and 14 day of storage (Table 2).

72

Table 2. Ammonia content in the breast and thigh in MAP and air atmosphere packaging
Breast (mg/100g)

Stat.

Thigh(mg/100g)

Stat.

day

MAP

AIR

sign.

MAP

AIR

sign.

2nd

19.60±3.26

20.06±2.79A

NS

18.21±4.67A

18.18±2.98A

NS

7th

20.04±2.19

20.30±2.74A

NS

18.02±0.73A

20.39±3.47A

NS

10th

20.02±2.12a

25.71±5.39bA

*

18.51±1.90aA

28.20±7.11bB

**

14th

22.59±2.90a

36.88±2.79bB

**

23.84±3.78aB

40.57±2.94bC

**

Stat. sign.

NS

*

*

*

Stat. sign. Statistical significance, values in the same row with different letters a, b are
significantly different between MAP and AIR, values in the same column with different
letters A,B,C are significantly different among 2nd, 7th, 10th, 14th, *P < 0.05, **P < 0.01, NS
No significance.

CONCLUSION

The

positive effect of MAP for increasing shelf-life of meat from organic chicken has been
observed, were the pH value not affected during storage period as well as ammonia amount in
breast. We suggest investigating more parameters that could be affected by high-oxygen
modified atmosphere such as TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances), antioxidant
status and microbial growth and study the correlation among them.
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OBSAH MASTNÝCH KYSELIN V KOZÍM A OVČÍM MLÉCE
V PRŮBĚHU LAKTACE
FATTY ACID CONTENT IN CAPRINE AND OVINE MILK
WITHIN LACTATION
Klára Bartáková – Jan Pospíšil – Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka FVHE VFU, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

ABSTRACT
The fatty acid content of caprine and ovine milk was determined by gas chromatography with
flame ionization detector. After milk fat centrifugation fatty acids were determined as
methylesters. The milk samples (total 90) were collected from goatish and sheepish farms in
the Czech Republic during season 2015. We found out statistically significant (p  0,05)
higher total fatty acid content in ovine milk (790 – 929 mg/g) than in caprine milk (707 – 753
mg/g) during all season. Fatty acid content in caprine milk didn´t change within lactation, but
fatty acid content in ovine milk increases in the first part of lactation and then in the second
part of lactation fatty acid content decreases to lower values than on lactation beginning. This
facts hold also for individual fatty acid groups – saturated, monounsaturated, polyunsaturated.
Keywords: caprine milk, ovine, fatty acid, SAFA, MUFA, PUFA, lactation
ÚVOD
Složení mléčného tuku z hlediska obsahu i zastoupení mastných kyselin ovlivňuje celá řada
faktorů. Mohou být rozděleny do dvou skupin, na faktory biologické (určované jedincem) a
faktory výživy. Nejvýznamnějšími faktory první skupiny jsou genetické vlivy, plemeno a
stadium laktace. Dále sem můžeme zařadit rovněž vliv věku zvířete (pořadí laktace) a jeho
zdravotní stav, zejména onemocnění mléčné žlázy. Z druhé skupiny faktorů je důležitá úroveň
výživy a složení krmné dávky (Samková et al., 2008).
Chov ovcí a koz, produkce mléka těchto zvířat a jeho zpracování především na sýry má v řadě
oblastí světa velmi dlouhou historii. Celosvětová produkce mléka těchto hospodářských zvířat
je značná a v posledních letech dochází k výraznému rozšiřování chovů i produkce mléka
nejen v rozvojových zemích, ale i v zemích s vyspělým zemědělstvím, kde byl chov ovcí a
koz na okraji zájmu. Důvodem zvýšeného zájmu především o kozí mléko a výrobky z něj jsou
publikované poznatky o jeho příznivých dietetických i léčebných účincích. Všeobecně je
uznáváno, že kozí mléko je snadněji stravitelné, vhodné pro alergiky, rekonvalescenty po
operacích zažívacího traktu, lidi s trávícími poruchami aj. a jako nový směr se ukazuje využití
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kozího mléka v geriatrické výživě a léčebné kosmetice. Na našem spotřebitelském trhu se
kozí mléko začíná v posledních letech uplatňovat především v oblasti zdravé výživy
(Adámková, 2010).
V této práci byl sledován obsah mastných kyselin v ovčím a kozím mléce v průběhu jedné
sezóny (laktace) a následně byly vyhodnoceny změny v obsahu MK v průběhu laktace.
MATERIÁL A METODY
Vzorky mléka
V rámci této práce bylo analyzováno celkem 45 vzorků ovčího mléka a 45 vzorků kozího
mléka, které byly odebírány v průběhu sezóny 2015 z 9 ovčích a 9 kozích farem v České
republice.
Stanovení mastných kyselin
Mastné kyseliny byly v mléčném tuku stanoveny na základě metody popsané v publikaci
autorů Feng et al. (2004). Vzorek mléka byl nejprve opakovaně centrifugován za účelem
získání mléčného tuku. Mastné kyseliny z mléčného tuku byly zmýdelněním pomocí
methanolického roztoku KOH a následnou reesterifikací převedeny na methylestery, které
byly vyextrahovány do hexanu. Získaný hexanový roztok vzorku byl podroben
chromatografické separaci pomocí plynového chromatografu HP 6890 (Agilent, USA) na
100 m dlouhé koloně HP-88 (Agilent, USA) s následnou detekcí plamenově ionizačním
detektorem (FID). Nosným plynem bylo helium, celková doba analýzy byla 35 min.
Identifikace a kvantifikace mastných kyselin byla provedena na základě srovnání se
standardem 37 mastných kyselin FAME Reference Standard (AccuStandard, USA). Konečné
množství mastných kyselin ve vzorcích mléka bylo vyjádřeno v jednotkách mg/g mléčného
tuku.
Statistické vyhodnocení
Obsah mastných kyselin v ovčím a kozím mléce byl vzájemně porovnán pomocí statistického
programu Unistat (Londýn, UK), a to párovým t-testem.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky jsou uvedeny v grafech 1 – 4. Graf 1 znázorňuje změnu celkového obsahu
stanovených mastných kyselin (MK) v kozím a ovčím mléce v průběhu laktace. V grafech 2 –
4 jsou stanovené mastné kyseliny rozděleny dle struktury na nasycené (SAFA),
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mononenasycené (MUFA) a polynenasycené (PUFA). Z grafů 1 – 4 je zřejmé, že obsah MK
po celou dobu laktace byl statisticky významně (p  0,05) vyšší v mléce ovčím než v mléce
kozím. Tato skutečnost odpovídá také pro všechny tři skupiny MK (SAFA, MUFA i PUFA),
přičemž u polynenasycených MK se jedná dokonce o statisticky vysoce významný (p  0,01)
rozdíl mezi ovčím a kozím mlékem.
Co se týče průběhu laktace, grafy 1 – 4 ukazují, že změna v obsahu MK u ovčího a kozího
mléka v průběhu laktace není stejná. Zatímco u kozího mléka se obsah MK v průběhu laktace
výrazně nemění, u ovčího mléka dochází v první části laktace k nárůstu obsahu MK a poté
v druhé části laktace dochází k poklesu množství MK, a to na nižší hodnotu než byla na
počátku laktace (s výjimkou mononenasycených MK, kde je hodnota na konci laktace téměř
shodná s množstvím MK na počátku laktace). Podobné výsledky týkající se nárůstu a
následného poklesu obsahu MK v ovčím mléce v průběhu sezóny jsou publikovány v práci
autorů De La Fuente et al. (2009).
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ZÁVĚR
V této práci byl zjištěn statisticky významně vyšší obsah mastných kyselin v mléce ovčím než
v mléce kozím během celé sezóny. Dále bylo zjištěno, že obsah MK v kozím mléce se
v průběhu laktace výrazně nemění, zatímco v mléce ovčím obsah MK vykazuje v první části
laktačního období nárůst a poté v druhé části laktace dochází k poklesu obsahu MK až na
hodnoty nižší, než byly na počátku laktace.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla financována z prostředků projektu NAZV KUS QJ1230044.

SOUHRN
Obsah mastných kyselin (MK) v kozím a ovčím mléce byl stanoven s využitím plynové
chromatografie s plamenově ionizační detekcí, kdy po odstředění mléčného tuku byly mastné
kyseliny stanoveny jako methylestery. Analyzované vzorky mléka (celkem 90) byly
odebírány z kozích a ovčích farem v České republice během sezóny 2015. Zjistili jsme
statisticky významně (p  0,05) vyšší celkový obsah mastných kyselin v mléce ovčím (790 –
929 mg/g) než v mléce kozím (707 – 753 mg/g) během celé sezóny. Dále bylo zjištěno, že
obsah MK v kozím mléce se v průběhu laktace výrazně nemění, zatímco v mléce ovčím obsah
MK vykazuje v první části laktačního období nárůst a poté v druhé části laktace dochází
k poklesu obsahu MK až na hodnoty nižší, než byly na počátku laktace. Uvedené skutečnosti
platí i pro jednotlivé skupiny mastných kyselin – nasycené, mononenasycené i
polynenasycené.
Klíčová slova: kozí mléko, ovčí, mastné kyseliny, SAFA, MUFA, PUFA, laktace
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POSOUZENÍ RIZIKA ENTEROTOXIGENNÍCH KMENŮ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS V KOZÍM KOLOSTRU V ČESKÉ REPUBLICE
RISK ASSESSMENT OF ENTEROTOXIGENIC STAPHYLOCOCCUS AUREUS
STRAINS IN GOAT COLOSTRUM IN THE CZECH REPUBLIC
Kateřina Bogdanovičová – Marta Dušková
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
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ABSTRACT
The aim of this study was to monitor S. aureus growth and toxin production in goat
colostrum. In total, 139 samples were collected and investigated in periods January- February
2015 in the Czech Republic. Toxin-producing Staphylococcus aureus can be present in goat
colostrum. Detection of S. aureus was carried out according to ISO 6888-1. Altogether, 79
(56.8%) positive samples were detected. A total of 79 S. aureus isolates were characterised
for genes of production of staphylococcal enterotoxins (SEs) SEA-SEE and SEH by multiplex
PCR. A total 24 (30.4%) enterotoxin positive S. aureus were obtained. In our study, the 13
(16.5 %) of these isolates were positive for genes encoding classical enterotoxins SEA-SEE,
which are the leading cause of foodborne diseases. No gene encoding SEs were identified in
55 (69.6%) samples.
Keywords: staphylococci, enterotoxins, foodborne diseases

INTRODUCTION
Modern food production chains are evolving into very complex systems that provide greater
opportunities for contamination and growth of pathogens (Nugen, et al., 2008). As a direct
consequence, preventing foodborne diseases (FBDs) becomes a difficult task. FBDs are
defined by the World Health Organization as “diseases of infectious or toxic nature caused by
or thought to be caused by the consumption of food or water”. More than 250 different FBDs
have been described and bacteria are the causative agents of two thirds of FBD outbreaks (Le
Loir, et al., 2003). Staphylococcus aureus is considered the third most important cause of
disease in the world among the reported FBDs. The growth of S. aureus in foods presents a
potential public health hazard because many strains of S. aureus produce enterotoxins which
are the causative agents of staphylococcal food poisoning (SFP) (Peles, et al., 2007). Public
health problems associated with consumption of unpasteurized cow milk and raw-milk
82

products have been well documented (Harrington, et al., 2002). There is no evidence that the
risk from unpasteurized goat or ewe milk is any lower (McIntyre, et al., 2002). Colostrum is
the secretion of the mammary glands of mammals, produced shortly before and after birth of a
baby (Gauthier, et al., 2006). Several studies occurred to track positive effects on human
health (Uruakpa, et al., 2002). Microbiological quality of raw colostrum varies considerably.
The microbial contamination occurs most frequently during milking and storage (Johnson, et
al., 2007). Houser, et al., (2008) states that the greatest detection of microorganisms is
observed in the presence of aerobic mesophilic microorganisms, but also pathogenic strains
can occur. Based on this fact there to monitor the incidence of S. aureus with a focus on
enterotoxigenic strains.

MATERIAL AND METHODS
A total of 139 goat colostrum samples from the Czech Republic were collected in periods
January-February in year 2015. All goat colostrum samples were collected into sterile
sampling bottles and transported to the laboratory for immediate examination. The samples of
goat colostrums were frozen.
Detection of S. aureus was carried out as follows: 20 ml of colostrum was diluted with 180 ml
of buffered peptone water (Oxoid, UK). After enrichment at 37 °C overnight samples were
cultivated on Baird - Parker agar (B-P, Oxoid, UK) supplemented with egg yolk-tellurite
emulsion. From each plate, both the typical and atypical colonies were examined by
plasmacoagulase test (DENKA SEIKEN Co., LTD., Japan) and confirmation of suspected
S. aureus strains was carried out by polymerase chain reaction (PCR) based on the detection
of the species specific fragment SA442 (Martineau, et al. 1998).
For the detection of the genes encoding enterotoxins SEA-SEE and SEH, multiplex PCR
according to Løvseth, et al., (2004) was performed. PCR products were analyzed by gel
electrophoresis in 1.5% agarose (Serva, Heidelberg, Germany), followed by staining with
ethidium bromide and visualization on a transilluminator.

RESULTS AND DISCUSSION
We recorded the high detection of Staphylococcus aureus. In this survey, S. aureus count was
below the maximum tolerable microbiological limit (5 log CFU/ml) according to criteria in
EC Regulation 2005/2073/EC (European Commission, 2005) in all the samples tested.
Altogether, 79 (56.8%) positive goat colostrum samples were detected. All 79 isolates were
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identified by PCR reaction as belonging to S. aureus. In earlier studies S. aureus has generally
been isolated from less than 3% of the goats (Menzies and Ramanoon, 2001). Staphylococcus
aureus is considered a major pathogen in dairy goats and is responsible for both clinical and
subclinical intramammary infections (Bergonier, et al., 2003). The prevalence of subclinical
mastitis in small ruminants is averages 5–30%, but the annual incidence of clinical mastitis is
generally lower than 5%. Staphylococcus spp. are the most prevalent pathogens responsible
for intramammary infection in small ruminants (Contreras, et al., 2007).
A total of 79 S. aureus isolates were obtained for further detection genes encoding
enterotoxins. In our study, the 13 (16.5%) of these isolates were positive for genes encoding
classical enterotoxins SEA-SEE, which are the leading cause of foodborne diseases. Scherrer
et al. (2004), analyzed 172 samples of goat and ewe milk in Switzerland, and found that
65.2% of 296 strains were positive for the presence of genes that encode enterotoxins. In our
study no ses were identified in 55 (69.6%) samples. One strain (1.3%) were positive for gene
sea. Staphylococcal enterotoxin A (SEA), either alone or along with other classical SEs (SEB,
SEC, SED, and SEE), is considered as the main cause of staphylococcal food poisoning
throughout the world (Dinges, et al., 2000). Intoxications by S. aureus are most frequently
identified as the cause of human outbreaks due to the consumption of raw milk or products
made there of (Claeys, et al., 2013; Yamashita, et al., 2003).
Out of 13 strains investigated 1.3% were proven positive for seb, combination sea and seh
(1.3%) and sec (12.7%). Similarly Cupáková, et al., (2006) who examined isolates of S.
aureus from goat milk samples, discovered that 69% of S. aureus were positive for the
produced gene coding for formation of sec staphylococcal enterotoxin type C. Morandi, et al.,
2007 said that is the predominant enterotoxins SEA and SED in the cow milk, but in the goat
and sheep milk it is primarily enterotoxin SEC. SEC was the predominant toxin type detected
in S. aureus isolated from mastitis milk (Orden, et al., 1992). In two other studies, SEC
producers were described as the most prevalent enterotoxin-producing S. aureus isolated from
goat milk (Foschino, et al., 2002) and goats skin of udder, teats and milk (Valle, et al., 1990).
Enterotoxigenic Staphylococcus aureus is still an important cause of foodborne intoxications
worldwide (Le Loir, et al., 2003). Although milk and milk products are frequently
contaminated with S. aureus (Zweifel, et al., 2006), dairy products are rarely involved in
staphylococcal food poisoning, because the critical cell density of 5 log CFU/ml− 1 is usually
not reached. However, SEs in dairy products such as raw milk or milk powder have been
correlated with food poisoning (Jørgensen, et al., 2005).
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CONCLUSION
We are confronted with the ongoing challenge to control foodborne diseases caused by
bacteria. Although we know a great deal about these bacteria, they are still causing significant
problems in the food industry. This study showed the presence of S. aureus in raw goat
colostrum. If the S. aureus was detected beyond the limit set by Regulation 2073/2005, it
would be colostrum dangerous for the consumer. S. aureus can be grow and produce toxin at
temperatures between 10 °C and 45 °C, therefore the most effective tool for the
microbiological safety of colostrum is heat treatment or other treatment (drying, freeze-drying
and so on).
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SOUHRN
Cílem této studie byla detekce baktérie Staphylococcus aureus se zaměřením na přítomnost
enterotoxigenních kmenů v kozím kolostru na území České republiky. V období od ledna do
února 2015 došlo k odběru celkem 139 vzorků kozího kolostra na území České republiky.
Detekce S. aureus byla provedena dle normy ISO 6888-1. Celkem bylo získáno 79 (56,8 %)
pozitivních vzorků. Z těchto vzorků bylo izolováno 79 izolátů S. aureus, které byly
charakterizovány na přítomnost genů pro tvorbu stafylokokových enterotoxinů (SEs) pomocí
multiplex PCR. Celkem bylo získáno 24 (30,4 %) enterotoxigenních kmenů S. aureus.
Celkem 13 kmenů (16,5 %) bylo pozitivních na přítomnost genů pro tvorbu klasických
enterotoxinů SEA-SEE, které jsou označovány za nejčastější příčinu onemocnění z potravin.
U 55 (69,6 %) kmenů nebyla potvrzena přítomnost genů ses.
Klíčová slova: stafylokoky, enterotoxiny, alimentární onemocnění
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ABSTRACT
This work is about monitoring di-n-butyl phthalate and di-2-ethylhexyl phthalate in plastic
containers used for packaging meat products. For each analysis package has been sampled
with print (1 dm2) and without printing (1 dm2) to determine whether printed packaging is the
greater presence of phthalates or not. Determination of phthalates conducted by high
performance liquid chromatography (HPLC) with a Zorbax Eclipse C8 and UV detectionat a
wave length of 224 nm. Serum concentrations of phthalates DBP ranged in values from
undetectable to 65.96 μg.dm-2 in samples with labels and values from undetectable to 31.67
μg.dm-2 in samples without printing. Representation of DEHP in the samples analyzed was
from undetectable values to 98.67 μg.dm-2 in samples with labels and values from
undetectable to 57.7 μg.dm-2 in samples without printing. This work demonstrates different
phthalates in printed and non-printed areas of packaging, when the printed area being in most
cases higher concentration probably due to addition of phthalates into printing inks.
ÚVOD
Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové (PAE) jsou skupinou organických chemických látek,
které se používají jako změkčovadla pro běžné průmyslové výrobky, pásky nebo lepidla.
Jedná

se

o

látky

zlepšující

mechanické

vlastnosti

plastických

hmot,

zejména

polyvinylchloridu – PVC (Johns et al., 2015). Vzhledem k tomu, že ftaláty nejsou v polymeru
chemicky vázané, mohou snadno migrovat z plastových obalů do potravin. Estery kyseliny
ftalové se mohou do organismu dostat prostřednictvím znečištěného ovzduší (ústy nebo kůží)
a zejména konzumací potravin. I přesto, že ftaláty vykazují nízkou akutní toxicitu, bylo
dokázáno, že při dlouhodobé expozici, a to i v případě nízkých dávek, mají závažné
embryotoxické, teratogenní, spermiotoxické, hepatotoxické, neurotoxické a karcinogenní
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účinky. K působení ftalátů jsou nejcitlivější vyvíjející se organismy. Mezi nejvýznamnější
ftaláty patří di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP) a dibutyl ftalát (DBP) (Du et al., 2016).
Potraviny mohou být kontaminovány buď primárně v průběhu prvovýroby, nebo sekundárně
v průběhu následného zpracování a veškeré manipulace s nimi. Hlavním zdrojem
kontaminace potravin jsou materiály, se kterými přichází potraviny do styku (Corea-Tellez et
al., 2008). I přes to, že je používání PAE při výrobě obalových materiálů určených pro
potraviny významně omezené, je důležité věnovat pozornost jejich obsahu v potiskových
barvách. Zjištěný obsah PAE v obalu nemusí ještě signalizovat, že je obal nevhodný na balení
potravin. U některých druhů obalů existují bariérové vrstvy, které migraci ftalátů snižují nebo
dokonce zastavují. K překročení povoleného limitu by však u obalů, které jsou používané
na balení potravin, nemělo docházet (Wagner a Oehlmann, 2009).
Materiály, které jsou v přímém styku s potravinou, musí splňovat požadavky dané Nařízením
komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk
s potravinami, které definuje migrační a specifický limit.
Migrační limit (ML) je maximální přípustné množství složek obalu, které se při vyluhovací
zkoušce uvolní do potraviny vztažené na jednotku plochy plastového obalu nebo jednotku
hmotnosti potraviny. Plasty a plastové výrobky nesmějí do potravin uvolňovat svoje složky v
množství větším než 60 mg.kg-1 potraviny. Limit celkové migrace na jednotku plochy byl
stanoven na 10 mg.dm-2 povrchu materiálu nebo výrobku.
Specifický migrační limit (SML) je nejvyšší povolené množství látky přecházející z obalu do
potraviny. SML do potravin je DEHP (1,5 mg.kg-1) a DBP (0,3 mg.kg-1). K překročení
povoleného limitu by u obalů, které jsou používané na balení potravin, nemělo docházet.
Cílem této práce byl monitoring esterů kyseliny ftalové v plastových obalech masných
výrobků a stanovení, zda potištěný obal představuje vyšší přítomnost ftalátů či nikoliv.
MATERIÁL A METODY
Obaly masných výrobků byly zajištěny ve spolupráci s firmou RAPS a analyzovány na
Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně. Z každého obalu (n=30)
byl odebrán vzorek s potiskem (1 dm2) a bez potisku (1 dm2), tudíž bylo analyzováno 60
vzorků. Všechny vzorky byly analyzovány duplicitně (120 analýz).
Vzorky byly louhovány ve směsi rozpouštědel n-hexan:dichlormethan (1:1) po dobu 72 hodin
a

následně

třikrát

extrahovány (60,

30,

30

minut).

Spojené

extrakční

podíly

byly přefiltrovány, odpařeny na rotační vakuové odparce a dosušeny dusíkem. Poté
byl extrakt převeden pomocí hexanu (5 ml) do vialek a odstředěn. Vrchní část extraktu
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(1,5 ml) byla odebrána a dosušena dusíkem. Vzorky se opět odstředily, odebrala se vrchní
vrstva extraktu (1,5 ml), dosušila se dusíkem a následně se vialky doplnily acetonitrilem na
objem 1 ml. Pokud byly extrakty zabarvené či zakalené, tak byly přečištěny kyselinou
sírovou. Ftaláty se stanovily metodou HPLC s UV detekcí při vlnové délce 224 nm, kolonou
ZorbaxEclipse C8. Nástřik vzorků na koloně byl v množství 10 µl. Výsledné koncentrace
byly vypočítané na základě kalibrační křivky v software AgilentChemstationfor LC
and LC/MS systems. Rozsah kalibrační křivky byl u DBP od 1,06 µg.ml-1 do 106,00 µg.ml-1
a u DEHP od 1,01 µg.ml-1 do 100,50 µg.ml-1. Korelační koeficient byl pro DBP 0,9999
a pro DEHP rovněž 0,9999. Limit detekce byl pro DBP 0,05 µg.ml-1 a pro DEHP 0,11 µg.ml1

. V konečné fázi byly výsledky statisticky zpracovány pomocí Studentova t-testu a následně

graficky zpracovány v programu Microsoft Excel 2010.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Zastoupení sledovaných ftalátů (DBP a DEHP) jsou vyjádřeny v µg.dm-2 původního vzorku
obalu a jsou uvedeny v Tab 1.
Tab 1. Koncentrace DBP a DEHP v analyzovaných obalech vyjádřená v µg.dm-2
DBP

vzorek
č.

DEHP

SP/BP

průměr

SD

rozptyl

průměr

SD

rozptyl

SP

29,62

3,34

11,19

45,70

6,95

48,35

BP

8,53

0,81

0,65

54,07

3,79

14,39

SP

ND

0

0

5,10

0,05

0

BP

20,05

4,14

17,15

22,02

5,47

29,90

SP

ND

0

0

36,95

1,50

2,26

BP

ND

0

0

2,83

0,96

0,93

SP

ND

0

0

76,04

7,02

49,35

4

BP

ND

0

0

60,28

6,96

48,50

5

SP

ND

0

0

27,30

3,01

9,08

1

2

3
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BP

ND

0

0

42,43

3,98

15,86

SP

ND

0

0

38,34

3,79

14,37

BP

3,51

1,63

2,67

4,81

0,70

0,49

SP

ND

0

0

98,67

4,98

24,79

BP

ND

0

0

24,03

1,87

3,50

SP

ND

0

0

39,24

3,42

11,67

BP

ND

0

0

47,91

3,71

13,79

SP

ND

0

0

1,40

0,66

0,44

BP

ND

0

0

57,70

5,07

25,70

SP

ND

0

0

31,62

2,71

7,36

BP

ND

0

0

47,19

3,06

9,34

SP

ND

0

0

1,54

0,65

0,42

BP

ND

0

0

55,50

6,76

45,75

SP

ND

0

0

85,79

1,59

2,53

BP

ND

0

0

ND

0

0

SP

ND

0

0

ND

0

0

BP

ND

0

0

ND

0

0

SP

ND

0

0

7,46

0,93

0,86

BP

ND

0

0

ND

0

0

SP

ND

0

0

4,41

0,63

0,40

15

BP

ND

0

0

2,51

0,51

0,26

16

SP

2,17

0,20

0,04

9,45

2,89

8,35

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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BP

1,29

0,57

0,33

7,09

3,81

14,55

SP

ND

0

0

1,19

1,33

1,76

BP

ND

0

0

ND

0

0

SP

0,80

0,49

0,24

5,33

2,23

4,97

BP

ND

0

0

ND

0

0

SP

ND

0

0

ND

0

0

BP

ND

0

0

2,95

1,41

1,98

SP

65,96

9,32

86,93

66,61

16,74

280,12

BP

31,67

2,83

7,99

32,89

2,95

8,73

SP

0,52

0,10

0,01

1,68

0,32

0,10

BP

1,11

0,22

0,05

2,16

0,61

0,37

SP

1,13

0,08

0,01

3,34

0,37

0,14

BP

0,15

0,04

0

1,21

0,69

0,48

SP

2,54

0,65

0,42

2,02

0,85

0,73

BP

1,21

0,10

0,01

0,31

0,26

0,07

SP

9,65

3,20

10,22

10,54

3,07

9,42

BP

4,21

0,89

0,79

1,24

0,58

0,34

SP

5,45

0,74

0,54

4,14

0,27

0,07

BP

1,25

0,54

0,29

1,54

0,38

0,15

SP

32,95

3,15

9,95

38,17

2,31

5,31

26

BP

11,75

2,19

4,81

12,54

0,82

0,67

27

SP

16,12

2,89

8,36

1,52

0,93

0,87

17

18

19

20

21

22

23

24

25

93

28

29

30

BP

7,25

0,25

0,06

0,74

0,42

0,18

SP

2,55

0,37

0,14

5,22

1,17

1,38

BP

1,35

0,28

0,08

1,21

0,01

0

SP

21,54

2,50

6,27

8,21

0,31

0,10

BP

1,32

1,05

1,10

2,14

1,67

2,78

SP

1,13

0,28

0,08

22,45

4,37

19,10

BP

1,02

0,16

0,03

16,54

1,78

3,18

Pozn.: ND – nedetekováno; SP – vzorek s potiskem; BP – vzorek bez potisku
Koncentrace sledovaných ftalátů se pohybovala u DBP od nedetekovatelných hodnot do
65,96 µg.dm-2 u vzorků s potiskem a od nedetekovatelných hodnot do 31,67 µg.dm-2u vzorků
bez potisku. Zastoupení DEHP v analyzovaných vzorcích byla od nedetekovatelných hodnot
do 98,67 µg.dm-2 u vzorků s potiskem a od nedetekovatelných hodnot do 57,7µg.dm-2u
vzorků bez potisku. Tato práce prokazuje rozdílný obsah ftalátů v potištěných a nepotištěných
částech obalů, kdy v potištěné části byla ve většině případů koncentrace vyšší pravděpodobně
v důsledku přídavku ftalátů do potiskových barev.V předchozích studiích jsme rovněž
prokázali proměnlivost obsahu ftalátů v potištěných a nepotištěných částech obalů. Bylo
analyzováno 17 vzorků obalů, kdy ve 13-ti vzorcích byl stanoven vyšší obsah DBP+DEHP
u obalů s potiskem a pouze ve 4 vzorcích byl stanoven nepatrně vyšší obsah ftalátů u obalů
bez potisku (Bogdanovičová et al., 2014).
I studie jiných autorů prokazují proměnlivost obsahu ftalátů v potištěných a nepotištěných
částech obalů.Xue et al. (2010) analyzoval 13 potištěných materiálů, které jsou ve styku
s potravinami. Pro srovnávací účely byly analyzovány 4 slepé vzorky, které potištěny nebyly.
Výsledky prokazovaly zvýšený obsah ftalátů v materiálech s potiskem, než bez potisku. Z
tohoto důvodu docházelo k testování 8 typů tiskových barev, které se používají pro potisk
obalů, aby bylo dokázáno, že jsou hlavním zdrojem kontaminace. Bylo potvrzeno, že
tiskařské barvy jsou hlavním zdrojem zkoumaných látek, které by mohly způsobit riziko v
rámci bezpečnosti potravin.
Shen (2005) stanovoval obsah ftalátů v plastových výrobcích u 25 druhů vzorků. Mezi tyto
vzorky patřily balicí tašky, fólie, obaly, boxy pro použití v mikrovlnné troubě, lžíce, šálky,
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talíře, které byly následně testovány. Pouze jeden z 25 vyšetřovaných vzorků neobsahoval
stopy ftalátů. Zbylých 24 vzorků obsahovalo nejméně tři nebo více PAE. Převládající ftalát ve
zkoumaných vzorcích byl DEHP.
Rovněž studie Fierens et al. (2012) prokazuje, že DEHP patří k nejvíce zastoupeným ftalátům
v obalech. Studie, která se zabývala kontaminací ftaláty na Belgickém trhu, analyzovala ve
400 vzorcích potravinářských obalů přítomnost osmi ftalátů a to dimethyl ftalát (DMP),
diethyl ftalát (DEP), diisobutyl ftalát (DIBP), di-n-butyl ftalát (DNBP), benzylbutyl ftalát
(BBP), bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), dicyklohexyl ftalát (DCHP) a di-n-oktyl ftalát
(DNOP). Vzorky byly rozděleny do jedenácti skupin. V téměř každé skupině byly nejvyšší
koncentrace DEHP, poté následoval DIBP, DNBP a BBP.
Monitoring obsahu ftalátů je nezbytný vzhledem k negativnímu působení na lidské
zdraví.Heudorf et al. (2007) uvádí, že akutní toxicita ftalátů je nízká, ale chronická toxicita
způsobená dlouhodobým příjmem nízkých koncentrací těchto látek ohrožuje lidské zdraví
po celém světě. Jednou z cest postupného snižování rizika ftalatů je prosazovat náhrady
toxických ftalatů jinými zdravotně nezávadnými látkami, jako jsou např. citráty a benzoáty, a
to zvláště při výrobě materiálů používaných v zemědělství, potravinářství a zdravotnictví.
ZÁVĚR
Zastoupeníftalátů v obalech masných výrobků je v souladu s limitem uvedeným v Nařízení
komise (EU) č. 10/2011, které definuje, že plasty a plastové výrobky nesmí do potravin
uvolňovat svoje složky v množství větším než 60 mg.kg-1 potraviny nebo potravinového
simulantu. Limit celkové migrace na jednotku plochy je stanoven na 10 mg.dm-2 povrchu
materiálu nebo výrobku. Tento limit však zahrnuje i jiné ftaláty a mnoho jiných látek, které
jsou schopny uvolnit se z materiálu a migrovat tak do potraviny. Námi zjištěná nejvyšší
koncentrace DBP+DEHP byla132,58µg.dm-2u vzorku s potiskem a 64,56 µg.dm-2u vzorku
bez potisku. Je možné konstatovat, že zjištěné koncentrace DBP+DEHP ve sledovaných
obalech nepředstavují pro spotřebitele závažné zdravotní riziko.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně projekt IP 32/2015 s názvem „Sledování ftalátů v obalech a jejich případná
migrace do masných výrobků.“
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SOUHRN
Byl proveden monitoring di-n-butyl ftalátu (DBP) a di-2-ethylhexyl ftalátu (DEHP) v
plastových obalech používaných na balení masných výrobků. Z každého analyzovaného obalu
byl odebrán vzorek s potiskem (1 dm2) a bez potisku (1 dm2), s cílem zjistit, zda potištěný
obal představuje vyšší přítomnost ftalátů, či nikoliv. Stanovení ftalátů probíhalo pomocí
vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s kolonou ZorbaxEclipse C8 a UV detekcí
při vlnové délce 224 nm. Koncentrace sledovaných ftalátů se pohybovala u DBP od
nedetekovatelných hodnot do 65,96 µg.dm-2 u vzorků s potiskem a od nedetekovatelných
hodnot do 31,67 µg.dm-2u vzorků bez potisku. Zastoupení DEHP v analyzovaných vzorcích
byla od nedetekovatelných hodnot do 98,67 µg.dm-2 u vzorků s potiskem a od
nedetekovatelných hodnot do 57,7µg.dm-2u vzorků bez potisku. Tato práce prokazuje
rozdílný obsah ftalátů v potištěných a nepotištěných částech obalů, kdy v potištěné části byla
ve většině

případů

koncentrace

vyšší

pravděpodobně

v důsledku

přídavku

ftalátů

do potiskových barev.
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ABSTRACT
The aim of this study was the determination of biogenic amines and polyamines in Slovak
sheep cheese from slovak market. Amines were extracted from the food matrix with
trichloroacetic acid solution and analysed as their dansyl derivates by UHPLC method. It was
performed on the C18 reverse phase in gradient mode with UV (254 nm) and fluorescence
(ex/em = 330/500 nm) detection. For the evaluation of analytes the external standard
method was used. The most common food amines, tryptamine, 2-phenylethylamine,
cadaverine, putrescine, tyramine, histamine, spermidine and spermine were investigated. The
highest concentrations were found for tyramine (61.2 ± 4.13 mg.kg-1), histamine (20.5 ± 0.20
mg.kg-1) and cadaverine (17.3 ± 0.96 mg.kg-1). Concentration levels of other amines and
polyamines were low, often near to the detection limit (0.01 mg.kg-1).
Keywords: bryndza, sheep, cheese, UHPLC, cadaverine, putrescine, tyramine, histamine,
biogenic amine, polyamine
ÚVOD
Ovčí mléko a zejména výrobky z něj jsou v mnoha zemích tradiční a nezbytnou součástí
národního dědictví s významným ekonomickým přínosem. Zájem o nebovinní mléka a sýry
z nich, především ovčí a kozí, v posledních letech neustále stoupá (Hernandez-Ledesma et al.,
2011). Mezi nejznámější ovčí sýry patří bryndza. Bryndza je typický měkký roztíratelný
mléčný výrobek. Je vyráběn z čerstvého fermentovaného ovčího sýra, připraveného
ze syrového ovčího mléka nebo směsi (1:1) fermentovaného ovčího a kravského sýra
z pasterovaného mléka. Vyznačuje se typickou texturou, charakteristickou vůní, chutí a
vysokým obsahem nutričně významných složek, vysoce kvalitních proteinů, minerálů a
vitaminů (Shapira, 2014).
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Údaje o chemickém složení a zastoupení významných složek bryndzy, na rozdíl od ovčího
mléka, nejsou časté. Data o obsahu biogenních aminů v bryndze uvádí Buňková et al. (2013).
Přítomnost biogenních aminů v mléčných výrobcích je důsledkem činnosti bakterií mléčného
kvašení ve startovacích kulturách při fermentačních procesech nebo činnosti kontaminující
mikroflóry, kdy za ukazatele poškození potraviny je považován histamin. V sýrech z ovčího
mléka se nachází vyšší obsah biogenních aminů než v sýrech z kravského a kozího mléka
(Buňková et al., 2013).
V naší práci jsme se zabývali stanovením významných endogenních kontaminujících látek,
biogenních aminů, ve vzorcích slovenské bryndzy.
MATERIÁL A METODY
Vzorky bryndzy (n = 22) a výrobku (n = 3), který je určen na vaření a pečení tam, kde se
bryndza používá, byly získány z tržní sítě Slovenské republiky. Z ovčího mléka bylo
vyrobeno 7 vzorků, ostatní byly vyrobeny z mléka ovčího a kravského. Vzorky byly
testovány v době určené pro jejich spotřebu. Biogenní aminy byly ze vzorků extrahovány
10% kyselinou trichloroctovou. Po derivatizaci extraktu pomocí dansylchloridu byl vzorek
přečištěn

extrakcí

do petroletheru.

Stanovení

biogenních

aminů

bylo

provedeno

na kapalinovém chromatografu Acquity (Waters, USA) s fluorescenčním detektorem
Acquity UPLC® BEH C18, 100 x 2,1 mm, zrnitostí 1,7 µm (Waters, Irsko), gradientová eluce
při průtoku mobilní fáze 0,4 ml.min-1

bilní fáze A

obsahovala acetonitril/0,02 mol.l-1 kyselinu octovou v poměru 10/90 (v/v) a mobilní fáze B
methanol/acetonitril/0,02 mol.l-1 kyselinu octovou v poměru 10/45/45 (v/v/v). Vyhodnocení
bylo prováděno metodou vnějšího standardu za použití programu Empower 2 (Waters, USA).
U všech vzorků byla prováděna minimálně dvě paralelní stanovení.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Nalezené koncentrace biogenních aminů jsou uvedeny v tabulce č. 1, chromatografické
záznamy standardů a vzorku bryndzy na obr. č. 1 a 2.
Ve všech testovaných vzorcích byly biogenní aminy přítomny. Nejvíce zastoupen byl
tyramin, koncentrace polyaminů byly velmi nízké, většinou na úrovni detekčních limitů.
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Tabulka č. 1 Obsah biogenních aminů a polyaminů (mg.kg-1) v bryndze
Průměr

s

median

min

max

tryptamin

4,27

4,20

2,31

0,08

11,70

2-fenylethylamin

1,38

1,22

0,31

0,01

7,50

putrescin

3,54

4,07

1,65

0,09

14,35

kadaverin

3,58

5,58

0,91

0,01

17,30

histamin

4,13

5,70

1,32

0,41

20,46

tyramin

17,15

18,85

12,88

0,06

61,15

BIOGENNÍ AMINY

POLYAMINY
spermidin

0,05

0,04

0,05

0,01

0,17

spermin

0,05

0,05

0,01

0,01

0,14

Pozn. s je odchylka od průměrné hodnoty

HEP - 7.910

2000.00

1800.00

1600.00

1400.00

SPD - 8.769

CAD - 7.258

TYR - 8.445

SPM - 9.189

5.678

3.831

200.00

5.035

400.00

8.241

TRY - 5.972

600.00

HIS - 7.607
7.732

2.848

800.00

PUT - 7.002

1000.00

2-PE - 6.525
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1200.00

0.00
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
Minutes

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

Obrázek č. 1: Chromatogram standardu biogenních aminů. Kolona Acquity UPLC® BEH
C18, 100 x 2,1 mm, 1,7 µm, detekce FLD při λex/λem = 330/500 nm. Lineární gradient,
průtok 0,4 ml.min-1, teplota kolony 35 °C a nástřik 5 µl. Mobilní fáze A: acetonitril/0,02
mol.l-1 kyselina octová (10/90), mobilní fáze B methanol/acetonitril/0,02 mol.l-1 kyselina
octová (10/45/45).
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Obrázek č. 2: Chromatogram biogenních aminů ve vzorcích bryndzy. Podmínky stanovení
jsou shodné s obr. č. 1.
Ve všech testovaných vzorcích byly biogenní aminy přítomny. Nejvíce zastoupen byl
tyramin, koncentrace polyaminů byly velmi nízké, většinou na úrovni detekčních limitů
Nalezené hodnoty jsou srovnatelné nebo nižší než hodnoty uvedené pro bryndzu ve studii
Buňková et al. (2013).
ZÁVĚR
Ve vzorcích slovenské bryndzy z tržní sítě byl stanoven obsah šesti biogenních aminů
(histamin, tyramin, fenylethylamin, tryptamin, putrescin, kadaverin) a dvou polyaminů
(spermidin a spermin) Analýza byla provedena metodou ultraúčinné kapalinové
chromatografie UHPLC na reverzní fázi s fluorescenční a UV detekcí po kyselé extrakci,
převedení na dansylderiváty a přečištění extraktu.
Koncentrace sledovaných analytů byly relativně nízké. Nejvyšší hodnota byla naměřená
pro tyramin u jednoho výrobku 61,15 ± 4,13 mg.kg-1, nejvyšší hodnota histaminu byla 20,46
± 0,20 mg.kg-1. Součet průměrných hodnot všech sledovaných biogenních aminů byl 31,60
mg.kg-1, suma hodnot mediánů 19,40 mg.kg-1.
Jako potraviny jednoznačně zdravotně nebezpečné a vedoucí k intoxikacím jsou označovány
ty, které obsahují 100 mg.kg-1 tryptaminu, 100 mg.kg-1 histaminu, 100 – 800 mg.kg-1
tryptaminu a 30 mg.kg-1 fenylethylaminu. Pro sýry se obecně přijímá jako maximální hodnota
suma histaminu, tyraminu, putrescinu a kadaverinu 900 mg.kg-1 (Standartová 2009).
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Z hlediska obsahu biogenních aminů nepředstavovaly výrobky slovenské bryndzy z tržní sítě
pro spotřebitele zdravotní riziko.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za finanční podpory projektu NAZV KUS QJ1230044 a KEGA č. 005UVLF4/2015.

SOUHRN
Cílem práce bylo stanovení biogenních aminů a polyaminů v bryndze (n = 25), která
pocházela z tržní sítě Sovenské republiky. Aminy byly extrahovány z potravinové matrice
kyselinou trichloroctovou a stanoveny jako dansylderiváty metodou UHPLC na reverzí fázi
C18 s gradientovou elucí s UV (254 nm) a fluorescenční detekcí (ex/em = 330/500 nm).
Vzorky byly analyzovány v lhůtě uváděné pro jejich spotřebu, u každého vzorku byla
provedena minimálně dvě paralelní stanovení. Biogenní aminy byly nalezeny v relativně
nízkých koncentracích ve všech vzorcích. Nejvyšší hodnota byla naměřená pro tyramin
u jednoho výrobku 61,15 ± 4,13 mg.kg-1, nejvyšší hodnota histaminu byla 20,46 ± 0,20
mg.kg-1. Součet průměrných hodnot koncentrací sledovaných biogenních aminů byl 31,6
mg.kg-1, suma hodnot mediánů 19,4 mg.kg-1. Z hlediska obsahu biogenních aminů
nepředstavovaly výrobky slovenské bryndzy z tržní sítě pro spotřebitele zdravotní riziko.
Klíčová slova: bryndza, ovce, sýr, UHPLC, kadaverin, putrescin, tyramin, histamin, biogenní
aminy, polyaminy
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MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRY PAŠTIK V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ
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ABSTRACT
In this experiment the major groups of microorganisms in heat-treated meat products,
specifically pates, were determined during shelf life and after its expiration. Two types of
packaging (glass and plastic) and grind (coarse and fine) of pates were tested. Plate count
method was used for determination of aerobic plate count, enterococci, coliforms, yeast and
molds and termoresistant anaerobic bacteria count. The results shows that the total microbial
load of pate was at a relatively low level. Aerobic plate count after production and during
storage ranged about 102 CFU/g. Coliforms and enterococci were not detected after
production. With a longer storage time their numbers increased, but did not exceed
103 CFU/g. Thermoresistant anaerobic microorganisms were about 101 CFU/g. Yeasts were
not detected after produciton, but with longer storage time their numbers increased.
Keywords: pates, heat-treated meat products, microorganisms
ÚVOD
Maso a masné výrobky mohou představovat vhodné prostředí pro růst saprofytických
mikroorganismů a mikrobiálních patogenů. Maso a masné výrobky měli na hromadných
nákazách z potravin v Evropě v roce 2012 podíl až 20 % (EFSA, 2014). Kontrola
mikrobiologické jakosti (i v průběhu skladování) má tedy zásadní význam a to zejména
u tepelně opracovaných masných výrobků, které jsou konzumovány bez další tepelné úpravy
(DELGADO-PANDO et al., 2012).
Mezi nejčastější formy kažení tepelně opracovaných masných výrobků patří povrchové
osliznutí, kysnutí nebo změny barvy. Tyto charakteristické změny se projevují při počtu
bakterií kolem 107 na 1 cm2 nebo gram masa či masného výrobku, ale mírné známky kažení
lze zpozorovat už mnohem dříve, mezi 105 a 106 bakterií (FEINER, 2006). Složení
saprofytické mikroflóry je ovlivněno především teplotou skladování a atmosférou, ve které
jsou masné výrobky zabaleny (BLACKBURN, 2006; KAMENÍK et al., 2014). Nejčastěji se
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jedná o bakterie Brochothrix thermosphacta, Weissella viridescens, Lactobacillus sp.
a Enterococcus sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Moraxella sp., Psychrobacter sp.,
Aeromonas sp., Shewanella sp. a Clostridium sp. (FERNANDES, 2009).
Proti nežádoucím mikroorganismům v masné výrobě lze bojovat následujícími bariérami:
nízkou počáteční mikrobiální kontaminací masa a dalších surovin, skladováním masa
a masných výrobků při nebo pod 4 °C, vakuovým balením a balením do modifikované
atmosféry, hodnotou aw, snížením redoxního potenciálu, konzervačními látkami, správným
tepelným

opracováním,

správnou

hygienou

a

přídavkem

konkurenční

mikroflóry

(DIKEMAN, DEVINE, 2014; FEINER, 2006).
MATERIÁL A METODY
Předmětem mikrobiologické analýzy byly jemné a hrubé paštiky balené ve skle a v plastovém
střevě vždy po dvou výrobních šaržích. U každé šarže byly provedeny tři mikrobiologické
analýzy. Analýzy první šarže byly provedeny po 10, 24 a 33 dnech od výroby. Analýzy druhé
šarže byly provedeny po 5, 18 a 25 dnech od výroby. Paštiky ve skle měly trvanlivost
3 měsíce, datum použitelnosti u nich tedy ještě nevypršelo. Paštiky v obalovém střevě však
mají trvanlivost 21 dní, druhá a třetí analýza u první šarže a třetí analýza u druhé šarže byla
tedy provedena krátce po vypršení doby použitelnosti.
U vzorků paštik byly plotnovou metodou, po zhomogenizování a přípravě desetinného ředění,
stanovovány následující skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů na Plate
Count Agar při 30 °C po dobu 72 hodin, koliformní bakterie na Violet Red Bile Lactose Agar při
37 °C za 24 hodin, kvasinky a plísně na Chloramphenicol Glucose Yeast Agar při 25 °C
za 120 hodin, termorezistentní anaerobní bakterie (po předchozím záhřevu na 85 °C po dobu
10 minut) na Plate Count Agar při 30 °C za 48 hodin a enterokoky na COMPASS
Enterococcus Agar při 44 °C, za 24 hod. Živná média pocházela od Biokar Diagnostics
(Francie). Po ukončení kultivace byly spočítány typické kolonie mikroorganismů a výsledky
byly vyjádřeny jako KTJ na gram.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Ve vzorcích paštik byly sledovány významné skupiny mikroorganismů mající souvislost
především s kažením potravin. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.
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Tabulka 1 – Průměrné počty mikroorganismů v paštikách v KTJ/g
Šarže

Den pozorování

1

2
Vysvětlivky:

CPM…celkový

CPM

ENT

KOLI

TMRAN KVaPL

10 6,2.102

ND

ND

11

ND

24 9,0.102

1,9.102

1,8.102

11

1

33 6,3.102

2,3.102

1,6.103

39

1,8.102

5 2,1.102

ND

ND

1

ND

18 4,8.102

ND

1

5

1

25 2,6.102

ND

15

ND

ND

počet

mikroorganismů,

TMRAN…termorezistentní

anaerobní

mikroorganismy, ENT…enterokoky, KOLI…koliformní bakterie, KVaPL…kvasinky a plísně,
ND…nedetekováno.

Obrázek 1 - Vývoj CPM v čase u šarže 1
Přehled o tom, jak je daná potravina kontaminována mikroorganismy, poskytuje především
celkový počet mikroorganismů (CPM). Hodnoty CPM byly u obou šarží relativně nízké
(obrázek 1), nepřekračovaly 2,1.103 KTJ/g. Výsledky počátečních analýz po výrobě paštik,
kde se CPM pohybovaly v rozmezí řádově 101 až 102 KTJ/g, jsou srovnatelné s výsledky
rozboru paštik s přídavkem rybího masa, kde byly 7. den po výrobě a 14. den po výrobě CPM
řádově 102 KTJ/g (MRÁZ et al., 2013), obdobné výsledky u nízkotučných paštik uvádějí
DELGADO-PANDO et al. (2012). Podobné hodnoty CPM byly zjištěny i u jiných tepelně
opracovaných masných výrobků, jak vyplývá ze studie PARK et al. (2014) provedené
u párků.
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Přípustné hodnoty CPM pro paštiky či jiné tepelně opracované masné výrobky NAŘÍZENÍ
EP A RADY (ES) č. 2073/2005 ani jiná současná platná legislativa neuvádí. ČSN 56 9609,
která ale není právně závazná, udává v potravinách určených k přímé spotřebě (s výjimkou
potravin, kde jsou takové mikroorganismy součástí kulturní mikroflóry) jako nejvyšší mezní
hodnotu 108 aerobních mezofilních mikroorganismů na gram potraviny. Při této hodnotě je už
ale možné pozorovat typické projevy kažení. Neplatná VYHLÁŠKA č. 132/2004 o
mikrobiologických kritériích pro potraviny uvádí u tepelně opracovaných nekrájených
masných výrobků přípustnou hodnotu CPM 105 KTJ/g, stejně jako Mikrobiologické
doporučení pro masné výrobky vydané britským FOOD AND ENVIRONMENTAL
HYGIENE DEPARTMENT (2001). Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii
doporučuje pro vařené masné výrobky do 104 KTJ/g CPM pro kusové zboží a do 106 KTJ/g u
krájených výrobků (DGHM, 2011).
Ve studii paštik analyzovaných ve Velké Británii mělo přibližně 23 % vzorků neuspokojivou
mikrobiologickou kvalitu z důvodu vysokého CPM (≥107 KTJ/g), nebo vysokého počtu
Enterobacteriaceae (≥104 KTJ/g), E. coli (≥102 KTJ/g) nebo Listeria spp. Žádné paštiky
nebyly nepřijatelné mikrobiologické kvality (ELSON et al., 2004).
Významnou skupinou bakterií jsou enterokoky, které se řadí mezi termotolerantní
nesporulující bakterie. U první šarže nebyly 10 dní po výrobě při ředění od 10-1 do 10-2
detekovány, ale 24 a 33 dní po výrobě došlo ke zvýšení jejich počtu až o 2 řády. Některé
enterokoky mohly přežít tepelné opracování a následně se mohly pomnožit. U druhé šarže
nebyly enterokoky při ředění od 10-1 do 10-2 detekovány ani 25 dní po výrobě. Stejně jako u
CPM v současné době neexistuje žádný legislativní limit týkající se tepelně opracovaných
masných výrobků ohledně počtu enterokoků.
Koliformní bakterie nebyly u šarže 1 při první analýze u žádného ze vzorků detekovány. Při
druhé analýze byly koliformní bakterie detekovány u hrubé paštiky balené v plastu. Ve třetí
analýze se počty koliformních bakterií zvýšily u všech vzorků až o 3 řády. Počty koliformních
bakterií šarže 2 se v čase u vzorků zvýšily pouze o 1 řád. Nejvyšší naměřená hodnota byla
4,2.103 KTJ/g u jemné paštiky v plastovém obalu, tato hodnota však byla naměřena 12 dní po
vypršení data použitelnosti. Před vypršením data použitelnosti u paštik balených v plastovém
obalu (21 dní) nebyly koliformní bakterie detekovány u žádného ze vzorků.
Počet termorezistentních anaerobních bakterií byl u všech tří analýz nízký. Nejvyšší počet
termorezistentních anaerobních bakterií byl 86 KTJ/g, byl však zjištěn 12. den po vypršení
data použitelnosti u paštiky v plastovém obalu. Takto nízké počty termorezistentních
anaerobních mikroorganismů, svědčí o nízké počáteční mikrobiální kontaminaci surovin.
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Počty kvasinek a plísní nejsou platnou legislativou omezené, ale jejich výskyt může způsobit
vady výrobků. Právně nezávazná ČSN 56 9609 udává 107/g jako nejvyšší mezní hodnotu
u potravin určených k přímé spotřebě. Takto vysoké počty by se již negativně projevily na
senzorických vlastnostech. Nejvyšší počet kvasinek byl detekován u hrubé paštiky v plastu
(6,1.102 KTJ/g), tato hodnota však byla zjištěna po uplynutí doby použitelnosti. Kvasinky se
v paštikách po výrobě nevyskytovaly vůbec, nebo pouze v malých množstvích, což se shoduje
s výsledky analýzy paštik, které provedli NIELSEN et al. (2009).
ZÁVĚR
Z výsledků vyplývá, že všechny vzorky paštik splňují požadavky právně nezávazné ČSN
56 9609, neplatné vyhlášky č. 132/2004 Sb. a britských a německých kritérií na CPM.
Nejvyšší zjištěná hodnota byla 2,1.103 KTJ/g, přičemž tato hodnota byla naměřena u paštik
v plastovém obalu až po vypršení doby expirace. Enterokoky, koliformní bakterie a kvasinky
nebyly po výrobě při ředění 10-1 a 10-2 detekovány. S prodlužující se dobou skladování jejich
počty vzrůstaly. Počty termorezistentních anaerobních mikroorganismů se pohybovaly řádově
v desítkách KTJ/g. Mikrobiální kontaminace byla celkově na poměrně nízké úrovni.
Z výsledků analýz lze tedy usuzovat, že firma vyrábějící paštiky má zavedena odpovídající
opatření a dodržuje platné předpisy a nařízení vedoucí k produkci bezpečných a zdravotně
nezávadných výrobků.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky, a to za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních
programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

SOUHRN
Experiment byl zaměřen na mikrobiologickou jakost tepelně opracovaných masných výrobků,
konkrétně paštik, v závislosti na době skladování. Standardními metodami byly stanovovány
celkový počet mikroorganismů, počet koliformních bakterií, enterokoků, termorezistentních
anaerobních bakterií a kvasinek a plísní. Výsledky ukázaly, že celková mikrobiální zátěž
paštik se pohybovala na relativně nízké úrovni. CPM se po výrobě i v průběhu skladování
pohyboval řádově kolem 102 KTJ/g. Koliformní bakterie a enterokoky nebyly po výrobě při
ředění 10-1 a 10-2 detekovány. S delší dobou skladování se jejich počty navyšovaly,
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nepřesáhly však 103 KTJ/g. Termorezistentní anaerobní mikroorganismy byly řádově
101 KTJ/g. Kvasinky po výrobě nebyly detekovány, s delší dobou skladování počty narůstaly.
Klíčová slova: paštiky, mikroorganismy
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OXIDATIVE STABILITY OF WASABI (WASABIA JAPONICA)
PASTE DURING STORAGE PERIODS
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ABSTRACT
The aim of the study was firstly to establish thiobarbituric acid assay (TBA) values in wasabi
paste named samples, and secondly to observe correlations between TBA values, pH and
storage periods among examined samples. Two types of wasabi named products were
monitored:

wasabi tubes (TW) and powder wasabi bags (PW) and they were stored under

two temperature regimes (+ 4 ºC, + 25 ºC). TBA values in wasabi pastes cannot be considered
negligible. During experiment correlations between storage periods and pH of samples were
observed, where the biggest was found between TBA values of TW samples stored at + 25 ºC
and pH values (86.2 %); and storage periods (85.7 %). The study emphasized the possibility
of finding high TBA values in food condiments such as wasabi paste which has been started
to be included more often in everyday diet.
Keywords: thiobarbituric acid assay, pH, temperature regimes

INTRODUCTION
Grated wasabi represents a traditional food condiment in Japanese diet. In Japan it is usually
prepared freshly before meal, but since wasabi has been started to be popular in western
countries too, products such as wasabi paste and wasabi powder has begun to be interesting
for industries due to growing demands for these kinds of products (Sultana et al., 2009).
Wasabi is an expensive commodity due to complicated cultivation which requires a lot of
work expenditure (Eugster et al., 2011). Therefore, on the markets are present wasabi named
tubes and powders which contain very little or are totally absent of Wasabia japonica. Wasabi
is also used as supplement in low concentrations to other sauces, such as soy sauce (Seo and
Chung, 2012).
Wasabi pastes could contain not a negligible amount of fat, which means that lipid oxidation
is well expected to occur in these kinds of products during their shelf life. One of the main
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causes for food short life is lipid oxidation which occurs more often among fats containing
polyunsaturated

fatty

hydroperoxides, but

acids.
out

Primary

oxidation

produces

odorless

and

tasteless

of hydroperoxides malondialdehyde (MDA) is

formed.

Malondialdehyde (MDA) is with free radicals and cholesterol oxidation products considered
as one of the most hazardous product of lipid oxidation (Estevez et al., 2005; Papastergiadis et
al., 2014). Meaning that for human’s health is of special concern information about potential
high oxidative foods which can lead to their smaller presence in human’s diet (Palinus et al.,
2013). There is a large list of food commodity where MDA was found present: fish meat, fish
oil, rancid salmon oil, rancid nuts, rancid flour, orange juice essence, vegetable oils, fats,
fresh frozen green beans, rye bread, milk, milk fat, and in differently processed meats (United
States National Library of Medicine, 1997).
The aim of the study was to estimate and monitored fluctuations of TBA values in different
wasabi named products (wasabi tube, wasabi powder) during storage at + 4 ºC and + 25 ºC,
and to observe correlations between TBA values, pH and storage periods.

MATERIAL AND METHODS
The study was carried out by using wasabi tubes (TW) and powder wasabi bags (PW). The
wasabi tubes were composed of, according to its labeling, following ingredients: sweeteners:
E420 and maltodextrin; water; horseradish 21.7 %; soybean oil; salt; Wasabia japonica 5 %;
mustard; modified starch; mustard oil; acidity regulator: E330; thickener: E415; colours:
E133; turmeric. It was also marked that wasabi tubes should be stored in a cool dry place and
after opening should be consumed within 4 weeks. Nutritional information values per 100 g
were: energy 1072 kJ; fat 9.2 g (out of which saturated fatty acids 1.85 g); carbohydrate 39.2
g (out of which sugar 8.18 g); protein 3.84 g; salt 5.4 g. The country origin of wasabi tubes
was China. Wasabi powder was mixed with water in 1:2 (wasabi:water) ratio, and its origin
was South Korea. According to its labeling wasabi powder consisted of horseradish powder
(81 %), mustard powder, citric acid, potato starch, coloring (tartrazine, brilliant blue).
Nutritional information values per 100 g of wasabi powder (mixed with water) were: energy
539.67 kJ; fat 1.6 g (out of which saturated 0.14 g); carbohydrate 23.1 g (out of which sugar
9.8 g); protein 5.54 g; salt 0.05 g. Water pH, according to the Czech Republic Decree
252/2004 dated 22 April 2004, should be between 6.5 – 9.5. Both wasabi tubes and powder
were stored during 25 days under two different conditions (at + 25 ºC and at + 4 ºC in
refrigerator).
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During storage time (25 days) 8 times were monitored following analysis: pH and TBA
(thiobarbituric acid assay in mg/10 g). The pH values were measured using the inoLab pH
730 digital pH-metre (WTW GmbH, Germany). Distillation method was used for the
determination of thiobarbituric acid assay (TBA) and oxidation products were quantified as
malondialdehyde equivalents (MDA).
Statistical significance (p<0.05) was estimated by t-test and ANOVA analysis of variance,
with post hoc Tukey test for finding differences between independent variances. Correlations
between storage period, pH and TBA values were conducted by Pearson’s correlation
analysis. SPSS 20 statistical software (IBM Corporation, Armonk, USA) was used.

RESULTS AND DISCUSSION
Results of wasabi samples (tube and powder) stored at + 4 ºC and + 25 ºC are shown in
Figures 1. and 2. Differences between pH values of TW and PW samples are very noticeable.
TW stored both at + 4 ºC and + 25 ºC had lower pH (p<0.05), during the whole time of
experiment, in comparison to PW samples. Higher pH of PW samples can be explained by pH
of used water for mixing with wasabi powder which was 8.12 ± 0.03.
Variability and significant differences (p<0.05) were found also within same samples of TW
during storage monitoring periods (1st, 4th, 8th, 11th, 15th, 18th, 22nd, 25th) same as within PW
samples. Both types of wasabi pastes stored at + 4 ºC and + 25 ºC had significantly (p<0.05)
lower pH at the end of experiment (25 days) in comparison with the starting day. In the study
of Seo and Chung (2012) significant variation of pH among soy sauce samples, with added
wasabi juice, was not observed during cold storage (Seo and Chung, 2012). Significant
decrease of pH occurred after 11 days of storage. Samples of TW and PW stored at ± 4 ºC
after 4 and 8 days of storage had significantly (p<0.05) higher pH in comparison with the
same samples stored at + 25 ºC.
Correlations between pH and storage periods were found to be very significant (p<0.01) and
were as following: TW + 4 ºC 74.4 %; TW + 25 ºC 59.6 %; PW + 4 ºC 78.5 %; PW + 25 ºC
84.9 %. These correlations are meaning that storage periods accounted for > 59 % of
variations of pH value.
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Parameters values a, b, c / A, B, C are indicators for statistical significance at p<0.05 during storage periods
*t-test p<0.05, between two storage temperatures
**t-test p<0.01

Figure 1. pH of wasabi tube paste samples (TW) during 25 days of storage

Parameters values a, b, c / A, B, C are indicators for statistical significance at p<0.05 during storage periods
*t-test p<0.05, between two storage temperatures
**t-test p<0.01

Figure 2. pH of wasabi powder paste samples (PW) during 25 days of storage
Higher fluctuations in TBA values were noticed in samples stored at + 25 ºC in both product
types (PW, TW). The highest values of TBA were following: TW (+ 25 ºC) 0.330 ± 0.01
mg/10 g (25th day); TW (+ 4 ºC) 0.304 ± 0.01 mg/10 g (11th day); PW (+ 25 ºC) 0.120 mg/10
g (4th day); PW (+ 4 ºC) 0.105 ± 0.01 mg/10 g (1st day). Significant differences (p<0.05) were
found between TBA values during storage in all monitored types of samples, while
differences were also significant between samples stored at + 4 ºC and + 25 ºC. Correlations
between storage periods and TBA were only not significant during monitoring of TW stored
at + 4 ºC. Among other monitored samples significant correlations were found as following:
TW + 25 ºC 86.2 %; PW + 25 ºC 44.6 %; PW + 4 ºC 68.5 %. These correlations mean that
storage periods accounted for > 44 % of variations of TBA values.
PW compared to TW had remarkably lower fat content which influenced concentrations of
malondialdehyde (MDA) in TW samples. MDA is one of the lipid oxidation products.
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Therefore, food commodities with higher fat content reasonably contain bigger amounts of
oxidation products (Estevez et al., 2005). Though, bigger MDA concentrations are more
linked to higher percentage of unsaturated fatty acids (Kerrihard et al., 2015). Higher
percentage of unsaturated fatty acids were declared to be in PW, but calculated on so low fat
content (unsaturated fatty acids: 1.02 g) in PW their concentrations influenced insignificantly
lipid oxidation, while they could affect it in TW samples (unsaturated fatty acids: 7.35 g/100
g) where their concentrations were 7 times bigger.
Addition of wasabi (Wasabia japonica) oil prolonged shelf life of mayonnaise and tartare
sauces but in our samples concentrations of Wasabia japonica in TW samples were only 5 %,
while in PW was not present at all (Sultana et al., 2009).
Compared to 390 food samples analyzed by Papastergiadis et al. (2014), our samples of
wasabi greatly exceeded measured concentrations, where dry nuts had the biggest MDA
content (8090 μg/kg). Nevertheless, MDA contents in differently processed (boiled, deep
fried, roasted, frozen) meat samples (beef, turkey, chicken, pork, goat, snail, catfish) were
higher than in examined wasabi paste samples (Paulinus et al., 2013). The study of Paulinus et
al. (2013) showed that food processing and freezing lead to the accumulation of MDA. MDA
is considered as the most abundant cytotoxin in food, produced by lipid peroxidation. MDA is
also marked as compound with potential mutagenic effects due to its reactivity with proteins
and DNA (Nollet and Toldra, 2011; Papastergiadis et al., 2014). Therefore, the reasons for
different TBA concentrations can be looked also in amino acids composition in TW and PW
samples, though they are not examined in this stage of research, due to reactivity of secondary
lipid oxidation products such as ketoaldehydes and hydrohyalkenals (MDA, 4-hydroxy-2nonenal, 4-hydroxy-2-hexenal) with amino acids (Uchida, 2003). On the other side, if it is
considered that accepted MDA exposure level is 30 μg (kg body weight/day) than can be
calculated that MDA content in 10 g wasabi paste potion is far below it for average adult
person (Papastergiadis et al., 2014).
Rancid foods are more susceptible to contain higher MDA concentrations (United States
National Library of Medicine, 1997). Significant correlations (p<0.05) between pH values and
TBA contents were found among samples of TW + 25 ºC (85.7 %), PW + 25 ºC (39.9 %),
PW + 4 ºC (50.9 %). pH values accounted for > 39 % of variations of TBA values.
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Parameters values a, b, c / A, B, C are indicators for statistical significance at p<0.05 during storage periods
**t-test p<0.01, between two storage temperatures

Figure 3. TBA values of wasabi tube paste samples (TW) during 25 days of storage

Parameters values a, b, c / A, B, C are indicators for statistical significance at p<0.05 during storage periods
**t-test p<0.01, between two storage temperatures

Figure 4. TBA values of wasabi powder paste samples (TW) during 25 days of storage

On the labeling of TW samples was indicated that it contains mustard oil which contains more
that 15 % of linoleic (C18:2n6) acid (Sengupta et al., 2015), which is a good substrate for
MDA formation (Papastergiadis et al., 2014). The main ingredient of both wasabi examined
types is horseradish powder. Horseradish root and consequently horseradish powder showed
also high level of lipid peroxidation, where MDA content can be around 1.78 mg/g (Yang et
al., 2015).

CONCLUSION
The study showed differences in pH values between TW and PW samples, same as
differences in oxidative stability. Fat content influenced noticeably the formation of
secondary lipid oxidation products, where TW samples during 25 days of storage had
constantly higher TBA values than PW samples. Storage temperatures influenced MDA
formation, for TW samples storage at + 4 ºC can be suggested, while results for PW samples
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were not indicating better storage temperature regime. Found correlations between samples
acidity and storage periods are emphasizing the importance of additional research concerning
wasabi pastes shelf life, while high MDA concentrations are highlighting the necessity of
controlling these kinds of products whose popularity and demand have been in constant grow.
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ABSTRACT
The aim of this study is to analyse the influence of the used of different wheat malt varieties
(Rosso, Skorpion and Konini) on quality parameters of beer production. They were made of
three types of pilsner malts by top-fermentation. The studied characteristics were alcohol
content, original gravity wort, real and apparent extract. Although was evaluated the color of
the beer and subject to a sensory analysis. The highest alcohol content was found in the beer
produced with the variety Konini (2.91%), which also corresponds with the highest value of
original gravity wort (12.66%). Also, was evaluated as the lightest beer that was brewer with
Skorpion wheat malt (L* = 85.53), while the darkest beer was obtained with the variety
Konini (L* = 79.16). Additionally, a sensory analysis was made. The results have shown that
the best beer was made from Rosso malt which have the most acceptable fullness, foaming,
zest and color, characteristics related with the aspects perceive by the consumer in relation
with the product.
Keywords: wheat beer, pilsner malt, sensory analysis, coloured wheat
ÚVOD
U pšenice seté (Triticum aestivum) existují genotypy, které nemají běžné zbarvení obilek.
Jedná se především o zbarvení purpurové, modré a žluté. Odlišné zbarvení je dáno pigmenty
ze skupiny anthokyanů u purpurové a modré pšenice a karotenoidů u žluté pšenice. Tato
barviva se vyskytují v různých částech obilky – perikarpu, testě, aleuronové vrstvě a
endospermu (Trojan et al., 2010). V perikarpu se nachází purpurový pigment, zatímco modré
zbarvení je lokalizováno v aleuronové vrstvě (Zeven, 1991). Anthokyany vyvolávají
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vzhledem ke své antioxidační stále větší zájem u vědeckých pracovníků potravinářství a
šlechtitelů rostlin (Jaafar et al., 2013). Vyznačují se zejména antikarcinogenními a
antimutagenními vlastnostmi (Bustots et al., 2012). Pro své specifické složení mohou být
barevné pšenice využity do různých druhů potravinářských výrobků zejména proto, že
nabízejí nejen smyslové ale také nutriční výhody ve srovnání s výrobky z běžně používané
pšenice (Berghofer et al., 2005). Svrchně kvašená pšeničná piva jsou tradičně produkována ve
Velké Británii, v Belgii, z části ve Franci a Německu (Kosař et al., 2000). V Čechách a na
Moravě se dřív pšeničná svrchní piva vařila, ale od poloviny 19. století převládala výroba
spodně kvašených piv, Až teprve nyní se pšeničné pivo vaří ve větším měřítku (Basařová et
al., 2010). Svrchně kvašená piva mají jiný senzorický charakter, který se českému
konzumentovi jeví jako nezvyklý (Kosař et al., 2000). K výrobě pšeničného piva se používá
jak pšeničný slad, tak i nesladovaná pšenice. Jejich vzájemný podíl ovlivňuje chuť, barvu a
čirost piva (Hasík, 2013).
MATERIÁL A METODY
K pokusu byla vybrána purpurová pšenice odrůda Rosso ročník 2014, Konini ročník 2014 a
modrá pšenice odrůda Skorpion ročník 2014. Z uvedených odrůd pšenice byl vyroben slad
plzeňského typu (hvozděný při teplotě 80 °C). Postup výroby sladu je uveden níže. Dále byl
použit světlý ječný slad odrůdy Malz ze sladovny Rajhrad. Pro výrobu piva byl zvolen chmel
odrůdy Premiant a Žatecký poloraný červeňák. Chmel se přidával postupně během
chmelovaru. Na začátku chmelovaru byla použita odrůda Premiant a dále v půlce a před
koncem varu odrůda Žatecký poloraný červeňák. Fermentace probíhala za pomocí kvasinek
svrchního kvašení Saccharomyces cerevisiae typ Safbrew S-33.
Postup výroby sladu byl následující:
o Máčení dvoudenní se třemi namáčkami
o Klíčení šestidenní s pravidelným převrstvováním zrna
o Hvozdění dvoudenní se třemi teplotními režimy a dotahovací teplotou 80 °C
Po hvozdění byl slad zbaven klíčků na odkličkovacím zařízení a před samotnou výrobou piva
pošrotován na šrotovníku Romill MS 100.
Pivo bylo vyrobeno z pšeničného a ječného sladu v poměru 30:70. Každá z variant byla třikrát
opakována.
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Postup výroby piva
Rmutování probíhalo v teplotním režimu uvedeným v následující tabulce č. 1. Následoval
chmelovar po dobu 90 minut.
Tab. č. 1 Teplotní a časové režimy rmutování
Pšeničný slad „plzeňského“ typu
Teplota

Doba setrvání teploty

45 °C

15 min

55 °C

15 min

62 °C

30 min

72 °C

45 min

83 °C

10 min

Hlavní kvašení probíhalo 4 dny při teplotě 20 oC a dokvašování 3 týdny při 12 oC. U vzorků
piva byla hodnocena instrumentálně barva, bylo provedeno senzorické hodnocení a analýza
na piva na analyzátoru.
Hodnocení barvy pomocí spektrofotometru Konica Minolta CM
K hodnocení barvy piva byl použit stolní spektrofotometr Konica Minolta CM – 3500d s
geometrií d/8°, který měří vlnovou délku odráženého světla. Přístroj je připojený na počítač,
ve kterém je nainstalován softwarový program CMs-100w Spectramagic NX, ve kterém lze
nastavit různé režimy ke zpracování a exportu dat, např. zvolit žádané veličiny (L*a*b*,
L*C*h, Hunter Lab). Hodnoty L* (lightness) představují rozmezí od 0 (černá) do 100 (bílá).
Barevné souřadnice a* a b* nabývají kladných nebo záporných hodnot podle umístění v
trojrozměrném systému. Hodnota a* udává podíl mezi červenou a zelenou, hodnota b* udává
podíl od žluté po modrou. Na základě odchylky delta E lze následně popsat právě znatelný
rozdíl mezi dvěma měřeními. U analyzovaných vzorků piva se stanovovala na
spektrofotometru Konica Minolta CM3500d hodnota L*, a* a b* v kyvetě o šířce 10mm.
Senzorické hodnocení vzorků piv
Senzorické hodnocení proběhlo na Ústavu technologie potravin ve speciální senzorické
laboratoři. Analýza proběhla ve dvou opakováních a zúčastnilo se jí pokaždé deset
hodnotitelů.
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Analýza vzorků piv pomocí FermentoFlash analyzátoru
Jedná analyzátor, který stanovuje nejdůležitější parametry piva termickou analýzou a
matematickým výpočtem. Vzorek piva je nasán hadičkou do měřící kyvety. Termickou
analýzou je určen obsah alkoholu, extraktu a hustoty. Matematickým výpočtem je určena
hodnota zdánlivého extraktu, stupňovitosti a osmotického tlaku. U každého vzorku se stanovil
obsah alkoholu v objemových %, extrakt skutečný a zdánlivý v % a původní stupňovitost
mladiny v %.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Z grafu č. 1 je patrné, že se vliv jednotlivých druhů pšeničných sladů na chemickém složení
piva výrazně projevil. Můžeme to pozorovat jak u obsahu alkoholu, tak i skutečného extraktu
a původní stupňovitosti mladiny. Z grafu je patrná provázanost mezi obsahem alkoholu,
skutečným extraktem i původní stupňovitosti mladiny, což koresponduje s tím, že dosažitelný
stupeň prokvašení byl u všech vzorků při rozdílné extraktivnosti zrna zhruba stejný. Obsah
alkoholu ovlivňuje zejména přeměna zkvasitelných cukrů na alkohol a oxid uhličitý za účasti
řady enzymů a koenzymů (Kosař et al., 2000). Nejvyšší množství alkoholu bylo zjištěno u
piva vyrobeného ze sladu pšenice odrůda Konini 2,91 %, naopak průkazně nejnižší (P<0,05)
obsah byl vypozorován u sladu z pšenice Skorpion 2,49 %. Tato pšenice byla i dle hodnot
skutečného extraktu a původní stupňovitosti mladiny nejméně extraktivní, což lze přisoudit
nízkému obsahu škrobu a pravděpodobně také horší luštitelnosti zrna. Naopak nejvyšší
původní stupňovitost mladiny byla zjištěna u sladu Konini (12,66 %), což koresponduje i
s nejvyšším obsahem alkoholu.
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Graf č. 1 Obsah alkoholu, skutečného, zdánlivého extraktu a původní stupňovitosti mladiny
v pivu
Přitom extraktivnost sladu je nejen důležitým ekonomickým kritériem, ale i předpokladem
pozitivního vlivu na kvalitu finálního výrobku. Ovlivňuje nejen výsledky kvašení, ale i
chemické složení piva a jeho organoleptické vlastnosti (Basařová et al., 2010). Extraktivnost
je dána především aktivitou proteolytických a amylolytických enzymů (Líšková et al., 2011).
Zde mohou být mezi odrůdami pšenice výraznější rozdíly, rozhodující je proto enzymatická
činnost ječného sladu, který tvořil 70 % vystírky. S ohledem na nižší obsah alkoholu u
vyrobených piv a vyšší hodnoty skutečného extraktu můžeme konstatovat, že zesladované
zrno pšenice poměrně výrazně snižovalo prokvasitelnost.

Graf č. 2 Senzorické parametry jednotlivých vzorků piv
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Jednou z rozhodujících vlastností piva, která vedle cenových a dalších obchodních hledisek a
trvanlivosti určuje úspěšnost na trhu, je jeho organoleptický charakter. Vztah mezi
vlastnostmi piva a jeho organoleptickým charakterem není jednoduchý a je modifikován
určitými vlastnostmi lidských jedinců. Z toho lze odvodit, že k serióznímu senzorickému
posouzení piva musí být respektovány určité zásady (Cuřín a Čejka, 1992). V našem případě
(graf č. 2) bylo nejlépe hodnoceným pivem pivo vyrobené z pšenice odrůda Rosso, které
vykazovalo nejlepší plnost, pěnivost, říz a barvu. O něco hůře pak byla vyhodnocena piva ze
sladu odrůdy Skorpion. Zde byla zaznamenána nejvyšší přítomnost cizí vůně zejména
kvasničné až octové a nižší říz piva. Jako nejhorší bylo vyhodnoceno pivo vyrobené za
použití pšenice odrůda Konini, kde byla zjištěna nejvyšší hodnota cizí chuti (kyselá,
kvasničná, ovocná). I přes uvedené rozdíly nebyly stanoveny statisticky průkazný odlišnosti
(P>0,05) v senzorickém hodnocení piva.

Graf č. 3 Vyhodnocení barvy u jednotlivých typů sladu
Řada barevných látek vzniká v průběhu rmutování, chmelovaru a chlazení mladiny. Intenzita
barevného odstínu se může měnit i vlivem oxidačních změn řady sloučenin extraktu
(cukernatých látek, polyfenolů apod.) (Basařová et al., 1992). Přesto, že byla piva vyráběná ve
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stejném teplotním režimu za použití sladů, hvozděných při jednotné teplotě 80 °C, byly
zaznamenány mezi vzorky barevné odlišnosti (graf č. 3). Statisticky průkazně nejsvětlejším
pivem bylo pivo vyrobené z pšenice odrůda Skorpion (L* = 85,53). Naopak nejtmavější
vzorek byl vyroben z odrůdy Konini (L* = 79,16). U vzorků byla zjištěna převaha žlutého
zabarvení, které bylo nejintenzivnější u odrůdy Rosso (b* = 42,04). Intenzita červené barvy
byla průkazně nejvyšší (P<0,05) u piva ze sladu pšenice odrůdy Rosso (a* = 2,72).
ZÁVĚR
V rámci experimentu byl vyroben plzeňský slad ze tří odrůd pšenice. Slad byl použit pro
výrobu piva. U jednotlivých vzorků piv pak byly stanoveny a porovnány jakostní parametry.
Nejvyšší obsah alkoholu byl zjištěn u piva vyrobeného ze sladu odrůdy Konini, která
vykazovala také nejvyšší původní stupňovitost mladiny. Poměrně vyrovnané hodnoty
skutečného i zdánlivého extraktu rovněž mírně převyšovala odrůda Konini, naopak Skorpion
dopadl nejhůře. Při senzorickém hodnocení bylo nejlépe hodnoceným pivem pivo vyrobené
ze sladu Rosso, které vykazovalo nejlepší plnost, pěnivost, říz a nejpřijatelnější barvu.
Nejsvětlejším pivem byl určen vzorek z modré pšenice Skorpion, naopak nejnižší světlost
byla stanovena u piva ze sladu z odrůdy Konini.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za podpory IGA AF MENDELU TP 4/2015.
SOUHRN
Práce se zabývá vlivem použitého sladu z rozdílných odrůd pšenice s purpurovým a modrým
perikarpem (Rosso, Skorpion a Konini) na jakostní parametry vyrobeného piva. Byly
vyrobeny tři slady plzeňského typu, ze kterých bylo uvařeno svrchně kvašené pivo. U
jednotlivých vzorků byl analyzován obsah alkoholu, původní stupňovitost mladiny, skutečný
a zdánlivý extrakt. Následně byla vyhodnocena barva piva a provedena senzorická analýza.
Nejvyšší obsah alkoholu byl zjištěn u piva vyrobeného z odrůdy Konini (2,91 %), což
odpovídá i zjištěné nejvyšší hodnotě původní stupňovitosti mladiny (12,66 %). Jako
nejsvětlejší bylo vyhodnocené pivo vyrobené ze sladu z pšenice Skorpion (L* = 85,53),
naopak nejtmavší z odrůdy Konini (L* = 79,16). Při senzorickém hodnocení bylo nejlépe
vyhodnoceno pivo ze sladu Rosso, které vykazovalo nejpřijatelnější plnost, pěnivost, říz a
barvu z hlediska konzumenta.
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VLIV UŽITKOVÉHO TYPU KRAV NA KVALITATIVNÍ PARAMETRY
JATEČNÉHO TĚLA A HOVĚZÍHO MASA
THE INFLUENCE OF COWS COMMERCIAL TYPE ON THE CARCASS AND
BEEF QUALITY
Eliška Dračková – Jan Šubrt – Radek Filipčík
Ústav chovu a šlechtění zvířat,
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effect of cows commercial type on the quality
of beef carcass and beef meat (dry matter, content of protein, content of fat, content of ash).
The values in CIELab system were also monitored. Totally 61 cows were included in
the experiment (32 purebreed Czech Fleckvieh (C), 11 crossbreed C with Charolais (Ch) and
18 purebreed Holstein cattle (H)). The selected parameters were evaluated according to
the breed of cows. The results show that the carcass quality was the best in Czech Fleckvieh
purebreed or in crossbreed Czech Fleckvieh with Charolaise. Nutrition parameters of beef
were significantly different (p < 0.05) only for content of intramuscular fat between C and H
groups. There was detected statistical significance (p < 0.01) in the colour of beef meat
between crossbreed C × Ch and others cows groups. The palest scales were in beef meat from
crossbreed C × Ch.
Keywords: beef, carcass, cows, system CIELab
ÚVOD
Chov skotu představuje neodmyslitelnou součást českého zemědělství. Dominantní postavení
skotu spočívá v tom, že je hlavním světovým producentem mléka a ani produkce hovězího
masa není zanedbatelná. Významný podíl na domácím trhu zaujímá český strakatý skot, který
je chován nejen v zušlechtěné formě, ale je také řadou chovatelů využíván k užitkovému
křížení se specializovanými masnými plemeny, s cílem více zefektivnit výkrm jatečných
zvířat a produkci hovězího masa. V roce 2015 dosáhla výroba hovězího a telecího masa
zvýšení o 4,2 %. Zvýšily se porážky jalovic, krav a býků. Masnou užitkovostí krav mléčného
typu se zabývala řada autorů např. MINCHIN et al. (2010), MINCHIN et al. (2009), LEE
et al. (2009) a WEBER et al. (2013). OBUZ et al. (2014) sledovali vliv doby zrání na kvalitu
masa holštýnských krav. BUNMEE et al. (2014) publikovali u krav, které byly kříženky
plemene Holštýnského skotu a Bos indicus, poražených ve věku 7 let bez přídavku CaCl2
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hodnotu světlosti L* 36,5, podíl červeného spektra a* 15,1 a podíl žlutého spektra b* 14,2.
GALLI et al. (2008) nezjistili průkazné rozdíly v parametrech barvy masa u krav plemene
Hereford, které byly poráženy ve věkovém rozpětí od 3 do 12 let. K podobným závěrům
dospěli i XIONG et al. (2007), kdy porážkový věk (od 2 do 12 let) neměl signifikantní vliv
na barvu masa krav (kříženky plemen Angus a Simmental).
Cílem práce bylo zhodnotit vliv užitkového typu krav na kvalitativní parametry jatečného těla
a hovězího masa v domácích chovatelských podmínkách.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu bylo vybráno 61 krav (32 ks čistokrevných krav plemene Českého strakatého
skotu (C), 11 ks kříženek C s plemenem Charolais (Ch) a 18 krav Holštýnského skotu (H)).
Analýza byla provedena u vzorků svalu Musculus longissimus lumborum et thoracis 48 hodin
post mortem, které byly odebrány v místě půlícího řezu na úrovni 9. – 10. hrudního obratle.
V hovězím mase byly stanoveny vybrané nutriční kvalitativní ukazatele (obsah sušiny, obsah
popelovin, obsah bílkovin Kjeldahlovou metodou a obsah intramuskulárního tuku podle
Soxhleta – ČSN 57 0185, 1963 - rozhodčí metody). V mase byly také sledovány následující
ukazatele barvy: obsah svalových pigmentů metodou dle Hornseye (1956), remise Spekolem
11 s násadcem (Carl Weiss Jena, Německo) při vlnové délce 522 nm, dále byly sledovány
parametry v barevném systému CIELab, kde sledujeme světlost (L*), podíl červeného (a*) a
žlutého (b*) spektra stanovené spektrofotometrem Konica Minolta CM - 2600d (Konica
Minolta, Japonsko). Pro zabezpečení standardních podmínek při měření byla nastavena měřící
štěrbina 8 mm, zdroj osvětlení denní světlo – D65, 10° standardní úhel pozorovatele a režim
SCI. Doplňujícím ukazatelem byla hodnota pH48 zjištěná pH–metrem 340 s vpichovou
elektrodou. Sledované ukazatele byly vyhodnocovány v závislosti na plemenné příslušnosti
krav.
Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu STATISTICA 10.0. s využitím
jednofaktorové ANOVY s pevným efektem plemenné příslušnosti (PLi). Statistická
průkaznost rozdílů byla stanovena za použití HSD testu. Tvar rovnice výpočtu:
Yij = μ + PLi + eij
kde:

Yij – výsledná korigovaná hodnota
µ – průměrná hodnota závisle proměnné
PLi – plemenná příslušnost krav (Český strakatý skot, Charolais, Holštýnský skot)
eij – reziduum.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Popis ukazatelů jatečné hodnoty kategorie krav udává tab. 1. Krávy byly poraženy
v hmotnostním rozpětí od 561 kg (H) do 630 kg (C × Ch). Mezi porážkovou hmotností krav
kombinovaného typu (C) – 595 kg a mléčného typu (H) – 561 kg byl rozdíl jen 34 kg. Krávy
Českého strakatého skotu byly poraženy ve věku 2378 dnů, tj. o 27 dnů nižším než u kříženek
C × Ch (2405 dnů) a o 265 dnů vyšším, v porovnání se skupinou Holštýnských krav
(2113 dnů). Hmotnost jatečně upraveného těla (JUT) krav Českého strakatého skotu byla
327 kg. U diference hmotnosti JUT mezi skupinou krav Holštýnského skotu (308 kg) a
skupinou C × Ch (346 kg) byl prokázán průkazný rozdíl (p < 0,05). JURIE et al. (2007)
uvádějí u holštýnských krav poražených ve věku 6 – 7 let hmotnost JUT 356 kg. Z hlediska
hodnocení zmasilosti a protučnění jatečně upraveného těla nebyly zjištěny průkazné rozdíly
(p > 0,05) mezi skupinami. Všechny skupiny krav byly klasifikovány za zmasilost od 4,47
do 4,72 bodů (třída „O“) a za protučnění od 2,55 do 3,06 bodů (třída „3“).
Tab. 1: Věk zvířat v době porážky a jatečné ukazatele masa podle užitkového typu krav
C

C × Ch

H

Průměr

n = 32

n = 11

n = 18

n = 61

2378

2405

2113

2305

SE

964,34

1259,54

643,61

937,03

Hmotnost

LSM

327

346 a

308 b

325

JUT (kg) /*

SE

57,09

86,92

63,59

65,24

SEUROP

LSM

4,47

4,55

4,72

4,56

Zmasilost

SE

0,62

0,69

0,83

0,70

3,06

2,55

2,78

2,89

0,80

0,83

0,88

0,86

Ukazatel
Věk

v době LSM

porážky
(dny)

(body) /**
SEUROP

LSM

Protučnění

SE

(body) /***

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami krav: a, b = p < 0,05
*JUT = jatečně upravené tělo, **Zmasilost: S = 1 až P = 6 bodů, ***Protučnění: 1 = 1 až 5
= 5 bodů
C – Český strakatý skot; Ch – Charolais; H – Holštýnský skot
Vybrané nutriční ukazatele kvality masa krav jsou uvedeny v tabulce 2. Průměrný obsah
sušiny byl 27,60 ± 2,87 %. Nejvyšší hodnotu sušiny (28,47 ± 2,83 %) obsahovalo maso
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Holštýnských krav a nejnižší obsah sušiny jsme zjistili u krav Českého strakatého skotu
(27,09 ± 2,62 %). SALÁKOVÁ et al. (2011) uvádějí obsah sušiny u krav z malochovu
26,67 % a z velkochovu 27,52 %. Obsah popelovin v našem pokusu byl u všech skupin krav
1,08 ± 0,64 %. Obsah bílkovin se pohyboval v rozsahu od 20,83 ± 0,64 % (H)
do 21,00 ± 0,91% (C × Ch). U krav nebyly zjištěny průkazné diference mezi skupinami
v obsahu sušiny, popele a bílkovin. U obsahu intramuskulárního tuku (IMT) byl prokázán
významný rozdíl (p < 0,05) mezi krávami kombinovaného typu (C), kde zastoupení IMT bylo
4,33 ± 2,90 % a typu mléčného (H), zastoupení IMT bylo 5,59 ± 3,12 %. Obsah
vnitrosvalového tuku ve svalovině krav C × Ch byl 4,77 ± 4,59 %. SALÁKOVÁ et al. (2011)
zjistili dále u krav z malochovu obsah IMT 3,29 % a 4,16 % u krav z velkochovu. MOJTO
et al. (2008) uvádějí u krav starších 4 roky průměrný obsah bílkovin 20,57 % a obsah IMT
4,50 %.
Tab. 2: Ukazatele výživné hodnoty masa podle užitkového typu krav
C

C × Ch

H

Průměr

n = 32

n = 11

n = 18

n = 61

LSM

27,09

27,68

28,47

27,60

SE

2,62

3,53

2,83

2,87

LSM

1,08

1,08

1,08

1,08

SE

0,06

0,06

0,06

0,06

LSM

20,88

21,00

20,83

20,89

SE

1,00

0,91

0,90

0,94

Intramuskulární LSM

4,33 a

4,77

5,59 b

4,78

tuk (%)

2,90

4,59

3,12

3,31

Ukazatel

Sušina (%)

Popeloviny (%)
Bílkoviny (%)

SE

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami krav: a, b = p < 0,05
C – Český strakatý skot; Ch – Charolais; H – Holštýnský skot
U kategorie krav jsme neprokázali vliv užitkového typu na hodnotu pH48 (tabulka 3).
Průměrná hodnota pH48 byla 5,52 ± 0,14. Obsah svalových pigmentů se pohyboval v rozsahu
od 4,37 mg.g-1 do 4,91 mg.g-1, kdy menší obsah pigmentu ve svalovině a tudíž světlejší maso
měly krávy s podílem masného plemene Ch, ale průkazné rozdíly nebyly prokázány.
Z výsledků remise vyplývá, že signifikantně (p < 0,05) světlejší maso krav, bylo v porovnání
se skupinou krav Holštýnského skotu (3,29 ± 1,10 %) ve skupině C × Ch (4,56 ± 1,05 %).
U krav kombinovaného typu (C) byla zjištěna hodnota remise 4,39 %, jen o 0,18 % vyšší
hodnotu remise 4,57 % u krav Českého strakatého skotu naměřili DRAČKOVÁ et al. (2010).
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U světlosti masa L* byly zjištěny vysoce průkazné rozdíly (p < 0,01) mezi skupinou krav
s podílem masného plemene (36,89 ± 2,78) a skupinou krav mléčného typu (31,94 ± 2,45),
respektive skupinou krav kombinovaného typu (33,57 ± 3,40). VESTERGAARD et al. (2007)
uvádějí u krav mléčného typu hodnotu světlosti masa jen o 0,66 vyšší (L* 32,6) než u masa
krav holštýnského skotu (L* 31,94) v našem pokusu. FRANCO et al. (2009) zjistili u krav
plemene Holstein-Friesian, které byly poraženy ve věku 8,83 roky, světlejší maso L* 35,29 a
větší podíl červeného zbarvení (a* 14,64) masa oproti kravám Holštýnského skotu
poražených ve věku 2113 dnů, podíl žlutého spektra se lišil u starších krav jen o 0,43
(b* 7,71; 7,28). FIEMS et al. (2003) naměřili u krav masného plemene Belgické modré
parametr světlosti L* 38,4. V našem hodnocení byl průkazně (p < 0,05) vyšší podíl červeného
spektra a* nalezen u krav C × Ch (12,63) oproti kravám Holštýnského skotu (10,92). I podíl
žlutého spektra b* byl vyšší u krav s podílem plemene Charolais, ale u tohoto parametru byla
zjištěna vysoce statisticky průkazná diference (p < 0,01) mezi skupinou krav C × Ch
(10,51 ± 2,90) a skupinou krav mléčného typu (7,28 ± 1,01) a významná průkaznost
(p < 0,05) mezi skupinou krav C × Ch a skupinou krav kombinovaného typu (8,48 ± 1,91).
Tab. 3: Hodnota pH a ukazatele barvy svaloviny podle užitkového typu krav
C

C × Ch

H

Celkem

n = 32

n = 11

n = 18

n = 61

LSM

5,52

5,50

5,53

5,52

SE

0,15

0,12

0,15

0,14

Pigmenty

LSM

4,91

4,37

4,71

4,76

(mg.g-1)

SE

1,01

1,35

0,91

1,05

Remise

LSM

4,39

4,56 a

3,29 b

4,10

(%)

SE

1,46

1,05

1,10

1,38

LSM

33,57 A

36,89 B

31,94 A

33,69

SE

3,40

2,78

2,45

3,43

LSM

11,42

12,63 a

10,92 b

11,49

SE

1,61

2,54

0,99

1,74

Ukazatel

pH48

L*

a*

b*

LSM

8,48

SE

1,91

b

10,51
2,90

Aa

7,28
1,01

B

8,49
2,18

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami krav: A, B = p < 0,01; a, b =
p < 0,05
C – Český strakatý skot; Ch – Charolais; H – Holštýnský skot
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ZÁVĚR
Výsledky naznačují, že krávy plemene s kombinovanou užitkovostí (C) dosahovaly
podobných výsledků jako jejich kříženky s masným plemenem Charolais. Krávy mléčného
typu dosahovaly nižší růstové schopnosti než další sledované skupiny, to bylo ovlivněno
nižším věkem krav před porážkou a nižší hmotností jatečného těla.
Z pohledu zdravé výživy je možné konstatovat, že nutriční kvalita hovězího masa byla mezi
sledovanými skupinami krav velmi vyrovnaná (sušina, proteiny a popeloviny). Maso krav
kombinovaného typu obsahovalo nejméně intramuskulárního tuku (4,33 %). Po celkovém
zhodnocení skupinových změn v parametrech barvy *L, a*, b* výsledky naznačují,
že z hlediska vývoje barvy masa bylo nejpříznivěji hodnoceno maso krav s podílem masného
plemene Charolais.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla zpracována s podporou projektu NAZV QI91A055.

SOUHRN
Cílem práce bylo zjistit vliv užitkového typu krav na kvalitativní parametry jatečného těla a
vybrané nutriční kvalitativní ukazatele v hovězím mase (obsah sušiny, obsah vnitrosvalového
tuku, obsah bílkovin, obsah popelovin a parametry barvy masa). Do pokusu bylo vybráno
61 krav (32 ks čistokrevných krav plemene Českého strakatého skotu (C), 11 ks kříženek
C s plemenem Charolais (Ch) a 18 ks krav Holštýnského skotu (H)). Sledované ukazatele
byly vyhodnocovány v závislosti na plemenné příslušnosti krav. Z pohledu kvality jatečně
upraveného těla je pro chovatele výhodnější využití užitkového křížení s plemenem Charolais
nebo chov krav Českého strakatého skotu v čistokrevné formě. U ukazatelů nutriční kvality
hovězího masa byly stanoveny významnější rozdíly (p < 0,05) jen v obsahu
intramuskulárního tuku mezi skupinou krav kombinovaného typu (C) a skupinou krav
mléčného typu (H). V intenzitě barvy hovězího masa byla zjištěna statistická diference
(p < 0,01) mezi skupinou s podílem masného plemene Charolais a ostatními testovanými
skupinami krav. Nejsvětlejší odstín barvy masa byl zaznamenán u kříženek s podílem
plemene Charolais.
Klíčová slova: hovězí maso, jatečné tělo, krávy, systém CIELab
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OVLIVNĚNÍ KVALITY A VÝNOSU BRAMBOR VÝŽIVOU DUSÍKEM
THE EFFECT OF NITROGEN NUTRITION ON QUALITY
AND YIELD OF POTATOES
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ABSTRACT
The effect of two nitrogen fertilizers (urea and urea with inhibitor of urease – UreaStabil) on
yield forming elements and quality parameters of potatoes was observed in the year 2014.
There were established seven variants of fertilizing (150, 100 a 50 kg N.ha-1 in urea, 150, 100
a 50 kg N.ha-1 in UreaStabil and non-fertilized control variant). We used two potato varieties
with different length of vegetation period. The hectare yield was decreasing according to the
dose of nitrogen regardless of fertilizer type. The differences between variants were not
statistically significant. Higher yield of tubers was reached by early variety Karin (33,3 t.ha-1)
in comparison with semi-early variety Red Anna (28,5 t.ha-1). The number of tuber per plant
was also dwindling with decreasing dose of nitrogen, but the differences were not statistically
significant. The nitrate contents in tubers were low. Higher contents were found when
UreaStabil fertilizer was used. On the contrary higher starch contents were found when
classical urea was used.
ÚVOD
Dusík je základní živinou, která je nezbytná pro tvorbu biomasy a to nejen u brambor, ale i u
ostatních plodin (VANĚK, 2002). Narůstající dávka dusíku zvyšuje výnos 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). Zvýšení
využití dusíku je možné pomocí aplikace hnojiva s inhibitorem ureázy (UreaStabil).
Dusíkaté hnojivo UreaStabil je močovina obohacená o inhibitor ureázy NBPT (N-(n-butyl)thiophosporic triamid). Jedná se o poměrně nové hnojivo, které bylo zaregistrováno v České
republice v roce 2006. Jeho hlavní předností ve srovnání s běžně používanými minerálními
dusíkatými hnojivy je vysoký obsah dusíku (46 %), velmi dobrá rozpustnost (již po 5 mm
srážek oproti LAV, kdy je zapotřebí 10 mm srážek), kdy dochází k transportu nepolární
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molekuly močoviny ke kořenům rostlin (MRÁZ, 2007). Toto hnojivo snižuje ztráty únikem
amoniaku do ovzduší a zároveň udržuje dusík v močovinové formě po určitou dobu, než se
vlivem srážek rozpustí. CHUAN a kol. (2010) uvádí, že použití močoviny s inhibitorem
ureázy NBPT, zvyšuje výnos o 22-28% a zároveň snižuje obsah dusičnanů v rostlině.
Cílem naší práce bylo porovnání výnosových a kvalitativních parametrů brambor při hnojení
dusíkem ve formě klasické močoviny a močoviny s inhibitorem NBPT tj. UreaStabil.
Předpokladem bylo, že inhibitor omezí ztráty dusíku, který tak bude využit rostlinami, což se
pozitivně projeví na výnosu i na kvalitě bramborových hlíz.
MATERIÁL A METODY
Maloparcelní polní pokus byl založen v roce 2014 na Polní pokusné stanici v Žabčicích
(Mendelova univerzita v Brně). Založeno bylo sedm variant hnojení – 150, 100 a 50 kg N.ha-1
v močovině, 150, 100 a 50 kg N.ha-1 v UreaStabil a nehnojená kontrolní varianta. Hnojení
bylo provedeno v den výsadby na povrch pozemku a následně zapraveno do půdy. K výsadbě
pokusu byly použity dvě odrůdy s rozdílnou délkou vegetační doby – raná odrůda Karin a
poloraná odrůda Red Anna. Odběr vzorků pro vyhodnocení výnosových a kvalitativních
parametrů byl proveden v době fyziologické zralosti. Rozbor výnosotvorných parametrů
(počet hlíz, celkový výnos hlíz). byl proveden ihned po sklizni přímo na pokusné stanici.
Získaná data byla následně statisticky vyhodnocena metodou analýzy rozptylu pomocí
programu STATISTICA.
Z kvalitativních parametrů byl stanoven obsah škrobu v hlízách metodou podle Ewerse, kdy
byl škrob převeden na cukry pomocí 1,125% HCl ve vroucí vodní lázni. Po vyčeření a
zfiltrování byla provedena polarizace při 590 nm. Dále byl stanoven obsah dusičnanů v
hlízách iontově selektivní elektrodou (ISE).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Bylo zjištěno, že výnos hlíz klesal se snižující se dávkou dusíku, bez ohledu na použitý druh
hnojiva (graf 1). Rozdíly mezi jednotlivými variantami nebyly většinou statisticky průkazné, s
výjimkou varianty 150 Kg N.ha-1 v močovině, která dosáhla statisticky průkazně vyššího
výnosu hlíz v porovnání s kontrolní variantou a variantami, kde bylo aplikováno 50 kg dusíku
na hektar. Tyto výsledky neodpovídají výsledkům, které uvádí CHUAN a kol. (2010), tedy že
výnos u variant hnojeních močovinou s inhibitorem by měl být vyšší cca o 20-25%. Tento
nesoulad je možné vysvětlit rozdílnými klimatickými podmínkami tedy interakcí
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s prostředím. Při porovnání odrůd jsme zjistili, že statisticky průkazně vyšší výnos dosáhla
raná odrůda Karin (33,3 t.ha-1) v porovnání s poloranou odrůdou Red Anna (28,5 t.ha-1).
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Graf 1: Výnos hlíz – porovnání variant hnojení
Počet hlíz na trs, podobně jako výnos, klesal s množstvím aplikovaného dusíku (graf 2).
Nejvyšší počet hlíz byl zjištěn u varianty 150 MO (16,1 ks.trs-1) a nejnižší u varanty 50 MO
(12,3 ks.trs-1). Rozdíly mezi variantami ale nebyly statisticky průkazné. Stejně tak nebyly
nalezeny statisticky průkazné rozdíly v počtu hlíz na trs mezi sledovanými odrůdami, i když
vyššího počtu hlíz dosáhla odrůda Karin.
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Graf 2: Počet hlíz – porovnání variant hnojení
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Všeobecně lze říci, že obsah dusičnanů u všech variant byl relativně nízký. Obsah dusičnanů
se dle očekávání zvyšoval se vzrůstající dávkou dusíku (graf 3), podobné výsledky uvádí i
HOFEFEBERT a GROCHOLL (2000). Při porovnání použitých hnojiv jsme zjistili, že vyšší
obsah dusičnanů byl při stejné dávce dusíku zjištěn u variant, které byly hnojené hnojivem
UreaStabil. Jiní autoři (CHUAN a kol, 2010) uvádí, že obsah dusičnanů se použitím
močoviny s inhibitorem NBPT snižuje. Námi zjištěný opačný výsledek byl zřejmě způsobem
nedostatkem srážek po aplikaci hnojiva, kdy se vliv inhibitoru nemohl plně projevit.
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Graf 3: Obsah dusičnanů v hlízách
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Graf 4: Obsah škrobu v hlízách
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Obsah škrobu se u hnojených variant snižoval s klesajícím množstvím dodaného dusíku
(graf 4). Mírně vyšší obsahy škrobu v hlízách byly zjištěné u variant hnojených klasickou
močovinou v porovnání s variantami hnojenými UreaStabil, při stejné dávce dusíku na hektar.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků je možné konstatovat, že použití močoviny s inhibitorem
ureázy nemělo vliv na výnosotvorné prvky u brambor. Vzhledem k tomu, že účinnost
inhibitoru je ovlivněna řadou faktorů ( teplota vzduchu, množství srážek po aplikaci atd.),
nelze použití hnojiva s inhibitorem NBPT vždy spojovat s vyššími výnosovými výsledky při
porovnání se shodnou dávkou N v klasické močovině.
Použití UreaStabil zvyšovalo obsah nitrátů a snižovalo obsah škrobu v hlízách. Rozdíly mezi
hnojivy ale nebyly statisticky průkazné. Použití močoviny s inhibitorem ureázy výrazně
neovlivnilo kvalitu bramborových hlíz.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl jako výstup projektu NAZV č. QI101A184 s názvem: „Technologie
pěstování brambor - nové postupy šetrné k Životnímu prostředí“.

SOUHRN
V maloparcelních polních pokusech byl v roce 2014 sledován vliv klasické močoviny a
močoviny s inhibitorem ureázy na výnosové a kvalitativní parametry brambor. Sledováno
bylo sedm variant hnojení (150, 100 a 50 kg N.ha-1 v močovině, 150, 100 a 50 kg N.ha-1
v UreaStabil a nehnojená kontrolní varianta) u dvou odrůd s rozdílnou délkou vegetační doby.
Výnos hlíz klesal se snižující se dávkou dusíku bez ohledu na použitý druh hnojiva. Rozdíly
mezi variantami nebyly většinou statisticky průkazné. Vyšší výnos dosáhla raná odrůda
Karin (33,3 t.ha-1) v porovnání s poloranou odrůdou Red Anna (28,5 t.ha-1). Počet hlíz také
klesal se snižující se dávkou dusíku a rozdíly mezi variantami také nebyly statisticky
průkazné. Obsah dusičanů v hlízách byl nízký. Vyšší obsahy dusičnanů byly zjištěné u variant
hnojených UreaStabil. Obsah škrobu byl naopak mírně vyšší u variant hnojených klasickou
močovinou.
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POSOUZENÍ ZTRÁT HMOTNOSTI TEPELNĚ OPRACOVANÝCH MASNÝCH
VÝROBKŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ
EVALUATION OF WEIGHT LOSS OF HEAT – TREATED MEAT PRODUCTS
DURING THE TECHNOLOGICAL PROCESS
Robert Gál – Eva Zderčíková – Michaela Brychtová – Zdeněk Polášek
Ústav technologie potravin, UTB ve Zlíně, Vavrečkova 275 , 762 72 Zlín

ABSTRAKT

The weight loss of the heat-treated meat products during the technological process were
monitored and evaluated in this thesis. The weight loss measurements were made in the
medium-sized meat processing factory in the Czech republic.
The aim of this work was to compare individual weight losses of the heat-treated meat
products during the technological processing. Various results of weight losses were evaulated
with the respect to the different kinds of packaging materials and different heating
technologies.
Keywords: meat, meat products, hot smoking, weight loss, natural casings

ÚVOD
Maso a masné výrobky patří k nejdůležitějším složkám lidské výživy, v níž tvoří
nenahraditelný podíl jak pro své nutriční hodnoty, tak i pro spotřebitelské vlastnosti. Maso
jako celek, tj. všechny poživatelné části jatečných zvířat a také různé masné výrobky, nejsou
ve své nutriční i spotřebitelské jakosti neměnné. Na jejich konečnou jakost, jak z hlediska
výživové a energetické hodnoty, tak i bohatosti a plnosti chuti a vůně i trvanlivosti a zdravotní
nezávadnosti působí řada vlivů intravitálních (působících již za života zvířete) a vlivů
působících při technologickém zpracování a skladování. Díky tepelné úpravě je zajištěna
zdravotní nezávadnost masa. Maso je snadněji konzumovatelné v důsledku zlepšení jeho
stravitelnosti a senzorických vlastností masa. Tepelnou úpravou můžeme také prodloužit
trvanlivost masa a zároveň tyto technologické operace provádíme za účelem zlepšení
chutnosti, stravitelnosti, pro lepší fyziologické využití jednotlivých živin a v neposlední řadě
k zajištění zdravotní nezávadnosti. Vlivem působení tepla na maso dochází k hmotnostním
ztrátám. Tyto ztráty jsou problémem jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska kvality
potravin. Za hlavní příčiny hmotnostních ztrát lze považovat odpařování vody a výluh
jednotlivých složek masa zejména uvolováním šťávy při změnách bílkovinných struktur.
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MATERIÁL A METODY
Experimentální práce byla zaměřena na stanovení hmotnostních ztrát tepelně opracovaných
masných výrobků v průběhu technologického zpracování.
Masné výrobky, u kterých se měření provedělo byly charakteru jemně mělněných masných
výrobků tepelně opracovaných. Konkrétně se jednalo o párky ve skopovém střevě calibr
20/22 a klobásy ve střevě vepřovém calibr 32/34.
Měření bylo provedeno v masné výrobě středně velké výrobní společnosti v ČR a to formou
deseti měření u každého uvedeného masného výrobku. V měření ztrát hmotnosti byly
posuzovány masné výrobky, a to konkrétně párky, u kterých byly hodnoceny ztráty vlivem
rozdílných druhů přírodních střev od dvou dodavatelských firem a zároveň se sledovaly
odlišné technologie tepelného opracování v jednokomorové udírně Maunting UKM 2001. EPL a dvoukomorové udírně UKM 2002. E-LP. U výrobku typu klobásy byly hodnoceny
ztráty vlivem použitého přírodního střeva od dvou dodavatelských firem, s tím že se u toho
experimentu využilo tepelného opracování jen v jednokomorové udírně Maunting UKM
2001. E-PL.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Hmotnostní ztráty u párků
Do experimentu byly zahrnuty výsledky 10 měření u sledovaného masného výrobku. Nejdříve
byly zjišťovány hodnoty hmotnostních ztrát v kilogramech a procentech. Dále byly uvedeny
hmotnostní ztráty v jednokomorové a dvoukomorové udírně, které byly následně porovnány.
V dalším experimentu byly porovnány skopová střeva od dodavatele X a Y.
Tabulka 1: Hmotnostní ztráty – Párky
Čistá hmotnost
masného výrobku

Čistá hmotnost

Ztráta

Ztráta

před tepelnou

masného výrobku

tepelným

tepelným

úpravou

po tepelné úpravě

[kg]

[kg]

[kg]

[%]

1

115,9

107,9

8

6,9

2

126,4

115,9

10,5

8,3

3

107,3

98,8

8,5

7,9

4

115,2

105,7

9,5

8,3

5

121,6

113,6

8

6,6

č. měření
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opracováním opracováním

6

121,7

115,7

6

4,9

7

118,3

110,1

8,2

6,9

8

123,5

116,1

7,4

6

9

125,5

117,3

8,2

6,5

10

117,6

110,1

7,5

6,4

Průměr

119,3

111,12

8,18

6,87

odchylka

5,71

5,84

1,21

1,07

Rozptyl

32,65

34,06

1,46

1,14

Směrodatná

Z experimentu vyplývá, že hmotnostní ztráty u párků z 10 měření průměrně činí 6,87 % ±
1,07 což je v reálu přijetelných hmotnostních ztrát 6 – 7 %, které jsou v současnosti v dané
výrobní společnosti považovány za reálné technologické ztráty při výrobě drobných masných
výrobků tepelně opracovaných. Hmotnostní ztráty u párků jsou přepočteny i v kilogramech na
jednotlivé šarže – udirenský vozík činily 8,18 kg ± 1,21.
Tabulka 2 : Hmotnostní ztráty – Párky v jednokomorové udírně.
Čistá hmotnost
masného výrobku

Čistá hmotnost

Ztráta

Ztráta

před tepelnou

masného výrobku

tepelným

tepelným

úpravou

po tepelné úpravě

opracováním

opracováním

[kg]

[kg]

[kg]

[%]

1

115,9

107,9

8

6,9

2

123,5

116,1

7,4

6

3

125,5

117,3

8,2

6,5

4

117,6

110,1

7,5

6,4

Průměr

120,63

110,1

7,78

6,45

odchylka

4,6

4,56

0,39

0,37

Rozptyl

21,17

20,81

0,15

0,14

č. měření

Směrodatná

V jednokomorové udírně byly naměřeny hmotnostní ztráty u párků v průměru 6,45 % ± 0,37.
Z uvedených tabulek vyplývá, že hmotnostní ztráty u párků v jednokomorové udírně jsou na
akceptovatelné úrovni, neboť nebylo překonáno rozmezí hmotnostních ztrát 6 – 7 %, které
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jsou v současnosti v dané výrobní společnosti považovány za reálné technologické ztráty při
výrobě drobných masných výrobků tepelně opracovaných. Hmotnostní ztráty u párků byly
přepočteny i v kilogramech.
Tabulka 3 : Hmotnostní ztráty – Párky v dvoukomorové udírně
Čistá hmotnost m.v.

Čistá hmotnost

Ztráta

Ztráta

před tepelnou

masného výrobku

tepelným

tepelným

úpravou

po tepelné úpravě

opracováním

opracováním

[kg]

[kg]

[kg]

[%]

1

126,4

115,9

10,5

8,3

2

107,3

98,8

8,5

7,9

3

115,2

105,7

9,5

8,3

4

121,6

113,6

8

6,6

Průměr

117,63

108,5

9,13

7,76

odchylka

8,27

7,76

1,11

0,81

Rozptyl

68,43

60,9

1,23

0,65

č. měření

Směrodatná

V dvoukomorové udírně dle tabulky č. 3 byly hmotnostní ztráty naměřeny, v průměru 7,76 %
± 0,81. Z experimentu vyplývá, že hmotnostní ztráty u párků v dvoukomorové udírně
převyšují o 0,76 % maximální hmotnostní ztráty, které jsou v současnosti v dané výrobní
společnosti považovány za reálné technologické ztráty při výrobě drobných masných výrobků
tepelně opracovaných.
Tabulka 4 : Rozdíl hmotnostních ztrát – Párky v jednokomorové a dvoukomorové udírně [%].
Ztráty v

Ztráty v

Rozdíl ztrát

dvoukomorové

jednokomorové

tepelným

udírně

udírně

opracováním

[%]

[%]

[%]

1

8,3

6,9

1,4

2

7,9

6

1,9

3

8,3

6,5

1,8

4

6,6

6,4

0,2

č. měření
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Průměr

7,78

6,45

1,33

odchylka

0,81

0,37

0,78

Rozptyl

0,65

0,14

0,61

Směrodatná

Tabulka 5: Rozdíl hmotnostních ztrát – Párky v jednokomorové a dvoukomorové udírně [kg].
Ztráty v

Ztráty v

Rozdíl ztrát

dvoukomorové

jednokomorové

tepelným

udírně

udírně

opracováním

[kg]

[kg]

[kg]

1

10,5

8

2,5

2

8,5

7,4

1,1

3

9,5

8,2

1,3

4

8

7,5

0,5

Průměr

9,13

7,78

1,35

odchylka

1,11

0,39

0,84

Rozptyl

1,23

0,15

2,5

č. měření

Směrodatná

Při srovnání jednokomorové a dvoukomorové udírny dle tabulek č. 4 a č. 5 můžeme
konstatovat, že ve dvoukomorové udírně u párků jsou větší hmotnostní ztráty v průměru o
1,33 % ± 0,78. Výsledky hmotnostních ztrát u párků v dvoukomorové udírně, byly
přepočteny také na ztráty v kilogramech, které jsou v průměru o 1,35 kg ± 0,84 vyšší oproti
jednokomorové udírně.
Tabulka 6: Hmotnostní ztráty – Párky ve střevech skopových dodavatele Y.
Čistá hmotnost
masného výrobku

Čistá hmotnost

Ztráta

Ztráta

před tepelnou

masného výrobku

tepelným

tepelným

úpravou

po tepelné úpravě

opracováním

opracováním

[kg]

[kg]

[kg]

[%]

1

115,2

105,7

9,5

8,3

2

125,5

117,3

8,2

6,5

č. měření
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Průměr

120,35

111,5

8,85

7,4

odchylka

7,28

8,20

0,92

1,27

Rozptyl

53,05

67,28

0,85

1,62

Směrodatná

Tabulka 7 : Hmotnostní ztráty – Párky ve střevech skopových dodavatele X.
Čistá hmotnost
masného výrobku

Čistá hmotnost

Ztráta

Ztráta

před tepelnou

masného výrobku

tepelným

tepelným

úpravou

po tepelné úpravě

opracováním

opracováním

[kg]

[kg]

[kg]

[%]

1

115,9

107,9

8

6,9

2

126,4

115,9

10,5

8,3

3

107,3

98,8

8,5

7,9

4

121,6

113,6

8

6,6

5

121,7

115,7

6

4,9

6

118,3

110,1

8,2

6,9

7

123,5

116,1

7,4

6

8

117,6

110,1

7,5

6,4

Průměr

119,04

111,03

8,01

6,74

odchylka

5,83

5,84

1,26

1,06

Rozptyl

34

34,13

1,59

1,13

č. měření

Směrodatná

V experimentu byly uvedeny hmotnostní ztráty v tabulkách č. 6 a č. 7, u párků ve skopových
střevech dodavatele X a Y. Při srovnání těchto dvou přírodních obalů se nám jeví, že střeva
značka Y mají o 0,84 % větší ztrátu než střeva značky X. Hmotnostní ztráty párků
opracovaných ve střevech Y a X nemůže být rozdíl hmotnostních ztrát seriozně porovnán
navzájem mezi dvěma druhy obalů z pohledu rozdílného počtu měření. Z technického důvodu
nebylo možno provést u střev Y více než 2 zkoušky.
Hmotnostní ztráty u výrobků - klobásy
Do experimentu byly vyhodnoceny výsledky z 10 měření u sledovaného masného výrobku.
Nejdříve byly zjišťovány hodnoty hmotnostních ztrát v kilogramech a procentech u klobás,
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dále v experimentu byly uvedeny hmotnostní ztráty vepřových střev dodavatele X a Y a
následně byly porovnány v uvedených tabulkách.
Tabulka 8: Hmotnostní ztráty – Klobásy.
Čistá hmotnost

Čistá hmotnost

Ztráta

Ztráta

masného výrobku

masného výrobku

tepelným

tepelným

před tepelnou úpravou

po tepelné úpravě

[kg]

[kg]

[kg]

[%]

1

167,9

152,5

15,4

9,2

2

164,8

150,8

14

8,5

3

164,3

149,8

14,5

8,2

4

172,9

155,9

17

9,8

5

180

158,2

21,8

12,1

6

171,2

155

16,2

9,5

7

168,5

155

13,5

8

8

191

159

32

16,8

9

169

155

14

8,3

10

168,7

152,7

16

9,5

Průměr

171,83

154,39

17,44

9,99

odchylka

8,07

2,97

5,65

2,67

Rozptyl

65,14

8,84

31,87

7,13

č. měření

opracováním opracováním

Směrodatná

Z experimentu vyplývá, že hmotnostní ztráty u klobás z 10 měření jsou v průměru 9,99 % ±
2,67. Zde je hladina ztrát oproti tolerovaným ztrátám vyšší než je přípustné rozmezí 6 – 7 %
hmotnostních ztrát, které jsou v současnosti v dané výrobní společnosti považovány za reálné
technologické ztráty při výrobě drobných masných výrobků tepelně opracovaných.
Tabulka 9: Hmotnostní ztráty – Klobásy ve vepřových střevech dodavatele X.
Čistá hmotnost
č. měření

masného výrobku

Čistá hmotnost

Ztráta

Ztráta

před tepelnou

masného výrobku

tepelným

tepelným

úpravou

po tepelné úpravě

opracováním

opracováním

[kg]

[kg]

[kg]

[%]
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1

167,9

152,5

15,4

9,2

2

164,8

150,8

14

8,5

3

164,3

149,8

14,5

8,2

4

172,9

155,9

17

9,8

Průměr

167,48

152,25

15,23

8,93

odchylka

3,95

2,68

1,32

0,72

Rozptyl

15,62

7,16

1,74

0,56

Směrodatná

U vepřových střev značky X byly naměřeny hmotnostní ztráty u klobás v průměru 8,93 % ±
0,72. Z experimentu vyplývá, že hmotnostní ztráty u klobás ve vepřových střevech X jsou
v průměru o 1,93 % vyšší, než je max. hodnota 7 % hmotnostních ztrát, které jsou
v současnosti v dané výrobní společnosti považovány za reálné technologické ztráty při
výrobě drobných masných výrobků tepelně opracovaných.
Tabulka 10: Hmotnostní ztráty – Klobásy ve vepřových střevech značky Y.
Čistá
č. měření

hmotnost

masného

výrobku Čistá

hmotnost Ztráta

před

tepelnou masného

výrobku tepelným

Ztráta
tepelným

úpravou

po tepelné úpravě

opracováním

opracováním

[kg]

[kg]

[kg]

[%]

1

180

158,2

12,1

21,8

2

171,2

155

9,5

16,2

3

169

155

8,3

14

4

168,7

152,7

9,5

16

Průměr

172,23

155,23

17,0

9,85

odchylka

5,3

2,26

3,35

1,6

Rozptyl

28,11

5,11

11,23

2,57

Směrodatná

U vepřových střev značky Y byly naměřeny hmotnostní ztráty u klobás v průměru 9,85 % ±
1,60. Z experimentu vyplývá, že hmotnostní ztráty u klobás ve vepřových střevech Y jsou
v průměru o 2,85 % vyšší, než je max. hodnota 7 % hmotnostních ztrát, které jsou
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v současnosti v dané výrobní společnosti považovány za reálné technologické ztráty při
výrobě drobných masných výrobků tepelně opracovaných.
Tabulka 11: Rozdíl hmotnostních ztráty – Klobása ve vepřových střevech dodavatele X.
Ztráty masného

Ztráty masného

Rozdíl ztrát

výrobku ve střevech

výrobku ve střevech

tepelným

X

Y

opracováním

[%]

[%]

[%]

1

9,2

12,1

2,9

2

8,5

9,5

1

3

8,2

8,3

0,1

4

9,5

9,8

0,3

Průměr

8,85

9,93

1,08

odchylka

0,6

1,59

1,28

Rozptyl

0,36

2,52

1,63

č. měření

Směrodatná

Tabulka 12: Rozdíl hmotnostních ztráty – Klobásy ve vepřových střevech dodavatele X aY.
Ztráty masného

Ztráty masného

Rozdíl ztrát

výrobku ve střevech

výrobku ve střevech

tepelným

X

Y

opracováním

[kg]

[kg]

[kg]

1

15,4

21,8

6,4

2

14

16,2

2,2

3

14

14,5

0,5

4

16

17

1

Průměr

14,85

17,38

2,53

odchylka

1,01

3,13

2,68

Rozptyl

1,02

9,79

7,18

č. měření

Směrodatná
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Při srovnání vepřových střev dodavatelů X a Y lze říct, že hmotnostní ztráty u klobás ve
vepřových střevech X jsou o 1,08 % nižší než u vepřových střev Y. Výsledky hmotnostních
ztrát u vepřových střev značky X a Y byly přepočteny i na ztráty v kilogramech, které jsou
v průměru o 2,53 kg ± 2,68 vyšší.
ZÁVĚR
Na základě měření vyplývá, že mezi sledovanými masnými výrobky byly rozdíly
hmotnostních ztrát tepelným opracováním ať již v rámci jednokomorové a dvoukomorové
udírny, tak i při porovnání střev dodavatelů X a Y. Z pohledu porovnání vlivu
technologického zařízení na ztráty hmotnosti u párků se jeví jednokomorová udírna pro daný
výrobek výhodnější. Bylo v ní dosaženo ztrát 6,45 % ± 0,37 oproti dvoukomorové udírně, kde
bylo dosaženo ztrát 7,78 % ± 0,81. Při srovnání přírodních obalů na párky od dodavatelských
firem se nám jeví, že střeva dodavatele Y mají o 0,84 % větší ztrátu než střeva dodavatele X.
Porovnáme-li hmotnostní ztráty u měřených masných výrobků a to párků v jednokomorové a
dvoukomorové udírně, můžeme usoudit, že menší hmotnostní ztráty dosáhla jednokomorová
udírna v průměru o 1,33 % ± 0,63.
Největší hmotnostní ztráty dosáhly hodnoty u klobás a to v průměru 9,99 % ± 2,67. Pokud
srovnáme hmotnostní ztráty přírodních střeva dodavatele X a Y, dojdeme k závěru, že menší
hmotnostní ztráty u pozorovaných masných výrobků mají přírodní střeva značky X v průměru
o 1,08 %. Ze zjištěných výsledků bude zcela na dané výrobní společnosti, zda bude
akceptovat tyto zjištěné hmotnostní ztráty tepelně opracovaných masných výrobků při
tepelném opracování a při srovnání jednokomorové a dvoukomorové udírny a zároveň
hmotnostní ztráty u střev značky X a Y.
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Příspěvek byl zpracován s podporou mého učitele, kterého obdivuji a nesmírně si ho vážím,
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SOUHRN
Cílem této práce bylo srovnat hmotnostní ztráty tepelně opracovaných masných výrobků
v průběhu technologického zpracování v masné výrobě středně velké firmy.
V praktické části byly sledovány dva typy masných výrobků a to jemné párky ve skopovém
střevě a klobásy ve střevě vepřovém. V průběhu technologického opracování byly sledovány
hmotnostní ztráty, které jsou zapříčiněny tepelným opracováním.
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UCHOVATELNOST ODRŮD TŘEŠNÍ BALENÝCH DO PLASTICKÉ FOLIE
KEEPING QUALITY OF SWEET CHERRIES CULTIVARS
PACKAGED IN THE PLASTIC FILM
Jan Goliáš – Jarmila Kožíšková – Pavel Hic – Anna Němcová – Miroslav Horák
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
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ABSTRACT
Four cultivars of sweet cherries were evaluated during cold storage packed in Xtend foliage.
After the 30th and 50th day were packed and bulk fruit exposed to a temperature of 20°C for
5 days and 10 days. Rate of cumulation of CO2 in packed unit has an the increasing linear
progression to 50th days. At 1°C was an excess of this gas because CO2 production of fruit
were higher in comparison to the permeability of the protective Xtend foil. By comparison of
speed accumulation of gas into foliage with reference to cultivars can be estimated from time
course that cultivar ῾Kordia῾ produces 3.08 mg CO2 for days. Other cultivars as ῾Vanda῾ have
the lower production. In bulk fruits by the same conditions are the production of CO2 only
0.34 mg for days. In a former packaged unit (X-tend) transferred to 20°C leads to a reduction
of CO2 production from 13.6 mg/day on the 1.2 mg/day. In unpackaged units increases the
respiration rate from 12.4 to 26.4 mg CO2 / day at 20°C for 5 days. Temperature coefficient
Q10 expressing increase metabolism according 10°C, has been even larger 2-3 times.
Relocation of fruit of 1°C to 20°C therefore has a high deterioration effect. Other indicators of
quality fruit in both storage conditions are discussed critically.
Keywords: respiration; firmness; soluble solids; mass loos;
ÚVOD
Pro posklizňové uložení jsou důležité dva faktory jako je teplota a relativní vlhkost (GIRARD,
a KOPP, 1998, BERNALTE et al.

2003, SERRADILLA et al 2012), teplota 0°C je nutná

v nekolísajícím rozsahu, relativní vlhkost (95-98 %) závisí na nízké fluktuaci teploty. Teplota
plodů při sklizni v rozsahu 10-12°C se sníží vysokou rychlostí zchlazení, což vede
k pevnějšímu plodu a zelenější stopce (MANGANARIS et al. 2007). Vztah mezi rozpustnou
sušinou, titrační kyselostí a čerstvostí plodu a stopky je důležitým faktorem pro konzumní
přijatelnost (CRISOSTO et al. 2003). Studie balení plodů do plastické folie vedou k tomu, že
plody jsou pevnější a nemají závady ve vůni (off flavour), což je vyvoláno aerobními
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podmínkami (MEHERIUK et al. 1997, PETRACEK et al. 2002, ALIQUE et al. 2003). Uložení
hmotnosti třešní do hermetického obalu Xtend se vytvoří trvalý zdroj produkce CO2
v prostoru se shodnou plynosměnnou plochou a za izotermních podmínek. Semipermeabilní
folie Xtend vykazuje konstantní propustnost pro fyziologické plyny. Hromadění CO2 ve
vnitřní atmosféře je porušením rovnovážného stavu mezi rychlostí uvolňování CO2 z plodů a
rychlostí propouštění tohoto plynu přes stěnu folie do okolní atmosféry. Podle J AIME et al.
2001 klesne-li obsah kyslíku v uzavřeném prostoru pod 10%, pak se výrazně snižuje intenzita
dýchání plodů uvnitř obalu. Cílem v uvedené studii bylo stanovit uchovatelnost balených
plodů třesní do plastické folie pomocí fyziologických ukazatelů jako je intenzita dýchaní,
vnějších znaků vyjádřených pevností plodů, rozpustné sušiny, znaky čerstvosti plodu jako je
zelená stopka vyjádřených u 4 kultivarů třešní.
MATERIÁL A METODY
Odrůdy třešní po zchlazení byly zabaleny do technologické folie a spolu s kontrolou byly
uloženy do teploty 1°C. Parametry hodnocení bylo dýchání plodů, rozpustná sušina (°Brix),
pevnost plodu vyjádřená pevností slupky penetrometricky v (MPa), hmotnostní ztráty ve
vztahu k původní hmotnosti, jakost stopky. Dýchání plodů bylo provedeno plynově
chromatograficky metodou HP/GC/FID na kapilární koloně.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Intenzita dýchání plodů balených do folie Xtend a volně ložených ve vzduchu
Uložení hmotnosti třešní do hermetického obalu Xtend se vytvoří trvalý zdroj produkce CO2
v prostoru se shodnou plynosměnnou plochou a za izotermních podmínek. Semipermeabilní
folie Xtend vykazuje konstantní propustnost pro fyziologické plyny. Hromadění CO2 ve
vnitřní atmosféře je porušení rovnovážného stavu mezi rychlostí uvolňování CO2 z plodů a
rychlostí propouštění tohoto plynu přes stěnu folie do okolní atmosféry. Bude-li intenzita
dýchání formulována na produkci CO2 na jednotku hmotnosti produktu za jednotkový čas,
pak ve všech případech lze hmotnost a čas ve výpočtovém vztahu považovat na konstanty.
Během izotermního skladování v chladírenské komoře byla intenzita dýchání měřena ve 30.
dnu a v 50. dnu tak, že se změřila produkce bezprostředně po rozbalení hermetického přebalu.
V 50. denním skladování se naměřil téměř i lineární vzestup produkce CO2 v X tendu. Při
stejné hmotnost a stejné hmotnosti mají vyšší odezvu intenzity dýchání odrůdy v pořadí
῾Vanda῾, ῾Kordia῾, méně ῾Regina῾ a ῾Sweet Heart῾.
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Výpočet pro Xtend: Rychlost hromadění CO2 v obalu při konstantní teplotě je u odrůdy
῾Vanda῾ po 50 dnech v hermetickém obalu 1,98 mg produkce CO2 za den (tabulka 1). Výpočet
pro nebalené plody: rychlost hromadění CO2 za stejnou dobu 50 dnů při zvyšování podílu
CO2 představuje hromadění mg CO2 0,34 mg za den.

Graf 1: Časový průběh intenzity dýchání v Xtendu (hermetické zabalení). Plná čára-1°C,
čárkovaná – 20°C

Graf 2: Průběh intenzity dýchání v nebalené jednotce. Plná čára-1°C, čárkovaná – 20°C
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Graf č. 3 : Časový průběh intenzity dýchání v Xtendu (hermetické zabalení). Plná čára-1°C,
čárkovaná – 20°C

Graf č.4: Intenzita dýchání v nebalené jednotce a po převedení do teploty 20°C
V obou případech byly plody přemístěny do teploty 20°C, což pro plody balené do X-tend
rovněž znamenalo zrušení vnitřní atmosféry v balené jednotce. Teplota plodu se zvýšila
během dvou hodin na teplotu shodnou s prostředím (20°C). Reakce plodů na změnu teploty
byla vysoká, ale s rozdílnou směrnicí (klesající u plodů předtím zabalených do X-tendu), a je
stoupající u plodů volně ložených. Plody z X-tendové folie ztrácí produkci CO2 za dnů 10 dnů
na 13,6 mg CO2 za den. Plody nebalené, ale vystavené teplotě 20°C za 5 dnů zvyšují produkci
CO2 na 19,8 mg CO2 za den. Vysvětlení opačných průběhů intenzity dýchání na stejnou
konečnou teplotu vyplývá z reakce na vyšší teplotu plodů nebalených, které mají výraznou
zvyšující se hodnotu v důsledku jen účinku teploty.
rychlost
kumulace
CO2 při 1°C
X tend

odrůda

Vanda
Kordia
Regina
Sweet Heart

1,98
3,08
1,28
1,51

rychlost
pokles
vzestup
kumulace produkce CO2 produkce
CO2 při 1°C t 20°C
CO2 při 20°C
kontrola
X tend
kontrola
mg CO2/den
0,34
13,6
19,4
0,37
10,1
26,4
0,37
1,2
26,4
0,46
4,3
12,4

Tabulka 1: Rychlost tvorby a poklesu CO2 v balené jednotce X-tend a nebalené jednotce při
skladování v teplotě 1°C a 20°C
Plody původně balené do hermetické jednotky s upravenou atmosférou v teplotě 20°C se
adaptují poklesem produkce CO2 v důsledku stresu vyšší koncentrace CO2 v plodu a vyšší
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teploty uložení. Nejnižší hodnoty produkce CO2 po 10 dnech vystavení do vyšší teploty je
prakticky na srovnatelné hodnoty nebalených plodů.
Rychlost produkce CO2 v chladírenské teplotě
Rychlost kumulace v balené jednotce, která má vzestupný lineární průběh až do 50. dnu
skladování v teplotě 1°C znamená nadbytek tohoto fyziologického plynu, který se neuvolnil
přes stěnu plastické folie. Porovnání rychlosti kumulace podle odrůd lze odhadnout
z časových průběhů, které jsou při srovnání odrůd rozdílně. Odrůda ῾Kordia῾ má 3,08 mg/den
vyplývající z grafu 8, v němž je hodnota intenzity dýchání. Další odrůdy, ῾Vanda῾ 1,98 CO2
mg/den, odrůda ῾Sweet Heart῾ 1,51 CO2 mg/den a odrůda ῾Regina῾ 1,28 mg/CO2/den. Volně
ložená produkce třešní ve stejné teplotě má produkce CO2 na stejné úrovni v rozsahu 0,34,
0,36, 0,46 mg CO2/den, a rovněž časová závislost je lineární na spojnici 0, 30 a 50 dnů.
Rychlost produkce CO2 v teplotě 20°C
V původně balené jednotce (X-tend) po uložení do teploty 20°C se vysoká produkce CO2
snižuje lineárně od 13,6 do 1,2 mg CO2/den (tabulka l). V nebalených jednotkách je rychlost
dýchání od 12,4 do 26,4 mg CO2/den, vztaženo na 5 dnů v teplotě 20°C. Z uvedených hodnot
nebalené jednotky je Q10 – 7,7, 5,1, 10,5 a 10,5 (v pořadí pro odrůdy: ῾Vanda῾, ῾Kordia῾,
῾Regina῾ a ῾Sweet Heart῾). Teplotní kvocient Q10 vyjadřující vzestup metabolismu podle
některého zvoleného kriteria o 10°C, v tomto případě intenzity dýchání, je v rozsahu násobku
2 - 3x, pak u plodů třešní je ještě výraznější, což představuje vysoký deteriorační účinek
zvýšení teploty na 20°C.
Deteriorační účinky teploty 20°C
Tato vysoká intenzita dýchání, která se vztahuje nejen na plod, ale také na stopku, je příčinou
rychlého zhoršování konzumní jakosti plodů, která se prokazuje ve fázi vyskladnění plodů
z chladírenské teploty do teploty distribuční. 5 dnů skladování v teplotě 20°C je maximální
doba, kterou lze uplatnit u plodů třešní, které byly předtím skladovány v teplotě 1°C.
Pevnost plodů ve folii X-tend
Odrůdové rozdíly odpovídaly hodnocení po sklizni. Mezi balenými a nebalenými vzorky se
pevnost plodů významně odlišovala. Plody nebalené do folie byly při delším skladování (50
dnů + shelf-life) pevnější, což vyplývalo z hmotnostní ztráty, ale vyšší změny vznikly
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v distribuční teplotě, zejména u odrůdy ῾Kordia῾. Zabalené plody měly v chladírenské teplotě
nižší pevnost oproti začátku, ale tato vyplývá z reakce plodů na nižší teplotu skladování.
Teprve uložení do teploty 20°C, kdy plody utrácely transpirační vodu, se zmenšovala
hmotnost plodu, ale také se zvyšovaly pevnost plodu.

Graf č. 5: Pevnost plodu během skladování v teplotě 1°C a po 30. a 50. dnu skladování
v teplotě 20°C u odrůdy ῾Vanda῾

Graf č. 6: Pevnost plodu během skladování v teplotě 1°C a po 30. a 50. dnu skladování
v teplotě 20°C u odrůdy ῾Kordia῾
Rozpustná sušina odrůd třešní balených do fólie X-tend a nebalených jednotek
Plody nebalené v ochranné folii X-tend měly vyšší rozpustnou sušinu, která se v průběhu
skladování prokazatelně zvyšovala. Tento vzestup byl pravděpodobně způsobený ztrátou
vody, čímž docházelo k zakoncentrování rozpustné sušiny. Plody v X-tendu měly refrakci
nižší a v průběhu skladování docházelo k jejímu částečnému poklesu, což bylo
pravděpodobně způsobeno prodýcháváním cukrů.
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Graf č. 7: Rozpustná sušina plodů odrůdy ῾Vanda῾ v průběhu skladování plodů nebalených a
balených v obalech X-tend
Titrovatelné kyseliny odrůd třešní balených do fólie X-tend a nebalených jednotek
Organické kyseliny v průběhu uložení klesají jednak přímým prodýcháváním, ale i částečným
hromaděním v důsledku úbytku transpirační vody. Výraznější snižování bylo pozorováno u
plodů skladovaných v obalech X-tend. Nejmenší rozdíly v obsahu titrovatelných kyselin mezi
plody v obalech X-tend a nebalenými byly u odrůdy ῾Regina῾.

Graf: 8: Titrovatelné kyseliny plodů odrůdy ῾Sweet Heart῾ v průběhu skladování plodů
nebalených a balených v obalech X-tend
Hmotnostní ztráty odrůd třešní balených do fólie X-tend a nebalených jednotek
Ztráty hmotnosti byly měřené po třiceti a padesáti dnech ve variantách RA 1 °C a balené
v obalech X-tend při teplotě 1 °C. Po vyskladnění do teploty 20°C (shelf life), byly sledované
v 5 a 10 dnech. Skladování bylo v teplotě 1 °C po dobu 30 a 50 dnů pro zkoumané odrůdy.
Odrůdy v první fázi skladování byly skladovány ve fólii a kontrola byla volně ložená.
Kontrolní vzorky byly ve stejné hmotnosti a ve stejném rozdělení ve shodné teplotě 1 °C.
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Fólie měla velmi příznivou vlastnost v tom, že na vnitřní straně se neprojevovala kondenzace
vodní páry. U odrůdy Vanda byly hmotnostní ztráta po 30 dnech volně ložených 11,9 %,
zatímco balených ve folii X-tend byla hmotnostní ztráta jen 3,2 %. Snížení výparu bylo téměř
na ¼ oproti volně loženým třešním.

Graf č.9: Hmotnostní ztráty ve folii Xtend u odrůdy ῾Vanda῾
ZÁVĚR
Byly hodnoceny vlastnosti 4 odrůd třešní podle měřených parametrů v teplotě 1°C a ve 20°C,
u odrůd balených do folie Xtend a volně ložených třešní. Doba spotřebitelské jakosti je
omezena se sesýcháním stopky, ale plod zůstává s přijatelnou konzumní jakostí. V
provedených pokusech byla stanovena doba skladování v Xtendu po dobu 50 dnů, a se dvěma
dobami vyskladnění, po 5 dnech a 10 dnech. Jakost plodů po 10 dnech je konzumentsky
neakceptovatelná. Plody nebalené po 30. dnech mají stopku zelenou, ale zvadlou, plod je
matný s prvními známkami vadnutí a je neprodejný. Pevnost plodů, měřená penetrační
technikou se u balených plodů udržovala na rovnoměrné úrovni, která odpovídala vysoké
relativní vlhkosti a jen mírně se změnila ve fázi ohřátí plodu.
PODĚKOVÁNÍ
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SOUHRN
Skladování třešní ve folii Xtend udržuje uvnitř obalu vysokou intenzitu dýchání, která má
lineární průběh po celou dobu uložení až do 50. dnu při 1°C, bez folie a v teplotě 20°C
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postupně klesá na hodnoty, které jsou srovnatelné s nebalenou variantou. Třešně skladované
volně v teplotě 1°C dýchají 5x méně. Teprve v teplotě 20°C obě varianty podléhají rychlé
zkáze, která se projevuje vysokou intenzitou dýchání, rychlým vadnutím a odzeleňováním
stopky. Po chladírenské fázi plodů balených je jejích uchovatelnost nepřevyšuje 5 dnů.
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TVORBA TĚKAVÝCH AROMATICKÝCH SLOUČENIN
V 7 ODRŮDÁCH TŘEŠNÍ V POSKLIZŇOVÉM SKLADOVÁNÍ
THE FORMATION OF VOLATILES AT SEVEN OF SWEET CHERRY
CULTIVARS AT POSTHARVEST STORAGE
Jan Goliáš – Jarmila Kožíšková – Anna Němcová
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Zahradnická fakulta, MENDELU, Lednice, Valtická 337, 691 44

ABSTRACT
Volatile compounds, physicochemical and attributes of seven sweet cherry
cultivars were determined on oset of harvest and after 7 days storage at 20°C. The decline
respiration during the post-harvest storage are depending on the cultivars. When the cultivar
are longer mature on the tree, that has a lower the respiration after harvest. Cv.῾Burlat῾ are
the earliest cultivar with the production 120 mg CO2/kg.hr, but latest are cv. ῾Sweetheart῾, that
has the respiration 48 mg CO2/kg.hr and mature about 25 days later then cv. ῾Burlat῾.
Firmness of fruit at harvest time has a similar decrease for the investigated cultivars. Softness
of fruit after after seven days remains different by cultivars, that diminishes by late ripening
cultivars. Aroma is one of the most valued attributes of sweet cherries which may influence
consumer acceptance of the fruit. Quantitatively important are C6 compound as hexanal ,(E)-2
hexenal, (Z)-2-hexenol, and 1- hexenol. For all cultivars were determined 15 terpenes,1
sesquiterpenes and 4 lactons.
Keywords: volatiles; respiration; firmness; soluble solids;
ÚVOD
Třešně jsou neklimakterickým druhem ovoce, který vykazuje během celého období zrání
pokles intenzity dýchání. Vysoká rychlost respirace a následné rychlé přezrávání, měknutí
plodu spojené se ztrátou čerstvosti stopky je příčinou krátké skladovatelnosti při následné
transportu a prodeji (MITCHAM et al. 1998, ESTI et al. 2002). Rozdíly v ovocném plodu
jsou založeny na znalosti intenzity dýchání, účinku teploty a stupni zralosti (JAIME et al.
2001 DRAKE a ELFVING, (2002), stupni povrchového poškození (CRISOSTO et al. 1993),
složením atmosféry (LEE et al. 1991, PETERSEN a POLL 1999), odrůdových vlastnostech
(MUSKOVICS et al. 2006, DeVRIES-PATTERSON et al. 1991, USENIK et al. 2008,
JÄNES et al. 2010, FANIADIS et al. 2010). Aromatické sloučeniny jsou zkoumány jako
aroma aktivní sloučeniny (SUN et al. 2010) , jejichž obsah je ovlivněny fenologickými stadii
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a zráním (MATTHEIS et al.1992, RAPPARINI et al. 2001, VAVOURA et al. 2015) a
chladírenským skladováním (GOLIÁŠ et al. 2012). Cílem předložené práce bylo hodnotit
intenzitu dýchání, látkové změny netěkavé sušiny jako je rozpustná sušina, titrační kyselost,
pevnost plodů a tvorby těkavých aromatických sloučenin u 7 odrůd třešní během zrání
v teplotě 20°C po dobu 7 dnů.
MATERIÁL A METODY
Odrůdy třešní pocházely ze Stošíkovic (oblast Znojemska), sklízeny byly postupně v rozmezí
25 dnů, takže každá odrůda byla v optimální sklizňovém termín. Ve stejném dnu sklizně byly
provedeny analýzy na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Následně
byly plody uloženy do teploty 20°C a ᵠ = 0,94-0,96. Parametry hodnocení bylo dýchání plodů,
rozpustná sušina (°Brix), pevnost plodu vyjádřená pevností slupky penetrometricky v (MPa),
hmotnostní ztráty ve vztahu k původní hmotnosti, jakost stopky. Dýchání plodů bylo
provedeno plynově chromatograficky metodou HP/GC/FID na kapilární koloně.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Intenzita dýchání v teplotě 20°C
Produkce CO2 má klesající tendenci související s dobou posklizňového uložení, v němž jsou
hodnoty dýchání vždycky nižší a vyjadřují stupeň fyziologické aktivity plodu. Rané odrůdy
(῾Burlat῾, ῾Vanda῾) mají vysoké počáteční hodnoty po sklizni, ale naopak nižší dýchání po 7
dnech skladování jejich rozdíly jsou statisticky je významné.

Z uvedených čísel u

jednotlivých odrůd jsou doby sklizně ve dnech ve vztahu k odrůdě ῾Burlat῾ (označená 0), takže
ostatní odrůdy byly sklizeny po 23 dnech (῾Regina῾) a po 25 dnech (῾Sweetheart῾).
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Graf č.1: Produkce CO2/kg.h odrůd třešní na počátku a po 7 dnech skladování v teplotě 20°C
ve tvaru průměr ± SD
Nejpozději sklizená odrůda ῾Sweetheart῾ má nejen nejnižší intenzitu dýchání, ale také její
pokles po 7 dnech skladování je téměř shodný a statisticky neprůkazný. Snížení dýchání
v posklizňovém období za uvedených podmínek představuje tuto odrůdu jako dobře
skladovatelnou podle tohoto kritéria produkce CO2.Ve srovnání s odrůdou ῾Burlat῾, která je
velmi raná, málo pevná a rychle přezrávající představuje dýchání asi 2,5 vyšší ve srovnání
s odrůdou ῾Sweetheart῾.
Měknutí odrůd v teplotě 20°C
Vedle povrchové barvy, spotřebitelské jakosti je pevnost plodů, která má stoupající hodnotu
v důsledku ztráty transpirační vody, projevující se po definovaném uložení 20°C. V období
sklizně jsou plody turgescentní, ale odrůdově se pevnost zvyšuje u pozdních odrůd, jakož se
zmenšuje rozdíl pevnosti po skladovacím období. Odrůda ῾Burlat῾ měkla nestejnoměrně a
snadno podléhala mikrobním změnám. Měknutí plodů, obdobně jako dýchání plodů, jsou si
odrůdově podobně.

Graf č. 2: Pevnost plodů odrůd třešní na začátku skladování a po 7 dnech uložených v teplotě
20°C
Rozpustná sušina odrůd třešní
Rozpustná sušina je odrůdově rozdílná pro všechny odrůdy a dobu uložení je v rozsahu od 16
do 22°Brix. Odparem vody se zvýšila rozpustná sušina u odrůdy ῾Burlat῾, jejíž transpirace
byla vysoká (nebyla přímo měřená), odrůdy pozdně zrající jsou takto zprostředkovaně vůči
odparu více odolné, ale rozdíly rozpustné sušiny nejsou statisticky průkazné.
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Graf č.3: Rozpustná sušina odrůd třešní na počátku skladování a po 7 dnech v teplotě 20°C.
Produkce těkavých aromatických sloučenin během posklizňového dozrávání
Těkavé aromatické sloučeniny stanovené v plodech odrůd třešní, stanovené SMPE/GC/MS,
jsou v chemických skupinách alkoholů, aldehydů, ketonů, esterů, terpenů jsou uvedeny jen
vybrané sloučeniny jako průměr ± střední chyba. V podobné rozsahu byly stanoveny jinými
autory (MATTHEIS, et al. 1992, GIRARD a

KOPP, 1998, BERNALTE et al. 1999,

SERRADILLA et al. 2012).
sloučenina
1-Hexanol
(Z2)-Hexen-1-ol
2-Ethyl-2-hexen-1-ol
2-Ethyl-1-hexanol
(E)-2-Hexenal
Hexanal

skladování
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C

Burlat
33.11 ± 7.25
248.5 ± 42.4
3894 ± 783
3202 ± 126
324.3 ± 48.9
5.55 ± 1.72
16102 ± 2721
14647 ± 1993
774103 ± 17507
332125 ± 19436
3421990 ± 15784
1551544 ± 10506

Kordia
16.36 ± 4.86
117.3 ± 8.0
2632 ± 172
2169 ± 539
1460 ± 116
362.9 ± 71.1
13756 ± 1047
2938 ± 779
406211 ± 6973
216842 ± 7997
1077846 ± 2919
520244 ± 2730

Napoleonova
17.20 ± 4.49
25.33 ± 3.43
4975 ± 595
2779 ± 394
45.05 ± 2.35
1181 ± 86
26991 ± 2068
14430 ± 1183
566694 ± 14079
379839 ± 18958
1172227 ± 5799
523932 ± 4673

Regina
197.8 ± 26.7
342.6 ± 33.1
2386 ± 198
3145 ± 208
14.84 ± 1.96
6.92 ± 1.52
11321 ± 1098
12710 ± 1943
718624 ± 12780
666382 ± 13914
1453851 ± 16221
1385128 ± 11285

Sweet Heart
24.45 ± 2.81
10.60 ± 1.03
3682 ± 274
2588 ± 146
4.30 ± 0.79
32.68 ± 7.67
21040 ± 1792
10080 ± 205
390035 ± 11854
283329 ± 14736
949015 ± 14732
646956 ± 17647

Techlovan
118.7 ± 1.3
21.94 ± 2.03
2872 ± 163
2118 ± 116
8.93 ± 1.08
4.63 ± 1.17
15250 ± 1573
13386 ± 469
518045 ± 47531
455139 ± 30671
1235752 ± 18323
838017 ± 19337

Vanda
41.41 ± 9.05
23.36 ± 4.00
3618 ± 102
2868 ± 123
45.10 ± 7.84
553.8 ± 66.1
18508 ± 639
16399 ± 577
774157 ± 80382
994290 ± 97588
1637186 ± 14781
1756581 ± 9680

Tabulka 1: Kvantitativně významné C6 sloučeniny v odrůdách třešní
Alkoholy jsou kvantitativně vysoce zastoupeny, z nichž C6 nasycené, nenasycené, jejichž
ethyl substituenty a aldehydy jako hexanal a E-2-hexenal jsou dominantními sloučeninami
pro plody třešní (tabulka 1). Odrůdy zrající později mají menší tvorbu těchto sloučeniny
v období dozrávání ve 20°C. Sloučeniny pocházejí z lipidů několika biochemickými postupy
-oxidací a následnou oxidací lipooxidasami. Linolenová kyselina se metabolizuje
prostřednictvím lipooxidáz na 2-E nebo 3-(E nebo Z)- hexanal, který se redukuje na 2-(E)-oxidací se

nebo 3-(E nebo Z)tvoří butanoaty jako butyl a pentyl estery.
v koncentracích,

Acetaty uvedené v tabulce 2,

jsou

které se dozráváním zásadně nemění, ale methyl acetat je formovaný

z rozkladu pektinových látek, ethyl acetat má přímý vztah k obsahu etanolu, který se snadno
esterifikuje kyselinou octovou.

165

sloučenina
Methyl acetate
Ethyl Acetate
Benzyl acetate
2-Phenethyl acetate
Octyl acetate
Heptyl acetate
3Z)-3-Hexenyl acetate
Amyl acetate
2-Methylpropyl acetate
Ethyl 3E-hexenoate
Butyl hexanoate
Ethyl 3-hexenoate
Hexyl hexanoate
Hexyl butanoate
Amyl butyrate

skladování
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C

Burlat
93795 ± 10612
44967 ± 1052
91534 ± 6494
7775 ± 735
6.64 ± 1.60
167.3 ± 41.7
5.43 ± 0.47
6.83 ± 1.30
4.01 ± 0.45
30.03 ± 2.03
61.81 ± 13.30
5.17 ± 2.00
1649 ± 77
1507 ± 211
1626 ± 107
6.37 ± 1.28
44.29 ± 3.48
39.15 ± 1.59
946.6 ± 90.1
4943 ± 630
5.24 ± 1.14
2.19 ± 0.56
14.41 ± 0.54
12.33 ± 1.16
5.48 ± 0.92
2.43 ± 0.83
8.17 ± 2.00
4.12 ± 1.34
10.85 ± 2.83
6.52 ± 0.60

Kordia
11140 ± 392
25423 ± 246
5688 ± 486
3607 ± 108
16.41 ± 2.05
159.4 ± 13.3
15.99 ± 1.31
4.13 ± 1.65
4.31 ± 1.46
17.66 ± 2.96
20.16 ± 2.85
4.93 ± 0.06
3074 ± 76
1176 ± 101
32.49 ± 5.98
6.65 ± 1.11
32.03 ± 1.25
31.68 ± 8.11
1826 ± 45
26996 ± 3850
2.03 ± 0.46
2.83 ± 0.10
7.77 ± 0.53
3.10 ± 0.70
1.48 ± 0.45
2.28 ± 0.85
2.69 ± 0.34
2.73 ± 0.63
3.03 ± 0.54
14.56 ± 2.00

Napoleonova
7458 ± 209
13406 ± 609
3331 ± 479
4732 ± 484
3.70 ± 0.43
131.7 ± 17.4
9.62 ± 1.32
8.01 ± 0.98
9.00 ± 0.84
27.20 ± 4.15
6.64 ± 2.49
11.00 ± 2.30
12.11 ± 2.53
679.6 ± 35.6
11.92 ± 2.84
20.00 ± 4.45
23.99 ± 5.28
34.90 ± 1.75
3804 ± 524
2504 ± 128
2.70 ± 1.15
4.35 ± 0.69
13.23 ± 1.09
14.33 ± 1.36
4.27 ± 0.98
2.23 ± 0.75
2.21 ± 0.50
4.11 ± 0.68
19.01 ± 0.97
6.40 ± 1.26

Regina
9828 ± 825
20357 ± 147
6476 ± 679
6311 ± 280
67.42 ± 14.92
129.7 ± 9.8
6.31 ± 1.23
6.39 ± 0.55
38.55 ± 3.71
46.84 ± 7.40
13.97 ± 2.40
5.11 ± 0.61
2561 ± 301
2353 ± 286
37.11 ± 10.81
10.04 ± 0.73
48.54 ± 3.52
88.75 ± 11.87
1836 ± 123
4097 ± 845
2.39 ± 0.44
4.02 ± 0.93
3.74 ± 1.79
3.85 ± 0.79
3.28 ± 0.60
2.05 ± 0.07
1.58 ± 0.26
5.57 ± 1.76
4.21 ± 1.15
3.70 ± 1.03

Sweet Heart
8303 ± 497
7494 ± 1108
8112 ± 444
15471 ± 342
60.52 ± 8.80
31.27 ± 9.91
10.61 ± 0.73
6.78 ± 1.48
24.78 ± 3.90
21.19 ± 0.69
6.14 ± 1.19
6.41 ± 2.02
5.72 ± 1.18
10554 ± 569
13.49 ± 2.46
6.09 ± 1.72
22.42 ± 4.26
32.28 ± 4.88
58366 ± 5319
2697 ± 305
2.43 ± 0.10
2.23 ± 0.55
6.90 ± 1.06
12.43 ± 2.26
1.43 ± 0.38
4.16 ± 1.88
2.68 ± 0.52
2.23 ± 0.62
2.16 ± 0.36
6.87 ± 1.53

Techlovan
12468 ± 987
9737 ± 855
5397 ± 143
7008 ± 569
41.98 ± 7.19
107.7 ± 4.4
5.00 ± 0.99
6.74 ± 0.70
4.44 ± 0.87
17.81 ± 2.10
6.62 ± 1.22
14.38 ± 2.23
11043 ± 645
11405 ± 261
20.20 ± 2.04
26.64 ± 5.31
33.77 ± 5.08
162.1 ± 27.2
2767 ± 265
4065 ± 608
3.19 ± 1.03
12.66 ± 1.84
6.75 ± 1.14
16.93 ± 2.29
1.31 ± 0.34
2.44 ± 0.38
5.16 ± 1.06
2.54 ± 0.45
163.3 ± 12.8
43.61 ± 11.19

Vanda
16752 ± 1550
12490 ± 1293
4638 ± 284
7349 ± 232
176.8 ± 38.1
6.26 ± 1.03
10.35 ± 1.41
5.92 ± 1.68
11.86 ± 2.11
27.23 ± 3.39
17.21 ± 1.51
23.48 ± 5.08
1568 ± 86
3075 ± 469
7.66 ± 1.17
41.29 ± 6.41
22.40 ± 6.34
51.27 ± 4.11
2706 ± 350
5464 ± 739
2.24 ± 0.56
2.97 ± 0.68
12.72 ± 1.44
6.58 ± 0.99
2.69 ± 0.32
52.98 ± 6.19
4.30 ± 0.85
1.80 ± 0.33
6.90 ± 1.48
2.57 ± 0.36

Tabulka 2: Koncentrace esterů během dozrávání třešní v termínu optimální sklizně a v teplotě
20°C
Sacharidovým metabolismem vznikají terpeny, které plodech třešní jsou ve vysoké
koncentraci jako monoterpeny a seskviterpeny (damascenone).

Během dozrávání

v posklizňovém období se významně nezvyšuje.
sloučenina
Z-Citral
Linalol
(-)-Terpinen-4-ol
(-)-Menthol
Thujone
a-Pinene
Eugenol
a-Ionene
(R)-(+)-a-Citronellol
a-Cyclocitral
Nerol
E-Geraniol
Cymene
Limonene
Damascenone

skladování
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C
0 dnů
7 dnů 20°C

Burlat
1710 ± 42
3090 ± 54
54712 ± 4485
78314 ± 7398
2.57 ± 0.26
4.33 ± 1.24
413819 ± 7594
215025 ± 2380
5.62 ± 2.22
8.93 ± 0.95
32.58 ± 7.86
7.54 ± 1.69
873.9 ± 111.6
1018 ± 59
10.00 ± 0.98
4.01 ± 1.44
9.94 ± 1.01
4.48 ± 0.71
69.89 ± 8.74
59.33 ± 7.82
27.95 ± 2.31
7.64 ± 1.30
20.28 ± 4.56
9.13 ± 1.77
5.97 ± 2.45
2.75 ± 0.39
1.11 ± 0.43
1.65 ± 0.22
1225 ± 179
1243 ± 78

Kordia

Napoleonova

861.5 ± 13.1
859.6 ± 54.0
265.2 ± 19.0
4842 ± 31.8
762892 ± 9243
74167 ± 2266
35943 ± 980
739071 ± 1004
5.49 ± 0.67
3.72 ± 1.76
5.63 ± 0.89
4.87 ± 1.33
1289905 ± 8338 1808523 ± 58705
730162 ± 1112 612846 ± 51496
8.18 ± 0.87
14.37 ± 1.19
15.49 ± 2.21
13.57 ± 1.79
32.29 ± 3.60
14.09 ± 1.36
25.42 ± 0.90
19.83 ± 7.83
1652 ± 368
21471 ± 1293
667.0 ± 22.8
15320 ± 1613
4.76 ± 0.43
4.41 ± 1.15
2.64 ± 0.91
19.52 ± 2.11
82.72 ± 7.19
17.22 ± 4.45
7.54 ± 1.25
19.09 ± 0.57
113.9 ± 15.1
173.9 ± 16.1
29.63 ± 3.47
79.19 ± 3.95
13.19 ± 1.61
9.82 ± 2.27
4.38 ± 1.80
5.11 ± 1.39
26.57 ± 1.21
70.20 ± 3.65
15.29 ± 0.40
11.83 ± 3.03
4.48 ± 1.14
21.86 ± 0.65
3.79 ± 1.44
1.27 ± 0.10
0.777 ± 0.157
1.88 ± 0.94
1.82 ± 0.73
0.977 ± 0.273
2608 ± 134
2474 ± 149
200.3 ± 24.1
914.6 ± 61.3

Regina

Sweet Heart

2588 ± 158
3065 ± 492
43593 ± 3128
41961 ± 5305
3.56 ± 0.47
4.20 ± 1.08
287107 ± 3818
221347 ± 1837
10.61 ± 1.35
17.06 ± 2.70
10.49 ± 0.55
11.45 ± 0.70
895.0 ± 109.0
937.3 ± 43.0
14.05 ± 1.95
13.62 ± 1.83
6.99 ± 1.33
13.66 ± 1.92
120.9 ± 11.8
112.7 ± 13.2
4.12 ± 0.90
11.24 ± 0.92
12.36 ± 2.11
6.68 ± 1.11
3.53 ± 1.34
5.03 ± 1.19
0.820 ± 0.270
1.92 ± 0.65
438.7 ± 29.2
332.9 ± 79.2

216.4 ± 26.2
536.5 ± 50.3
18363 ± 581
56578 ± 515
1.51 ± 0.38
2.08 ± 0.22
254426 ± 8616
410954 ± 7768
6.85 ± 1.01
22.29 ± 5.59
10.81 ± 0.86
5.85 ± 0.43
7122 ± 390
8115 ± 690
4.56 ± 1.04
164.7 ± 17.7
7.24 ± 1.44
21.86 ± 1.06
65.22 ± 7.92
58.25 ± 3.95
6.88 ± 1.81
3.13 ± 0.87
9.25 ± 0.68
26.84 ± 4.21
3.97 ± 1.47
14.90 ± 1.80
3.39 ± 1.43
2.15 ± 0.73
328.1 ± 24.1
70.33 ± 13.58

Techlovan
1905 ± 120
7981 ± 961
79572 ± 7237
34201 ± 3018
2.27 ± 0.20
2.70 ± 0.84
702754 ± 1384
178622 ± 1428
7.55 ± 2.47
6.19 ± 0.81
12.03 ± 1.90
15.22 ± 4.17
1604 ± 156
1429 ± 128
23.74 ± 5.06
4.26 ± 0.85
11.40 ± 0.48
10.11 ± 1.20
62.63 ± 7.26
46.62 ± 7.78
5.69 ± 0.97
10.63 ± 0.36
6.68 ± 0.76
18.45 ± 1.07
2.28 ± 0.63
4.55 ± 1.04
1.18 ± 0.05
1.46 ± 0.46
2635 ± 297
1966 ± 134

Tabulka č. 3: Koncentrace terpenů (ng/kg) ve dvou zralostních stádiích
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Vanda
560.6 ± 63.6
10510 ± 116
44168 ± 2110
56776 ± 7663
2.58 ± 0.96
3.05 ± 0.30
694798 ± 6582
203713 ± 6881
11.34 ± 0.60
9.18 ± 2.10
13.77 ± 1.57
7.62 ± 1.09
708.3 ± 38.0
646.8 ± 63.4
32.46 ± 2.85
2.09 ± 1.06
16.65 ± 3.64
12.82 ± 1.84
55.97 ± 12.34
121.0 ± 18.1
4.37 ± 0.64
5.88 ± 0.68
4.87 ± 0.71
9.57 ± 2.50
2.60 ± 0.20
1.69 ± 0.31
2.24 ± 0.52
2.28 ± 0.79
817.6 ± 104.8
1771 ± 148
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Graf č. 4 : Dendrogram vyjadřuje variabilitu v prostoru pro odrůdy a jejich změny po 7 dnech
skladování
V soustavě odrůd se výrazně odlišuje odrůda ῾Burlat῾ v čestvém stavu a po skladování, odrůdy
῾Vanda῾ a ῾Regina῾ a jejich změny po skladování

jsou chemicky podobné. Odrůdy

῾Napoleonova῾, ῾Těchlovan῾ a ῾Kordia῾ tvoří na sebe navazující cluster, který je odlišný od
odrůd ῾Regina῾ a ῾Burlat῾. Statistické vyjádření pomocí dendrogramu vyznačuje diferenciaci
odrůd, pro každou odrůdu mají těkavé sloučeniny ve stejném počtu a v zásadě je rozlišují
podle koncentrace.
ZÁVĚR
Těkavé aromatické sloučeniny a fyzikálně chemické vlastnosti 7 odrůd třešní byly stanoveno
v období sklizně a uložení v teplotě 20°C. Pokles dýchání v posklizňovém uložení je závislý
na odrůdě. Odrůda ῾Burlat῾ jako nejranější má produkci CO2 120 mg/kg.h, zatímco
nejpozdnější odrůda ῾Sweetheart῾ má dýchání 48 mg/kg.h a je pozdnější o 25 dnů ve srovnání
s odrůdou ῾Burlat῾. Penetrometrická pevnost u zkoumaných odrůd má podobný průběh.
Měknutí plodů po 7 dnech skladování v teplotě 20°C se zmenšuje u pozdních odrůd. Těkavé
aromatické sloučeniny ovlivňují konzumní přijatelnost plodů třešní. Kvantitativně
nejvýznamnější jsou C6 sloučeniny jako je hexanal, (E)-2 hexenal, (Z)-2-hexenol, and 1hexanol. U všech odrůd bylo stanoveno 15 terpenů,1 sesquiterpen a 4 lactony.
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SOUHRN
Tržní odrůdy třešní se sklizňově rozdílné až o 25 dnů, z nichž nejranější odrůdou byl ῾Burlat῾
a nejpozdnější ῾Sweetheart῾, se lišily produkcí CO2 (produkce CO2 odrůdy ῾Burlat῾ byla 120
mg CO2/kg.h a odrůdy ῾Sweetheart῾ 48 mg CO2/kg.h, pozdní odrůdy byly pevnější a rozdíl
pevnosti po 7 dnech skladování byl velmi malý a statisticky neprůkazný. Rozpustná sušina
(°Brix) pro všechny odrůdy byla od 16°Brix do 22°Brix, po 7 denním uložení se zvyšovala
maximálně o 1°Brix, což souviselo s odparem vody z plodů. Dominantními aromatickými
sloučeninami jsou C6 alkoholy a hexanal.
Klíčová slova: těkavé aromatické sloučeniny; dýchání; pevnost plodu;
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THE USE OF SPENT GRAIN AS AN INGREDIENT
FOR THE PRODUCTION OF BREAD
VYUŽITI MLÁTA JAKO PŘÍSADY PRO VÝROBU CHLEBA
Joany Lizet, Hernández Kong – LuděkHřivna – Marie Janečková – Artsiom Ruban
Department of Food Technology, FA, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Agro-industrial waste is the most abundant and renewable resource around the world. The
disposal of these residues, in the environment, results in a lot of inconvenience to the
ecosystem, due to their significant nutritional value and high concentration of organic
compounds that confers to a high biochemical oxygen demand during the waste’s
degradation. In this context, brewing industry generates, in its production stages, several byproducts, especially brewer’s spent grain (BSG), spent hop and spent yeast. BSG is available
in large quantities throughout the year, representing around 85% of the total of the byproducts generated. Its main application has been limited to animal feeding. This article
presents the characteristics of the use of this agro-industrial by-product for its high content of
protein and fiber as an attractive adjunct in human nutrition, and determines the specific size
and equilibrium moisture content of this raw material in the baking process of bread.
Keywords: Brewer’s spent grain, baking quality, bread

ABSTRAKT
Zemědělsko-průmyslové odpady jsou nejrozšířenějšími obnovitelnými zdroji na celém světě.
Likvidace těchto zbytků v prostředí způsobuje mnoho obtíží v ekosystému, díky své
významné výživové hodnotě a vysoké koncentraci organických sloučenin, mají vysokou
biochemickou spotřebu kyslíku potřebnou k degradaci odpadu. V tomto kontextu
pivovarnictví patří mezi činnosti, které generují ve své výrobě několik vedlejších produktů,
zejména mláto, chmelový kal a kvasinky. Mláto je vedlejším produktem pivovarnictví, je k
dispozici vevelké mmnožství v průběhu celého roku, což představuje asi 85% z celkového
množství vytvořených vedlejších produktů. Jeho hlavní použití bylo omezeno na krmení
zvířat. Tento příspěvek se zaměřuje na možnost uplatnění mláta v pekárenské výrobě.
Klíčová slova: mláto, pekařská kvalita, pečivo
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INTRODUCTION
Beer is the most consumed beverage in Czech Republic with an estimated annual production
exceeding 19 million hectoliters in 2014 (9). In Czech Republic, as in other countries all
around the world, during the production of beer various residues and by-products are
generated. Around 3.4 million tons of by-products were generated in the EU and over 4.5
million tons in US (1).
The most common ones are brewers spent grains (BSG), spent hops and surplus yeast, which
are generated from the main raw materials (7). BSG is the most abundant brewing by-product,
comprising of 85% of by-products generated. BSG has 31% of the original malt weight and
20 kilograms of BSG is produced for every 100 liters of beer.
At present, the use of BSG as a feedstock is limited, primarily it is used in production of
animal feed, or more recently it is used in the creation of bioethanol. With respect to animal
feed BSG has been found to be an excellent feed ingredient for ruminants, as well as it has
benefits for humans (1). The ingestion of BSG, or derived products, provides benefits for
health, which are associated with increasing fecal weight, accelerated transit time, increased
cholesterol and fat excretion and decrease in gallstones (5). Challenges associated with using
BSG as a feedstock include the existence of its complex outer layer, which makes it difficult
to separate it and convert it, and the high moisture content (80% - 85%), makes it susceptible
for microbial growth and to spoilage within a 7 – 10 days period (1).
Alternative commercial uses for BSG are being sought. These have included using the
residual cell wall material as baking flour supplements in extruded bread products and
incorporating it into snack products (4) to improve their nutritional value. This addition
increased the protein and essential amino acids content by 50 % and 10 % respectively, and
double the fiber content compared with traditional breads without BSG. In addition, breads
had about 7% less calories than traditional breads (5).
This research will be focused on the use of BSG as an adjunct (2) for the production of
commercial bread and its aim is to determine the form of use of BSG in bread.

MATERIALS AND METHODS
The composition of BSG, or malt bagasse, varies with the species of barley, the malting
process, as well as the malt processes of milling, mashing and clarification; but the fibrous
material are predominant with a significant protein content (6).
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BSG is basically composed of malted barley residual compounds and includes the barley
grain husk- in the greatest proportion, minor fractions of pericarp and fragments of endosperm
and other residual compounds are not converted to fermentable sugars (3).
The baking experiment was based on Malz barley, a malting variety which has favorable
protein content and excellent extract content (8). This malt barley was developed in the micromalting at Mendel University in Brno, following the recipe of the Czech malt. Based on the
results, performed during the previous year (2014), a ratio flour/ BSG (9:1)in units of dry
matter was used and evaluated as the best. Later the BSG was used in a proportion of 10 % of
the baker’s percentage.
The formulation (Tab. 1) and development of this experiment was followed the Rapid mix
test. For the production of these twelve bakery products was used the BSG from 100 liters of
brewed beer at the microbrewery located at Mendel University in Brno.

Table 1: Dough formulation
INGREDIENTS

AMOUNT

Wheat flour

Unit samples (1 and 7) 500 g

BSG(Added before mixing the dough: 10%)

Unit samples (rest
50 of
g samples): 450g

Salt

7.5 g

Sugar

5g

Yeast

25 g

Oil

5g

Water

300 ml (cca)

Variants 1 and 7 were used as control for this baking experiment. The rest of variants used
two types of BSG: dry (whole grain, coarsely and finely ground) -with a previous treatment in
an oven at 100 ºC for 3 h a day before the experiment, and moist(whole grain and coarsely
cut).
Also during this experiment, for the variants 7 to 12, to adjust the bread volume, 1% of baking
powder was used. The baking powder had a composition of diastase, malted wheat flour,
sugar E332, E472e, guar gum, ascorbic acid, dextrose, E450.A summary of the tested
formulations are shown in the following table (Table 2).
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Table 2: Tested recipes
UNIT

PERCENTAGE OF BSG AND

ENHACED BAKING

SAMPLES

PROCESSING

POWDER (DOSE 1%)

1

0%

No

2

10 % whole dried spent grain

No

3

10 % coarsely ground spent grain

No

4

10 % finely ground spent grain

No

5

10 % whole fresh spent grain (moist)

No

6

10% cut fresh spent grain (moist)

No

7

0%

Yes

8

10 % whole dried spent grain

Yes

9

10 % coarsely ground spent grain

Yes

10

10 % finely ground spent grain

Yes

11

10 % whole fresh spent grain (moist)

Yes

12

10% cut fresh spent grain (moist)

Yes

The dough was prepared from all ingredients using a straight dough process, kneaded for
about one minute using a mixer. Then it was allowed to rise in a proofer for 20 minutes at 32
± 1 ºC and humidity of 80 % ± 5 %. After the removal from the proofer, the dough was
allowed to rest for 10 minutes and then it was weighed down. Loaves were shaped, the weight
of each being 80 g. The loaves were allowed to rise once again at 32 ± 1 ºC and humidity of
80 % ± 5 % for 25 minutes. Before loading into the oven, the loaves were moistened with
water and then baked at 230 – 240 ºC. At the beginning of the baking process, the oven was
steamed with 50 ml of water. The baking time was 20 minutes.Subsequently, the baked
products were subject of sensory evaluation by a team of trained tasters and the results were
evaluated using a sensory analysis test (n = 10).The sensory analysis provides values of the
following characteristicsrelated with the product: shape (a), color of the crust (b), aroma (c),
flexibility of the crumb (d), color of the crumb (e), easiness of biting (f), sensation after
chewing (g), consistency (h), moisture of the crumb (i), taste (j) and overall impression (k).
The sensory evaluation was made by unstructured graphic scales and Excel program 2010 for
the determination of the average values and for the drawing of the used graphs.

RESULTS AND DISCUSSION
The results of this sensory analysis are shown below in the figures 1 to 12. According to the
studied parameters, the spider graphs show the gaps between the current state and the ideal
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state. In all the recipes was use only de 10 % of BSG as a proportion of the baker’s percentage
according with previous experiments carried out by Mussatto et al. (2004) which has shown
that the particle size of BSG has influence in the physical properties (e.g. texture) of the final
products and only relatively small quantities (5 – 10 %) can be incorporated.
In the first six sample units (samples without baking powder) the studied characteristics are
better balanced inthe sample unit 5 and 6. After the comparison with the unit sample 1
(control) the same lower value in the consistency (h) in all the samples was present, but the
value of the shape (a) and the color of the crust (b) after the use of BSGdecreases in all the
samples.

Fig. 2: Sample unit 2

Fig. 1: Sample unit 1

Fig. 3: Sample unit 3

Fig. 4: Sample unit 4
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Fig. 5: Sample unit 5

Fig. 6: Sample unit 6

Also, in the second group of breads (samples with baking powder) the studied characteristics
show a better balanced inthe sample unit 12 although the sample unit 11 appears to have an
adequate balance too. After the comparison with the sample unit 7 (control unit) it can be
seen that the shape of all the samples is not changing and it keeps the high value. On the other
hand, the color of the crust, moisture of the crumb and consistency increase in the unit sample
12 although in the sample unit 11 was slightly higher than the control unit 7.
Fig. 7: Sample unit 7

Fig. 8: Sample unit 8

Fig. 9: Sample unit 9

Fig. 10: Sample unit 10
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Fig. 12: Sample unit 12

Fig. 11: Sample unit 11

In all the twelve sample units the studied characteristics present a better balance when using
the humid than the dried BSG. Also there was found no or very slight difference between the
uses of different sizes of the BSGin the evaluated unit samples.
CONCLUSION
The study was focused on the sensorial analysis of twelve samples made with 10% of BSG,
and half of them containing baking powder in the recipe to compensate for the volume in the
final product. The studied sensory parameters were: shape (a), color of the crust (b), aroma
(c), flexibility of the crumb (d), color of the crumb (e), easiness of biting (f), sensation after
chewing (g), consistency (h), moisture of the crumb (i), taste (j) and overall impression (k).
The results of the baking experiment showed that the most favorable product is sample unit
12 which uses the fresh, wet and cut BSG with fortification of baking powder.
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ABSTRACT
Frying is a cooking method, during which, fat is absorbed from the frying bath to food. Fried
foods still hold its place worldwide, in the diet of people. The modern approaches of cooking
are not only focused on reducing fat absorption during frying, but also to improve the sensory
properties of products, mainly to keep them as long as possible succulent and crispy. For this
purpose can serve different pre-frying food preparation or food crumb coating in special
batter. The aim of this study was to determine the ideal ratio of dextrin and starch batter for
coating chips. Best results were reached in blend of 90% starch and 10% dextrin. Based on
these results, it was found that the ideal density batter is 45% (w/w).
Keywords: dextrin, frying, sensory evaluation, French fries
ÚVOD
Obalování a smažení pokrmů patří mezi oblíbené kulinářské úpravy na celém světě.
Empiricky by se dalo říct, že smažení jakožto kulinářská úprava dominuje. Mnoho
domácností zařadilo do svého jídelníčku různé druhy předsmažených polotovarů, které jsou
snadno dostupné v supermarketech.
Snahou v posledních několika desítek let není jen snížit obsah tuku v těchto výrobcích či
zabránit jeho absorpci během fritování, ale také vytvoření vhodného obalu, který zabrání
ztrátám vody během hlubokého zmražení a fritování, a který navíc zlepší senzorické
vlastnosti výrobku, zaručí správnou zlatavou barvu, příjemnou vůni nebo zvýší křupavost
produktu.
Ačkoliv bylo v minulosti tomuto tématu věnováno spoustu pozornosti, tak se jen v některých
případech povedlo vytvořit technologicky a zároveň senzoricky úspěšný obal.
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MATERIÁL A METODY
Z brambor konzumních pozdních (odrůda Antonia) byly na hranolkovači připraveny hranolky
jednotné velikosti – s průřezem 6 x 6 mm a délkou 5 cm. C. Hranolky byly promývány 20
min pod tekoucí studenou vodou, po vyjmutí byla voda ponechána odkapat na sítu a hranolky
osušeny bavlněnou osuškou.
Ze suché směsi CulinarBatter 1302 byla připravena panáda tak, že k 360 g suché směsi bylo
přidáno 640 ml vody o teplotě 15 °C. Panáda byla míchána 15 s pomalu, poté 30 s rychle,
dále byla ponechána odpočinout 10 min a nakonec 15 s pomalu přemíchána. Takto bylo
připraveno 5 panád lišících se obsahem dextrinu (viz tabulka I).
Tabulka I Popis směsí CulinarBatter 1302 pro panády na hranolky
Obsah dextrinu v suché

Název směsi

směsi panády (g/100 g)

Standard (škrob)

0

Vzorek 1

5

Vzorek 2

10

Vzorek 3

15

Vzorek 4

20

Hranolky byly ponořeny na 5 s do příslušné panády, poté byly krátce ponechány okapat a
v sítu na fritování přemístěny do fritézy s kontrolovanou teplotou olejové lázně 175 °C po
celou dobu fritování.

Vlastní fritování probíhalo 3 minuty. Poté bylo síto s hranolkami

vyjmuto a hranolky ponechány krátce odkapat. Pro fritování byl použit „Rostlinný olej na
fritování Frito Manka“ (Fabio produkt spol. s.r.o., Holín 92, Jičín, Česká republika),
deklarovaný jako směs rostlinných olejů (řepkový olej, palmový olej). Pro jeho charakterizaci
bylo stanoveno zastoupení mastných kyselin (MK). Nasycených MK bylo celkem 12,0 % (z
toho palmitová kyselina 8,8 %), monoenových MK celkem 62,2 % (z toho olejová kyselina
57,6 %), polyenových MK celkem 25,6 % (z toho linolová kyselina 17,9 % a linolenová
kyselina 7,5 %) a trans isomerů MK celkem 0,2 %
VÝSLEDKY A DISKUZE
Záměrem zkoušky bylo vypočítat hmotnostní bilanci jednotlivých složek ovlivněných
procesem fritování.
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Proto byl stanoven obsah vody a obsah tuku jak v syrových bramborách, tak v konečném
produktu – fritovaných hranolkách.
Obsah vody byl stanoven podle ČSN ISO 712. Vzorek brambor/hranolek byl rozetřen
s předsušeným pískem a sušen při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. Přesnost měření
byla určena jako odhad relativní směrodatné odchylky výsledků ze tří paralelních stanovení
(RSD=0,19-1,0 %). Obsah vody v bramborách i hranolkách (viz tabulka II) odpovídal
hodnotám uvedeným v odborné literatuře.
Tabulka II Obsah vody v syrových bramborách a fritovaných hranolkách
Popis vzorku

Obsah dextrinu v suché
směsi panády(g/100 g)

Obsah vody(g/100 g)

Syrové brambory

-

79,88

Hranolky bez panády

-

67,47

Hranolky+Standard

0

66,94

Hranolky+Vzorek 1

5

68,19

Hranolky+Vzorek 2

10

64,91

Hranolky+Vzorek 3

15

63,15

Hranolky+Vzorek 4

20

65,61

Obsah tuku byl stanoven podle ČSN 56 0146. Vzorek brambor/hranolek byl extrahován
metodou dle Soxhleta po dobu 8 h petroletherem. Přesnost měření byla určena jako odhad
relativní směrodatné odchylky výsledků ze dvou paralelních stanovení RSD=0,08-1,3 %).
Obsah tuku v bramborách i hranolkách (viz tabulka III) odpovídal hodnotám uvedeným
v odborné literatuře.
Na základě rozdílu hmotnosti hranolků po smažení a osušení a před smažením (včetně
coatingu) byla vypočtena výtěžnost hranolek (viz tabulka IV).
Tabulka III Obsah tuku v syrových bramborách a fritovaných hranolkách
Popis vzorku

Tuk v hranolkách (g/100 g)

Syrové brambory

0,33

Hranolky bez panády

5,00

Hranolky+Standard

6,16

Hranolky+Vzorek 1

7,77

Hranolky+Vzorek 2

5,22

Hranolky+Vzorek 3

7,72

Hranolky+Vzorek 4

6,75
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Tabulka IV Obsah tuku v syrových bramborách a fritovaných hranolkách
Popis vzorku

Obsah dextrinu v suché
směsi panády(g/100 g)

Výtěžnost hranolek (%)

Syrové brambory

-

-

Hranolky bez panády

-

62,46

Hranolky+Standard

0

64,65

Hranolky+Vzorek 1

5

60,59

Hranolky+Vzorek 2

10

66,50

Hranolky+Vzorek 3

15

61,42

Hranolky+Vzorek 4

20

61,15

Při senzorické analýze hranolků bylo postupováno podle mezinárodního standardu ISO,
rovněž zkušební místnost byla vybavena podle příslušné mezinárodní normy ISO 8589.
Hodnotitelé byli vybráni, vyškoleni a monitorováni podle mezinárodní normy ISO 8586.
Postup všech sensorických analýz byl v souladu s mezinárodními normami (ISO 5495).
Senzorického hodnocení se zúčastnilo 7 školených hodnotitelů ve věku 27-60 let.
Byly zkoumány hranolky bez panády a hranolky s panádou (Hranolky+Vzorek 4). Vzorky
byly podávány na porcelánových talířcích označených čtyřmístným číselným kódem. Vzorky
byly hodnoceny metodou volného popisu. Vzorky s panádou byly hodnoceny jako křupavější
a jejich povrch jako konzistentnější, s vyrovnanější barevností.
ZÁVĚR

Nejlepších výsledků dosahovala směs 90% škrobu a 10% dextrinů. Na základě těchto
výsledků bylo zjištěno, že ideální hustota těstíčka je 45 % (w/w). Tato koncentrace těstíčka
byla vyzkoušena na třech odrůdách brambor – Gala, Almonda a Satina. Největší výtěžnosti
hranolek bylo dosaženo u odrůdy Satina, a zároveň u ní došlo k nejmenším ztrátám vody. Z
výsledků měření je patrné, že se zvětšujícím se množstvím panády bylo dosaženo větších
výtěžností a menším ztrátám vody.

SOUHRN

Smažení je způsob kuchyňské úpravy potravin, při níž dochází k absorpci tuku ze smažící
lázně do potraviny a úniku vody z potraviny ve formě páry. Smažené potraviny si stále drží
své místo v jídelníčku lidí po celém světě. Snahou není jen redukce absorpce tuku během
smažení, ale také zlepšení senzorických vlastností produktů, především aby zůstaly co nejdéle
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šťavnaté a křupavé. K tomu mohou sloužit různé před-fritovací úpravy potravin, či obalování
potravin ve speciálních těstíčkách. Cílem této práce bylo zjistit, jaký je ideální poměr dextrinů
a škrobu v těstíčku pro obalení hranolek. Nejlepších výsledků dosahovala směs 90% škrobu a
10% dextrinů. Na základě těchto výsledků bylo zjištěno, že ideální hustota těstíčka je 45 %
(w/w).
Klíčová slova: dextrin, smažení, senzorické hodnocení, hranolky
Kontaktní adresa:
Ing. VojtechIlko, doc. Dr. Ing. Marek Doležal, Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, ilkov@vscht.cz, marek.dolezal@vscht.cz
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OBSAH VYBRANÝCH ANTHOKYANŮ VE VZORCÍCH BAREVNÝCH PŠENIC
CONTENT OF SELECTED ANTHOCYANINS IN SAMPLES OF COLOR WHEAT
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ABSTRACT
Color wheat contains anthocyanins, which are beneficial for human health. In our study we
tested four varieties of wheat color - Skorpion, Rosso, Karkulka and Konini. The Skorpion
variety is blue-grained and the anthocyanins are stored in the aleurone layer. Rosso, Karkulka
and Konini are purple varieties, where anthocyanins are stored in the pericarp. The content of
anthocyanins was observed across the whole grain, bran, flour, dough and baked product. The
highest content of anthocyanins was recorded in the sample blue-grained bran of variety
Skorpion (61.34 ug·g-1). From the purple varieties were best evaluated variety Rosso. The
whole grain of variety Rosso contained 3.12 ug·g-1 of anthocyanins. Overall, the lowest
content of anthocyanins was recorded in variety Konini harvested in year 2013. In this variety
were anthocyanins found in two parts of the grain: in the bran (2.32 ug·g-1) and whole grain
(0.87 ug·g-1).
Keywords: color wheat, anthocyanins, aleurone blue, purple pericarp
ÚVOD
Studium obsahu anthokyanů ve vzorcích barevných pšenic je důležité z hlediska nutriční
kvality konečného výrobku. Je známo, že anthokyany mají řadu pozitivních účinků na lidské
zdraví. Zabraňují oxidačnímu poškození, mají schopnost vázat těžké kovy, působí
preventivně proti kardiovaskulárním onemocněním, rakovině, diabetu mellitu 2. typu a dalším
onemocněním (Lutsey et al. 2007, Fang et al. 2002, Konczak & Zhang 2004). Právě
anthokyany způsobují odlišné zbarvení netradičních odrůd pšenic. Barevné pšenice mohou
mít žlutou, červenou, modrou a purpurovou barvu. V purpurových pšenicích je dominantním
anthokyanem cyanidin-3-glukosid a dále peonidin-3-glukosid. V aleuronové vrstvě modré
pšenice je nejvíce zastoupen delfinidin-3-glykosid (Knievel et al., 2009). Martinek et al.
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(2012) uvádí vyšší obsah anthokyanů v modrozrnných odrůdách oproti purpurovým. Díky
obsahu a účinku těchto látek je možné využití zrn barevných pšenic při výrobě funkčních
potravin. Barevné pigmenty jsou obsaženy především v obalových vrstvách zrna. Proto je pro
zvýšení obsahu anthokyanů ve výrobku nutný přídavek otrub do těsta. Pšeničné otruby jsou
zdrojem nejen přírodních anthokyanů, ale také vitamínů, minerálních látek a vlákniny.
Epidemiologické studie prokázaly, že konzumace celozrnných výrobků snižuje riziko
chronických onemocnění (Adom & Liu, 2002).
MATERIÁL A METODY
Obsah anthokyanů byl analyzován u čtyř odrůd barevných pšenic – Konini, Rosso, Skorpion a
Karkulka (Tab. 1). Odrůdy Rosso, Skorpion a Karkulka byly použity ze sklizně 2015. U
odrůdy

Konini

byl

stanoven

obsah

anthokyanů

ve

vzorcích

ze

sklizně

2013

a 2014. Množství anthokyanů bylo kvantifikováno v celém zrnu (šrotu), otrubách, mouce,
těstě a upečeném výrobku. Vzorek šrotu byl připraven na šrotovníku Perten Laboratory Mill
120. Otruby a mouka byly získány pomletím zrna na laboratorním mlýnu Chopin CD1.
Z mouky a otrub bylo později vyrobeno těsto a upečeny pekařské výrobky s přídavkem 10 %
otrub. Pekařské výrobky byly zhotoveny podle receptury pekařského pokusu (Tab. 2).
Tab. 1 Použité odrůdy pšenic

Tab. 2 Receptura pekařského pokusu

Odrůda pšenice

Barva obilky

Pšeničná mouka

500 g

Skorpion

modrý aleuron

Sůl

7,5 g

Rosso

purpurový perikarp

Cukr

5g

Karkulka

purpurový perikarp

Kvasnice

25 g

Konini (sklizeň 2014)

purpurový perikarp

Olej

5g

Konini (sklizeň 2013)

purpurový perikarp

voda

300 ml

Těsto bylo připraveno na záraz ze všech surovin. Hnětení probíhalo v rychlohnětači po dobu
cca 1 minuty, kynutí v kynárně při teplotě 32 ± 1 °C a vlhkosti 80 ± 5 % po dobu 20-ti minut.
Po vyjmutí z kynárny se těsto nechalo 10 minut odležet a zvážilo se. Z těsta se vytvarovaly
klonky o hmotnosti 80 g a opět se nechaly nakynout při teplotě 32 ± 1 °C
a vlhkosti 80 ± 5 %, tentokrát po dobu 25-ti minut. Před vložením do pece se klonky vlažily
vodou a pekly se při teplotě 230 – 240 °C v laboratorní peci s kynárnou. Na začátku pečení se
pec zapařila 50 ml vody. Doba pečení byla 20 minut.
V tabulce č. 3 jsou uvedeny jednotlivé anthokyany, které byly ve vzorcích sledovány.
Stanovení vybraných anthokyanů bylo prováděno dle metody Abdell-Aala a Hucl (2003).
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K navážce vzorku (0,5 g) bylo přidáno extrakční činidlo (methanol a 4 M HCl, 85:15 v/v)
v množství 3 ml. Vzorek byl třepán na vortexové třepačce. Následně byl třepán na třepačce
GFL 3005 při 400 ot/min po dobu 30 minut. Supernatant byl přepipetován do označených
vialek a k sedimentu byla opět přidána směs extrakčního činidla v množství 2 ml. Celý postup
se opakoval čtyřikrát. Pro získání čistého extraktu se vzorky 10 minut při 4000 otáčkách
centrifugovaly v centrifuze Hettich Universal 32 R. Odstředěný vzorek byl odpařen pod
proudem dusíku na objem 1 ml. Vzorky byly analyzovány na kapalinovém chromatografu.
Anthokyany byly eluovány mobilní fází složenou ze dvou solventů: solvent A - 10% kyselina
mravenčí ve vodě, solvent B - metanol.
Tab. 3 Vybrané anthokyany
Systematický název

Triviální název

Definidin-3-glukosid

Myrtilin

Definidin-3-rutinosid

Tulipanin

Kyanidin-3-glukosid

Kuromanin

Kyanidin-3-rutinosid

Keracyanin

Pelargonidin-3-glukosid

Callistephin

Peonidin-3-O-G
Peonidin-3-O-R

VÝSLEDKY A DISKUZE
Celkově nejvyšší obsah vybraných anthokyanů v analyzovaných vzorcích byl zaznamenán u
modrozrnné odrůdy Skorpion (Obr. 1). Vzorek otrub odrůdy Skorpion (61,34 ųg·g-1)
vykazoval průkazně vyšší obsah vybraných anthokyanů oproti vzorkům otrub ostatních odrůd
a byl průkazně nejvyšší i ve srovnání s ostatními mlýnskými frakcemi v rámci odrůdy.
Anthokyany modré pšenice jsou uloženy převážně v aleuronové vrstvě obilky, což vysvětluje
jejich vysoký obsah v otrubách. V celém zrnu (šrotu) byl stanoven obsah anthokyanů
v množství 21,19 ųg·g-1. Došlo zde tedy k jejich naředění. V roce 2008 stanovili Martinek et.
al. (2012) v zrnu odrůdy Skorpion celkem 31,60 ųg·g-1 anthokyanů. Autor studie uvádí, že
množství anthokyanů kolísá během růstu a dozrávání zrna, je ovlivňováno ročníkem a také
stářím vzorku. U odrůdy Skorpion byl také zjištěn nejvyšší obsah anthokyanů
v upečeném výrobku (4,43 ųg·g-1). Nejvíce byl ve vzorcích zastoupen anthokyan definidin-3rutinosid (Tulipanin).
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Z purpurových odrůd byla z hlediska obsahu anthokyanů nejlépe vyhodnocena odrůda Rosso
(Obr. 2). V celém zrně bylo naměřeno 3,12 ųg·g-1 anthokyanů. Pro porovnání lze uvést studii
Bártla et. al. (2013), kteří stanovili v zrně purpurové pšenice Abyssinskaja arrasajta
12,3 mg·kg-1. Autoři analyzovali stejné vybrané anthokyany jako v naší studii. V mouce byl
zjištěn obsah anthokyanů 2,57 ųg·g-1, což je o 54 % méně než v případě mouky odrůdy
Skorpion. Tuto skutečnost lze vysvětlit odlišným místem uložení anthokyanů u jednotlivých
odrůd. Jak již bylo uvedeno, modré anthokyany jsou ukládány do aleuronové vrstvy, která se
při mletí dostává do mouky. U purpurových odrůd jsou pigmenty ukládány do perikarpu
neboli oplodí, které je součástí obalových vrstev a ty jsou během mletí na mouku téměř
odstraněny.
Obr. 1 Obsah vybraných anthokyanů v ųg·g-1 (odrůda Skorpion)

Purpurová odrůda Karkulka (Obr. 3) obsahovala v celém zrnu 1,97 ųg·g-1 anthokyanů.
Rückschloss et. al. (2014) uvádí obsah anthokyanů této odrůdy v rozmezí od 6,39 – 41,13
mg·kg-1 v závislosti na lokalitě pěstování. Množství anthokyanů v celém zrně bylo průkazně
odlišné od vzorků jednotlivých mlýnských frakcí. Opět byl nejvyšší obsah zaznamenán
u vzorku otrub a nejnižší, resp. nulový obsah ve vzorku těsta. Stejně jako u odrůdy Rosso
a Skorpion, byl i zde stanoven vyšší obsah anthokyanů v upečeném výrobku oproti syrovému
těstu. Jak ukazuje studie autorů Abdel a Hucl (2003) vyšší teploty společně s delší dobou
působení anthokyany degradují a jejich obsah se snižuje, což odporuje našim výsledkům.
Nabízí se možné vysvětlení spočívající v rozdílném pH jednotlivých vzorků. Podle studie
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Mazzaracchio et. al. (2012) se anthokyany při nižším pH (okolo hodnoty 3) váží na lepek,
k čemuž mohlo dojít v našem případě. Při přípravě vzorků jsme používali 4 M HCl, která
snížila pH vzorku, což mohlo následně zapříčinit adsorpci anthokyanů na lepkové bílkoviny
a tím jejich obsah v extraktu výrazně snížit. Zatímco u hotového výrobku toto z důvodu
přeměny struktury lepku vysokou pečící teplotou není možné.

Obr. 2 Obsah vybraných anthokyanů v ųg·g-1 (odrůda Rosso)
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Obr. 3 Obsah vybraných anthokyanů v ųg·g-1 (odrůda Karkulka)

U odrůdy Konini z roku 2014 (Obr. 4) byly vybrané anthokyany zjištěny pouze u tří vzorků.
Ve vzorku otrub (2,39 ųg·g-1), šrotu (1,53 ųg·g-1) a těsta (0,31 ųg·g-1). Všechny tři hodnoty se
od sebe průkazně lišily.
Nejnižší obsah anthokyanů ze všech vzorků byl stanoven u odrůdy Konini z roku 2013 (Obr.
5). Ve vzorku šrotu byl vypočten průměrný obsah 0,87 ųg·g-1, v otrubách pak 2,32
ųg·g-1 anthokyanů. U odrůdy Konini nebyl zaznamenán žádný obsah anthokyanů ve vzorku
mouky a upečeného výrobku. Přídavek 10 % otrub do těsta způsobil, že oproti mouce, kde
nebyl naměřen žádný z vybraných anthokyanů, bylo v těstě stanoveno 0,31 ųg·g-1. Nízké
naměřené hodnoty byly ovlivněny stářím vzorku, protože jak uvádí Martinek et. al. (2012),
obsah anthokyanů se stářím vzorku klesá. Ve vzorcích odrůdy Konini 2013 byly zastoupeny
pouze dva anthokyany z vybraných druhů – Myrtilin a Tulipanin.
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Obr. 4 Obsah vybraných anthokyanů v ųg·g-1 (odrůda Konini 2014)

Obr. 5 Obsah vybraných anthokyanů v ųg·g-1 (odrůda Konini 2013)
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ZÁVĚR
Cílem naší studie bylo stanovit množství vybraných anthokyanů ve vzorcích barevných
pšenic. Na obsah anthokyanů má vliv odrůda, ročník, lokalita pěstování, stáří a druh vzorku.
Bylo zjištěno, že odrůda Skorpion obsahuje vyšší množství vybraných anthokyanů oproti
purpurovým odrůdám. Nejvíce těchto anthokyanů bylo naměřeno ve vzorku otrub.
Z purpurových odrůd byla nejlépe vyhodnocena odrůda Rosso a následně odrůda Karkulka.
Odrůda Konini obsahovala nejnižší množství anthokyanů, ovšem výsledek byl ovlivněn
ročníkem sklizně.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za finanční podpory projektu IGA AF MENDELU č. TP 4/2015.

SOUHRN
Barevné pšenice obsahují anthokyany, které jsou prospěšné pro lidské zdraví. V naší studii
byly testovány 4 odrůdy barevných pšenic – Skorpion, Rosso, Karkulka a Konini. Odrůda
Skorpion je modrozrnná. Anthokyany této odrůdy se ukládají do aleuronové vrstvy obilky.
Rosso, Karkulka a Konini jsou purpurové odrůdy, kde jsou anthokyany ukládány do
perikarpu. Obsah anthokyanů byl sledován v celém zrnu, otrubách, mouce, těstě a upečeném
výrobku. Nejvyšší obsah anthokyanů byl zaznamenán u vzorku otrub modrozrnné odrůdy
Skorpion (61,34 ųg·g-1). Z purpurových odrůd byla nejlépe hodnocena odrůda Rosso.
V celém zrnu odrůdy Rosso bylo kvantifikováno 3,12 ųg·g-1 vybraných anthokyanů. Celkově
nejnižší obsah anthokyanů byl zaznamenán u odrůdy Konini sklizené v roce 2013. U této
odrůdy byli anthokyany naměřeny pouze u dvou vzorků z pěti – ve vzorku otrub (2,32 ųg·g-1)
a šrotu (0,87 ųg·g-1).
Klíčová slova: barevné pšenice, anthokyany, modrý aleuron, purpurový perikarp
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ABSTRACT
Food is very suitable substrate for the growth, reproduction of moulds and producing
mycotoxins. If the mould spores contaminate the surface of food, the mycelium growth occurs
and to activate the enzyme system of mould. Then the food begin to spoil and decay. Besides,
the food spoilage and decomposition the moulds can also reduce the biological value of food,
causing direct and indirect formation of alimentary disease and food shortages. The moulds
can significantly affect human health through contaminated food. For the sharing of
information about the direct or indirect risks to human health that come from food serves
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). This system is used to prevent putting of
risk food on the market or their withdrawal from the market. Via the RASFF in the period
2010–2015 was accepted within the European Union a total of 255 notifications relating to
food moulding (visible occurrence of mould in food).
Keywords: moulds, mould spores, foodstuffs, RASFF
ÚVOD
Plísně (vláknité mikroskopické houby) jsou vícebuněčné eukaryotní organismy s heterotrofní
výživou (využívají organické látky jako zdroj uhlíku). Spóry plísní jsou jednobuněčné či
vícebuněčné výtrusy sloužící k jejich rozmnožování, šíření a přežívání v nepříznivých
podmínkách. Spóry plísní se mohou v životním prostředí šířit větrem na velkou vzdálenost,
závisí to však na druhu plísně a dalších faktorech - např. klimatických podmínkách a pracovní
činnosti člověka. V životním a pracovním prostředí člověka jsou plísně přítomny v ovzduší,
půdě, vodě, na povrchu živých a odumřelých organismů, na předmětech, na plochách, v
krmivu, v potravinových surovinách, potravinách a pokrmech (Ostrý a Malíř 2003; Haleem
Khan a Mohan Karuppayil 2012).
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Z hlediska zdraví člověka jsou potraviny velmi vhodným a potenciálně rizikovým substrátem
pro osídlení, růst a rozmnožování plísní. Po kontaminaci potravin spórami plísní dochází k
plesnivění potravin, což je proces, při kterém dochází ke klíčení spór, tvorbě hyf a mycelia
(shluku vzájemně propletených houbových vláken), vzniku fruktifikačních orgánů a k
aktivaci enzymového aparátu plísní (Ostrý a Malíř 2003). Následně dochází ke kažení a
rozkladu potravin. Jako spotřebitelé se můžeme nejčastěji setkat např. s plesnivým pečivem,
ovocem, zeleninou, tvrdými sýry a trvanlivými masnými výrobky (viz. Obr. 1-4).
Obr. 1-4: Plesnivé potraviny

Vedle plesnivých potravin se můžeme setkat s odborným termínem plísňové potraviny. Jedná
se o potraviny cíleně osídlené plísněmi tzv. „kulturní mykoflóry“. Jde především o sýry
s plísní na povrchu a v těstě (např. sýry camembertského a roquefortského typu),
fermentované masné výrobky s plísňovým pokryvem (např. uherský salám, křemešník) a
asijské fermentované výrobky (např. sojová omáčka, tempeh, miso).
Dosud bylo identifikováno několik významných nebezpečí z výskytu plísní v potravinách.
Jedná se o produkci mykotoxinů, rozkladné procesy a kažení potravin, snižování biologické
hodnoty potravin a přímý a nepřímý vznik alimentárních onemocnění (Ostrý, 2011).
Plesnivění potravin je vedle produkce mykotoxinů identifikováno v rámci hodnocení
zdravotního rizika jako významné zdravotní nebezpečí.
S plesnivěním potravin je možné se setkat jak v tropickém a subtropickém klimatickém pásu,
tak i v mírném klimatickém pásu. Zejména výzkumní pracovníci rozvojových zemí Afriky ve
spolupráci s kolegy z rozvinutých zemí se v posledním desetiletí intenzivně zabývají
problematikou

nedostatku

potravin

(„Food
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Security“)

ve

vztahu

k

výskytu

plesnivých potravin, toxinogenních plísní a mykotoxinů v potravinových surovinách a
potravinách (Akinmusire 2011; Ajayi 2013; Tafinta a kol. 2013; Mbajiuka Chinedu a Enya
2014; Akinro 2015).
Cílem této studie je získat relevantní informace o výskytu plesnivých potravin v ČR a EU a
vytipovat potraviny s největší frekvencí výskytu plesnivých potravin.
MATERIÁL A METODY
Významným tuzemským zdrojem informací o plesnivění potravin jsou výsledky činnosti
dozorových orgánů spadající pod Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR) (Státní zemědělská
a potravinářská inspekce /SZPI/, Státní veterinární správa /SVS/) a orgánů státního
zdravotního dozoru spadající pod Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) (Orgány ochrany
veřejného zdraví /OOVZ/, Krajské hygienická stanice /KHS/).
V rámci EU je významným relevantním zdrojem informací o plesnivění potravin Systém
rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).
RASFF slouží ke sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví
lidí, která pocházejí z potravin. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména
k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze
společného evropského trhu.
Na evropské úrovni funguje systém rychlého varování od roku 1979 a je spravován
Evropskou komisí (EK). Je zřízen formou sítě, která kromě EK zahrnuje členské státy
Evropské unie, státy Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko,
Švýcarsko) a od roku 2002 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Systém vychází z
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. EK komunikuje v členských
státech s tzv. národními kontaktními místy (NKM).
V ČR byl systém RASFF zahájen v srpnu roku 2003 zkušebním provozem. V roce 2005 bylo
vydáno Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanovuje systém rychlého varování o
vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. Toto nařízení definuje úkoly členů sítě.
NKM v ČR bylo zřízeno při Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI). NKM v ČR
dále komunikuje s členy sítě, resp. jejich kontaktními osobami.
SZÚ – CZVP v Brně je kontaktním místem pro MZ ČR (člen sítě RASFF v ČR). Technicky
spravuje a eviduje oznámení pro OOVZ a případně provádí hodnocení zdravotního rizika.
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Kategorie oznámení
V rámci systému RASFF existují čtyři kategorie oznámení:
1.

Varování (Alert notification)

Rizikovým výrobkem je potravina, která představuje přímé nebo nepřímé riziko pro zdraví
lidí. Jedná se o výrobek, který se vyskytuje na trhu, a tudíž je zapotřebí okamžitě zajistit
návazné kroky v souladu s příslušnými právními předpisy a závaznými normami.
2.

Informace (Information notification)

Rizikovým výrobkem je potravina, která nesplňuje některé chemické, fyzikální nebo
biologické požadavky na zdravotní nezávadnost. Jedná se o výrobek, u kterého není
pravděpodobný vznik akutních nepříznivých zdravotních následků, a tudíž se nevyžaduje
bezprostřední zásah (výrobek se nedostal na trh anebo se na trhu již nevyskytuje).
3.

Odmítnutí na hranicích (Border rejection notification)

Potraviny, které byly zamítnuté na vstupu do Evropské unie z důvodu rizika.
4.

Novinka (News notification)

Všechny druhy informací vztahující se k bezpečnosti výrobků, které nebyly oznámeny
členským státem jako „Varování“, „Informace“ nebo „Odmítnutí na hranicích“, ale které jsou
považovány za důležité pro dozorové orgány členských států EU.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Prostřednictvím systému RASFF bylo v letech 2010-2015 přijato v rámci Evropské unie 255
oznámení týkajících se plesnivění potravin (viditelnému výskytu plísní v potravinách), z nichž
4 byly klasifikovány jako „Varování“, 113 jako „Informační oznámení“ a 138 jako
„Odmítnutí na hranicích“. Přehled přijatých oznámení potravin a potravinových produktů
s viditelným výskytem plísní je znázorněn v tabulce 1.
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Tab. 1: Oznámení RASFF, rozdělená dle kategorie produktů s viditelným výskytem plísní
Celkem

Varování

Informace

Odmítnutí na
hranicích

Alkoholické nápoje

1

0

0

1

Byliny a koření

32

1

4

27

Cukrovinky

9

0

8

1

Doplňky potravin

1

0

1

0

Drůbeží maso a výrobky z drůbežího
masa

1

0

1

0

Hotové pokrmy a občerstvení

2

0

2

0

6

1

2

3

5

0

4

1

Mléko a mléčné výrobky

29

0

26

3

Nealkoholické nápoje

6

0

6

0

Obiloviny a pekárenské výrobky

29

2

23

4

Ořechy, ořechové výrobky a semena

39

0

15

24

Ovoce a zelenina

78

0

9

69

Polévky, bujóny, omáčky a koření

3

0

3

0

Ryby a rybí produkty

2

0

1

1

Tuky a oleje

1

0

1

0

Balená pitná voda

1

0

1

0

Zmrzliny a dezerty

4

0

4

0

Jiné potravinářské výrobky

6

0

2

4

Kategorie produktů

Kakao a kakaové přípravky, káva a
čaj
Maso a masné výrobky (jiné než
drůbež)

V grafu 1 je znázorněn procentuální počet oznámení odeslaných Evropské komisi dle
kategorie produktů (potraviny a potravinové produkty) s výskytem plísní v letech 2010-2015.
Nejvyšší výskyt plísní v potravinách byl oznámen v ovoci a zelenině (30,6 %), ořeších,
ořechových výrobcích a semenech (15,3 %), v bylinách a koření (12,5 %).
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Graf 1: Oznámení RASFF, rozdělená dle kategorie produktů s viditelným výskytem plísní

Z celkového počtu 255 oznámení týkajících se výskytu plísní v potravinách a potravinových
produktech v letech 2010-2015 odeslala Česká republika 18 oznámení (7,1 %). Oznámení se
týkala zejména ovoce, zeleniny, ořechů, ořechových výrobků a semen. Nejvíce oznámení bylo
zasláno Evropské komisi ze strany Polska 36 (14,1 %), Itálie 34 (13,3 %) a 34 (13,3 %) ze
Španělska. Procentuální přehled oznámení států EU systému RASFF je znázorněn v grafu 2.
Graf 2: Přehled států EU, které ohlásily systému RASFF výskyt plesnivých potravin a
potravinových produktů

ZÁVĚR
Vzhledem k získaným informacím bylo zjištěno, že nejčastější výskyt plísní byl zaznamenán
v kategorii ovoce a zelenina. Národní referenční centrum pro mikroskopické houby a
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mykotoxiny v potravinových řetězcích při SZÚ-CZVP v Brně se bude zabývat v nejbližším
období uvedenou problematikou, zejména se zaměřením na identifikaci nebezpečí plesnivého
ovoce a zeleniny (např. banány, jablka, rajčata).
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou MZ ČR – RVO („Státní zdravotní ústav – SZÚ, IČ
75010330).

SOUHRN
Potraviny jsou velmi vhodným substrátem pro růst a rozmnožování plísní a produkci
mykotoxinů. Kontaminují-li spóry plísní povrch potravin, dochází k růstu mycelia a k aktivaci
enzymového aparátu plísní. Poté se potraviny začnou kazit a rozkládat. Kromě kažení a
rozkladu potravin plísně, také snižují biologické hodnoty potravin, způsobují přímý a nepřímý
vznik alimentárních onemocnění a nedostatek potravin. Prostřednictvím kontaminovaných
potravin mohou plísně významně ovlivnit zdraví člověka. Ke sdílení informací o přímých
nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, které pocházejí z potravin, slouží Systém
rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Tento systém slouží k zabránění uvedení
rizikových potravin do oběhu, případně jejich stažení z trhu. Prostřednictvím systému RASFF
v letech 2010-2015 bylo přijato v rámci Evropské unie celkem 255 oznámení týkajících se
plesnivění potravin (viditelného výskytu plísní v potravinách).
Klíčová slova: plísně, spóry plísní, potraviny, RASFF
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DYNAMIKA JAKOSTNÍCH ZMĚN PH U VEPŘOVÉHO MASA
PORK QUALITY CHANGES DESCRIBED BY PH
Miroslav Jůzl – Bohuslav Kučera – Ivo Ingr
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of this study was to describe the dynamics of changes in pH meat (at 1, 2, 3 and 24
hours) samples of m. logissimus dorsi thoracis et lumborum and express the percentage of
defects. Pietrain pigs (n = 60) and hybrid combinations (BU x L) (BL x BO) (n = 60). As a
complementary method were used electrical conductivity (PQM) and water holding capacity
(WHC) as drip loss. Higher incidence of defects (10%) was recorded in Pietrain pigs and PSE
meat has confirmed the applicability of the criteria (pH1 ˂ 5.8; WHC ˃ 5.0%). Measurement
PQM1 is advantageous to complement the mentioned methods, the high range of variation of
the electrical conductivity is dependent on the sample of meat and rather may be influenced
by the site of injection electrodes. The time sequence is observed in the experiment was
different dynamics, despite a downward trend in mean values of each group have experienced
extreme cases of rapid increase in conductivity, which further measurements over time has
not been confirmed. Drip loss of pork meat showed higher values, but in the case of using
other criteria should not be difficult to evaluate properly the defective meat (PSE) and nondefective meat (RFN). The experiment was shown to influence pre-movement based on the
quality of meat in favor of animals with longer rest periods (3 hours) and to the detriment of
pure breed pigs (Pietrain) in the straightening of hybrid combinations.
Keywords: pale, soft, exudative, PQM, water holding capacity

ÚVOD
Vepřové maso je nejoblíbenějším masem v ČR, vychází to zejména z tradice a návyků
obyvatel. Jakost masa je komplexní označení zahrnující různé oblasti i úrovně (Ingr, 1993).
Vymezují ji především intravitální faktory, mezi které patří plemeno, pohlaví, věk, výživa,
roční období, způsob chovu a stres, posléze zacházení se zvířetem, technologie opracování a
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manipulace s jatečně upraveným tělem a posléze i masem zvířete (Barbut et al., 2008; Van de
Perre et al. 2010). Výskyt PSE (pale, soft, exudative) masa je nejčastěji spojován s genetickou
predispozicí a náchylností ke stresu, ale obecně souvisí i s celkovým zdravotním stavem.
Permentier et al. (2015) uvádí, že u prasat pocházejících ze skupin s vyšším než 25%
výskytem plicních lézí, byl 6krát vyšší výskyt PSE odchylky než u skupin s výskytem
menším než 5 %. Stanovení objektivních charakteristik a limitů pro detekci PSE masa není
jednoznačné (Kameník a kol., 2014). Pro pokusy se nejčastěji využívá odběru vzorků svalů m.
semimebranosus nebo m. logissimus dorsi thoracis et lumborum (MLTL), u kterého Lindahl et
al. (2006) uvádí, že křivka poklesu pH je strmější a glykolýza rychlejší. Nejvhodnějším
způsobem predikce PSE masa, které je bledé, měkké a vodnaté, je měření pH v čase od 30
minut do jedné hodiny po porážce (pH30, pH45, pH1). Hodnoty zjištěné různými autory kolísají
v rozmezí hodnot pH 6,0 – 5,6. Obecně se za kritérium považuje pH45 ˂ 6,0 nebo pH1 ≤ 5,8
(Ingr et al., 1987). Použitím přísnějších kritérií se ovšem percentuálně zvyšuje výskyt PSE
masa (Matoušek et al., 1997). Beutlingová a Seifert (2002) zmiňují vhodnost hodnoty pH2, při
které byl zjištěn vyšší korelační koeficient ve srovnání s odkapem masné šťávy. V úvahu je
ale nutné vzít v potaz i technologickou a hygienickou otázku zjišťování hodnot
elektrometrickým způsobem na jatečném provoze (Ingr et al., 1987). Další významná
sledovaná hodnota pH, označovaná jako pH24 nebo pHult, představuje kritérium pro DFD
maso (pHult ˃ 6,2) (Van de Perre et al., 2010), avšak hraje roli při korelaci s ostatními
používanými metodami, jako jsou světlost masa (L*, lightness) nebo remise, elektrická
vodivost (PQM) a dalšími ryze senzorickými znaky (barva, křehkost, šťavnatost, aj.). Tuto
problematiku shrnuje Kameník a kol. (2014) ve své knize a uvádí pro posuzování odchylek
PSE masa i kritéria PQM24, případně využití L*ult. Nejčastěji se měří barva
spektrofotometricky a vyjadřuje se v systému CIE (L*a*b*). Větší použití jiných metod jako
CVS (computer vision system) má podle Chmiela et al. (2016) u vybraných svalů své limity
(m. semimembranosus).
MATERIÁL A METODY
Do pokusu byly zahrnuty vzorky m. logissimus dorsi thoracis et lumborum od prasat plemene
Pietrain (n = 120), označených jako PN, a hybridní kombinace (BU x L) (BL x BO)
označených jako HY (n = 120). Zvířata byla porážena (3 termíny, n = 20) ve stejném ročním
období (VI.-VIII.) na jatkách za použití standartního elektrického omráčení dobou odpočinku
do 1 hodiny (1H, n = 60) a do 4 hodin (4H, n = 60).
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Hodnoty pH1, pH2, pH3 a pHult (1, 2, 3 a 24 hodin post mortem) byly měřeny elektrometricky
pomocí přístroje PORTAMESS 911 Ph KNICK, kalibrovaným pomocí sady pufrů (pH 7, pH
4). Pro měření elektrické vodivosti PQM vepřového masa byl používán konduktometr
FLEISCHTESTER LF 191/F, který byl kalibrován roztokem KCl pomocí speciální nádoby.
Hodnota byla měřena opět jako u měření pH vepřového masa, a to 1, 2, 3 a 24 hodin post
mortem. Měřeno v mS.cm-1.
Stanovení ztráty masné šťávy po odkapání byla vyhodnocena po 24 h post mortem. Celistvý
vzorek masa o minimálně o l50 g zbavený tukové tkáně a povázek byl zvážil, uložen ve
vaničce do chladničky při teplotě 4 až 6 °C a po 24 hod byl úbytek hmotnosti vyjádřen v %.
Výsledky byly zpracovány v programu UNISTAT 5.1 pomocí analýzy variance (ANOVA)
a

vyhodnoceny

pomocí

Tukeyova

testu

na

hladině

významnosti

α = 0,95.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Byly zjištěny případy PSE masa (n = 6), vzorky byly evaluovány na základě hodnot pH 1 < 5,8
a zároveň WHC > 5,0 %. Vzorky často vykazovaly vyšších hodnot odkapu, ale hodnota pH 1
nesestoupila pod 5,8.
Tab. 1: Hodnoty a průkaznosti rozdílů pH, elektrické vodivosti a odkapu mezi skupinami
PN (n=60)

HY (n=60)

varianta

1H (n = 30)

3H (n = 30)

1H (n = 30)

3H (n = 30)

pH1

5,88 ± 0,21a

6,05 ± 0,17ab

6,28 ± 0,14b

6,37 ± 0,15b

pH2

5,67 ± 0,18a

5,74 ± 0,19a

6,01 ± 0,17a

6,09 ± 0,12b

pH3

5,58 ± 0,15a

5,62 ± 0,21a

5,78 ± 0,16a

5,82 ± 0,14a

pHult

5,49 ± 0,16a

5,51 ± 0,20a

5,53 ± 0,17a

5,52 ± 0,15a

PQM1 (mS.cm-1)

4,06 ± 0,54a

3,45 ± 0,42ab

3,13 ± 0,38b

2,94 ± 0,39b

PQM2 (mS.cm-1)

5,15 ± 0,48a

4,78 ± 0,37a

3,78 ± 0,39b

3,44 ± 0,42b

PQM3 (mS.cm-1)

7,02 ± 0,45a

6,21 ± 0,47a

4,50 ± 0,30b

4,12 ± 0,28b

PQMult (mS.cm-1)

10,20 ± 3,82a

7,38 ± 3,78ab

5,20 ± 2,95ab

5,04 ± 1,98b

WHC (%)

5,28 ± 1,80

5,32 ± 1,10

4,20 ± 0,80

4,50 ± 0,83

RFN (%)

90

93,4

96,7

100

PSE (%)

10

6,6

3,3

0

Pozn.: Hodnoty jsou ve tvaru ( x ± sx), rozdílná písmena v řádku označují statisticky průkazné rozdílné skupiny
na hladině pravděpodobnosti P < 0,05.
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Procentické vyjádření PSE vady bylo u sledovaného souboru 5 %, což lze hodnotit ve vztahu
k průměrům výskytu dosahovaným na jatkách v devadesátých létech (Ingr, 1993) jako
snesitelné číslo. Vyšší výskyt byl zaznamenán u prasat plemene Pietrain a rovněž tak
kriteriální i pomocné hodnoty byly průkazně odlišné od skupiny prasat hybridní kombinace, a
i v závislosti na čase odpočinku. Názorně je to uvedeno v tab. 1.
V případě hodnot elektrické vodivosti (PQM) je patrné z jednotlivých dat že maso bez
jakékoli odchylky (RFN) nepřekročilo hodnotu elektrické vodivosti (EV1) 5 mS.cm-1. To úzce
koresponduje i s hodnotou elektrické vodivosti (PQM24), kterou používal např. DEMO et al.
(1993) jako kritérium ke zjištění PSE masa (8,3 mS.cm-1). Avšak je zde nutné poznamenat, že
měření PQM je oproti měření pH ve svalu komplikovanější na zisk reprodukovatelných
hodnot. Proto je důležité měření opakovat a průměry pořizovat z větších souborů dat.
V případě vývoje PQM v čase je patrný nárůst a tedy negativní korelace s hodnotami pH, což
potvrzuje výsledky dosažené v pokuse Beutling a Seifert (2002).
ZÁVĚR
Jakost vepřového masa je mimo jiné dána jeho vazností a normálním průběhem
postmortálních procesů. Výskyt odchylky PSE komplikuje jeho využití pro výsek i masnou
výrobu. Výrazná ztráta masné šťávy je i ekonomickou ztrátou, která spolu se špatnou jakostí a
problémovostí při výrobě zejména šunek a jiných masných výrobků, způsobuje i nadále
výrobcům komplikace a zdůrazňuje význam evaluace vstupní suroviny a jejího třídění.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou mého učitele, kterého obdivuji a nesmírně si ho vážím,
pana prof. Ing. Ivo Ingra, DrSc. k jeho 80. narozeninám.

SOUHRN
Cílem práce bylo popsat dynamiku změn pH masa v čase 1, 2, 3 a 24 hodin u prasat plemene
Pietrain (n = 60) a hybridní kombinace (BU x L) (BL x BO) (n = 60) u vzorků m. logissimus
dorsi thoracis et lumborum a vyjádřit procentický podíl vad. Jako doplňkové metody bylo
využito elektrické vodivosti (PQM) a odkapu masa (WHC). Vyšší výskyt vad (10 %) byl
zaznamenán u prasat plemene Pietrain a pro PSE maso se potvrdila použitelnost kritérií (pH1
˂ 5,8 a WHC ˃ 5,0 %). Měření PQM1 je výhodné jako doplněk zmíněných metod, vysoké
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variační rozmezí elektrické vodivosti je závislé od vzorku masa a dosti může být ovlivněno
místem vpichu elektrod. V časové sekvenci pokusu byla totiž pozorována různá dynamika,
přes sestupnou tendenci u průměrů hodnot jednotlivých skupin se vyskytly extrémní případy
rychlého nárůstu vodivosti, která v dalším měření v čase nebyla potvrzena. Odkap vepřového
masa vykázal vyšší hodnoty, avšak v případě využití dalších kritérií by neměl být problém
vyhodnotit správně defektní maso (PSE) od masa bez odchylek (RFN). V pokuse byl
prokázán vliv předporážkového ustájení na jakost masa ve prospěch zvířat s delším
odpočinkem (3 hodiny) a v neprospěch prasat čistého plemene (Pietrain) ve s rovnání
s hybridní kombinací.
Klíčová slova: bledé, měkké, vodnaté, PQM, ztráta masné šťávy
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TESTOVÁNÍ ANTIMIKROBIÁLÍHO ÚČINKU AKTIVNÍCH OBALOVÝCH
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TESTING ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF PACKAGING MATERIALS ON
THE BASE OF PLANT EXTRACTS
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ABSTRACT
Special paint with antimicrobial activity for printing on the polymer foil (Utility model n.
27586) was developed. Consequently, the samples of the foils coated with the film containing
mixture of active substances were made. On the base of these results, the foil with the film for
packaging of chosen kinds of food was made. To test the antimicrobial properties of foils
injected with a mixture of plant extracts at three different concentrations (3.9%; 6.6%;9.0%)
on the specific packaged foods were used the following microorganisms: Escherichia coli,
Candida tropicalisand Penicillium chrysogenum. Inthe experiment, slices of salami Junior
were inoculated with selected species of microorganisms. There after, the plates were sealed
by foil coated with the active substance using a hot melt glue gun. Samples wrapped in
polystyrene disis were stored in the refrigeratorat4-6° C. Control smears were made after 24,
72, 144h, respectively. The similar experiment was performed on salami without inoculation
of microorganisms. Based on the results, the tested foils seems to be promising materials
suitable for packaging of food, products that come intocontact with food or items of daily use.
Key words: antimicrobial properties, foils, covers, packaging, Escherichia coli, Candida
tropicalis, Penicillium chrysogenum
ÚVOD
Rostliny

obsahují

mnoho

látek,

které

vykazují

antimikrobiální

účinky.

Nejznámějšími a dlouhodobě studovanými jsou silice, které jsou nositeli aromatických
vlastností mnoha druhů koření a léčivých rostlin například kmínu, anýzu, fenyklu, skořice
či hřebíčku. Často se vyskytujícími majoritními látkami jsou např. karvon, eugenol, thymol,
anethol, fenchon a jiné (CONNER et BEUCHAT, 1984, DOYLE et al., 2001).Aktivní látky z
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rostlin vykazují proti mikroorganismům různý účinek. Gramnegativní bakterie jsou odolnější
k působení antimikrobiálních látek než bakterie grampozitivní a to vzhledem ke stavbě jejich
buněčné stěny jak uvádějí (GYAWALI et IBRAHIM, 2012).Jejich účinnost závisí na řadě
faktorů především na pH, teplotě, množství kyslíku, koncentraci a variabilitě obsahových
složek (TAJKARIMI et al., 2010; BURT, 2004). Antimikrobiální účinek silic byl prokázán
i v plynné fázi bez přímého kontaktu s mikroorganismem (KALHOTKA et al., 2014).
Antimikrobiální látky pocházející z koření se využívají pro snížení výskytu nebo odstranění
patogenních bakterií a celkové zvýšení kvality, mohou se také využívat k prodloužení
trvanlivosti potravinářských výrobků (TAJKARIMI et al., 2010; JAY et al., 2005). Silice se
ale využívají i v jiných průmyslových odvětvích především ve farmacii a kosmetice (EDRIS,
2007).
MATERIÁL A METODIKA
Pro testování antimikrobiálního působení fólií s nástřikem směsi rostlinných extraktůo třech
koncentracích (3,9 %; 6,6 %; 9,0 %) na konkrétních zabalených potravinách (salám Junior)
byly použity následující mikroorganismy: Escherichia coli CCM 7929, Candida tropicalis
CCM 8223 a Penicillium chrysogenum CCM 8034.
Příprava mikrobiálního inokula: 24 h kultura Escherichia coli vypěstovaná v TSB (Biokar
Diagnostics, Francie) při 37 °C byla zcentrifugována (20 min. 3000 rpm), promyta fyz.
roztokem a opět zcentrifugována. Poté byl připraven roztok o denzitě 1 McF. 72 h kultura
Candida tropicalis a 120 h kultura Penicillium chrysogenum (spory a fragmenty mycelia)
vypěstované na Choramphenicol Glucose Agar (Biokar Diagnostics, Francie) při 25 °C byly
přeneseny do zkumavek se sterilním fyziologickým roztokem a důkladně rozmíchány. Poté
byl připraven roztok o denzitě 1 McF.
Postup:Plátky salámu Junior o síle 4 mm byly vloženy do čistých nepoužitých
polystyrenových misek a následně inokulovány dávkou 0,1 ml suspenze příslušného
mikroorganismu o denzitě 1 McF. Poté byly misky pomocí tavné pistole zalepeny příslušnými
foliemi s nástřikem účinné látky. Zabalené vzorky v polystyrenových miskách byly
skladovány při chladničkové teplotě 4 - 6 °C. Kontrolní stěry byly prováděny po 24, 72 popř.
144 h. Mikrobiologická analýza byla prováděna v době založení experimentu a v čase
kontroly metodou stěru z povrchu z plochy 5 x 5 cm. U kontrolních vzorků a vzorků bez
inokula odebraných v čase založení experimentu byly stanovovány následující skupiny
mikroorganismů. Celkový počet mikroorganismů (CPM) na PCA agaru (Biokar Diagnostics,
France) při 30 °C za 72 h, E. coli na VRBL (Biokar Diagnostics, France) při 37 °C za 24 h
208

a mikromycety (plísně a kvasinky) na Chloramphenicol glucose agar (Biokar Diagnostics,
France) při 25 °C za 120 h. U vzorků inokulovaných E. coli byla stanovována pouze tato
bakterie na výše uvedené půdě. Rovněž u vzorků inokulovaných Candida tropicalis
a Penicillium chrysogenum byly stanovovány pouze počty kvasinek nebo plísní.
VÝSLEDKY A KOMENTÁŘ
V průběhu řešení projektu TA03010799 - Využití nanomateriálů a přírodních extraktů jako
funkčních látek ve vývoji aktivních obalových materiálů s bariérovým efektem,
antimikrobiálním,

protektivním

a

kyslík

pohlcujícím

efektem

byl

vyvinut

lak

s antimikrobiálním účinkem pro tisk na polymerní fólie (UŽITNÝ VZOR Č. 27586).
Následně byly vyrobeny vzorky fólií s potiskem aktivních látek nebo jejich směsí. Na základě
jejich testování (KALHOTKA et al, 2015) byla vyrobena fólie s vhodnými parametry pro
balení potravin. V rámci experimentu byly plátky salámu Junior inokulovány vybranými
druhy mikroorganismů. Stěry z povrchu salámu byly provedeny po 24 a 72 h od inokulace
(viz Tab. 1). U E. coli nebyl zjištěn významný vliv koncentrace účinné látky na snížení jejich
počtu, je to dáno vyšší odolností gramnegativních bakterií vzhledem ke stavbě jejich buněčné
stěny.
Tab. 1: Počty mikroorganismů v KTJ/25 cm2 na povrchu inokulovaného salámu Junior
E. coli
24h

Candida
72 h

2

2,1 x 10

24h
2

4,4 x 10

Penicillium

72 h
3

1,2 x 10

24h
4

2,9 x 10

72 h
3

5,1 x 103

kontrola

1,2 x 10

3,90%

75

2,4 x 102

3,6 x 103

1,6 x 104

5,0 x 103

4,3 x 103

6,60%

3,5 x 102

9,3 x 102

1,1 x 104

8,8 x 103

5,5 x 103

5,1 x 103

9,00%

5,8 x 102

1,1 x 103

8,3 x 103

5,7 x 103

5,7 x 103

3,5 x 103

U Candidatropicalis byl zaznamenán u vyšších koncentrací účinné (6,6 a 9,0 %) látky po 72 h
pokles počtů. Růst kvasinek byl ale provázen vznikem nepříjemného zápachu, který se
projevil po 72 hodinách skladování. U Penicilliumchrysogenum inokulovaného na povrch
salámu nebyl v průběhu sledování zaznamenán jeho viditelný růst. V průběhu skladování se
počty příliš neměnily. Oproti kontrole byl ale u všech variant po 72 h zaznamenán určitý
pokles počtů.
Současně byl proveden obdobný experiment se salámem bez inokulace mikroorganismy.
Z výsledků mikrobiologické analýzy (Tab. 2) je v porovnání s kontrolním vzorkem patrné, že
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CPM, který byl v počáteční fázi relativně nízký, se v průběhu prvních 72 h skladování u všech
variant pohyboval na úrovní řádově 102 KTJ/25 cm2.
Tab. 2: Počty mikroorganismů v KTJ/25 cm2 na povrchu neinokulovaného salámu Junior
koliformní bakt.

CPM
24 h

72 h
2

4,1 x 10

144 h
2

3,5 x 10

mikromycety

24 h

72 h

144 h

24 h

72 h

144 h

4

ND

ND

ND

ND

ND

1,7 x 104

kontrola

1,4 x 10

3,90%

2,2 x 102

1,5 x 102

5,5 x 103

ND

ND

3

ND

ND

8,0 x 102

6,60%

73

4,7 x 102

> 104

ND

ND

ND

ND

ND

4,5 x 102

9,00%

83

5,3 x 102

6,8 x 104

ND

ND

ND

ND

ND

2,8 x 102

Vysvětlivky: CPM – celkový počet mikroorganismů, ND - nedetekováno
Na konci sledování byl u variant fólií s aplikací 3,9 a 6,6 % směsi silic zjištěn nižší nárůst
CPM. Rovněž počty mikromycet, které nebyly na počátku sledování detekovány, dosahovaly
na konci pokusu u všech variant výrazně nižších počtů než u kontrolního vzorku.
ŠIPAILIENĖ et al. (2006) uvádějí, že silice mají lepší účinnost při použití proti kvasinkám
než bakteriím.Koliformní bakterie nebyly až na jedinou výjimku na povrchu salámu
detekovány.
ZÁVĚR
Na základě získaných výsledků, které dokládají jistý antimikrobiální účinek na
mikroorganismy kontaminující testovanou potravinu, se testované fólie jeví jako perspektivní
materiály vhodné pro balení potravin, předmětů přicházejících do styku s potravinami či
předmětů denního užívání. Je však nutné tento předpoklad potvrdit dalšími testy zaměřenými
především na volbu vhodné koncentrace účinné látky a možné negativní ovlivnění
senzorických vlastností potraviny.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla s podporou projektu TAČR TA03010799.
SOUHRN
V průběhu řešení projektu byl vyvinut lak s antimikrobiálním účinkem pro tisk na polymerní
fólie (UŽITNÝ VZOR Č. 27586). Následně byly vyrobeny vzorky fólií s potiskem aktivních
látek nebo jejich směsí. Na základě jejich testování byla vyrobena fólie s vhodnými parametry
pro balení potravin. Pro testování antimikrobiálního působení fólií s nástřikem směsi
rostlinných extraktůo třech koncentracích (3,9 %; 6,6 %; 9,0 %) na konkrétních zabalených
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potravinách byly použity následující mikroorganismy: Escherichia coli, Candida tropicalis a
Penicillium chrysogenum. V rámci experimentu byly plátky salámu Junior inokulovány
vybranými druhy mikroorganismů.Poté byly misky pomocí tavné pistole zalepeny
příslušnými foliemi s nástřikem účinné látky. Zabalené vzorky v polystyrenových miskách
byly skladovány při chladničkové teplotě 4 - 6 °C. Kontrolní stěry byly prováděny po 24, 72
popř. 144 h. Současně byl proveden obdobný experiment se salámem bez inokulace
mikroorganismy. Na základě získaných výsledků se testované fólie jeví jako perspektivní
materiály vhodné pro balení potravin, předmětů přicházejících do styku s potravinami či
předmětů denního užívání.
Klíčová slova: antimikrobiální účinky, fólie, obaly, Escherichia coli, Candida tropicalis
Penicillium chrysogenum
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ZHODNOCENÍ ČASU KOAGULACE A JAKOSTI SÝŘENINY ORGANICKÉHO
OVČÍHO MLÉKA V ZÁVISLOSTI NA POČTU SOMATICKÝCH BUNĚK.
EVALUATION OF COAGULATION TIME AND CURD QUALITY OF ORGANIC
SHEEP MILK DEPENDING ON SOMATIC CELL COUNT.
Leona Konečná – Jan Kuchtík
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The aim of the study was to determine somatic cell counts (SCCs) in organic sheep´smilk and
thein relationship to coagulation time (CT) and curdquality (CQ). The experiment was carried
out during two years on anorganic farm; 24 ewes were involved in the experiment. In the
course of the experiment the SCC gradually increased with advanced lactation, however thein
counts were relatively very low throughout the study. The CT, except for the first sampling,
was gradually elongated with advanced lactation. The CQ gradually deteriorated with
advanced lactation, but in general it can be stated that CQ was always on relativem good
level. Between SCC and CT was found out significantly positive correlation, which implies
the higher the SCC, the Langer the CT. On the other hand between SCC and CQ was not
found a signifiant correlation. Finally, it is necessary to komplete that between CT and CQ
was found out a signifiant positive correlation, which implies the Langer the CT, the worse
the CQ.
Keywords:sheepmilk, somatic cellcount, rennetclottingtime, rennetcurdquality
ÚVOD
Zdraví bahnic obecně a zejména mléčné žlázy ovlivňuje kvantitu i kvalitu mléčné produkce.
Jedním z ukazatelů zdravotního stavu mléčné žlázy,a tedy i kvality ovčího mléka,je počet
somatických buněk.Počet somatických buněk (PSB) v ovčím mléce se pohybuje v širokém
rozpětí, kdyžhraniční hodnoty mezi zdravou a infikovanou mléčnou žlázou u bahnic byly
stanoveny na 500 x 103 v 1 ml mléka (Paape et al., 2001, Gonzalo et al., 2002). Nicméně
Mavrogenis et al. (1995) a Lafi (2006) uvádějí vyšší hraniční hodnotu, a to až 1500 x 103v 1
ml mléka. Nezbytnost kontroly PSB u bahnic prezentují rovněž Spanu et al. (2011), kteří
uvádějí, že bahnice s vyšším PSB než 400 x 103v 1ml mléka jsou mnohem náchylnější
k pozitivnímu výskytu patogenů způsobujících mastitidu. Počty somatických buněk u malých
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přežvýkavců jsou ovlivněny i faktory neinfekčními, avšak vliv těchto faktorů je minimální
(Paape et al., 2007). Hlavní příčinou vedoucí ke zvýšení PSB je mastitida. Hlavním
etiologickým původcem mastitid u malých přežvýkavců je skupina koaguláza-negativních
stafylokoků, které způsobují významný nárůst PSB (Souza et al., 2012).Zvýšení PSB pak
následně ovlivňuje nejen dojivost a základní složení ovčího mléka, ale také jeho
technologické vlastnosti a je doprovázeno zhoršením srážecí schopnosti mléka, prodloužením
doby sýření a zhoršením konzistence sýřeniny(Bencini a Pulina, 1997). Cílem sledování bylo
zjistit PSB v organickém ovčím mléce a jeho vztah k technologickým vlastnostem, a to
konkrétně k syřitelnostia jakosti sýřeniny.
MATERIÁL A METODIKA
Jednotlivé odběry mléka byly realizovány na ekologické farmě v průběhu dvou po sobě
jdoucích let. Do sledování bylo v každém roce zařazeno 24 bahnic. Odstav jehňat a začátek
dojení započal v obou letech 1. května, bahnice byly dojeny strojně do konve, a to dvakrát
denně. Odběry byly realizovány v pravidelných měsíčních intervalech, a to od května do září.
Krmná dávka v průběhu sledování sestávala z pastvy (ad libitum) a přídavku 0,2kg
organického ovsa na kus a den, který byl předkládán bahnicím v dojírně. Po celý rok měly
bahnice k dispozici minerální liz MIKRO Mg Super. Všechny bahnice byly po celou dobu
sledování chovány v identických podmínkách a během celého sledování byly v dobrém
zdravotním stavu.
Vzorky mléka pro následné analýzy byly ihned po odebrání zchlazeny na 5-8 ºC a
v termoboxu převezeny do laboratořeaplikované laktologie na Ústavu chovu a šlechtění
zvířat MENDELU a do Laboratoře pro rozbor mléka v Brně – Tuřanech. V rámci
laboratorních analýz na Ústavu chovu a šlechtění zvířat byly zjišťovány hodnoty syřitelnosti
(SYŘ) a stanovena jakost sýřeniny (JS) dle Gajdůška (1997), v Laboratoři pro rozbor mléka
byly stanoveny PSB.Z důvodu konzervace byla ke vzorkům mléka analyzovaným
v Laboratoři pro rozbor mléka v Brně – Tuřanech (cca 25 ml) přidána jedna širokospektrální
mikrotableta D&F.Počet somatických buněk (v 103/1 ml mléka) byl stanoven fluoro-optoelektronickou metodou na přístroji BENTLEY 2 500 dle ČSN EN ISO 13366-2.Čas
koagulace (SYŘ) v (s) byl měřen pomocí stopek stanovením okamžiku prvního srážení
(Gajdůšek, 1999).Jako syřidlo byl aplikován Laktochym (Milcom a.s., Tábor, ČR), přírodní
tekuté chymozinové syřidlo živočišného původu určené k sýření mléka o síle 1 : 5 000.Jakost
sýřeniny(JS) byla hodnocena po 60 minutové inkubaci zasýřeného mléka (při 35°C)
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s využitím metodiky dle Gajdůška (1997), kdy vzhled sýřeniny a syrovátky je rozdělen do 5
kvalitativních tříd, když třída 1 reprezentuje nejlepší kvalitu a třída 5 nejhorší.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrné hodnoty PSB, syřitelnosti a jakosti sýřeniny v rámci jednotlivých odběrůjsou
uvedeny v tabulce 1. Průměrný PSB se pohyboval v průběhucelého sledování v rozmezí 77,35
až 97,83 (103/1 ml mléka). Nejnižší hodnota PSB byla zaznamenána při druhém odběru,
přičemž následně se jejich počet postupně zvyšoval s postupujícím stadiem laktace. Je obecně
známo, že nejvyšší PSB bývá v mléce bahnic na začátku laktace a poté se zase zvyšuje
v konečné fázi laktace. U námi sledované skupiny bahnic byl tento trend potvrzen, nicméně
současně je nutno konstatovat, že PSB v našem experimentu byly poměrně velmi nízké
ve srovnání s údaji, jež uvádějí Paape et al. (2007). Naproti tomu Panayotov et al.(2011)
uvádějí srovnatelné PSB.
Co se týká syřitelnosti, zde byl v případě našeho sledování, s vyjímkou prvního odběru,
zaznamenán trend postupného prodlužování jejího času, což je v souladu s trendy, které
uvádějí Novotná et al. (2009), Sevi et al. (2000) a Jaramillo et al. (2008). Naproti tomu jakost
sýřeniny se povlovně zhoršovala v průběhu laktace, nicméně obecně je možno konstatovat, že
tento ukazatel byl po celou dobu sledování na velmi dobré úrovni.
Tabulka 1:Počet somatických buněk,syřitelnost a jakost sýřeniny v průběhu laktace.
N

1.odběr

2. odběr

3. odběr

4. odběr

5. odběr

L.S.M. Sign. L.S.M. Sign. L.S.M. Sign. L.S.M. Sign. L.S.M. Sign.
PSB 48

97,83

NS

77,35

NS

81,91

NS

88,64

NS

94,50

SYŘ 48

173

A

148

A

156

A

183

AB

203

B

1,00

A

1,1

A

1,00

A

1,26

B

1,19

AB

JS

A, B

48

NS

-P ≤ 0,01; NS: není signifikantní

Z tabulky 2 je zřejmá vysoce průkazná pozitivní korelační závislost mezi PSB a syřitelností,
přičemž z tohoto zjištění vyplývá, že se zvyšujícím se PSB se prodlužuje doba syřitelnosti.
Mezi jakostí sýřeniny a syřitelností byla také zjištěna vysoce průkazná pozitivní
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korelačnízávislost, z čehož vyplývá, že s prodlužující se dobou koagulace se zhoršovala jakost
sýřeniny, což je v souladu se závěry, jež uvádějí Kuchtík et al. (2008).Na druhou stranu je
však také nutno konstatovat, že mezi PSB a jakostí sýřeniny nebyla zjištěna průkazná
korelační závislost.
Tabulka 2:Vzájemné korelační vztahy sledovaných ukazatelů
PSB

SYŘ

JS

-

0,23**

0,04

-

0,39**

PSB
SYŘ
JS

-

** P ≤ 0,01
ZÁVĚR
Obecně je možno konstatovat, že počty somatických buněk v našem sledování byly poměrně
velmi nízké, když PSB do 100 000 v 1 ml mléka svědčí o velmi dobrém zdravotním stavu
bahnic a rovněž o správné výživě, technice dojení a parametrech dojícího zařízení. Mezi
počtem somatických buněk a syřitelnostía také mezi syřitelností a jakostí sýřeninybyly
zjištěnyvysoce průkaznépozitivní korelace. Naproti tomu meziPSB a jakostí sýřeniny nebyla
zjištěna průkazná korelační závislost.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporouNAZV KUS QJ1230044.

SOUHRN
Cílem studie bylo stanovit počty somatických buněk (PSB) v ekologickém ovčím mléce a
jeho vztahy se syřitelností mléka (SYŘ) a jakostí sýřeniny (JS). Sledování bylo realizováno
v průběhu dvou let na ekologické farmě u 24 bahnic. V průběhu laktace se PSB postupně
zvyšovaly, avšak jejich počty byly relativně velmi nízké. Syřitelnost, s výjimkou prvního
odběru, se postupně prodlužovala se dnem laktace. Naproti tomu jakost sýřeniny sepostupně
zhoršovala s postupující laktací, nicméně obecně je možno konstatovat, že tento ukazatel byl
po celou dobu sledování na poměrně dobré úrovni. Mezi PSB a SYŘ byla zjištěnaprůkazná
pozitivní korelace, což znamená, že čím vyšší jsou PSB, tím delší je SYŘ. Naproti tomu mezi
PSB a JS nebylazjištěna signifikantní korelace. Na úplný závěr je nutno doplnit, že mezi SYŘ
a JS byla zjištěna průkazná pozitivní korelace, což znamená, že čím delší je doba syřitelnosti,
tím horší je jakost sýřeniny.
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ABSTRAKT
Tato práce se zabývá smyslovým vnímáním spotřebitelů a jejich chutí si koupit sušené
zvěřinové klobásy s přídavkem éterických olejů (EO) z bobkového listu (Laurus nobilis L.).
Proto byly vyrobeny tradiční sušené zvěřinové klobásy bez přídavku éterických olejů (C), s
0,005% přídavkem (L1) a s 0,01% přídavkem (L2) éterických olejů. 106 neškolených
spotřebitelů hodnotilo při senzorické analýze řez, vůni, chuť, celkovou příjemnost a chuť si
výrobek koupit. Bylo zjištěno, že příjemnost všech zkoumaných senzorických vlastností
klobás C byla významně vyšší v porovnání s klobásami L1 anebo L2 (P <0,05). Nebyly
zjištěny žádné významné rozdíly mezi klobásami L1 a L2. Na základě těchto výsledků lze
konstatovat, že přídavek EO z bobkového listu ve sledovaných výrobcích vedl ke zhoršení
senzorických vlastností a ke snížení chuti si klobásy koupit. Možným vysvětlením může být
očekávání spotřebitelů o senzorických vlastnostech sušených zvěřinových klobás, které mají
specifický senzorický profil.
Klíčová slova: bobkový list, éterické oleje, sušené klobásy, senzorické vlastnosti

INTRODUCTION
Sensory profile of dry sausages is mostly determined by joint action of bacterial metabolisms,
physico-chemical reactions inside meat matrix and addition of spice. Therefore, typical aroma
and flavor, which corresponds mostly to overall impression, is a mixture of hundreds of
volatile compounds in specific rations (Marco et al, 2008). This is even more pronounced in
dry sausages with game meat, which usually have modified sensory profile because of
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different meat characteristics and fatty acid composition (Kos et al., 2015; Sales & Kotrba,
2013). Addition of herbs and spices to meat products enriches the sensory profile and this is
even more expressed in etheric (essential) oils (EO) which have been widely used for
bactericidal, virucidal, fungicidal, antiparasitical, insecticidal, medicinal and cosmetic
applications, especially nowadays in pharmaceutical, sanitary, cosmetic, agricultural and food
industries (Bakkali et al., 2008). Nevertheless, when it comes to meat industry, EOs bring
strong organoleptic impact that usually restricts their unlimited addition (Busatta et al., 2008;
García-Díez et al., 2016).
Bay leaf (Laurus nobilis L.) belongs to Laureacea family, being a native plant from the warm
Mediterranean region, including countries like Italy, France, Spain and Portugal, and also
Croatia. It is widely used as a spice in cuisine, and in cosmetic, pharmaceutical and food
industry (Dias et al., 2014). Many reports have shown the antimicrobial and antioxidant
activities of bay leaf extracts and its EO in vitro and in vivo (Bakkali et al., 2008; Dias et al.,
2014; García-Díez et al., 2016; Sacchetti et al., 2005; Silveira et al., 2014). However, the
results of sensory tests in sausage manufacture were questionable, and leading to sensory
limitations, that does not allow its use in high concentrations needed for sufficient
antimicrobial and antioxidative impact. Therefore, the aim of this paper was to establish the
sensory perception of randomly selected consumers and their opinion on willingness to buy
dry game sausages with addition of bay leaf EO.

MATERIALS AND METHODS
For the purpose of this research, dry fermented sausages were produced from meat (50% of
the total) and fatty tissue (10% of the total) of female domestic pig (Large White) and meat
from female wild pig (40% of the total). Meat and fatty tissue were grinded on 8 mm
granulation, and 2.1% salt (NaCl), 0.3% grounded black pepper (Piper nigrum L.), 0.2%
grounded dry garlic (Allium sativum L.), 0.2% table sugar, 0.2% glucose, 0.1% grounded red
hot paprika (Capsicum annuum L.) and 2% of white wine were added. Three treatments of
meat batter were prepared: C - without addition of bay leaf EO, L1 - with addition of 0.005%
of bay leaf EO (50 ppm), and L2 - with addition of 0,01% of bay leaf EO (100 ppm). Bay leaf
EO was of chemotype 1,8-cineole and was produced by steam distillation (Pranarom,
Belgium). After mixing, meat batters were stuffed into collagen casings (diameter of 38 mm)
and sausages were subjected to smoking and drying in traditional conditions during the winter
period. Sausages were cold smoked 6 times, and the temperature conditions during production
were 5-20 °C and relative humidity 60-95%. Total duration of production was 49 days
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(weight loss of 45%) and then sausages were vacuum packed and stored at 7 °C for 8 weeks
until sensory analysis.
Sensory analysis were performed using hedonic test by 106 untrained consumers from which
56% were men and 44% were women aging 19-63 years old. Samples were scored on 10point structured scale where 0 meant “extremely disliked” and 9 meant “extremely liked”.
Four sensory traits were evaluated: cross section, odor, flavor and overall acceptability.
Subjects were also asked to evaluate the willingness to buy within the same scale. Samples
were cut by knife on 2 mm thickness under angle 90 °, and presentation order was defined as
completely balanced block design. Subjects were places in separate boxes and were instructed
to use tap water and unsalted bread as palate cleansers before every sample.
The data obtained were analyzed by SAS Studio University Edition 3.4 (SAS Institute, 2015)
after correction for outliers using NPAR1WAY procedure for nonparametric analysis with
Kruskal-Wallis test and DSCF (Dwas, Steel, Critchlow-Flinger) method for treatment
comparison at level P=0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
Visual representation of the distribution of consumers’ perception of dry fermented game
sausages with bay leaf EO is shown on figure 1. The box represents the interquartile range,
solid line within the box represents the median and square represents the arithmetic average,
the whiskers represent the calculated minimum and maximum while the dots represent
outliers of the distribution.

Figure 1. Visual representation of the distribution of consumer perception of dry fermented
game sausages without (C) and with addition of 0.005% (L1) and 0.01% of bay leaf EO (L2).
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Median scores of almost all traits and treatments were 7, with exception for trait willingness
to buy for treatments L1 and L2 when median scores were 6. Upper quartiles of all traits and
treatments were 8, while lower quartiles were more variable leading to interquartile ranges
from the lowest 1 (trait odor in treatment C) to the highest 4 (trait willingness to buy in
treatment L2). From Figure 1 it can be seen that in some traits and treatments there were
outliers (dots on the box plots) that were lower than the calculated whiskers. This was
expected since untrained consumers were used in this research. According to these results, it
can be concluded that the lowest variability was found in traits of treatment C, followed by
traits in treatment L1, while the highest variability was established in traits of treatment L2
where the highest amount of EO was added. The reason for this could be the intensive
aromatic impact of EOs on which consumers often are not accustomed to and this could be a
strong disadvantage for inclusion of higher shares of EOs in meat products as it was
concluded by García-Díez et al. (2016) and Silveira et al. (2014).
Figure 2 shows aggregated shares of consumers evaluating traits with scores 7, 8 and 9 which
could be assigned to the share of consumers who highly liked sensory traits or were highly
willing to buy sausage. It was established that sensory traits of sausages from treatment C
were highly liked in 79% of tested consumers, followed by sausages from treatment L1 which
were highly liked in 65% of consumers, while sausages from treatment L2 were highly liked
in only 60% of consumers.

Figure 2. Aggregated shares of consumers who highly liked sensory traits or were highly
willing to buy sausages without (C) and with addition of 0.005% (L1) and 0.01% of bay leaf
EO (L2).
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The highest proportion of consumers were highly willing to buy sausages from treatment C
(68%), followed by sausages from treatment L1 (51%), and the lowest proportion of
consumers were highly willing to buy sausages from treatment L2 (40%). Likeability of
sensory traits and willingness to buy sausages were lower with higher proportion of bay leaf
EO. In addition, with higher share of EO there was higher difference between sensory traits
and willingness to buy, respectively 11, 14 and 20% for treatments C, L1 and L2. This could
lead to conclusion that willingness to buy is evaluated more carefully and does not depend
only on sensory traits.
Similar results were found by García-Díez et al. (2016) who established that only 84% of
consumers would like to consume dry sausages of control group, and around 70% of
consumers showed intention to consume dry sausages with 0.005% of bay leaf EO, which is
similar to our results. The same authors also established that less than 20% of consumers
would like to consume dry sausages with 0.05% of bay leaf EO, so they conclude that this
proportion of EO are not applicable in practice, due to sensory reasons.
Table 1 shows means and standard deviations of sensory traits and willingness to buy of dry
sausages with different shares of bay leaf EO. It was found that sausages from control
treatment were statistically significantly different when compared to sausages with addition of
bay leaf EO. Namely, consumers scored sausages from treatment C significantly higher than
L1 sausages in cross section, and significantly higher than L1 and L2 sausages in odor, flavor
and overall impression. However, willingness to buy was scored significantly higher in
treatment C when compared to treatment L2, but not when compared to treatment L1.

Table 1. Sensory traits and willingness to buy dry sausages with different shares of
bay leaf EO (mean ± standard deviation)
Treatment1
Trait
C

L1

L2

Cross section

7.15 ± 1.36 a

6.58 ± 1.59 b

6.87 ± 1.64 ab

Odor

7.60 ± 1.03 a

6.90 ± 1.54 b

6.51 ± 1.72 b

Flavor

7.46 ± 1.26 a

6.92 ± 1.49 b

6.40 ± 1.95 b

Overall

7.44 ± 1.22 a

6.93 ± 1.42 b

6.54 ± 1.82 b

Willingness to buy

6.87 ± 1.70 a

6.34 ± 1.84 ab

5.53 ± 2.42 b

1

C: control treatment; L1: sausages with addition of 0.005 % of bay leaf EO; L2: sausages

with addition of 0.01 % of bay leaf EO.
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Means within a row with different letters are significantly different (P < 0.05).
There were no statistically significant differences between sausages in treatments L1 and L2,
although all traits, except cross section, were scored higher in treatment L1. Based on these
results, we can conclude that addition of bay leaf EO in investigated shares lead to worsening
of sensory traits and to lowering of willingness to buy those sausages. Possible explanation to
this could be an existing expectation of consumers on sensory characteristics of dry game
sausage. Silveira et al. (2014) established that all sensory attributes of fresh sausages with
addition of 0.05% and 0.1% of bay leaf EO were scored significantly lower when compared
to control group, which is very similar to our results. Those authors propose the adjustments
in the formulation to reduce the concentration of other spices that may provide a more
balanced formulation and result in a more palatable sausage.
Despite questionable reasons of addition of bay leaf EOs because of unfavorable impact on
sensory traits as it was found by García-Díez et al. (2016) and Silveira et al. (2014), and in
this research, many other studies have showed that different EOs could enhance sensory traits
of sausages. Bozkurt (2007) found that dry sausages with 0.03% of sesame and Thymbra
spicata EO had higher overall acceptability compared to control group. Similarly, Abu Salem
and Ibrahim (2010) established that addition of 0.025% and 0.05% of sage EO resulted in
higher overall acceptability of dry sausages. Nassu et al. (2003) found that dry sausages with
0.05% of rosemary EO had positive impact on overall acceptability and red color of the slice,
while oxidized aroma was lower. Those results are very important in situations when EOs are
being added in amounts that have primal antimicrobial, antioxidant or medicinal impact.
When adding very high proportions of EOs in meat products, superior functional effect
(mostly antibacterial and antioxidative) appear but there is often noticeable reduction in
sensory acceptability of the product (Busatta et al., 2008; García-Díez et al., 2016). This could
be even more pronounced in meat products that already have specific sensory profile, which
is often the case with dry game sausages. Therefore, selection and amount of EOs added to
meat products should be based on plant species that are expected in final product. In that
circumstances, EOs could revealed their additional beneficial function without interfering
with sensory acceptability.

CONCLUSION
Application of EOs in meat products has many effects including organoleptic, antimicrobial,
antioxidative and medicinal as the main ones. Although being added in small amounts they
are able to express noticeable impact that could sometimes impart sensory traits. Results of
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this research are showing that addition of bay leaf EO in dry game sausages in amounts
0.005% and 0.01% were considered adversely by consumers regarding sensory traits and
willingness to buy sausages. Possible explanation to this could be an existing expectation of
consumers on sensory characteristics of dry game sausage that already has specific sensory
profile. Therefore, selection and amount of EOs added to meat products should be based on
plant species that are expected in final product. In that circumstances, EOs could revealed
their additional beneficial function without interfering with sensory acceptability.
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ABSTRACT
Laying-type cockerels in most countries with developed poultry industry are killed
immediately after hatching and they are regarded as waste, which is very unethical. Fattening
of the cockerels could be an alternative to their killing after hatch. Therefore an experiment
was conducted. Males of four laying-type DOMINANT hybrids from the company Hatchery
Studenec, s.r.o. were used in the experiment, 200 cockerels of each hybrid. Cockerels were
fattened on litter until 18 weeks of age. At the age 12 and 18 weeks the carcass yield and
carcass quality of 10 cockerels of each hybrid were evaluated. At 12 weeks of age there was
no significant difference (P>0.05) among the hybrids in live body weight, carcass weight, and
thigh and breast muscle proportion of carcass. The highest carcass yield was found in D 853
hybrid. At 18 weeks of age the highest live body weight and carcass yield was in hybrid D
853. Anyway there was no significant difference in breast yield among the hybrids. The
significantly lowest thighs proportion was found in the hybrids D 109 (P<0.05).
Key words: layer cockerels, carcass quality, breast and thigh muscle, carcass yield
ÚVOD
Intenzivním šlechtěním byly vyšlechtěny dva typy kura domácího – masný a nosný typ. Mezi
výhody tohoto rozdělení patří vysoká užitkovost chovaných hybridů na produkci masa, či
vajec (Šatava et al., 1984). Toto intenzivní šlechtění sebou však nese i svá negativa. Mezi
negativa u masného typu kura patří především metabolické poruchy, kdy dochází vlivem
rychlého metabolismu k selhání organismu. Naproti tomu u nosného typu je velkým
negativem právě likvidace kohoutků již v líhni a to především díky velmi nízké intenzitě růstu
a vysoké spotřebě krmiva na 1 kg přírůstku nejsou vhodní pro výkrm. Je však podstatné, že
počty vylíhlých kohoutků nejsou zanedbatelné, což ročně činí v ČR cca 10 mil kohoutků a v
EU více než 280 mil kohoutků. Likvidace kohoutků neetická a nákladná, proto je snaha tuto
problematiku řešit a to buď sexováním kuřat pomocí metody in ovo, opětovným šlechtěním
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kura na kombinovanou užitkovost, či alternativními formami výkrmu. Výkrm kohoutů
nosného typu byl běžně prováděn již v období 60. let minulého století a byl u spotřebitelů
velký zájem o toto maso (Ellendorff a Klein 2003; Nandi et al., 2003). Nosná plemena a jejich
hybridi mají menší množství abdominálního tuku a vysoký obsah bílkovin v mase a díky
nižšímu stupni prošlechtění kohoutků by mohli mít i lepší parametry růstu. Rovněž mají vyšší
vyzrálost masa a vyšší senzorickou kvalitu masa (Gerken et al., 2003).
MATERIÁL A METODY
Byl proveden pokus v experimentálních prostorách budovy M na AF MENDELU v Brně. Do
pokusu byli zařazeni nosní kohouti DOMINANT čtyř různých hybridních kombinací (D 104;
D 109; D 459; D 853) firmy Líheň Studenec, s.r.o.
DOMINANT SUSSEX D 104 je atraktivně zbarvený hybrid připomínající svoji černou
kresbou na krčním závěsu, letkách a ocasu Sasexku světlou. DOMINANT ČERNÝ D 109 je
jedním z nejžádanějších hybridů žíhaného zbarvení s hnědou barvou na krku, hrudi a křídlech.
DOMINANT ČERVENĚ ŽÍHANÝ D 459 má hnědou, žíhanou barvu s černým zbarvením na
ocase a letkách. DOMINANT ČERVENÝ D 853 je hnědo červené barvy (Tyller, 2008 –
2014).
Nosní kohouti byli vykrmováni 18 týdnů, přičemž technologie chovu byla zvolena na
podestýlce. Celkem bylo do pokusu zařazeno přibližně 200 kohoutů od každého daného
hybrida, hybridi byli 4, tedy celkem 830 kohoutů. Kohouti byli ustájeni na podestýlce dle
zásad uváděných v technologickém postupu pro daného hybrida s řízenými podmínkami
prostředí a byli rozděleni do jednotlivých skupin podle hybrida.
Teplota prostředí byla regulována pomocí elektrických kvočen a dosahovala první týden 28 –
29 °C, světelný režim byl 23 hod světla a 1 hod tmy a průměrná hmotnost kohoutů při
naskladnění byla 36,8 g. Krmný režim byl ad libitum ze žlábkových krmítek, při
automatickém systému napájení z kapátkových napáječek s odkapovými miskami.
Osmý den byl světelný režim změněn na 6 hod tmy a 18 hod světla. Ustájení a podmínky
prostředí byly v souladu s Vyhláškou 208/2004 Sb., ve znění Vyhlášky 464/2009 Sb.
V průběhu pokusu byly kohoutům zkrmovány ad libitum kompletní krmné směsi BR1, BR2,
BR3, které byly upraveny pro nosné kohouty, tzn. snížený obsah dusíkatých látek. Krmná
směs BR1 byla zkrmována kohoutům do 3. týdne věku, BR2 mezi 4. – 7. týdnem věku a BR3
v poslední fázi výkrmu od 8. – 18. týdne věku. Složení krmných směsí zobrazuje tabulka 1 a
obsah živin tabulka 2.
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Tab. 1 Procentické zastoupení komponent kompletních krmných směsí BR1, BR2 a BR3
[%]
Komponenty

BR1 BR2

BR3

pšenice

43,2 47,9

53,2

kukuřice

20,0 20,0

20,0

sójový extr. šrot

29,0 25,0

20,0

kvasnice

2,0

2,0

2,0

rostlinný olej

1,5

1,5

1,5

přírodní kamenná sůl

0,2

0,2

0,2

K2 200*

0,2

0,2

0,2

lysin

0,3

0,25

0,25

threonin

0,1

0,1

0,05

methionin

0,3

0,25

0,2

monokalcium fosfát

1,3

0,9

0,7

uhličitan vápenatý

1,7

1,5

1,5

hydrogen-uhličitan sodný

0,2

0,2

0,2

*K2 200- premix pro odchov kuřic
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Tab. 2 Živinové složení jednotlivých kompletních krmných směsí BR1, BR2 a BR3
Živiny [g/kg]

BR1

Dusíkaté látky

211,8 197,9

180,4

MEN [MJ]

11,9

12,1

12,3

Tuk

32,5

32,6

32,6

Kyselina linolová

11,9

12,0

12,2

Vláknina

28,7

28,4

27,9

Lysin

13,5

12,0

10,7

Methionin

6,1

5,5

4,7

Methionin + cystein

10,0

9,2

8,3

Threonin

9,0

8,4

7,1

Tryptofan

2,7

2,5

2,3

Arginin

13,6

12,5

11,0

Vápník (Ca)

9,9

8,4

7,9

Sodík (Na)

1,5

1,5

1,5

Fosfor (P)

7,1

6,1

5,5

P- využitelný

4,0

3,2

2,7

BR2

BR3

Hodnoty jatečné výtěžnosti byly zjišťovány ve 12. a 18. týdnu věku. Od každého hybrida z
podestýlky bylo vybráno deset jedinců s průměrnou živou hmotností. Kohouti byli poraženi a
byla u nich zhodnocena kvalita JUT zahrnující hmotnost jatečně upraveného těla, hmotnost
prsní svaloviny, stehenní svaloviny s kostí i bez kosti, hmotnosti jater, srdce a stehenní,
holenní a lýtkové kosti. Pro zjištění statisticky průkazných rozdílů mezi hybridy u
sledovaných charakteristik kvality JUT byla použita jedno faktorová analýza variance
(ANOVA). Statistické hodnocení bylo provedeno pomocí softwaru Unistat 5.1 (Unistat Ltd,
ENGLAND).
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Hodnoty jatečné výtěžnosti kohoutů ve 12. a 18. týdnu věku jsou zobrazeny v tabulkách 3–6.
Ve 12. týdnu věku nebyl průkazný rozdíl (P>0.05) mezi hybridy v živé hmotnosti a hmotnosti
JUT. Nejvyšší jatečné hmotnosti dosahoval hybrid D 109. Jatečná hodnota se ve 12. týdnu
mezi jednotlivými hybridy pohybovala mezi 63,3 % a 64,6 %, přičemž prokazatelně nejvyšší
hodnoty dosahoval hybrid D 853 (P<0.05). Rovněž při hodnocení procentuálního zastoupení
prsou, stehen, srdce, jater a kostí (stehenní, holenní a lýtkové) z jatečně upraveného těla,
nebyla zjištěná průkaznost mezi jednotlivými hybridy (P>0.05).
Tab. 3 Kvalita JUT kohoutů 12. týden věku
12. týden věku
hybrid živá hmotnost [g]± SE

hmotnost JUT [g] ± SE

jatečná hodnota [%] ± SE

D-104

1922a ± 28,8

1228a ± 17,2

63,9ab ± 0,24

D-109

1931a ± 38,1

1247a ± 28,2

64,5bc± 0,26

D-459

1953a ± 29,0

1236a ± 21,4

63,3a± 0,24

D-853

1925a ± 26,8

1244a ± 17,7

64,6c ± 0,15

Tab. 4 Hodnoty jatečné výtěžnosti z JUT kohoutů 12. týden věku
12. týden věku
srdce z JUT [%] játra z JUT [%] kosti z JUT [%]

prsa z

stehna z JUT

hybrid

JUT[%]± SE

[%] ± SE

± SE

± SE

± SE

D-104

15,5a ± 0,27

35,0a ± 0,35

0,74a ± 0,031

1,92a ± 0,052

9,6a ± 0,71

D-109

15,5a ± 0,34

35,8a ±0,68

0,71a± 0,033

1,96a± 0,068

10,5a± 0,22

D-459

14,8a ± 0,53

36,0a ± 0,57

0,72a± 0,024

1,80a± 0,062

9,7a± 0,24

D-853

15,8a ± 0,30

35,5a ± 0,42

0,79a ± 0,044

1,97a ± 0,062

10,1a ± 0,34
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Tab. 5 Kvalita JUT kohoutů 18. týden věku
18. týden věku
hybrid

živá hmotnost [g]± SE

hmotnost JUT ± SE

jatečná hodnota ± SE

D-104

2454a ± 68,9

1640a ± 48,2

66,8ab ± 0,36

D-109

2629ab ± 19,0

1806b ± 45,7

65,6a± 0,26

D-459

2510ab± 84,6

1673ab ± 61,3

66,6a± 0,43

D-853

2686b± 73,5

1823b ± 57,2

67,8b ± 0,42

V 18. týdnu věku byl průkazný rozdíl (P<0.05) mezi hybridy D 104 a D 853, přičemž nejvyšší
živé hmotnosti dosahoval hybrid D 853. Z výsledků jatečné hodnoty stanovených v 18. týdnu
je patrná nejvyšší jatečná hmotnost u hybrida D 853. Jatečná hodnota se pohybovala
v rozmezí od 65,6 % a to u hybrida D 109 až do 67,8 % u hybrida D 853, což bylo statisticky
průkazně nejvyšší (P<0.05) oproti hybridům D 109 a D 459. Procentuální podíl prsní
svaloviny z jatečně upraveného těla nebyl statisticky rozdílný (P>0.05) mezi jednotlivými
hybridy, oproti tomu však procentuální podíl stehenní svaloviny z jatečně upraveného těla byl
statisticky průkazně nejnižší u hybrida D 109 v porovnání s ostatními hybridy (P<0.05).
Murawska et al., (2005) uvádějí jatečnou hodnotu kohoutů typu Astra S v 18. týdnu 62,4 %,
oproti tomu v našem experimentu se jatečná hodnota v tomto týdnu pohybovala v rozmezí
65,6 % až 67,8 %. Z výsledků je tedy patrné, že v našem experimentu dosahovali kohouti
vyšší jatečné hodnoty, oproti kohoutům typu Astra S z Polska.
Tab. 6 Hodnoty jatečné výtěžnosti z JUT kohoutů 18. týden věku
18. týden věku
srdce z JUT [%] játra z JUT [%] kosti z JUT [%]

prsa z

stehna z JUT

hybrid

JUT[%]± SE

[%] ± SE

± SE

± SE

± SE

D-104

15,3a ± 0,54

36,8b ± 0,50

0,75a ± 0,047

2,24b ± 0,153

8,9ab ± 0,31

D-109

16,0a ± 0,86

35,0a ±0,70

0,70a± 0,046

1,82a± 0,050

9,4b± 0,30

D-459

15,6a ± 0,80

37,7b ± 0,35

0,75a± 0,045

1,92a± 0,033

8,9ab± 0,23

D-853

14,6a ± 0,22

37,1b ± 0,28

0,76a ± 0,030

1,97ab ± 0,101

8,6a ± 0,19

Procentuální podíl stehenní svaloviny byl v našem experimentu stanoven 12. týden věku
(84 dní) na 35,6 % z JUT, přičemž Lichovníková et al. (2009) uvádí u brojlerů ROSS 308,
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kteří byli poraženi 90. den věku podíl stehenní svaloviny z JUT na 26,6 % a u hybridů ISA
BROWN byl tento podíl stanoven na 25,4 %. Z těchto výsledků vyplývá, že kohouti nosného
typu mají lepší parametry růstu a kvality JUT, oproti kohoutům světových hybridů
používaných ve velkochovech. Gordon a Charles (2002) rovněž uvádějí, že při sníženém
přírůstku (nosný typ) v porovnání s masným typem, dochází k poklesu podílu prsní svaloviny
ve prospěch stehenní. V našem experimentu byl procentuální podíl prsní svaloviny ve 12.
týdnu 14,8–15,8 % a v 18. týdnu 14,6–16,0 %, oproti tomu procentuální podíl stehenní
svaloviny byl ve 12. týdnu 35,0–36,0 % a v 18. týdnu 35,0–37,7 %. V jiném experimentu
vykrmovali Fanatico et al. (2005) pomalu rostoucí hybridy brojlerových kuřat 81 dní, přičemž
podíl prsní svaloviny z JUT byl 17,8 % a podíl stehenní svaloviny byl 33,6 %.
ZÁVĚŘ
Závěrem lze konstatovat, že jatečná výtěžnost kohoutů hybridní kombinace DOMINANT
byla stanovena ve 12. a 18. týdnu věku. Jako nejvhodnější hybrid z pohledu jatečné výtěžnosti
se jeví hybridi D 853 a D 109.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu IGA IP 8/2015 AF MENDELU, kterému tímto
děkuji a rovněž společnosti Líheň Studenec s.r.o. za spolupráci.

SOUHRN
Experiment byl proveden na kohoutech nosného typu hybridních kombinací Dominant,
u kterých byl proveden výkrm. V praxi jsou kohouti nosného typu ve většině zemí s vyspělým
drůbežářským průmyslem ihned po vylíhnutí usmrceni a považováni za odpad, což je velice
neetické. Vhodnou alternativou usmrcování nosných kohoutů se jeví jejich výkrm. Proto byl
proveden pokus na výkrm 514 kohoutů nosného typu, 4 hybridních kombinací. Kohouti byli
vykrmováni na podestýlce do 18. týdne věku. Porážka byla provedena 12. a 18. týden věku,
přičemž hodnoty jatečné výtěžnosti a kvalita jatečně upraveného těla byly zjišťovány 12. i 18.
týden věku a to od každého hybrida z podestýlky bylo vybráno 10 jedinců s průměrnou živou
hmotností. Ve 12. týdnu věku nebyla statisticky průkazně rozdílná (P>0.05) jatečná hodnota,
ani podíl stehenní a prsní svaloviny mezi hybridy, přičemž nejvyšší jatečné hodnoty
dosahoval hybrid D 853. Jatečná hodnota u kohoutů porážených 18. týden byla statisticky
průkazně rozdílná (P<0.05) mezi hybridy, nejvyšší jatečné hodnoty dosahoval hybrid D 853,
V 18. týdnu věku nebyl výrazně odlišný podíl prsní svaloviny oproti 12. týdnu věku, kdy
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nejvyšších hodnot dosahoval hybrid D 109 a u zbylých hybridů byl podíl prsní svaloviny
nižší. Naproti tomu u stehenní svaloviny byl stanoven její prokazatelně vyšší podíl (P<0.05)
v 18. týdnu věku. Současně zde byl prokazatelný rozdíl mezi hybridy, kdy hybrid D 459 měl
prokazatelně vyšší (P<0.05) podíl stehenní svaloviny.
Klíčová slova: nosní kohouti, kvalita jatečně upraveného těla, prsní a stehenní svalovina,
hodnoty jatečné výtěžnosti
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VLIV SKLADOVACÍCH PODMÍNEK, TYPU OBALU A DOBY SKLADOVÁNÍ
NA JAKOSTNÍ PARAMETRY PRAŽENÉ KÁVY
INFLUENCE OF STORAGE CONDITIONS, PACKAGING TYPE AND STORAGE
TIME ON QUALITY PARAMETRES OF ROASTED COFFEE
Martina Müllerová – Miroslav Jůzl
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
There were analysed the amounts of caffeine and polyphenols, colour and sensory properties
in three groups of coffee. Analyses were made after coffee roasting. Then the coffee packaged
into three different types of packaging - paper, package with one-way valve and into a
vakuum package, each series of samples were stored in three different conditions - normal
conditions (20 °C, 40% RH), a fridge (4-6 °C, 80% RH) and variable conditions (15-30 °C,
40-60% RH). After three, six and nine months were then carried out analyses for all samples.
Subsequently the differences between the baseline sample and the results in different time
were evaluated and the results were compared. It was found out that coffee quality sharply
decreased after three months, caffeine over time decreased slightly. Sum of polyphenols
sharply decreased after 3 months and their value was at a similar level.
Key words: caffeine, polyphenols, time, packaging, storage conditions
ÚVOD
Káva patří celosvětově mezi nejoblíbenější nápoje, a je jí proto v posledních letech věnována
značná pozornost. Na kávu jsou kladeny nároky jako na každou potravinu – zákazníci
očekávají od zakoupeného zboží hygienickou, nutriční a v neposlední řadě vysokou
senzorickou jakost, a proto je trvanlivost kávy velmi diskutovatelnou záležitostí. Producenti
kávy kladou důraz na prodloužení trvanlivosti kávy díky vhodně zvolenému obalu
a skladovacích podmínek. Stárnutí kávy doprovázené zvětráváním způsobuje nepříjemné
aroma, kdy se chuť mění ve starou, silně žluklou a rozsah žluknutí roste s přibývající vlhkostí
a teplotou. Hlavní příčinou zvětrávání kávy je ztráta těkavých složek, zejména sirných
aromatických látek nebo oxidační reakce zodpovědné později za nežádoucí chuť způsobenou
vznikem nežádoucích látek (Holscher a Steinhart, 1991). V současné době je kladen důraz na
optimalizaci balících technologií umožňující výrobcům omezovat faktory snižující životnost
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a kvalitu kávy až do chvíle, kdy si zákazník kávu doma otevře. V této práci byl podroben
výzkumu problém týkající se toho, jak dlouho po upražení si dokáže káva zachovat dobrou
senzorickou jakost, jak se mění její barva, a jaký vliv na tento jev má způsob zabalení kávy a
způsob uchování.
MATERIÁL A METODIKA
Pro tuto práci byly napraženy kávy Costa Rica finca San Luis (CR), El Salvador La Divina
Providencia (ES) a India Monsooned Malabar AA (IND) v pražírně Gill´s Coffee na pražičce
kávy firmy Neuhaus Neotec. Všechny tyto kávy jsou Arabiky.
Stanovení fenolů:
Pro stanovení fenolů se na extrakčním zařízení Randall po dobu 30 min při 80°C extrahoval
1,00 g vzorku kávy ve 20 ml MQ vody. Poté se extrakt nechal zchládnout, okyselil se 50 μl
kyseliny chlorovodíkové 6M a provedla se SPE extrakce (extrakce pevným sorbentem):
Kolonka Chromabond HR-X (1 ml/30 mg) se nejprve kondicionovala 1 ml methanolu a poté
1 ml MQ vody, nanesly se 3 ml okyseleného vzorku kávy, kolonka se promyla 1 ml 5%
methanolu a poté se eluovala 1 ml 100 % methanolu. Získaný eluát se převedl do vialky a
provedla se analýzy na UHPLC-PDA za těchto podmínek: kolona: Kynetex C18 (4,6 x 100
mm, 2,6 um), složení mobilní fáze: 90 % kyselina octová (0,8%), 10 % acetonitril, při teplotě
23 °C.
Stanovení kofeinu:
Při stanovení kofeinu se provedla extrakce kávy vodou – 1,0 g kávy byl zalit právě vroucí
vodou (100 °C) a nechal se extrahovat 5 minut. Poté byla provedena filtrace. Na kapalinovém
chromatografu Agilent 1100 (Aligent Technologies, USA) se provedla analýza za těchto
podmínek: kolona: WATREX Nucleosil 120-5 C18 Složení mobilní fáze: 20 % acetonitril, 80
% voda, vlnová délka: 273 nm, teplota: 35 °C, nástřik vzorku: 10 μl průtok: 1 ml/min, při
telotě 23 °C.
Senzorická analýza:
Na senzorickém hodnocení se podílelo 9 hodnotitelů (5 mužů, 4 ženy) proškolených dle
normy ISO 8586-1 (na hodnotitele) v samostatné místnosti podle zásad a požadavků na
prostory hodnocení a pomůcek podle ISO 8589. K vyjádření senzorické jakosti bylo použito
grafické 10cm stupnice. V tomto případě byly sledovány následující deskriptory: plnost vůně
před zalitím, plnost vůně po zalití, plnost chuti, intenzita kyselé chutě a intenzita hořké chutě.
Výsledky byly zprůměrovány v programu UNISTAT 5.1 a statisticky vyhodnoceny pomocí
analýzy variance (ANOVA) a pomocí Tukeyova testu na hladině pravděpodobnosti (P<0,05).
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V tabulkách jsou uvedeny jako rozdílné indexy mezi aritmetickými průměry (𝑥 ± sd) ve
sloupci. K vyjádření senzorické charakteristiky jakosti hédonickým způsobem byla použita
5bodová kategorová stupnice (1 – nejméně příjemné, 5 – nejvíce příjemné) a to u
následujících deskriptorů: příjemnost vůně před zalitím, příjemnost vůně po zalití a
příjemnost chuti. Výsledky byly zpracovány rovněž v programu UNISTAT 5.1 a uvedeny v
tabulkách a grafech jako medián (𝑥͂).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Kofein je chemicky stabilní, a proto by se jeho množství v kávě nemělo nijak výrazně měnit
ani v závislosti na balení, způsobu skladování a času. Kofein se stanovoval každé tři měsíce
na chromatogramu, výsledkem byly píky, jejichž obsah vymezoval množství kofeinu (obr. 1).

Obr. 1 Pík kofeinu na chromatogramu
Porovnáme-li mezi sebou jednotlivé druhy kávy ihned po upražení, zjistíme, že nejvíce
kofeinu se vyskytovalo v kávě CR (13,64 mg·g-1), nepatrně méně obsahovala kofeinu káva
IND (13,52 mg·g-1) a nejméně bylo naměřeno u kávy ES (12,87 mg·g-1). Toto množství
kofeinu můžeme porovnat s množstvím kofeinu uvedeným ve studii Lugasiho a spol. (2015),
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kde se jeho obsah pohyboval v množství 16,34 ± 3,89 mg·g-1 v pražených kávových zrnech.
Kofein v průběhu skladování ovlivňoval u kávy CR více typ obalu než způsob skladování.
Podobně je tomu tak i u kávy ES. U kávy IND ovlivňovalo množství kofeinu na podobné
úrovni balení i skladování.

Tab. 2: Množství kofeinu v průběhu času a různých variant skladování a balení
Druh

Způsob

kávy

skladování

NOR

CR

CHLA

VAR

NOR

IND

CHLA

VAR

NOR

ES

CHLA

VAR

Délka skladování
Obal
1

2

3

4

PAP

13,64

13,94

11,59

10,62

ZAM

13,64

13,28

11,85

10,21

VAK

13,64

12,62

11,47

10,05

PAP

13,64

14,04

12,38

10,04

ZAM

13,64

12,92

13,25

9,91

VAK

13,64

13,1

10,59

11,08

PAP

13,64

12,93

11,24

8,9

ZAM

13,64

13,53

11,97

9,63

VAK

13,64

13,99

10,91

11,11

PAP

13,52

13,02

11,53

9,16

ZAM

13,52

13,68

10,94

10,06

VAK

13,52

13,07

10,81

10,22

PAP

13,52

13,93

11,35

10

ZAM

13,52

14,22

10,82

9,34

VAK

13,52

13,48

10,1

9,31

PAP

13,52

12,06

9,7

9,6

ZAM

13,52

13,84

10,48

9,47

VAK

13,52

15,84

10,68

10,2

PAP

12,87

12,44

10,51

8,34

ZAM

12,87

12,7

11,95

8,45

VAK

12,87

13,1

10,02

9,13

PAP

12,87

13,04

11,14

9,15

ZAM

12,87

12,55

11

9,02

VAK

12,87

13,12

10,69

9,37

PAP

12,87

11,73

11,37

9,84

ZAM

12,87

13,02

11,39

9,35

VAK

12,87

12,85

9,48

9,35

Pozn.: CR - Costa Rica, IND - India, ES - El Salvador, NOR - normální podmínky, CHLA - chladničkové
podmínky, VAR - variabilní podmínky, PAP - papírový sáček, ZAM - sáček s jednocestným ventilem
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Největší rozdíl mezi prvním a čtvrtým měření činil 4,74 mg.g-1 a byl zaznamenán u kávy CR
balené v papíru a uchované při variabilních podmínkách, naopak nejmenší rozdíl byl také u
kávy CR a to 2,53 mg.g-1 u kávy CR balené ve vakuu a uchované ve variabilních
podmínkách, což potvrzuje, že bylo množství kofeinu u kostarické kávy ovlivněno především
typem balení. Průměrně byl největší rozdíl mezi prvním a čtvrtým měřením u IND, pak ES a
nejmenší u CR. Po pravidelném měření každé tři měsíce, bylo tedy zjištěno, že množství
kofeinu ve všech vzorcích plošně klesal ve všech druzích kávy. Podle vyhlášky č. 330/1997
Sb. se požaduje, aby káva obsahovala minimálně 6 g.kg-1 kávy. Množství kofeinu ale na obale
káv být uvedeno nemusí, stejně tak nemusí být uveden ani druh kávy (Suková, 2013). Po
devítiměsíčním skladování tak obsah kofeinu stále odpovídá požadavku uvedené vyhlášky. V
kávách bylo v prvním měření detekováno poměrně vysoké množství polyfenolů, z nichž
nejvíce byl zastoupen 4-hydroxybenzaldehyd a to v množství 13,26 mg.g-1 v kávě CR, 10,52
mg.g-1 v kávě ES a 12,08 mg.g-1 v kávě IND. Od toho se odráželo i množství sumy
polyfenolů, kdy CR obsahovala 13,72 mg.g-1, IND 12,07 mg.g-1 a v ES bylo změřeno
množství 11,06 mg.g-1. Dále se v kávách vyskytoval 3,4-dihydroxybenzaldehyd, kyselina
swingová a vanilin. Oproti kofeinu množství fenolů prudce kleslo u všech káv bez ohledu na
způsob skladování a balení. Jejich množství se snížilo na průměrnou hodnotu 0,70 mg.g-1 se
směrodatnou odchylkou ± 0,27 mg.g-1, což bylo dáno tím, že při druhém měření 4hydroxybenzaldehyd nebyl vůbec detekován.

Tab. 3: Hodnocení jednotlivých druhů káv v ideálním čase pro konzumaci
Druh kávy
Deskriptor

EL

COSTA RICA

INDIA

Plnost vůně před zalitím (𝑥̅ ± sd)

78 ± 18a

65 ± 21ab

44 ± 16b

Příjemnost vůně před zalitím (𝑥̃)

5

4

3

Plnost vůně po zalití (𝑥̅ ± sd)

62 ± 19a

55 ± 22ab

45 ± 15b

Příjemnost vůně po zalití (𝑥̃)

5

4

4

Plnost chuti (𝑥̅ ± sd)

58 ± 17

68 ± 16

52 ± 12

Intenzita kyselé chutě (𝑥̅ ± sd)

75 ± 18a

36 ± 13b

66 ± 28ab

Intenzita hořké chutě (𝑥̅ ± sd)

39 ± 23b

72 ± 28a

60 ± 35ab

4

5

4

Příjemnost chuti (𝑥̃)
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SALVADOR

Pozn.: rozdílné indexy a, b označují statisticky významný rozdíl na hladině P<0,05 (červeně - průkazně méně
intenzivní, zeleně - průkazně více intenzivní hodnota).

Oproti tomu byla v kávě změřena kyselina kávová a sinapová. Pokud bychom porovnali
rozdíl mezi druhým a třetím měřením, množství polyfenolů se u většiny nepatrně zvýšil a to
na 0,88 mg.g-1 se směrodatnou odchylkou 0,21 mg.g-1. Ve studii Yun-Ji a spol. (2014) byla
podrobena káva zkoušce, jak se mění množství fenolů v průběhu času u již uvařené kávy po 8
týdnech při teplotě 4 °C nebo 20 °C. Bylo zjištěno, že polyfenoly klesají v obou případech.
Vliv skladování a balení na změnu koncentrace polyfenolů v kávě neměl takřka žádný vliv.
Na začátku měření byly mezi sebou porovnávány jednotlivé druhy kávy v ideálním čase
určeném ke konzumaci. V následující tabulce je uvedeno, jak se od sebe jednotlivé druhy liší,
a v kterých deskriptorech jsou největší rozdíly.

Obr. 2 Příjemnost chutě
Z tabulky č. 2 lze vyčíst, že průkazně lepších senzorických vlastností celkově má kostarická
káva. Je tomu tak u všech deskriptorů týkající se vůně a intenzity kyselé chutě. Nehledě na
hodnocení jednotlivých vlastností, byla jako nejpříjemněji chutnající káva označena IND.
ES byl vyhodnocen jako nejhorší káva, jejím nejhůře hodnocenými vlastnostmi byla vůně,
především plnost a příjemnost před zalitím a plnost vůně po zalití. Nejdůležitější deskriptor příjemnost chutě - byl nejlépe hodnocen u IND. Jako nejlepší způsob balení se pro zachování
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plnosti chuti jeví zabalení do vakua, protože v 6 případech z 9 si takto zabalená káva
pohoršila při druhém měření pouze na hodnotu 4 (počáteční hodnota u dvou vzorků byla 4 a u
dvou 5 b), přičemž ve třech případech z 9 byla při posledním hodnocení oznámkována
3 body, všechny ostatní kávy klesly na 2 body.
Celkové bodové ohodnocení 3 při posledním měření byly tedy vakuované uchované buď
v normálních či chladničkových podmínkách. Tyto skutečnosti dokazují následující grafy
(obr. č. 2). Ve studii Kwona et al. (2012) bylo pomocí senzorické analýzy, která byla
prováděna dle kritérii SCAA, zjištěno, že již po 14 dnech klesá výrazně senzorická jakost
kávy.
ZÁVĚR
Skladovací podmínky a typ obalu neměly na množství kofeinu a polyfenolů v kávě velký vliv.
Projevil se pouze faktor času, kdy bylo zjištěno, že kofein v průběhu času v kávě klesal a
obsah polyfenolů prudce klesal již po třech měsících.
Všechny vzorky kávy vykazovaly po třech měsících v senzorické analýze rapidní zhoršení.
Jak již bylo zmíněno, ideální doba skladování se uvádí maximálně 3 měsíce. Zjistilo se, že se
vůně i chuť po třech měsících zhoršily, intenzita hořkosti taktéž, pouze intenzita kyselosti si
držela jako jediný deskriptor přibližně stejný charakter. Z hlediska senzorické analýzy se
projevily účinky obalů a skladování. Nejlepších výsledků dosahovaly vzorky balené do vakua
a zámku a uchované v normálních a chladničkových podmínkách. Je nutno dodat, že káva
balená do vakua byla před zatavením uchovávána v obalu s jednocestným ventilem (v
pražírně není k dispozici vakuová balička), což způsobilo počáteční únik CO2 z kávy, a tím
bylo možná dosaženo lepšího průběhu změn v těchto kávách, než kdyby se káva zabalila do
vakua okamžitě. Naopak značně horší výsledky jsme mohli očekávat u vzorků balených
v papírovém sáčku, to se i potvrdilo.

SOUHRN
Káva byla vystavena podmínkám, jež simulovaly běžné skladování spotřebitelů, proto byly
vybrány tři režimy skladování, které se nejběžněji využívají. Byly také zvolené spotřebitelské
obaly, se kterými se můžeme nejčastěji setkat v obchodní síti. Stanovení byla prováděna
každé tři měsíce. Vezmeme-li v potaz všechny hodnocené faktory, je zřejmé, že největší vliv
na kvalitu kávy má čas. Z časového hlediska se děly největší změny, při všech stanoveních,
které se prováděly. Skladování delší než tři měsíce způsobuje podstatné zhoršení
senzorických vlastností. Káva čerstvě pražená si zachovává vysokou senzorickou jakost
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pouze po určitou dobu. Již po třech měsících ztrácí na původní kvalitě, klesá obsah kofeinu a
sumy polyfenolů, a proto by ji měl spotřebitel zkonzumovat v co nejkratší době po upražení.
Kombinace způsobu skladování a balení tyto změny sice v určitých případech zpomalují,
nicméně ne v podstatné míře. Takovou kávu již nemůžeme považovat za senzoricky kvalitní.
Klíčová slova: káva, kofein, polyfenoly, čas, balení, skladovací podmínky
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VLIV DÉLKY SKLADOVÁNÍ NA BARVU VAJEČNÝCH OBSAHŮ
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ABSTRACT
The Japanese quail can lay up to 300 eggs a year and can thus form an interesting
alternativeto hen eggs. The colour of the egg products can serve as a factor for rating quality.
The colour of the egg yolk can be influenced by composition of feeding mixtures. The
CIELAB systém was used to express colours. This systém is characterized by orthogonal axes
L* a* b*. It was calculated the total colour change ΔE*

ab

from these values. Quail eggs

production came from farms in South Moravia. Eggs were stored in constant conditions
(temperature at 6°C and humidity 75%) of laying (day 0) to day 57. Thus obtained egg
products were homogenized and measured by a spectrophotometer Konica Minolta CM
3500d. The albumen was measured in transmittance mode, yolk and melange in a reflectance
mode.
The differences in colour were statistically signifiant during storageat P <0.05. The lightness
L* (D65) was the most chase during storage where the white egg have values 92.85 ± 0.08 to
97.46 ± 0.02, yolk at 63.16 ± 0.40 to 67.48 ± 0.74 and melange 66.99 ± 0.03 to 69.04 ± 0.16.
The colour chase was in all egg products weakly to clearly observace during storage.
Keywords:Japanesequail, colour, eggproducts, eggstorage
ÚVOD
Křepelčí vejce jsou v dnešní době vyhledávanou specialitou, ve velkých řetězcích jsou
již běžně dostupná a mohou tak tvořit zajímavou alternativu slepičích vajec. Japonské
křepelky nosné jsou velmi výkonné nosnice – snesou ročně až 300 vajec o hmotnosti
cca10 – 11 g (Zelenka a Zeman, 2006).
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Uvádí se, že barva potravin slouží jako okamžitý identifikátor dobré nebo špatné kvality,
příkladem může být barva rajčatového protlaku nebo citrusových šťáv. Barva těchto výrobků
poukazuje i na kvalitu ovoce a kvalitu výrobního procesu (Kress-Rogers a Brimelow, 2001).
Barva některých součástí vejce – konkrétně žloutku – je velmi významným spotřebitelským
kritériem jakosti vajec, i když nevypovídá nic o kvalitě vajec. Preference intenzity barvy
žloutku se liší dle regionálních zvyklostí spotřebitelů. Barva bílku či melanže není
pro spotřebitele ukazatelem jakosti, ale pokud dojde k významným netypickým změnám
v barvě, je signálem zdravotní závadnosti vaječného obsahu.
Barva bílku je opalizující, bílek se nezdá být bílý,dokud vejce není rozbito či uvařeno. Bílek
starších vajec je průhlednější než u vajec čerstvých. Zákal čerstvých vajec způsobuje oxid
uhličitý (Eggcyklopedia, 2012).Bílek během skladování mění původně nazelenalý odstín
na žlutý. U žloutku se objevuje tzv. mramorování, což je způsobeno nerovnoměrným
rozložením pigmentu při změně koncentrace vody (Simeonovováet al., 2003). Barva žloutku
může být ovlivněna složením krmné směsi, a to především přídavkem karotenoidů, které jsou
obsaženy v krmných směsích s kukuřicí, se zelenou pící nebo ve speciálních směsích
se specifickými doplňkovými látkami (Beardsworth a Hernandez, 2004).
Pro stanovení barvy žloutku se používá vizuální metoda pomocí stupnice La Roche, dále pak
spektrofotometrické stanovení karotenoidů. Novou, rychlou metodou stanovení barvy
žloutku, je i analyzátor iCheckEggspektrofotometr, který také stanovuje obsah karotenoidů
(Bovškováet al.,2014).
Barevný prostor L* a* b* (označován jako systém CIELAB) se používá v mnoha oblastech
pro měření barvy. Je to nejčastěji používaný barevný prostor, který byl definován CIE v roce
1976 (Konica Minolta, 2006). CIE je zkratkou CommissionInternationale de l´Eclairage
(Mezinárodní komise pro osvětlení), která se věnuje celosvětové spolupráci a výměně
informací týkajících se světla, osvětlení a barvy (www.cie.co.at, 2014). Barevný prostor
L* a* b* je charakterizován pravoúhlými osami L*, která udává světlost a hodnotamia* a b*,
které jsou souřadnicemi barevnosti (Zmeškal et al., 2002).Střed těchto souřadnic
je achromatický. Pokud se hodnoty a* a b* začnou zvyšovat, zvyšuje se i sytost barvy
(Konica Minolta, 2006).Stanovení velikosti barevného rozdílu v případě systému L* a* b*
je relativně jednoduché, protože pracujeme v systému pravoúhlých souřadnic (Vik, 2014):


∆L* = L*2 (vzorku) – L*1 (předlohy),



∆a* = a*2 (vzorku) – a*1 (předlohy),



∆b* = b*2 (vzorku) – b*1 (předlohy).

Podle Zmeškala et al. (2002) můžeme vzorek barevně popsat podle jednotlivých souřadnic:
245



∆ L* >0 světlejší vzorek

∆ L*< 0 tmavší vzorek,



∆ a*> 0 červenější vzorek

∆ a* < 0 zelenější vzorek,



∆ b* > 0 žlutější vzorek

∆ b* < 0 modřejší vzorek.

Rozdíl mezi jednotlivými vzorky můžeme hodnotit buď v jednotlivých parametrech
(L*, a*, b*), nebo pomocí celkové barevné diference (∆E*ab), která je závislá na daných
parametrech a vypočte se pomocí vzorce:
∆E*ab = [(∆L*)2+(∆a*)2+(∆b*)2]1/2 ,
kde výsledný rozdíl barev může být podle Zmeškalaet al. (2002) od nepostřehnutelné
do velmi výrazné či rušící (Tab. 1).Tato změna představuje uznávanou metodu hodnocení
rozdílu barev. Pro orientaci byla sestavena stupnice, která udává stupně rozdílu dvou barev.
Tab. 1: Rozdíl barev na základě celkové diference (Zmeškal et al., 2002)
∆E*ab

Rozdíl barev

∆E*ab

Rozdíl barev

0,0 – 0,2

nepostřehnutelný

3,0 – 6,0

střední

0,2 – 0,5

velmi slabý

6,0 – 12,0

výrazný

0,5 – 1,5

slabý

12,0 – 16,0

velmi výrazný

1,5 – 3,0

jasně postřehnutelný

více než 16,0

rušící

Cílem této práce bylo posoudit, zda dochází ke změně barvy vaječných obsahů v průběhu
skladování křepelčích vajec a zda je spotřebitel schopný tuto změnu senzoricky rozlišit.
MATERIÁL A METODIKA
Pro získání vaječných obsahů byla použita vejce křepelky japonské (Coturnixjaponica), která
pocházela z produkční farmy na jižní Moravě. Vejce byla skladována při teplotě 6 °C
a relativní vlhkosti75 %. Barva křepelčích vaječnýchobsahů byla měřena v den snášky
(den 0), následující 1. a 2. den, den 7., dále pak v 15., 43. a 57. dnu skladování. Pro každé
měření byla vytvořena směs jednotlivých částí z 25 křepelčích vajec (žloutek, bílek, melanž).
Tato směs byla homogenizována elektrickou míchačkou po dobu 5 minut, poté byly
homogenizované směsi měřeny na přístroji Konica Minolta CM-3500d (Japonsko)
s programem SpectraMagic verze 2.0, jímž byla získaná data analyzována. Měření probíhalo
při osvětlení D65 (tato hodnota představuje denní světlo s korelací barvy 6500 K). Vzorek
bílku byl měřen transmitancí ve skleněné kyvetě.Vzorky žloutku a melanže byly měřeny
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pomocí reflektance při velikosti štěrbiny 30 mm.Byly sledovány parametry L*, a*, b*
v závislosti na délce skladování.
Barva každého vzorku byla měřena 4 krát, pro stanovení statisticky průkazného rozdílu ve
skladování na jednotlivých parametrech byl použit program Statistica 12.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Při skladování křepelčích vajec došloke statisticky průkazným změnám v barvě vaječného
bílku (P < 0,05) – bílek začíná při delším skladování světlat. Podle kritérií Zmeškala et al.
(2002) je barevná změna v průběhu skladování u bílku jasně postřehnutelná při srovnání
s čerstvým bílkem. Změna parametrů barvy bílku v průběhu skladování je uvedena v Tab. 2.
Tab.2:Barva bílku křepelčích vajec v průběhu skladování
dny skladování

L*(D65)

a*(D65)

b*(D65)

∆E*ab

0

92,85±0,08a

-1,46±0,02e

16,34±0,02b

---

1

96,26±0,13e

-1,77±0,02b

15,96±0,06a

2,11

2

95,29±0,02d

-1,81±0,01a

16,00±0,02a

2,49

7

94,80±0,05a

-1,68±0,01d

16,10±0,03c

1,98

15

93,07±0,14c

-1,20±0,03g

18,09±0,01e

3,88

43

90,22±0,10b

-1,31±0,02f

19,63±0,02f

6,25

57

97,46±0,02f

-1,62±0,02c

17,42±0,01d

2,97

a, b, c, d, e, f, g

– rozdílné indexy ve sloupci označují statisticky průkazný rozdíl na hladině

pravděpodobnosti P < 0,05
Změny parametrů barvy žloutku křepelčích vajec v průběhu skladování jsou uvedeny
v Tab. 3. Ke konci skladování začíná žloutek více červenat, kde je u hodnoty
a* (D65)statisticky průkazný rozdíl je mezi 43. dnem a 57. dnem. U hodnoty L* (D65) a b*
(D65) dochází ke statisticky průkazným změnám (P < 0,05) v průběhu celého skladování.
Barevná změna u žloutku je podle celkové barevné změny dle Zmeškala et al. (2002) také
jasně postřehnutelná.
Tab. 3: Barva žloutku křepelčích vajec v průběhu skladování
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dny skladování

L*(D65)

a*(D65)

b*(D65)

∆E*ab

0

63,16±0,40a

2,82±0,19a

55,94±0,40a

---

1

63,77±0,71a

3,22±0,65a

55,94±1,30a

2,09

2

63,11±0,54ab

3,25±0,62a

56,32±1,20a

0,57

7

64,49±0,94bc

3,41±0,77a

56,73±1,53a

1,65

15

64,44±0,68bc

2,97±0,56a

55,40±1,09ab

0,89

43

67,48±0,74d

3,03±1,13a

53,10±1,49b

5,43

57

65,03±0,43c

5,11±0,53b

53,16±0,75b

3,99

a, b, c, d

– rozdílné indexy ve sloupci označují statisticky průkazný rozdíl na hladině

pravděpodobnosti P < 0,05
V průběhu skladování vaječné melanže křepelčích vajec dochází také ke statisticky
průkazným změnám barvy (P < 0,05). Z Tab. 4 je zřejmé, že nejvíce se zde mění světlost
L* (D65). Celková barevná změna dosahuje nižších hodnot, podle Zmeškala et al. (2002)
je slabá, postřehnutelná.
Tab. 4: Barva melanže křepelčích vajec v průběhu skladování
dny skladování

L*(D65)

a*(D65)

b*(D65)

∆E*ab

0

68,23±0,04e

9,99±0,07b

31,23±0,01a

---

1

68,83±0,02f

9,31±0,02a

32,98±0,03c

2,78

2

69,04±0,10a

9,01±0,44a

31,16±0,28a

1,27

7

69,04±0,16a

9,03±0,55a

31,02±0,29a

1,29

15

66,99±0,03b

9,25±0,01a

30,86±0,01a

2,81

43

67,25±0,02c

9,99±0,15b

32,45±0,13b

2,42

57

67,63±0,29d

8,97±0,59a

34,02±0,52d

3,32

a, b, c, d, e, f

– rozdílné indexy ve sloupci označují statisticky průkazný rozdíl na hladině

pravděpodobnosti P < 0,05
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ZÁVĚR
Při sledování barvy vaječných obsahů křepelek japonských v průběhu skladování došlo
ke statisticky průkazným změnám (P<0,05) u všech sledovaných částí vajec. Nejvíce
se v průběhu skladování mění světlost vaječných obsahů L* (D65). Naopak při průběžném
měření byla nejméně proměnlivá hodnota na osea* (D65) – ose, která přechází od zelené po
červenou. Celková barevná změna vaječných obsahů ∆E*ab je postřehnutelná pouhým okem
spotřebitele.
PODĚKOVÁNÍ
Tento výzkum vznikl za podpory TP 6/2015 „Rázové zatěžování zemědělských produktů
a potravin“ financovaného Interní grantovou agenturou AF MENDELU.

SOUHRN
Křepelčí vejce tvoří v poslední době velmi zajímavou alternativu k vejci slepičímu. Stejně tak
jak u slepičích vajec posuzuje spotřebitel barvu vaječných obsahů (hlavně žloutku),
tak i u křepelčích vajec je to jedním z důležitých znaků. Pro hodnocení barvy vaječných
obsahů byl využit spektrofotometr Konica Minolta CM-3500d. Sledovanými parametry byla
světlost L* (D65) a barevné souřadnice a* (D65) a b*(D65). Z výsledků byla vyjádřena
∆E*ab, dle které se dá posoudit barevná změna a popisuje pohled spotřebitele. V průběhu
skladování došlo ke statisticky průkazné změně barvy u všech vaječných obsahů. Nejméně
proměnná hodnota byla na souřadnici a* (D65). Největší změny byly ve světlosti L* (D65)
daných vzorků, kdy výsledky byly statisticky průkazné na hladině významnosti P < 0,05. Při
posouzení celkové změny došlo k postřehnutelné změně v průběhu skladování.
Klíčová slova: křepelka japonská, barva, vaječné obsahy, skladování vajec
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PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ VISKOZITU KOZÍHO MLÉKA
PARAMETERS WITH INFLUENCE TO VISCOSITY OF GOAT MILK
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ABSTRACT
The viscosity is one of the parameters which had influence on rheology of fluid milk. Goat's
milk came from two farms where they breed White shorthair goats. The milk was obtained
from goats, which are on second and third lactation, from the morning milking. The viscosity
is affected by fat, protein, temperature, pH, or even the age of the milk. Milk samples were
characterised by chemical analysis such as content of fat, dry matter, protein content, lactose,
and titratable acidity. The viscosity was measured on a Brookfield viscometer DV2T with
shear rate of 100 s-1 , the somatic cells count was determined in the central laboratory using
Bentley Somacount 150. The somatic cells were in range from 112 000 to 2 903 000 cells/mL
in samples of goat milk. It was determinated average pH 6.63 of goat milk. The titratable
acidity was in range from 3.7 to 8.5°SH. Content of dry matter was in range from
9.54 to 13.78%. Average content of fat was 3.19%, proteins 2.60% and lactose 4.39%.
Viscosity of goat milk was in range from 1.475 to 1.850 mPa∙s. The increase of viscosity has
effected of increasing dry matter content, fat content and lactose content. Conversely,
a decrease of viscosity occurs with increased protein content and with an increasing somatic
cells count.
Keywords: goat, milk, viscosity, analytical properties of milk
ÚVOD
Kozy jsou spojovány s člověkem už od dob domestifikace zvířat a vzniku zemědělství, jsou
společně s ovcemi řazeny do skupiny malých přežvýkavců. V rozvojových zemích je kozí
mléko jedním z důležitých zdrojů živin, protože tyto země trpí nedostatkem kravského mléka.
Kozí mléko obsahuje bílkoviny, tuk, minerální látky a vitamíny – složky, které jsou nezbytné
pro lidskou výživu (Solaiman, 2010). Kozí mléko obsahuje průměrně kolem 12,6 % sušiny,
3,4 % bílkovin, 3,8 % tuku, 4,3 % laktosy a 0,8 % minerálních látek (Herian, 2008). Podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 853/2004 ve znění pozdějších novel, musí být
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celkový počet mikroorganismů ≤ 1 500 000 KTJ/ 1 ml kozího mléka. Maximální počet
somatických buněk (PSB) u kozího mléka není evropskou legislativou stanoven.
Paape

et

al.

(2001)

uvádí,

že PSB

by

měl

být

pro

kozí

mléko

v rozmezí

270 000 – 2 000 000/ ml, pokud mléko pochází od zdravé dojnice. Jiné druhy mléka mají
odlišné analytické vlastnosti tak, jak popisuje Hanuš et al. (2008) pro kravské mléko nebo
např. Prache (2009), který se věnuje mléku ovčímu.
Mléko se chová jako newtonská kapalina, což znamená, že smykové napětí je úměrné
smykové rychlosti. Jedním z parametrů, které mají vliv na rheologické vlastnosti tekutého
mléka je viskozita. Viskozita je ovlivňována obsahem tuku, bílkovin, teplotou, pH nebo také
stářím mléka (Park, 2007). Každý z vybraných parametrů může způsobit změnu viskozity
(Kumbár a Nedomová, 2015).
MATERIÁL A METODIKA
Kozí mléko pocházelo z konvenční farmy z Moravského krasu. Na této farmě je dojeno
115 koz plemene bílá krátkosrstá, kozy jsou přes léto paseny, přes zimu přikrmovány senem
a minerálním lizem. Z této farmy bylo vybráno 15 koz, které byly na druhé až třetí laktaci.
Od těchto koz byly získány individuální vzorky mléka.
Další vzorky pocházely z oblasti Haná, kde je chováno 18 koz bílých krátkosrstých – vzorky
mléka byly odebrány od 10 koz, které byly na druhé a třetí laktaci. Krmení na této konvenční
farmě je celoročně senem a minerálním lizem, přes léto jsou kozy přikrmovány zelenou pící.
Vzorky kozího mléka byly odebrány v srpnu 2015 z ranního dojení. Na obou farmách se dojí
2krát denně, pro naše účely byly mléko nadojeno ručně, poté zchlazeno na 8 °C a přepraveno
na Ústav technologie potravin k laboratorním analýzám.
Mléko bylo před analýzami vytemperováno na 40 °C a následně zchlazeno na 20 °C
pro rovnoměrnou disperzi mléčného tuku. Poté byla stanovena sušina dle ČSN ISO 6731,
obsah bílkovin dle EN ISO 8968-1, množství tuku dle Gerbera (ISO 2446), obsah laktosy
polarimetricky dle ČSN 57 0530, pH individuálních vzorků bylo měřeno pH metrem WTW
Microprocessor pH Meter pH 95, titrační kyselost v °SH dle ČSN 57 0530. Počet
somatických buněk (PSB) byl stanoven pomocí fluoro-opti-elektronické metody na přístroji
Bentley Somacount 150 (Bentley Instruments, USA) dle ČSN EN ISO 13366-2:2002
v centrální laboratoři ČMSCH a.s. v Brně Chrlicích. Všechny analýzy byly prováděny
u každého vzorku dvakrát.
Viskozita kozího mléka byla měřena na rotačním viskozimetru Brookfield DV2T
se soustředným válcovým systémem. Pro měření bylo použito klasické vřeteno SC4-18, které
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je nejvhodnější pro měření nízkoviskózních kapalin např. pro vodu, mléko, syrovátku a jiné.
Smyková rychlost byla 100 s-1. Viskozita vzorků byla měřena při 20 °C.
Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňují jednotlivé parametry viskozitu kozího
mléka. Výsledky byly zpracovány v programu STATISTICA 12.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V Tab. 1 jsou shrnuty výsledky analýz kozího mléka (pH, titrační kyselost, sušina, obsah
tuku, bílkovin, laktosy, PSB a viskozity). Výsledky laboratorních analýz jsou shodné
s výsledky Monaci et al. (2006) nebo s výsledky Bergillos-Meca et al. (2015), výsledky
zjištěné viskozity jsou srovnatelné se Saedy et al. (2014) nebo také s Božiková a Hlaváč
(2013).
Tab. 1: Výsledky analýz individuálních vzorků kozího mléka
Průměr
viskozita (mPa.s)

Minimum

Maximum

Směrodatná odchylka Variační koeficient

1,693

1,475

1,850

0,101

5,95

pH

6,63

6,46

6,85

0,09

1,39

°SH

5,6

3,7

8,5

1,2

20,35

11,02

9,54

13,78

1,04

9,41

tuk (%)

3,19

2,25

4,41

0,62

19,46

bílkoviny (%)

2,60

2,2

3,19

0,26

9,98

laktosa (%)

4,39

3,93

4,81

0,24

5,46

917,6

112

2903

763,0

83,15

sušina (%)

PSB (1000/ml)

Se zvyšující se sušinou kozího mléka dochází i k narůstajícímu trendu viskozity, kdežto
se zvyšujícím se obsahem bílkovin dochází k poklesu viskozity kozího mléka (Obr. 1).
Obr. 1: Vliv sušiny a obsahu bílkovin na viskozitu kozího mléka
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Pokud se ovšem začne zvyšovat obsah laktosy a tuku začne se nám zvyšovat i viskozita
kozího mléka (Obr. 2). Stejně tak i Park (2007) uvádí, že se zvyšujícím se obsahem tuku
dochází k nárůstu viskozity.
Obr. 2: Vliv obsahu laktosy a obsahu tuku na viskozitu kozího mléka

Vlivem zvyšujícího se pH dochází ke zvyšování viskozity kozího mléka (Obr. 3), což uvádí
i Park (2007). Těmto výsledkům odpovídá i trend, který vykazuje titrační kyselost – pokud
dochází k nárůstu titrační kyselosti, dochází ke snižování viskozity kozího mléka.
Obr. 3: Vliv pH a titrační kyselosti na viskozitu kozího mléka

Z výsledků vyplývá, že se zvyšujícím se počtem somatických buněk v mléce, začne docházet
ke snižování viskozity kozího mléka (Obr. 4).
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Obr. 4: Vliv počtu somatických buněk na viskozitu kozího mléka

ZÁVĚR
Na základě zjištěných výsledků nejde jednoznačně vyvodit, jak intenzivně jednotlivé složky
mléka ovlivňují viskozitu. Z toho vyplývá, že nelze podle viskozity odvodit jednotlivé
parametry kozího mléka. Příkladem může být obsah bílkovin – i když bílkoviny jsou složkou
sušiny (pokud dojde ke zvyšování sušiny, dojde i k narůstajícímu trendu viskozity), tak obsah
bílkovin má zcela opačný trend, a to pokles viskozity. Kdežto u dalších složek sušiny (tuk,
laktosa) dochází se zvyšujícím se obsahem k narůstajícímu trendu viskozity kozího mléka.
PODĚKOVÁNÍ
Tento výzkum vznikl za podpory TP 6/2015 „Rázové zatěžování zemědělských produktů
a potravin“ financovaného Interní grantovou agenturou AF MENDELU.

SOUHRN
Kozí mléko je v posledních letech velmi často diskutovaným tématem. Kozí mléko
obsahovalo průměrně kolem 11,02 % sušiny, 2,6 % bílkovin, 3,2 % tuku a 4,4 % laktosy.
Viskozita kozího mléka byla měřena na rotačním viskozimetru Brookfield DV2T se
soustředným válcovým systémem. Smyková rychlost byla 100 s-1, při 20 °C. Viskozita
individuálních vzorků kozího mléka se pohybovala v rozmezí 1,475 až 1,850 mPa∙s. Na
zvýšení viskozity má vliv zvyšující se sušina, obsah tuku a obsah laktosy. Naopak ke snížení
viskozity dochází se zvyšujícím se obsah bílkovin a s narůstajícím počtem somatických
buněk. Pokud dojde ke zvýšení hodnoty pH dochází ke zvýšení viskozity kozího mléka. Což
bylo potvrzené i titrační kyselostí, kdy se zvýšením titrační kyselosti dojde ke snížení
viskozity individuálních vzorků kozího mléka.
Klíčová slova: koza, mléko, viskozita, chemické složení mléka
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ABSTRACT
The aim of the study was to monitor two esters of the phthalic acid, dibutyl phthalate (DBP)
and di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) in the agricultural soils of the Central Bohemian region
in the Czech Republic in 2014 and 2015. All the analyzed samples were taken from arable
lands. The concentration of DBP and DEHP was determined using a high-performance liquid
chromatography (HPLC) with UV detection. The extraction was performed three times with
ultrasonic extraction (acetone:hexane, 1:1). Furthermore purification was followed by
concentrated sulphuric acid (96%) and then hydrated sulphuric acid (65%). Purified samples
were dried with nitrogen and complemented with acetonitrile to a volume of 1 ml for the
HPLC determination. The DBP values in the year 2014 were rangedfrom 0.08 (Hlízov) to
0.84 (Kutná hora 1) mg.kg-1of dry matter. DEHP values were ranged from 0.01 (Hlízov) to
0.66 (Příbram). The DBP values in the year 2015 were ranged from 0.32 (Kutná hora 2) to
1.45 mg.kg-1 (Příbram) of dry matter. DEHP values were ranged from 0.21 (Lhota
u Příbramě) do 0.46 mg.kg-1(Sedlec u Líbeznic) of dry matter.
Keywords: soil, di-2-ethylhexyl phthalate, dibutyl phthalate, region, dry matter
ÚVOD
Ftaláty se používají jako změkčovadla plastů. Vzhledem k tomu, že ftalátová změkčovadla
nejsou v plastech chemicky vázána, mohou se vyluhovat, migrovat nebo se vypařovat do
vnitřního ovzduší, atmosféry, potravin a jiných materiálů (Heudorf et al., 2007).
Jak uvádí Latini (2005), lidé jsou vystaveni esterům kyseliny ftalové požitím, inhalací
a dermální expozicí po celou dobu života i nitroděložního vývoje. Veřejné a vědecké obavy se
v posledních letech zvýšily o zdravotní rizika spojená s expozicí ftalátů. Ftaláty se mohou
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podílet na reprotoxicitě, karcinogenezi, kardiotoxicitě, hepatotoxicitě a nefrotoxicitě (Gimeno
et al., 2014).
Mnoho spotřebních výrobků, jako jsou stavební materiály, nábytek, oděvy, kosmetika,
farmaceutika, potravinové doplňky, zdravotnické prostředky, zubní protézy, dětské hračky,
potravinové obaly, automobily, maziva, vosky, čisticí prostředky a insekticidy obsahuje
ftaláty (Schetler, 2005).
Estery kyseliny ftalové, které se nachází v půdách, se mohou prostřednictvím potravinového
řetězce kumulovat v lidském těle (Sun et al., 2016).
Ve studii Sheng-Cei (2007) byla pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí
zjišťována koncentrace ftalátů ve vzorcích půdy. Vzorky byly extrahovány rozpouštědly
dichlormethan a aceton v poměru 1:1. Tato metoda se v této studii osvědčila jako praktická
při analýze půdních vzorků pro stanovení koncentrace ftalátů.
Cílem naší práce byl monitoring a porovnání koncentrací DBP a DEHP vzorků půdy ze
Středočeského kraje, které byly odebrány v roce 2014 a 2015.
MATERIÁL A METODY
Byly analyzovány vzorky orné půdyze Středočeského kraje z roku 2014 a 2015, které byly
odebrány ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně.
Jednalo se o lokality: Filipov u Čáslavi, Příbram, Lhota u Příbramě, Kutná hora 1, Hlízov
a Kutná hora 2. Analýza vzorků probíhala duplicitně.Vzorky byly po odběru zamraženy, po
rozmražení se z každého vzorkuodebralo asi 10 g půdy. Následně se těchto 10 g půdy opět
zmrazilo a poté zlyofilizovalo. Následovala extrakce směsí aceton:hexan (1:1) pomocí
ultrazvuku třikrát po dobu 5 minut. Extrakty byly přefiltrovány a následně odpařeny na
vakuové rotační odparce a dosušeny dusíkem do sucha. Poté byly extrakty převedeny pomocí
hexanu (3ml) do vialek. Následovalo přečištění koncentrovanou kyselinou sírovou (96%)
a poté hydratovanou kyselinou sírovou (65%). Přečištěné vzorky byly dosušeny dusíkem do
sucha a doplněny acetonitrilem se standardním přídavkem na objem 1 ml pro HPLC
stanovení. Analýza ftalátů byla provedena pomocí HPLC s UV detekcí při vlnové délce 224
nm. Všechny vzorky byly nastřikovány dvakrát. Objem nástřiku vzorku byl 10 μl. Byla
použita kolona Zorbax Eclipse C8. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí kalibrační křivky za
použití softwaru Agilent ChemStation for LC and LC/MS systems.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Naměřené hodnoty koncentrací DBP a DEHP (mg.kg-1 sušiny) ve vzorcíchorné půdy v roce
2014 a 2015 jsou uvedeny na obr.1.

Obr.1: Koncentrace DBP a DEHP (mg.kg-1 sušiny) ve vzorcích orné půdy lokalit
Středočeského kraje odebraných v roce 2014 a 2015
Koncentrace DBP se v roce 2014 pohybovaly od 0,08 do 0,84 mg.kg-1 sušiny, v roce 2015 od
0,32 do 1,45 mg.kg-1 sušiny.
V roce 2014 bylanejvyšší koncentrace DBPve vzorku orné půdy Kutné Hory 1 a to 0,84
mg.kg-1 sušiny a v roce 2015 ve vzorku z Příbrami a to 1,45 mg.kg-1 sušiny.
Porovnáním koncentrací DBP ve všech lokalitách v roce 2014 a 2015 můžeme konstatovat, že
u čtyř lokalit (Sedlec u Líbeznic, Příbram, Lhota u Příbramě a Hlízov) došlo k nárůstu hodnot
DBP a u ostatních třech lokalit (Filipov u Čáslavi, Kutná Hora 1 a Kutná Hora 2) k mírnému
poklesu (obr. 1).
Koncentrace DEHP se v roce 2014 pohybovaly od 0,01 do 0,66mg.kg-1 sušiny, v roce 2015
od 0,21 do 0,46 mg.kg-1 sušiny.
V roce 2014 bylanejvyšší koncentrace DEHPve vzorku orné půdy Příbram a to 0,66 mg.kg-1
sušiny a v roce 2015 ve vzorku Sedlec u Líbeznic a to 0,46 mg.kg-1 sušiny.
Porovnáním koncentrací DEHP ve všech lokalitách v roce 2014 a 2015 můžeme konstatovat,
že u čtyř lokalit (Filipov u Čáslavi, Lhota u Příbramě, Kutná Hora 1 a Hlízov) došlo k nárůstu
hodnot DEHP a u ostatních třech lokalit (Sedlec u Líbeznic, Příbram a Kutná Hora 2)
k mírnému poklesu (obr. 1).
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Půdy mohou být kontaminované vysokými koncentracemi esterů kyseliny ftalové (PAEs),
jako důsledek průmyslových aktivit a intenzivní zemědělské činnosti (Jarošová, 2010).
Zhang et al, (2014) zjišťovali koncentraci ftalátů ve vzorcích ornice v Pekingu. Celkové
koncentrace se pohybovaly od 2,30 mg.kg-1 do 24,71 mg.kg-1 DBP, DEHP a diisobutyl ftalát
(DIBP). Celková koncentrace všech esterů ftalátů byla vyšší v oblastech s intenzivní lidskou
činností.
V naší studii se naměřené koncentrace ftalátů pohybovaly na velmi nízkých úrovních, které
nepředstavují ohrožení zdraví pro občany Středočeského kraje.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že naměřené hodnoty v této studii
nepřekročily limit, který je uveden v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou interní grantové agentury IP7/2015.

SOUHRN
Cílem práce byl monitoring esterů kyseliny ftalové, dibutylftalátu a di-2-ethyhexyl ftalátu
v zemědělských půdách Středočeského kraje České republiky v roce 2014 a 2015. Ve všech
analyzovaných vzorcích se jednalo o ornou půdu. Vzorky půdy byly zlyofilizovány
a extrahovány směsí aceton:hexan (1:1). Následovalo přečištění kyselinou sírovou.
Koncentrace DBP a DEHP byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
(HPLC) s UV detekcí.V roce 2014 se koncentrace DBP pohybovaly od 0,08 do 0,84 mg.kg-1
sušiny, koncentrace DEHP od 0,01do 0,66mg.kg-1sušiny. V roce 2015 se koncentrace DBP
pohybovalyod 0,32 do 1,45 mg.kg-1sušiny, koncentrace DEHP od0,21 do 0,46 mg.kg -1sušiny.
Klíčová slova: soil, di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP), dibutylphthalate (DBP)

LITERATURA
CAI S. (2007): GC/MS DeterminationofPhthalates in SoilSamples.Environmental Monitoring
in China, 4: 9.
GIMENO P., THOMAS S., BOUSQUET C., MAGGIO A F., CIVADE C., BRENIER CH.,
BONNET P. A. (2014): Identiﬁcation and quantiﬁcationof 14 phthalates and 5 nonphthalateplasticizers in PVC medicaldevices by GC–MS.Journalofchromatography B, 949950: 99-108.
261

HEUDORF U., SUNDERMANN V.M., ANGERER J. (2007):Phthalates: Toxicology and
exposure.International JournalofHygiene and EnvironmentalHealth, 210: 623-634.
JAROŠOVÁ A. (2010): Possiblephthalates transport intoplantsActa UniversitatisAgriculturae
et SilviculturaeMendelianaeBrunensis, 58 (2): 299-302.
LATINI G. (2005): Monitoring phthalateexposure in humans. ClinicaChimica Acta, 361(1)
20-29.
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí České republiky Indikátory znečištění [cit.
3.1.2016]. Dostupné na: www.hgsg.cz/data/files/MP_2013_Indikatory_%20znecisteni.pdf
SCHETLER T. (2005):Humanexposure to phthalates via consumerproducts. International
JournalofAndrology, 29: 134-139.
SUN J., PAN L., ZHAN Y., LUH., TSANG D., LIU W., WANG X.,LIX., ZHU L. (2015):
Contaminationofphthalateesters, organochlorinepesticidesand polybrominateddiphenylethers
in agriculturalsoilsfromtheYangtze River Delta ofChina. Science oftheTotalEnvironment, 544:
670-676.
Kontaktní adresa:
Ing. Monika Siatková, Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail: xsiatkov@node.mendelu.cz

262

KVALITA BRAMBOROVÝCH HLÍZ PŘI HNOJENÍ DIGESTÁTEM
THE QUALITY OF POTATO TUBERS DURING FERTILIZATION BY DIGESTATE
Andrea Svobodová – Milan Čížek
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
ABSTRACT
In 2014 – 2015 years was established at the Valečov station field trials with digestate in
comparison with typical nitrogen artificial fertilizer. Three variants were established: 1) 100
% nitrogen in urea fertilizer; 2) 100 % nitrogen in digestate; 3) 150 % nitrogen in digestate.
Influence of fertilization variants on yield and quality parameters ware potatoes was observed.
From achieved results is clear, that potato yield and quality was not significantly affected by
kind and dose of fertiliser. Only tendencies were there, which mostly showed the benefit of
digestate with N dose 100 %.
Keywords: digestate ; fertilization ; internal quality tubers
ÚVOD
Digestát je vedlejší produkt vzniklý fermentačním procesem v bioplynových stanicích (BPS),
otázkou je způsob jeho dalšího využití (Dostál a kol., 2014). Jednou z možností je uplatnění
digestátu při hnojení zemědělských plodin zejména okopanin. Dle vyhlášky č. 131/ 2014 Sb.
je digestát organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu ze statkových
hnojiv a krmiv. Jedná se o šedou až černou tekutinu s obsahem sušiny 5 až 10 % a
významným podílem organických látek v sušině (60 – 80 %). Často jako vstupní suroviny
slouží kejda prasat, hnůj, hnojůvka, močůvka, travní senáž, siláž z řepného chrástu, netržní
brambory po praní konzumních hlíz a téměř vždy i siláže z energetických plodin na orné půdě
jako kukuřice, čirok, GPS směsi obilovin a celá řada dalších surovin. Lošák et al. (2013)
uvádí, že nevýhodou digestátu je nízký obsah lehce rozložitelných primárních organických
látek, které je nutné dodávat do půdy, například zaorávkou posklizňových zbytků, hnoje,
kompostu, slámy a pěstování meziplodin. V opačném případě by se snížil obsah humusu
v půdě, zhoršily by se některé půdní vlastnosti a v konečném důsledku by došlo k poklesu
půdní úrodnosti. Podle Wellingera (1999) je efekt digestátu na výnos plodin rozdílný, od
nulového až po průkazný vliv. Aplikace digestátu v pevné nebo kapalné formě může mít za
následek významné zlepšení množství a kvality potravin prostřednictvím přívodu živin a
prostřednictvím jeho obsahu mikroelementů v dostupné formy pro rostliny (Makádi et al.,
2012). Smatanová (2012) uvádí, že zároveň může být ovlivněna kvalita vlivem poměrně
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vysokého obsahu celkového dusíku (od 0,3 do 1 % v původní hmotě). Vliv aplikace digestátu
na kvalitu rostlinných produktů uvádí řada autorů, např. Hanáčková et al. (2007, 2009) u
sladké kukuřice, Liu et al. (2006, 2009b) u salátu a vinné révy. Kladný vliv na kvalitu cukrové
řepy zmiňují Hanáčková et al. (2008) a Babička et al. (2010). Účinek kombinace organických
hnojiv (včetně digestátu) a minerálních hnojiv na kvalitu kapusty, zelí a papriky zkoumali ve
svých pokusech Del Amor (2007), Zahradník, Petříková (2007) a Mahmoud et al. (2009).
Vlivu kombinace hnojení digestátem a minerálním hnojivem u rajčat a papriky se věnovali
Kouřimská, Poustková a Babička (2012), kteří zjistili, že měla statisticky průkazný vliv jak na
výnos, tak na obsah sušiny rajčat a papriky. U brambor zatím takováto zjištění nebyla
publikována.
MATERIÁL A METODY
Přesný polní pokus s digestátem byl založen na výzkumné stanici Valečov při VÚB
Havlíčkův Brod. Sledování probíhalo v rámci dvou let od roku 2014 do 2015. Výzkumná
stanice Valečov se nachází v BVO ve 460 m n. m. Průměrná roční teplota vzduchu podle
dlouhodobého průměru zde činí 7,0 °C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje hodnoty 652
mm. Použity byly v rámci dvou let rané odrůdy brambor (Adéla, Dali). Pokusné varianty (viz.
Tab. 1) byly v průběhu dvou let sledování přizpůsobeny a upraveny dle výsledných
chemických analýz digestátu při aplikaci (viz. Tab. 2), které byly prováděny v každém roce
sledování. V rámci let se zejména lišil obsah celkového dusíku v digestátu a na základě toho
zjištění byly upraveny dávky minerálních hnojiv. Digestát byl dopraven z BPS Vadín (AGRO
Posázaví a.s.). Aplikace digestátu byla provedena vždy na jaře před sázením brambor.
Zapravení digestátu probíhalo současně s aplikací (samojízdnými aplikátory kejdy, Obr. 1).
Pro založení porostu brambor na pokusné ploše byla použita technologie odkameňování půdy
pře sázením. Odkamenění bylo provedeno po aplikaci digestátu.
Varianty byly založeny ve čtyřech opakováních. Na pokusných parcelách se v průběhu
vegetace prováděly běžné agrotechnické operace. Během vegetace byl porost brambor ošetřen
preventivně proti plísni bramboru. Pro podrobnější hodnocení pokusu byly sledovány
meteorologické údaje a bylo prováděno sledování hlavních vývojových fází porostu ve
čtyřech termínech. Po sklizni proběhlo vyhodnocení výnosu hlíz (t.ha-1), výtěžnosti hlíz (t.ha1

), obsahu škrobu (%), sušiny (%) stolní hodnota (body) a v posledním roce i obsahu

celkového dusíku v hlízách (%).
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Obr. 1: Samojízdné aplikátory Terra Gator 3104 (záběr 6 m) a Claas Xerion 3800 Saddle Trac
s SGT (záběr 4,5 m) aplikovaný digestát bezprostředně zapravovaly.

Tab. 1: Varianty polního pokusu ve Valečově v jednotlivých pokusných letech

Varianta

Dávka v kg č. ž. N /ha

Dávka v kg č. ž. N /ha

v roce 2014

v roce 2015

1.

Močovina (N 100 %) 125 kg

115 kg

2.

Digestát (N 100 %)

125 kg

115 kg

3.

Digestát (N 150 %)

188 kg

175kg

Tab. 2 : Agrochemické složení digestátu z BPS Vadín
Organické
Rok

Sušina

látky

N - tot.

P2O5

K2O

MgO

pH

2014

7,06

5,48

0,38

0,23

0,32

0,046

8,3

2015

5,30

3,70

0,43

0,13

0,53

0,074

8,6

VÝSLEDKY A DISKUZE
Dosažené výnosy hlíz (viz Graf 1) byly částečně ovlivněny povětrnostními podmínkami
jednotlivých let (2014 a 2015). Rok 2014 byl z pohledu průběhu povětrnostních podmínek
během vegetace shledán jako průměrný. Výnosy hlíz v roce 2014 nebyly negativně ovlivněny
povětrnostními podmínkami. V roce 2015 byly zaznamenány extrémní výkyvy v průběhu
povětrnosti během vegetace, což se projevilo zejména na výnosech hlíz. Nižší výnosy byly
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zaznamenány zejména na variantě č. 3 s vyšší dávkou digestátu. Tento fakt byl zřejmě
zapříčiněn extrémním suchem v průběhu letních měsíců doprovázenými extrémně vysokými
teplotami vzduchu (druhá polovina měsíce července až první polovina měsíce srpna). Podle
Jůzla (1994), výnos hlíz ovlivňují u raných brambor zejména srážky v průběhu července.
Celkově vyšší výnosy hlíz byly zaznamenány u varianty s digestátem (100 %) oproti
minerálnímu hnojení močovinou se stejnou dávkou dusíku v průměru let. Litterick et al.
(2014) uvádí, že v digestátu je většina dusíku snadno dostupná. Dostupnost činí až 80 %. To
lze potvrdit i v následném hodnocení obsahu celkového dusíku v hlízách, kdy tendenčně
nejvyšší obsah dusíku byl zaznamenán u varianty s vyšší dávkou digestátu (150 %). Naopak
nejnižší obsah dusíku (viz. Graf 2) byl u varianty s minerálním hnojivem (močovina 100 %).
Muhmood et al. (2014) potvrzuje, že při použití digestátu byl prokázán vyšší obsah dusíku
v rostlinách oproti použitým minerálním hnojivům. Obsah sušiny (viz. Graf 3) a obsah škrobu
hlíz (viz. Graf 4) nebyly statisticky průkazně ovlivněny variantou hnojení a překvapivě ani
ročníkem pěstování. Sýkora et al. (2010) uvádí, že zvyšující se dávky dusíkatého hnojiva
průkazně snižují obsah škrobu v hlízách. Tento poznatek nebyl v našem pozorování potvrzen.
Stolní hodnota se hodnotila senzoricky a chuťovou zkouškou. Mezi sledovanými variantami
nebyly

shledány

rozdíly

v chuti

hlíz

a

ani

v celkové

stolní

hodnotě.

Získané hodnoty vykazovaly jen nepatrný rozptyl v bodovém hodnocení.

Graf 1: Vliv varianty na výnos hlíz
v průměru let 2014-2015(t/ha)
Graf 2: Vliv varianty na obsah celkového
dusíku v hlízách v roce 2015 (%)
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Graf 3 : Vliv varianty na obsah sušiny hlíz

Graf 4: Vliv varianty na obsah škrobu
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ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že hnojení digestátem je za určitých
podmínek alternativou pro hnojení N hnojivy. Výnos hlíz u varianty s digestátem (N 100 %)
byl o 5 % vyšší oproti stejné dávce aplikované v minerálním hnojivu (močovina). Současně
na variantě s dávkou digestátu (N 100 %) byl zaznamenán vyšší výnos oproti variantě
s dávkou digestátu (N 150 %). Zároveň lze zkonstatovat, že na sledovaných variantách
hnojení nebyla zhoršena kvalita hlíz a získané výsledky byly bez statistické průkaznosti.
Nebyla ovlivněna ani chuť a stolní hodnota a výsledné hodnoty byly téměř konstantní. Obsah
celkového dusíku v hlízách byl dle předpokladů tendenčně nejvyšší u varianty s dávkou
digestátu (N 150 %).
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s finanční podporou TA ČR v rámci výzkumného projektu TA
02020123 s názvem " Půdoochranná technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz
a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního
prostředí."

SOUHRN
V letech 2014 – 2015 byl na stanovišti ve Valečově založen polní pokus s digestátem v
porovnání s typickým minerálním hnojivem. Založeny byly celkem tři varianty: 1) 100 %
dusíku v hnojivu močovina; 2) 100 % dusíku v digestátu; 3) 150 % dusíku v digestátu. U
těchto variant byl sledován vliv variant hnojení na výnosové a kvalitativní ukazatele
konzumních brambor. Z dosažených výsledků vyplývá, že výnos hlíz a ani kvalita nebyly
průkazně ovlivněny druhem ani dávkou hnojiva. Vyskytly se zde pouze tendence, které
vesměs hovořily ve prospěch digestátu s dávkou dusíku 100 %.
Klíčová slova: digestát; hnojení; vnitřní kvalita hlíz
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OBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ A SUBJEKTIVNÍ SENZORICKÉ HODNOCENÍ
ZMĚN BARVY DĚTSKÝCH PŘESNÍDÁVEK
OBJECTIVE MEASUREMENT AND SUBJECTIVE SENSORY EVALUATION
OF COLOR CHANGES OF CHILD COMPLEMENTARY FEEDING
Vladimír Sýkora1 – Hana Šulcerová1 – Michal Mihok2
1

Ústav technologie potravin

Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
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Mikrofarma, s.r.o., Brno

ABSTRACT
The aim was to investigate the influence during storage on the color stability of the product,
with the possibility of extending the period of minimum shelf-life manufacturer.The storing of
complementary food was mutual significant influenced to the color. The paramount
significant difference was observed in the all storing exceed the second and eight
measurements run. For instance, there were calculated mean values of deltaE where the small
difference in the color was observed just for third measurement run. In the rest of the runs
were higher differences (deltaE up 10) to the target. Generally, the color differences during
the investigation were comparatively variable. After assessing the results of sensory analysis,
it was found that the length of storage affects the color changes based foods and is perceptible
to the human senses.In sensory evaluation the greatest changes and instability recorded in the
descriptor "homogeneity" (p<0,0001, r2=0,5027) which stabilized after 9 months of storage.
Significant changes were also among the descriptors "color saturation" and "uniformity of
color". Storage time had the smallest effect on the descriptor of "consistency"(p=0,0009,
r2=0,1316).From the results we can say that the producers did not recommend extending the
period of minimum durability due to instability of the properties of color and textural
properties in the 21th month of storage (p <0.05).
Keywords: complementary feeding, baby food, color, sensory evaluation, vegetables, carrot,
texture
ÚVOD
V období, kdy již dítě přijímá mateřské mléko v omezeném množství, nebo je bez jeho
příjmu, zařazujeme do dětské výživy tzv. příkrmy, které zpravidla pokrývají období od 6. do
23. měsíce věku. Dle Britské asociace dietologů se doporučuje začít s dětskou výživou kolem
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šestého měsíce, což také odpovídá postoji Mezinárodní zdravotnické organizaci (WHO 2009).
Dětská výživa může být ve formě tekuté, husté homogenní nebo může obsahovat pevné části
(ESPGHAN 2008, Bond et al. 2005). Celkově lze říci, že tužší dětská výživa je také více
energeticky náročnější (WHO 2009, Bronskýet al. 2014). Komerční dětská výživa zpravidla
obsahuje vyšší podíl přidaných makro- a mikroprvků a je také fortifikována vitaminy
(Thurnham 2013).
Nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě dětská výživa začíná s jednodruhovými
přesnídávkami, zpravidla mrkví, nebo ovocným pyré. Především čerstvá zelenina a ovoce
nabízí širokou škálu chutí a vůní, která je ovšem limitovaná sezónností. Na druhou stranu, si
spotřebitel může u komerčních výživ vybrat z velkého sortimentu chutí, příchutí, vůní, nebo
textur (Fotereket al. 2014, Bronskýet al. 2014, MZČR 2015) po celý rok.
Dětská výživa se zpravidla vyrábí z ovoce, zeleniny a mas různých zvířat, jako je drůbeží,
králičí, hovězí, vepřové (Nebotet al. 2014) atd. Dětskou výživu můžeme specifikovat na
základě obsahu nutričních látek, barvy, textury a konzistence (Rodriguez-Oliveroset al. 2014).
Senzorické hodnocení dětské výživy se zpravidla provádí u nových druhů, které jsou
obohacené např. nějakou obilovinou, luštěninou apod.
U dětské výživy hraje hlavní roli základní charakteristika surovin (textura, pigmenty atd.),
která reaguje s elektromagnetickým zářením ve viditelné oblasti a dává odezvu hodnotiteli
(Figura aTeixeira 2007).Dětská výživa je komplexním systémem, ve kterém je zastoupena
voda, tuk, bílkoviny, sacharidy a další majoritní a minoritní prvky. V potravinových
produktech bylo zjištěno kolem 10 000 těkavých látek (Berger, 1995).Funkční prvek, který
převládá, je hlavním ukazatelem intra- a intermolekulárních interakcí v potravinovém systému
a jeho množství udává výsledné hodnoty pro: vzhled, barvu, vůni, chuť a texturu (McGorrin
2006, StępniewskiaGrundas 2013). Na druhou stranu, pokud se využívá objektivní měření je
potřeba vzít v potaz, že výsledkem nemusí být celkový barevný dojem, proto se stále využívá
klasická senzorická analýza (PomeranzaMeloan 1994).
MATERIÁL A METODY
Vzorky dětské výživy byly získány ze společnosti zabývající se výrobou dětských
přesnídávek v České republice. Dětská výživa „Mrkev“ obsahovala 70 % mrkve, vodu,
rýžovou mouku, regulátor kyselosti kyselinu citronovou. Nutriční hodnoty na 100 g:energie
180 kJ, bílkovina 4,5g, tuk 0,3 g a sacharidy 0,1 g.Doporučené skladování výrobcem bylo při
teplotě do 25 °C, bez přímého slunečního záření. Analyzované vzorky byly skladovány při
pokojové teplotě (22 °C) a vzorky nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření. Analýzy
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probíhaly ihned po vyrobení a sterilaci (1) a následně po celou dobu minimální trvanlivosti 18
měsíců (2-7) a poslední analýza proběhla 3 měsíce po ukončení doby minimální trvanlivosti
(8).
Barva byla měřena spektrofotometrem Konica Minolta CM-3500d (Osaka, Japonsko),
v reflektančním módu se štěrbinou 30 mm ve speciální kyvetě s plochým dnem a při osvětlení
D65 a výsledky byly zpracovány na programu SpectraMagic NX, kde byly měřeny hodnoty
L*, a* a b*. Vzorky byly pro měření homogenizovány v celém objemu balení.
Senzorické hodnocení provádělo deset školených hodnotitelů Ústavu technologie potravin
Mendelovy univerzity v Brně, v prostoru senzorické laboratoře (odpovídá normě ISO 8589).
Byly hodnoceny deskriptory: sytost barvy, rovnoměrnost zabarvení, konzistence a
homogenita. Výsledky hodnocení byly zaznamenávány pomocí grafických nestrukturovaných
stupnic (100 mm) (Ambrosiadiset al., 2004) se slovním popisem krajních bodů a zpracovány
v programu MS Excel.
Výsledky byly statisticky vyhodnoceny podle ANOVA v programu STATISTICA 12,
Duncanův test byl užit k statisticky průkazným rozdílům. Statistická průkaznost byla
stanovena na hladině průkaznostip< 0,05.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Cílem práce bylo sledování vlivu průběhu skladování na barevnou stabilitu produktu,
s možností prodloužení doby minimální trvanlivosti výrobcem. Pro hodnocení změn bylo
využito objektivního měření barvy pomocí systému CIELAB a senzorického hodnocení. Do
této chvíle se stabilitě barvy u dětských výživ nevěnovala pozornost, pouze byl hodnocen
obsah

minerálních

látek,

vitaminů,

nebo

kontaminantů

(Melø

2008,

Carbonell-

Barrachina2012, Juan 2014, Mir-Marqués 2014). V této studii byly hodnoceny změny barvy u
produktu, který obsahoval 70% zastoupení podílu mrkve. V obrázku 1 jsou vyneseny hodnoty
v době měření, kdy byla pozorována změna poklesu hodnoty L* ve druhém měření. Ve
čtvrtém měření hodnota L* byla nejvyšší a relativně až do konce měření měla klesající
tendenci. Červený odstín v hodnotě a* byl do pátého měření variabilní a od šestého měření se
ustálil na podobných hodnotách.
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Obr. 1 Průběh změn během skladování v hodnotách L*a*b* a z nich vypočítané deltyE(Osa x
je počet měření během skladování; osa y jsou hodnoty systému CIELAB a rozdílu deltaE)
Na sytost červeného odstínu mohla mít vliv také teplota, světlo a oxidační pochody (Chen a
Zhong 2015). Hodnota žlutého odstínu b* byla ve všech měřeních vyšší než hodnota a*, žlutý
odstín souvisí také s obsahem karotenů v mrkvi nebo částečně i v rýžové mouce.
Tab. 1 Duncanův test pro hodnoty L*a*b* pro korelace během 9 měření
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symbol * je průkaznost (p<0,05) společná pro hodnoty L*a*b*. NS statisticky neprůkazné
hodnoty NSL* pro L*, NSa* pro a*, NSb* pro b*
Z tabulky 1 vyplívá, že statisticky neprůkazné rozdíly byly společné pro hodnoty L*a*b*
mezi sedmým a osmým měsícem skladování. Společné statisticky neprůkazné rozdíly byly
vypočítány u hodnot L* a b*. Z celkového pohledu se dá říci, že většina parametrů byla
významně ovlivněna dobou skladování. Přesné změny v barevných odstínech během
skladování nelze z hlediska CIELAB identifikovat a popsat.

Po vyhodnocení výsledků senzorické analýzy bylo zjištěno, že délka skladováníovlivňuje
změny barvy příkrmu a je postřehnutelná lidskými smysly. U deskriptoru „sytost barvy“ se
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v průběhu skladování vytvořily dvě homogenní skupiny, statisticky se lišící (p<0,05).
Z výsledků můžeme konstatovat, že sytost barvy byla stabilní do 15. měsíce skladování.
Následně došlo k výrazné změně v 18. a také 21. měsíci skladování (p<0,0001,
r2=0,3978).Hodnoty deskriptoru „rovnoměrnost zabarvení“ byly více variabilní a více
ovlivněny délkou skladování v závislosti na jednotlivých měsících (p<0,05). Homogenní
skupiny byly vytvořeny od 3. do 12., resp. od 9. do 15. měsíce skladování. Dále byla
homogenní skupina 15. až 21. měsíc skladování. Byl zde výraznější vliv doby skladování na
rovnoměrnost zabarvení (p<0,0001, r2=0,3892).Při vyhodnocení deskriptoru „konzistence“
bylo zjištěno, že nejmenší rozdíly jsou mezi 6. až 18. měsícem skladování (p<0,05), oproti
prvním 3 měsícům a době měření po konci doby minimální trvanlivosti.Změny v senzorickém
hodnocení konzistence byly po celou dobu sledování nejmenší (p=0,0009, r2=0,1316) ze
všech sledovaných deskriptorů. Poslední sledovaný deskriptor „homogenita“ byl nejvíce
variabilní vzhledem k počátečním devíti měsícům skladování a posledního měření (3 měsíce
po ukončení doby minimální trvanlivosti) (p<0,05). Homogenní skupina se vytvořila až mezi
9. a 18. měsícem skladování. Do 9. měsíce byly výsledky velmi variabilní (p<0,0001,
r2=0,5027). Senzorická kvalita a změny v ní jsou ovlivněny každým zpracováním a každou
technologickou úpravou (TrejoArayaet al. 2009, Berger et al. 2008).
ZÁVĚR
Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že barva se během skladování měnila. Změna
barvy byla prokázánajak objektivním měřením, tak i subjektivním hodnocením. Z hlediska
statistické průkaznosti byly zjištěny významné rozdíly v době skladování u obou typů
hodnocení. Celkový barevný rozdíl byl hodnocen deltouE, která prokázala poměrně
významné rozdíly (více než 10) u většiny měření. Výjimku tvořilo třetí měření, kde
vypočítaná deltaE byla 3,53 a tím se nejvíce přiblížila hodnotám prvního měření. Barevnou
změnu lze přisuzovat nestabilitě karotenových barviv, teplotě a délce skladování. Při
senzorickém hodnocení byly největší změny a nestabilita zaznamenány u deskriptoru
„homogenita“, které se ustálily až po 9. měsíci skladování. Významné změny byly také u
deskriptorů „sytost barvy“ a „rovnoměrnost zabarvení“. Skladování mělo nejmenší vliv na
deskriptor „konzistence“. Z výsledků lze doporučit výrobci, neprodlužovat dobu minimální
trvanlivost o požadované 3 měsíce na 21 měsíců z důvodu nestability jak vlastností barvy, tak
i vlastností texturních, získaných jak objektivními, tak i subjektivními metodami.
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SOUHRN
Jak objektivní, tak i subjektivní hodnocení barvy je stále více využíváno při kontrole
zemědělských materiálů, i následném zpracování na potraviny. Barva se během celého
procesu mění. Sledují se vlivy na degradaci barvy, resp. barevných pigmentů. Přesnídávky
jsou nedílnou součástí dětské výživy v průmyslově vyspělých zemích a na trhu je k dispozici
celá škála takovýchto produktů. Většina výzkumných studií se obecně věnuje vlivům, které
mohou ovlivnit zdraví malých konzumentů, a to obsahu vitaminů, minerálních látek, nebo
kontaminantů. Hodnocení barvy, až do současné doby, nebylo hlavním předmětem výzkumu.
Avšak výrobci, pro zvýšení své konkurenceschopnosti, stále více požadují zajistit nejen
stránku bezpečnosti potravin, ale také senzorické jakosti. Tato práce se zabývala vlivem délky
skladování na stabilitu barvy dětské přesnídávky „Mrkev“ měřenou jak objektivními, tak i
subjektivními metodami, s možností prodloužení doby minimální trvanlivosti z 18 na 21
měsíců. Z výsledků můžeme konstatovat, že výrobci nebylo doporučeno prodloužení doby
minimální trvanlivosti z důvodů nestability vlastností barvy a také vlastností texturních ve 21.
měsíci skladování (p<0,05).
Klíčová slova: dětská výživa, barva, senzorické hodnocení, zelenina, mrkev, textura
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HODNOCENÍ ZMĚN LÁTKOVÉHO SLOŽENÍ RAJČAT
V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ METODOU NIR SPEKROSKOPIE
EVALUATION OF CHANGES IN COMPOSITION OF TOMATOES
IN THE COURSE OF THEIR STORAGE BY NIR SPECTROSCOPY
Petr Šňurkovič
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů

ABSTRACT
Tomato fruits were evaluated by changes in the content of the basic components during
storage by NIR spectroscopy. Twenty fruits of tomato cultivar ’Dagmar’ were stored. The
fruits were stored in the cooling chamber at 4 ° C in normal oxygen atmosphere for 32 days
and their spektra was measured by NIR spectroscopy every four days. The stored tomato
fruits were evaluated for the content of the titratable acids, polyphenols and ascorbic acid. The
spectrums of stored fruits were evaluated according to the calibration graph using NIR
spectroscopy method. The calibration includes 120 fruits of cultivars 'Dagmar' and 'Parto'.
The calibration graphs were made from data obtained during the ripening and storage of the
fruits. It is always a correlation between the predicted values (NIR values) and the reference.
The content of total polyphenols and titratable acids gradually increased during storage period
on the other hand, ascorbic acid has recorded a slight decline in its content.
Keywords: Calibration, Tomato, NIR spectroscopy.
ÚVOD
Rajče (Lycopersicon esculentum) je jednou z nejvýznamnějších zelenin po celém světě.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoletou rostlinu, která poskytuje poměrně vysoké výtěžky,
patří pěstování rajčat k ekonomicky atraktivním. Rajče patří do čeledi Solanaceae. (NAIKA
et al., 2005). Rajčata jsou konzumována jako čerstvé plodiny, velká část je zpracována na
konzervárenské výrobky. Rajčata jsou bohatá na zdraví prospěšné sloučeniny (vitaminy,
karotenoidy, fenolické sloučeniny). Velmi významný je obsah kyseliny askorbové a
antioxidantů. (CARRARI, FERNIE, 2006). Do organismu je téměř veškerá kyselina
askorbová dodávána prostřednictvím ovoce a zeleniny. Rajčata jsou dobrými zdroji, i když
její obsah není příliš vysoký (YAHIA et al., 2001). Hlavními fenolickými látkami v rajčatech
jsou qercetin, naringin, rutin a kyselina chlorgenová (VALVERDE et al., 2002). Mezi hlavní
složky rajčat patří organické kyseliny (kyselina citronová), sacharosa, fruktosa, karotenoidy,
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vitaminy (A, C), stopové prvky, soli, celulosa a pektin (PEDRO, 2007). V posledních letech
došlo rozvoji použití metody NIR spektroskopie, která umožňuje měřit kvalitu zahradnických
produktů, aniž by docházelo k destrukci plodů (BOBELYN et al., 2009). NIR spektroskopie
je široce používána metoda jako alternativa k tzv. mokré chemii. Používá se pro kvantitativní
i kvalitativní analýzy v odvětvích jako jsou zemědělství, farmacie, potravinářství, kosmetika a
výroba polymerů. Výhodou NIR spektroskopie je rychlost stanovení, přesnost a jednoduchost
(LIU, 2011). V případě stanovování obsahových složek ve vzorcích je však nutné provést
přesnou kalibraci NIR spektrometru pomocí vhodného souboru kalibračních standardů o
známém složení pomocí vhodných analytických metod známých jako referenční metody.
Hlavní nevýhoda metody je její závislost na referenčních metodách, slabá citlivost k
minoritním složkám, omezený převodem kalibrací mezi různými přístroji a složitý výklad
spektrálních dat (BÜNING, 2003).
MATERIÁL A METODY
V pokusu byly hodnoceny plody rajčat odrůdy ’Dagmar’ pěstované na školním pozemku
Zahradnické fakulty v Lednici. Odrůda Dagmar má středně velké plody, které jsou odolné
proti praskání. Raný až poloraný hybrid vhodný pro rychlení, v teplejších oblastech i pro
polní pěstování. Celkem bylo skladováno 20 plodů odrůdy ’Dagmar’. Plody byly skladovány
v chladírně při teplotě 4 °C v normální atmosféře po dobu 32 dnů a každé 4 dny byla měřena
jejich spektra metodou NIR spektroskopie. Každý plod jednotlivě byl nejprve ze 3 stran 50
scany proměřen NIR spektrofotometrem Antaris II. K vyhodnocení bylo vždy použito
průměrné spektrum. U skladovaných plodů byly hodnoceny obsahy titrovatelných kyselin,
polyfenolických látek a kyseliny askorbové. Spektra skladovaných plodů byla vyhodnocena
podle vytvořených kalibračních grafů metody NIR spektroskopie. Kalibrační grafy byly
složeny ze 120 plodů odrůd ’Dagmar’ a ’Parto’.
Stanovení titrovatelných kyselin
Vzorky byly homogenizovány pomocí mixéru a v navážce (5 g) byly stanoveny veškeré
kyseliny alkalimetricky- titrací odměrným roztokem 0,1 mol.l-1 NaOH do pH 8,1. Obsah
kyselin byl přepočten na kyselinu citronovou.
Stanovení kyseliny askorbové (vitaminu C) HPLC
Vzorek zeleniny (10 g) byl homogenizován třením ve třecí misce s kyselinou šťavelovou (10
ml). Následovala filtrace přes papírový filtr a poté filtrace přes nylonový filtr (Ø 22 µm ) do
hnědé vialky. Takto připravený vzorek byl vpraven do chromatografické kolony. Podmínky
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stanovení: Kolona: Prevail 5μm Organic Acid 110A HPLC Column 250 x 4.6 mm, průtok
mobilní fáze 25 mM KH2PO4 1ml/min, vlnová délka 210 nm, teplota 30°C.
Stanovení celkových polyfenolů (Folin - Ciocalteau)
Metoda je založena na spektrofotometrickém měření barevných produktů reakce
hydroxylových skupin fenolických sloučenin s činidlem Folin – Ciocalteau.
Příprava vzorku: Každé rajče bylo pomocí mixéru homogenizováno. Po rozmixování z něj
byla vymačkána šťáva a po odstředění se do 50 ml odměrné baňky pipetovalo 0,5 ml vzorku,
bylo přidáno 20 ml destilované vody, 1 ml Folin – Ciocalteauova činidla a vše bylo
promícháno. Po třech minutách bylo přidáno 5 ml 20% roztoku Na2CO3, odměrná baňka byla
doplněna destilovanou vodou po značku a promíchána. Po třiceti minutách byla měřena
absorbance pomocí spektrofotometru v 10 milimetrové kyvetě při vlnové délce 700 nm proti
slepému pokusu. Stanovený obsah celkových polyfenolů byl následně přepočten na čerstvou
hmotu rostlinného materiálu a vyjádřen jako mg kyseliny gallové na 1 kg plodů.
Spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIR)
NIR spektra byla měřena po odrazu záření vzorkem. Principem je difúzní reflexe, kdy se
dopadající záření odráží od povrchu vzorku. Jednotka log (1/R) vyjadřuje závislost difúzní
reflexe na vlnové délce. K měření byl používám přístroj Antaris II od firmy Nicolet.
Spektrometr Antaris II je FT–NIR analyzátor používaný v různých oblastech průmyslu včetně
potravinářského. NIR spektra byla měřena v prostředí softwaru OMNIC. Tento program
umožňuje nejen nastavení vhodných parametrů spektrometru a řízení vlastního měření, ale
jeho použitím lze naměřená spektra i vhodně upravit a podrobně analyzovat. Každý plod byl
změřen ze 3 stran a ke kalibraci bylo použito průměrné spektrum. Následná kalibrace byla
vytvořena pomocí programu TQ Analyst, což je program pro vývoj kvantitativních i
kvalitativních metod molekulové spektroskopie. Použité algoritmy umožňují výpočet
koncentrace komponent nebo klasifikaci neznámých látek za použití souboru kalibračních
standardů. Pro vývoj kalibračních modelů byla použita metoda PLS. Tato metoda umožňuje
komprimovat obsáhlou matici spektrálních dat, kdy je počet spektrálních proměnných
převeden na mnohem menší počet tzv. faktorů (PLS faktory).
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Spektra skladovaných plodů byla vyhodnocena podle kalibračních grafů metody NIR
spektroskopie. Kalibrační grafy celkových polyfenolů, titrovatelných kyselin a kyseliny
askorbové byly složeny ze 120 plodů odrůd ’Dagmar’ a ’Parto’. U grafů bylo provedeno
ověření přesnosti kalibrace pomocí odrůdy ’Dagmar’. Při měření kontrolních vzorků byly
rozdíly mezi metodou NIR a referenčními metodami rovny chybě kalibrace vytvořených
modelů.
Veškeré polyfenoly
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Obr. 3: Kalibrační graf obsahu kyseliny askorbové.
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Tab. 1: Změny v celkovém obsahu polyfenolických látek v průběhu skladování.

Polyfenoly

Polyfenoly

Polyfenoly

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

Průměr

Sm. odchylka

Sm.chyba

0

421

8.4090

15.40049

20

4

420

4.3698

15.40049

20

8

422

6.1101

15.40049

20

12

425

3.8811

15.40049

20

16

430

5.9363

15.40049

20

20

436

10.4335

15.40049

20

24

450

8.0255

15.40049

20

28

460

4.8292

15.80057

20

32

471

6.2593

15.80057

20

Dny skladování

N

V průběhu skladování rajčat se obsah celkových polyfenolů mírně zvyšoval. Plody na počátku
skladování obsahovaly 421 mg.kg-1, na konci skladování byl obsah roven hodnotě 471 mg.kg1

.

(TOOR, SAVAGE (2006) provedli studii, jejímž cílem bylo sledovat změny v obsahu
lykopenu, polyfenolů, antioxidantů a kyseliny askorbové. Fenolické látky a obsah kyseliny
askorbové rajčat vykazovaly mírný nárůst v průběhu skladování, bez ohledu na teplotu.
Rovněž u odrůdy ’Dagmar’ byl zjištěn v průběhu skladování mírný nárůst obsahu polyfenolů,
obsah kyseliny askorbové se výrazně neměnil.
Tab. 2: Změny v celkovém obsahu kyseliny askorbové v průběhu skladování.

Kyselina

Kyselina

Kyselina

askorbová

askorbová

askorbová

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

Průměr

Sm.odchylka

Sm.chyba

0

321

6.70788

4.247630

20

4

321

7.19983

4.247630

20

8

320

2.63120

4.247630

20

Dny skladování
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N

12

317

7.53749

4.247630

20

16

306

4.83635

4.247630

20

20

293

14.75114

4.247630

20

24

290

8.43224

4.247630

20

28

289

6.96986

4.357976

20

32

288

3.66340

4.357976

20

Na počátku skladování obsahovaly plody 321 mg.kg-1 kyseliny askorbové. Po celou dobu
skladování se její obsah jen velmi nepatrně snižoval. Po 32 dnech skladování plody
obsahovaly 288 mg.kg-1 kyseliny askorbové.
Tab. 3: Změny v celkovém obsahu titrovatelných kyselin v průběhu skladování.

Titrovatelné

Titrovatelné

Titrovatelné

kyseliny %

kyseliny %

kyseliny %

Průměr

Sm.odchylka

Sm.chyba

0

0.37

0.034381

0.007996

20

4

0.39

0.028558

0.007996

20

8

0.39

0.035159

0.007996

20

12

0.39

0.023821

0.007996

20

16

0.40

0.041976

0.007996

20

20

0.41

0.042665

0.007996

20

24

0.41

0.042484

0.007996

20

28

0.41

0.032549

0.008204

20

32

0.41

0.035326

0.008204

20

Dny skladování

N

V průběhu skladování se obsah titrovatelných kyselin nepatrně zvyšoval. Plody na počátku
skladování obsahovaly 0,37% kyselin, na konci skladování byl obsah 0,41%.
(FLORES et al, (2009) zkoumali možnost předpovědět vnitřní parametry kvality plodů rajčat
(rozpustnou sušinu a veškeré titrovatelné kyseliny) metodou NIR spektroskopie. Ke kalibraci
bylo použito 180 plodů rajčat. Vytvořený kalibrační model pro měření titrovatelných kyselin
měl korelační koeficient 0,56, chybu kalibrace 0,07. Vytvořený kalibrační model pomocí
odrůdy ’Dagmar’ měl korelační koeficient 0,88 a chyba kalibrace byla pouze 0,025.
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(OMS – OLIU et al, (2011) sledovali obsah kyseliny askorbové u rajčat v průběhu dozrávání
a skladování. Ke skladování byly sklizeny zralé červené plody, které byly uloženy při teplotě
18 ° C po dobu 0, 1, 4, 7 a 10 dnů. V průběhu skladování se obsah kyseliny askorbové
výrazně neměnil, pohyboval se v rozmezí 400-600 mg.kg-1. U odrůdy ’Dagmar’ došlo
v průběhu skladování ke snížení obsahu kyseliny askorbové o 33 mg.kg-1.
ZÁVĚR
Cílem práce bylo zjišťování změn v obsahu celkových polyfenolů, kyseliny askorbové a
titrovatelných kyselin v průběhu skladování plodů rajčat odrůdy ’Dagmar’ metodou NIR
spektroskopie. Plody byly skladovány v chladírně při teplotě 4 °C v normální atmosféře po
dobu 32 dnů a každé 4 dny byla měřena jejich spektra metodou NIR spektroskopie.
Hodnocení změn látkových složek bylo provedeno pomocí kalibračních grafů metody NIR
spektroskopie, které byly složeny z odrůd ’Dagmar’ a ’Parto’. Kalibrační grafy celkově
obsahovaly 120 kalibračních standardů. V průběhu skladování nedošlo k výrazným změnám
v látkovém složení analyzovaných plodů. Obsah celkových polyfenolů se v průběhu 32 dnů
skladování zvýšil ze 421 na 471 mg.kg-1, nepatrně se zvýšil i obsah titrovatelných kyselin
z 0,37 na 0,41 %. Obsah kyseliny askorbové se postupně snižoval z 321 na 288 mg.kg-1.

SOUHRN
V práci byly zkoumány změny v látkovém složení rajčat odrůdy ’Dagmar’ v průběhu
skladování. Plody byly vypěstovány na pozemku Zahradnické fakulty v Lednici a skladovány
v chladírně při teplotě 4 °C v normální atmosféře po dobu 32 dnů. Každé 4 dny byla měřena
jejich spektra metodou NIR spektroskopie. Naměřená spektra byla vyhodnocena podle
vytvořených kalibračních grafů metody NIR spektroskopie. Vytvořené kalibrace obsahovaly
120 kalibračních standardů. U plodů byl hodnocen obsah titrovatelných kyselin
potenciometrickou metodou, titrací odměrným roztokem NaOH do po H 8,1. Obsah
celkových polyfenolických látek byl zjišťován spektrofotometrickým měřením barevných
produktů reakce hydroxylových skupin fenolických sloučenin s činidlem Folin – Ciocalteau a
obsah kyseliny askorbové byl stanoven vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií.
V průběhu skladování se obsah celkových polyfenolů a titrovatelných kyselin postupně
zvyšoval naproti tomu u kyseliny askorbové byl zaznamenám mírný pokles v jejím obsahu.
Klíčová slova: skladování, látkové složení, kalibrace.
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STATISTICKÝ POPIS RVA PROFILŮ KOMPOZITNÍCH SMĚSÍ SE LNĚNOU
VLÁKNINOU
STATISTICAL DESCRIPTION OF RVA PROFILES OF COMPOSITE BLENDS
WITH FLAX FIBRE
Ivan Švec – Marie Hrušková
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6

ABSTRACT
Two types of golden and brown flax fibre (FF), differing in granulation, were tested in wheat
composite flour (additions 2.5% and 5.0%) by using the Rapid Visco Analyser (RVA).
Recorded results were compared to common pasting characteristics, the Falling number and
the amylograph curve parameters. Concurrently to this, wheat flour (WF) as well as all four
FF samples (golden ones ZL1, ZL2 – granulation 0-300 m and 500-700 m; brown ones
HL1, HL2 – 300-500 m and 500-700 m, respectively) were tested in the same way. The FF
improvably increased Falling number of WF control from 392 s up to 456 s, with soft
influence of addition level. According to amylograph maxima, flour bi-composites could not
be distinguished, as viscosity overcome limit 1000 units (WF maximum 940 units).
Appearance of the RVA profiles of 5 non-enhanced controls was verifiably different,
reflecting diverse wheat and flax polysaccharides, FF type and granulation. Composite blends
containing higher dosage of golden/brown FF were statistically different in the features Peak
viscosity, Hold Viscosity, Breakdown and Final Viscosity. Analysis of variance components
shown stronger impact of FF addition level on Falling number, but amylograph and RVA
features seems to be affected mainly by flour type (wheat vs. flax, golden vs. brown flax).
Keywords: wheat composite flour, flax fibre, granulation, pasting, RVA
ÚVOD
Během posledního desetiletí se v potravinářském průmyslu rozšířilo použití netradičních
plodin. Znovuobjevení základních rostlinných potravin typických pro starověké civilizace
společně se zapojením zapomenutých obilovin pro konzumenty přináší dvě výhody –
rozšíření stávajícího pekařského sortimentu a zejména zlepšení nutriční stránky těchto
pšeničných produktů. K těmto zdrojům mohou být řazeny chia, tef či len ve formě semen či
celozrnné mouky a dále například ječmen.
Většina těchto plodin je typická nelepkovým a neškrobových charakterem těchto dvou
základních složek, takže jejich užití ve výrobě obvykle vyžaduje dílčí úpravy technologických
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postupů. Z tohoto důvodu je vhodná laboratorní analýza termických vlastností a reologického
chování těchto alternativních surovin. V oblasti cereální chemie jsou dnes již zavedené
přístroje firem Brabender GmbH. (farinograf, extenzograf, amylograf, viskograf) a Chopin
(mixolab), v Evropě k nově zaváděným patří Rapid Visco Analyser (RVA) od australské
společnosti Newport Scientific. Metoda stanovení viskozitního chování vodné suspenze
pšeničné mouky během zahřívání pomocí přístroje RVA je mezinárodně normována (AACC
Method 76-21.01) a její výhody spočívají v malé spotřebě testovaného materiálu (bez dalších
chemických činidel), snadnosti obsluhy a relativně krátkou dobu trvání testu. Podobně jako
během viskografického testu, jsou simulovány procesy probíhající v kynutém těstě během
pečení a chladnutí výrobku.
Len setý (též přadný, Linum usitatissimum L.) je pěstován pro olejnatá semena a jemné
vlákno. Z nutričního hlediska jsou semena cenným zdrojem dietní vlákniny, -3
nenasycených mastných kyselin a bílkovin (Chetana et al., 2010). V dostupné odborné
literatuře jsou sledovány zejména složení semena a obsahu dietní vlákniny, bílkovin
(Bernacchia et al., 2014; Ding et al., 2014) a fenolických sloučenin. Lněná vláknina má
potencionální uplatnění ve výrobě pečiva (Marpalle et al., 2014), mufinů (Chetana et al.,
2010), nudlí (Kishk et al., 2011), nebo k obohacení krabích tyčinek a bezlepkových potravin.
Reologické vlastnosti slizu extrahovaného ze semen lnu (a tedy vliv na zpracovatelnost těsta)
závisí podle Kaewmanee et al. (2014) na podílu neutrálních cukrů a obsahu bílkovin – některé
odrůdy jsou vhodné pro přípravu zahušťovadel, jiné pro tvorbu emulgátorů. Podle dostupné
odborné literatury se většina potravinářských aplikací lněných produktů týká vlastností a
stabilizace olejových emulzí. Pro zkoušení a přípravu suspenzí a těst bývá používána
celozrnná mouka z lněných semen. Zvyšující se podíl této mouky ve směsi s ječnou způsobil
významný pokles viskozity během RVA testu (Inglett et al., 2013); reometrický test pak
doložil příspěvek lněné mouky na elastickou složku.
Cílem práce bylo statisticky zhodnotit vliv granulace, typu lněné vlákniny ze semen zlatého a
hnědého lnu a výše přídavku na RVA profily jak pro originální, tak směsné vzorky
s pšeničnou moukou s podílem 2,5 a 5,0 % lněné vlákniny.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká polosvětlá M byla vyrobena ze sklizně 2014 firmou Delta – Jaroslav
Chochole (Praha). Číslo poklesu 392 s a amylografické maximum 940 jednotek ukazuje na
sníženou aktivitu amyláz. Vzorky lněné vlákniny (LV) pocházejí z produkce společnosti
Walramcom (Nový Zéland) a představují rozemleté výlisky po extrakci oleje (ZL1, ZL2 –
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vláknina ze zlatého lnu o granulaci 0-300 m, resp. 500-700 m; HL1, HL2 – vláknina
z hnědého lnu o granulaci 300-500 m, resp. 500-700 m). Obsah vlákniny potravy je podle
deklarace výrobce je ve všech testovaných vzorcích podobný – např. pro vzorek HL2 jsou
hodnoty IDF, SDF a TDF (obsah nerozpustné, rozpustné a celkové vlákniny) 45,20%; 7,40%
a 37,90 %. Směsné vzorky byly obohaceny 2,5 a 5,0 % lněné vlákniny na mouku (označení
kompozitních vzorků ZL1a a HL1a, resp. ZL1b a HL1b).
Technologická kvalita neobohacených a kompozitních mouk byla hodnocena pomocí čísla
poklesu, amylografické a RVA zkoušky (ČSN ISO 3039, ICC 126/1 a AACC 22-08.01).
První dva uvedené testy byly provedeny pouze pro směsné vzorky. Amylografické křivky
jsou popsány parametry čas a teplota maxima mazovatění a amylografické maximum,
adekvátně popisu RVA profilů (Peak Time, Pasting Temperature, Peak Viscosity; na posteru
bude diskutováno dalších 6 RVA charakteristik). RVA test byl proveden podle výrobcem
konfigurovaného protokolu Flour.rvc s fixovaným množstvím destilované vody (25,00 g) a
základní navážkou testovaného materiálu 3,50 g, korigovanou podle aktuální vlhkosti vzorku
proti standardní hodnotě 14,0 %. Běžně užívanou jednotkou viskozity je v tomto případě 1
centipoisse (cP) = 1 mPa∙s.
S využitím programu Statistica 7.1 (Statsoft Inc., Tulsa, USA) bylo provedeno statistické
porovnání jak vlivu typu a výše přídavku LV na rozptyl znaků mazovatění (Tukeyův test), tak
odhad relativního podílu obou faktorů a jejich interakce na změřená data (F-test).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Podle hodnoty čísla poklesu vzorku M byla odhadnutá aktivita amyláz o cca 25% nižší než
technologické optimum 250 s. Bez vlivu typu, granulace a výše přídavku, lněná vláknina ke
snížení ČP nepřispěla; naopak došlo k mírnému neprůkaznému zvýšení (Tab. 1) s mírným
dopadem výše přídavku. Amylografická zkouška nižší enzymatickou aktivitu potvrdila, podle
amylografického maxima proto nebylo možné kompozitní pšeničné směsi se lněnou
vlákninou odlišit jak od kontrolního vzorku M, tak vzájemně. Naproti tomu čas a teplota
maxima byla přídavky LV ovlivněna, zejména pro hnědý len – vyšší přídavek a hrubší
granulace se projevily mírným nárůstem hodnot obou parametrů (Tab. 1) v souladu se
zjištěním Ahmeda et al. (2014) pro kaštanovou mouku.
Průběh RVA profilu komerční pšeničné mouky lze označit za standardní, hodnoty Peak
Viscosity a Final Viscosity odpovídají předpokládanému využití mouky pro výrobu pečiva.
Všechny vzorky LV se od kontroly odlišovaly rychlejším nástupem mazovatění v závislosti
na granulaci a typu LV (Obr. 1). Zjištěné rozdíly mezi zlatým a hnědým lnem odpovídají
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odlišnému zastoupení polysacharidových frakcí a jsou přesně opačné, než zjistili Mueller
et al. (2010) během testu na reometru. Při teplotě 50 °C (výchozí teplota RVA zkoušky) byla
viskozita 2% suspenze odtučněné rozpustné dietní vlákniny cca 16 mPa∙s pro hnědý a cca
6 mPa∙s pro zlatý len. Naproti tomu maximální viskozita celozrnné lněné mouky během 30
min RVA testu dosáhla řádově hodnoty 130 mPa∙s (odpovídá 130 cP; Inglett et al., 2013). Jak
je zřejmé z Tab. 1, odlišná granulace ZL se projevila v rychlosti mazovatění – pro vzorek ZL1
bylo maximum ostré (a registrováno bezprostředně po začátku testu), pro vzorek ZL2 se
nárůst viskozity k maximu dvojnásobně prodloužil. Další průběh křivek je jednoznačně liší.
V případě vlákniny z hnědého lnu měly získané vzorky méně rozdílnou granulaci, a proto jsou
jejich RVA profily vzájemně podobné. Mueller et al. (2010) frakcionovali odtučněnou lněnou
mouku ze žlutých a hnědých semen a pomocí reometru sledovali průběh viskozity 2%
suspenze kysele vysrážených polysacharidů a rozpustné dietní vlákniny během záhřevu z 10
na 90 °C. Pro frakce z hnědého lnu byla viskozita minimálně 2x vyšší než pro žlutý len; pro
obě barevné varianty byla ovšem potvrzena významně nižší viskozita pro rozpustnou dietní
vlákninu. Konečná viskozita obou frakcí žlutého lnu (tj. při 90° C) byla přibližně stejná,
zatímco pro rozpustnou vlákninu z hnědého lnu byla viskozita pouze přibližně poloviční než
pro kysele vysrážené polysacharidy.
Vliv granulace několika rostlinných materiálů (rýžová, dýňová, kaštanová) je řešeno v pracích
kolektivu J. Ahmeda – viskografický test potvrdil rychlejší mazovatění a vyšší viskozitu
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M - pšeničné mouka; ZL1, ZL2 - vláknina ze zlatého lnu s granulací 0-300 mm, resp. 500-700 mm;
HL1, HL2 - vláknina z hnědého lnu s granulací 300-500 mm, resp. 500-700 mm;
* - provedeno pouze pro pšeničnou mouku a směsné vzorky.
a-f: hodnoty ve sloupcích označené stejným písmenem nejsou statisticky odlišné (P = 95 %).
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Obr. 1 Vliv typu a granulace lněné vlákniny na
RVA profil – porovnání s pšeničnou moukou
(M). ZL1, ZL2 – vláknina ze zlatého lnu,
granulace 0-300 m, resp. 500-700 m; HL1,
HL2 – vláknina z hnědého lnu, granulace 300500 m, resp. 500-700 m.

15% průkazně jen pro variantu zlatého lnu
(Obr. 2). V případě vlákniny HL byla změna Peak Viscosity minimální (Tab. 1). Podobný
závěr lze učinit s hodnotami Hold Viscosity a Final Viscosity, pro které lze pozorovat
interakci s výší přídavku ZL1 i ZL2 (Obr. 2). Vliv tří sledovaných faktorů na ostatní RVA
znaky a jejich podíl na rozptylu všech měřených charakteristik bude blíže diskutován na
posteru.
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Obr. 2 Vliv granulace a výše přídavku lněné
vlákniny na RVA profil – porovnání s pšeničnou moukou. Kódy vzorků viz Obr. 1. Výše
přídavků: a – 2,5 %, b – 5,0 %.
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směsi s vlákninou ze zlatého, resp. hnědého lnu. V případě vlákniny ze zlatého lnu
významnou roli hrál také faktor výše přídavku.
PODĚKOVÁNÍ
Práce byla řešena v rámci grantu OI 151 027, NAZV, Česká republika.

SOUHRN
Dva typy lněné vlákniny (LV) ze zlatého a hnědého lnu byly testovány ve směsi s pšeničnou
moukou (přídavky 2,5 a 5,0 %) za použití přístroje Rapid Visco Analyser (RVA). Získané
výsledky byly porovnány s hodnotami čísla poklesu a charakteristikami amylografické křivky.
Stejným způsobem byly hodnoceny vlastnosti pšeničné mouky a všech 4 typů LV (ZL1, ZL2
– 0-300 m a 500-700 m; HL1, HL2 – 300-500 m a 500-700 m). Vzorky LV neprůkazně
zvýšily hodnotu čísla poklesu, částečně se projevila výše přídavku. Podle amylografických
maxim nebylo možné rozlišit kompozitní směsi, neboť viskozita přesáhla limit 1000 jednotek
(pro pšeničnou mouku 940 jednotek). Průběhy RVA profilů 5 kontrolních vzorků byly
vzájemně průkazně odlišné, jednak podle rozdílného zastoupení polysacharidů (pšenice, len) a
dále podle typu LV (zlatý a hnědý len), granulace a výše přídavku. Znaky RVA křivky byly
v případě testovaných směsí v různé míře ovlivněné parametry testovaného vzorku. Podle
znaků PeakVisc, HoldVisc a FinalVisc bylo možno statisticky rozlišit kompozitní směsi
obsahující vyšší podíl LV ze zlatého a hnědého lnu. Analýza komponent rozptylu prokázala
silnější vliv přídavku LV pro číslo poklesu, ovšem amylografické a RVA znaky se zdají být
více závislé na typu mouky (pšenice  len, zlatý len  hnědý len).
Klíčová slova: kompozitní pšeničná mouka, lněná vláknina, granulace, mazovatění, RVA
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THE DETERMINATION OF PROTEINS CONTENT
IN HEN AND QUAIL EGGS USING BIURET METHOD
STANOVENÍ MNOŽSTVÍ PROTEINŮ
VE SLEPIČÍCH A KŘEPELČÍCH VEJCÍCH POMOCÍ BIURETOVY METODY
Martina Vršanská 1 – Vojtěch Kumbár 2 – Stanislava Voběrková 1 – Petra Vičarová 1
1
2

Ústav chemie a biochemie

Ústav techniky a automobilové dopravy,

Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
The determinationof amount of proteins is a critical step in protein analysis. Molecular UVVis absorption spectroscopy is very important aquantitative analysis for protein quantitation
and has extensive applications in chemical and biochemical laboratories, medicine and food
industry. Traditional spectroscopic methods are cheap, easy-working and the most common
way to determinate ofprotein concentrations.This work compares Biuret, Lowry and Bradford
methods for measuring hen egg white and egg yolk as protein samples. These methods are
commonly used for determination proteins. The Biuret test uses as a reagent: Biuret reagent.
Four reagents are used for Lowry assay: reagent A, reagent B, reagent C and reagent D. For
last method, Bradford, a Coomassie Brilliant Blue G-250is used asan usualreagent.The
absorbance was measured at a wavelength of 750 nm for Lowry, 540 nm for Biuret and 595
nm for Bradford assay. Second part of this work compares theamount of proteins in hen and
quail eggs using Biuret method, which is a common method used for determination proteins
and seems to be the best method for measuring of proteins.
Keywords: protein, hen eggs, quail eggs, egg white, egg yolk, Biuret method
ÚVOD
Slepičí i křepelčí vejce jsou často využívány nejen jako pokrm samotný, ale také jako složka
mnoha potravinářských výrobků a přísad. Nejvýznamnější složkou vajec jsou bílkoviny, které
obsahují až 90 % podílu vaječného obsahu. Vaječné bílkoviny patří mezi biologicky
významné látky, protože obsahují značný podíl esenciálních aminokyselin, potřebných pro
lidskou výživu. Stravitelnost této bílkoviny je 98 až 100 %. Vzhledem k vysoké kvalitě
vaječné bílkoviny, jsou vejce často doporučovány k lidské výživě (Silversides&Scott, 2001).
Vejce se kromě potravinářství využívají i ve farmaceutickém a kosmetické průmyslu, a to
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díky jejich schopnosti pěnit, želírovat a emulgovat (Campbellet al., 2003; Davis &Reeves,
2002; Park et al., 2003; King, 2009; Jesuset al., 2013).
Pro měření obsahu bílkovin se využívají různé instrumentální analytické metody. Kromě
vysoce moderních technik jako jsou hmotnostní spektrometrie, absorpční spektroskopie
a chromatografie se stále používají i klasické spektrofotometrické metody. Jejich předností je
hlavně nižší cena a vyšší rychlost stanovení (Okutucuet al., 2007).
I když se v literatuře uvádí, že křepelčí a slepičí vejce mají stejné chemické složení, autoři
nejsou v tomto tvrzení jednotní, např. Shanaway(1994) ve své studii popisuje, že křepelčí
vejce obsahují nepatrně vyšší podíl bílkovin.
V této studii byl analyzován obsah bílkovin ve slepičích vejcích třemi různými metodami:
Biuretova, Lowryho a Bradfordova metoda, za použití UV/VIS spektroskopie. Poté byla
vyhodnocena nejlepší metoda pro důkaz bílkovin. Tato metoda byla následně použita pro
stanovení obsahu bílkovin jak ve slepičích tak v křepelčích vejcích a výsledky byly
porovnány.
MATERIÁL A METODY
Celkem bylo analyzováno 10 slepičích vajec pocházejících z farmového chovu, odebraných
v roce 2015. Analyzovanými vzorky byly: bílek a žloutek.
Biuretova metoda
Při této metodě bylo použitoBiuretovo činidlo (CuSO4 . 5 H2O (13,0 mmol.l-1), KNaC4H4O6 .
4H2O (32,0 mmol.l-1), NaOH (0,6 mol.l-1)). Analyzované vzorky byly naředěny dvacetkrát
destilovanou vodou a následně přefiltrovány přes gázu. Poté bylo odpipetováno 0,5 ml takto
připraveného vzorku do skleněné zkumavky (10 ml), ke kterému byly přidány 3 ml Biuretova
činidla. Pro srovnání byl použitslepý vzorek, kde bylanalyzovaný vzorek nahrazen
destilovanou vodou. Takto připravené roztokybyly ponechány při pokojové teplotě (~ 28°C)
po dobu 30 minut. Stanovení obsahu bílkovin bylo provedeno pomocí UV/VIS spektroskopie
při vlnové délce 540 nm (Copeland, 1994).
Lowryho metoda
Při stanovení byl připraven reakční roztok, který se skládal ze složky A (2% uhličitan sodný;
0,05 %, vinansodno-draselný; 0,1 M hydroxid sodný) a složky B (0,1% síran měďnatý)
v poměru 9:1. Pro vybarvení reakce bylo použito Folin-Ciocalteovo činidlo (Noble et al.,
2009). Analyzované vzorky byly naředěny dvacetkrát destilovanou vodou a následně
přefiltrovány přes gázu. Poté bylo odpipetováno 0,5 ml takto připraveného vzorku do
skleněné zkumavky (10 ml), ke kterému byly přidány 0,5 ml reakčního roztoku. Takto
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připravené vzorky byly ponechány při pokojové teplotě (~ 28°C) po dobu 30 minut. Po
uplynutí této doby bylo ke vzorku přidáno Folin-Ciocalteonovo činidlo (0,5 ml). Pro
stanovení byl přichystán i slepý vzorek, kde místo analyzovaného vzorku byla použita
destilovaná voda. Stanovení obsahu bílkovin bylo provedeno pomocí UV/VIS spektroskopie
při vlnové délce 750 nm(Lowryet al., 1951;Waterborg, 2009).
Bradfordova metoda
Poslední použitou metodou byla Bradfordova metoda, za použití Coomassie Briliant Blue G250 (10 mg Coomassie Briliant Blue G-250 (dále pak CBB G-250) + 5 ml ethanolu + 10 ml
kyseliny fosforečné +85 ml destilované vody). Stejně jako u Biuretovya Lowryho metody
byly analyzované vzorky naředěny dvacetkrát destilovanou vodou a následně přefiltrovány
přes gázu. Poté bylo odpipetováno 200 μl vzorku do skleněné zkumavky (10 ml), k nim bylo
přidáno 1,8 ml CCB G-250. Takto připravené vzorky byly ponechány při pokojové teplotě
(~ 28°C) po dobu 5 minut. Pro stanovení byl přichystán i slepý vzorek, kde místo
analyzovaného vzorku byla použita destilovaná voda. Stanovení obsahu bílkovin bylo
provedeno pomocí UV/VIS spektroskopie při vlnové délce 595 nm (Kruger, 1994).
Pro stanovení obsahu bílkovin u všech tří metod byl použit spektrofotometr UV/VIS Lambda
25, Perkin-Elmer. Všechna měření byla provedena třikrát. K vyhodnocení obsahu celkových
bílkovin ve slepičích vejcích byla použita metoda kalibrační křivky za použití hovězího
sérového albuminu jako standardu. Získané výsledky byly vyhodnoceny pomocí průměru
a směrodatné odchylky.
Stanovení obsahu bílkovin ve slepičích a křepelčích vejcích Biuretovou metodou
Celkem bylo analyzováno 90 slepičích a 180 křepelčích vajec pocházejících z farmového
chovu odebraných v roce 2015. Vejce byla uchovávána při ~ 4°C v chladničce a odebírána
v rozmezí od 0 až 57 dní, a to přesně: 0, 1, 2, 8, 15, 22, 29, 43, 57 den. Obsah bílkovin byl
stanoven pomocí Biuretovy metody (viz výše). Pro stanovení obsahu bílkovin pomocí všech
tří metod byl použit spektrofotometr UV/VIS Lambda 25, Perkin-Elmer. Všechna měření byla
provedena třikrát. Pro výpočet množství bílkoviny (g.l-1) ve vzorcích byla opět použita
metoda kalibrační křivky.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Srovnání Biuretovy, Lowryho a Bradfordovy metody
Výběr metody pro stanovení koncentrace bílkovin záleží na množství a povaze analyzovaného
proteinu, na přítomnosti interferujících látek a na citlivosti dané metody. V této studii byly
srovnánytři běžné metody(Biuretova, Lowryhoa Bradfordova metoda), které využívají UV /
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VIS spektroskopie. Pomocí uvedených metod byl měřen obsah bílkovin ve slepičích vejcích –
a to v bílku a žloutku. Srovnání zkoušených metod je uvedeno na obrázku č. 1.

Obsah bílkoviny (g.l-1)

160
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Obr. 1: Porovnání metod na stanovení bílkovin (M I = Biuretova metoda, M II = Lowryho
metoda, M III = Bradfordova metoda). Hodnoty jsou uvedeny jako průměry ± SE.
Z obrázku č. 1 je patrné, že nejvyšší hodnoty bílkovin byly stanoveny pomocí Bradfordovy
metody,a to v případě jak bílku (118,5 ± 0,041 g.l-1), tak žloutku (136,9 ± 0,012 g.l-1)
a nejnižší v případě Biuretovy metody opět u obou vzorků- bílku i žloutku (99,74 ± 0,048 g.l1

;70,63 ± 0,031 g.l-1). Podle studie Malin & Ridzuan (2010) a Anggun (2013) je metoda

Lowryho citlivější ve srovnání s Biuretovoumetodou. V této studii bylo zjištěno, že v případě
žloutku nebyl obsah bílkovin u Biuretovy metody (99,63 ± 0,041 g.l-1) a Lowryho metody
(100,3 ± 0,057 g.l-1) rozdílný. U bílku byl zjištěn pouze nepatrný rozdíl mezi Biuretovou
(70,63 ± 0,031 g.l-1) a Lowryho metodou (90,83 ± 0,097 g.l-1). V případě Lowryho
a Bradfordovy metody dochází k zatížení chybou, protože velké množství látek ve vejci
interferuje a nedává tak spolehlivé výsledky co se týče množství proteinů. NavícBradfordova
metoda je závislá na sekvenci proteinu. V případě, že protein neobsahuje velké množství
argininu nebo aromatických zbytků, barvivo se dostatečně nenaváže na protein, a to vede k
podhodnocení koncentrace proteinu. Z obrázku je také patrný rozdíl mezi Lowryho
a Bradfordovou metodou, kdy byl obsah bílkovin ve vejci u Bradfordovy metody zjištěn
vyšší. Podobné výsledy uvádí i studie Luet al. (2010) a Janairoet al. (2011), ve které studovali
rozdíly mezi Lowryho a Bradfordovou metodou při studiu množství proteinů ve vejcích.
Za nejcitlivější metodu pro stanovení bílkovin je považována metoda Lowryho (Malin
&Ridzuan, 2010; Anggun (2013)), která je ovšem časově nejnáročnější. V případě
Bradfordovy metody může docházet k interakcím látek, a tedy i k analytické chybě. Jako
nejvhodnější metoda pro měření bílkovin se tedy v tomto případě jevíBiuretova metoda.
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Srovnání množství bílkovin u slepičích a křepelčích vajec pomocí Biuretovy metody
Pro stanovení obsahu bílkovin ve slepičích a křepelčích vejcích byla vybrána Biuretova
metoda. Důvodem byla jak rychlost, tak i nenáročnost experimentálníhoprovedení dané
metody. Na obrázku č. 2 jsou uvedeny závislosti obsahu bílkovin (g.l-1) ve slepičích a
křepelčích vejcích podobu skladování tj. 0 až 57 dní. Během dlouhodobého skladování se
může změnit výživová hodnota bílkovin, kdy volné aminokyseliny difundují ze žloutku do
bílku. (Cerviet al., 2015) Z obrázku č. 2 je patrné, že u křepelčích vajecje vyšší obsah bílkovin
(g.l-1) na začátku skladování ve žloutku a na konci skladování v bílku. Stejný trend byl
pozorován i u slepičích vajec.Nejvýraznější pokles obsahu bílkovin byl pozorovnám v případě
žloutku po 8. dni skladování.

Obr. 2: Závislost obsahu bílkovin (g.l-1) na časovém intervalu (dny) ve slepičích a křepelčích
vejcích (A=křepelčí vejce, B = slepičí vejce).
Průměrné obsahy bílkovin (g.l-1) v bílku a žloutku za 57 dní skladování, jsou uvedeny na
obrázku č. 3.

Obr. 3: Srovnání průměrného obsahu bílkovin (g.l-1) ve slepičích a křepelčích vejcích po 57
dnech.Hodnoty jsou uvedeny jako průměry ± SE.
299

Je patrné, že nejvyšší obsah bílkovin za celou dobu skladování (57 dní) byl zjištěn ve
slepičích vejcích (bílek = 158,7 ± 28,17 g.l-1; žloutek = 174,7 ± 32,77 g.l-1). Podobným
výsledkům dospěla i studie Malim & Ridzuan (2010), kde analyzovali množství bílkovin u
slepičích a křepelčích vajec také Biuretovou metodou. Ve studii Oktriza (2015) sledovali
obsah bílkovin ve vejcích různých ptáků, a opět zde byl vyšší obsah bílkovin ve vejcích
slepičích ve srovnání s křepelčími.
ZÁVĚR
Cílem první části této studie bylo srovnánítří různých metod (Biuretova, Lowryho
a Bradfordova metoda) pro stanovení bílkovin ve vejcích. Bylo zjištěno, že nejvhodnější
metodouje Biuretova metoda. Tato metoda není zatížena chybou, která vzniká díky interakcím
látek vaječného obsahu, není časově náročná, a pro stanovení množství bílkovin v potravinách
je plně dostačující.
Ve druhé části studie byl porovnán obsah bílkovin v bílku a ve žloutku u slepičích
a křepelčích vajec pomocí Biuretovy metody. Vyšší obsah bílkovin byl zjištěn ve slepičích
vejcícha také byl pozorován trend úbytku proteinů ve žloutku a nárůstu v bílku.
PODĚKOVÁNÍ
Tento výzkum byl spolufinancován projektem Interní grantové agentury Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně IGA TP 6/2015 s názvem Rázové zatěžování zemědělských
produktů a potravin.

SOUHRN
Určenímnožství proteinů je kritickým krokem v analýze bílkovin. Pro kvantitativní analýzu
bílkovin, jak v chemických a biochemických laboratořích, tak i v lékařství a potravinářství se
využívá UV/VIS spektroskopie. Tato studie srovnává Biuretovou metodu, Lowryho metodu
a Bradfordovu metodu při stanovení obsahu bílkovin ve slepičích vejcích. Biuretova metoda
byla zvolena jako nejvhodnější, a to díky rychlosti a přesnosti provedení. Tato metoda byla
použita na stanovení obsahu bílkovin ve slepičích a křepelčích vejcích. Nejvyšší obsah
bílkovin byl analyzován ve slepičích vejcích(bílek = 158,7 ± 28,17 g.l-1; žloutek = 174,7 ±
32,77 g.l-1). Co se týkalo obsahu bílkovin v bílku a žloutku, byl na začátku sladovací doby
vyšší obsah bílkovin ve žloutku a po 8. dni skladování došlo k difuzi bílkovin ze žloutku do
bílku. Tedy vyšší obsah bílkovin po 57 dnech skladování byl zjištěn v bílku.
Klíčová slova: bílkovina, slepičí vejce, křepelčí vejce, bílek, žloutek, Biuretova metoda
300

LITERATURA
ANGGUN M. 2013. Determining the Concentration of Protein on Egg Albumin Through
Lowry

Method.

[online]

[cit.

Dostupné

2016-01-20].

z:http://www.scribd.com/doc/136240957/Determining-the-Concentration-of-Protein-on-EggAlbumin-Through-Lowry-Method#scribd
CAMPBELL

L.,

RAIKOS

V.,

S.

R.

EUSTON

S.

R.

Modificationoffunctionalpropertiesofeggwhiteproteins. Nahrung Food, 2003, 47(3), s. 3690336906.
CERVI R. C., MINAFRA R. C. S., MIRANDA A. C. B., AUXILIADORA A. M., LOPES M.
L., BARCELLOS

C.

M.

Effectsofstorage

on

physico-chemicalparameters

and

qualityofGreaterRhea (Rheaamericana) eggs.Avian Biology Research, 2015, 8(3), s. 175-178.
COPELAND R. A.Methods for Protein Quantitation.Methods for Protein Analysis, 1994, s.
39-58.
DAVIS C., REEVES R. Highvalueopportunitiesfromthechickenegg.

RIRDC Publication,

2002,2, s. 60-61.
JESUS M. N., ZANQUI A. B., VALDERRAMA P., TANAMATI A., MARUYAMA S. A.,
de

SOUZA

N.

E.,

MATSUSHITA

M.

Sensory

chemicalcharacteristicsofdessertspreparedwitheggproductsprocessed

and
by

physico-

freeze

and

spraydrying.Food Sci. Technol., 2013, 33, s. 549-554.
KING A. J. Multidisciplinaryusesofchickenegg.AvianBiol. Res., 2009, 2, s. 107-119.
KRUGER N. J.The Bradford Method for Protein Quantitaion. Basic Protein and Peptide
Protocols, 1994, 32, s. 9-15.
LOWRY O. H., ROSEBROUGH N. J., FARR A. L., ROSE J., RANDALL A. J. Protein
measurement with the folin phenol reagent. The J. of Biol. Chem., 1951, 193(1), s. 265-275.
LU T S., YIAO B. S., KENNETH M. D., JENSEN R. V., HSIAO L. Interpretation of
biological and mechanical variations between the Lowry versus Bradford method for protein
quantification. North American Journal of Medical Sciences, 2010,2(7), s. 325-328.
MALIM T., RIDZUAN P. D. Principle in Biochemistry. University Pendidikan Sultan Idris,
2010, s. 1-10.
NOBLE J. E., BAILEY M. J.A.Champer 8 Quantitation of Protein. Methods in Enzymology,
2009, s. 73-95.

301

OKUTUCU B., DINCER A., HABIB Ö., ZIHIOGLU F. Comparison of five methods for
determination of total plasma protein concentration.J. of Biochem.andBioph. Methods, 2007,
70(5), s. 709-711.
OKTRIZA W. Comparative Study Levels of Protein In Egg White Chicken Race, Egg Native
Chicken, Duck Egg, Egg Quail and Turtle Eggs In Titration Form. [online] [cit. 2016-01-20].
Dostupné z:http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/49094
PARK Y. S., YOO I. J., JEON K. H., KIM H. K., CHANG E. J., H. I. OH.
EffectsofVariousEggshellTreatments on theEggQualityduringStorage. Asian-Aust. J. Anim.
Sci., 2003, 16, s. 1224-1229.
SHANAWAY M. M.,QuailProduction Systems. 1994, Food and AgricultureOrganization, s.
145. ISBN 92-5-103384-6.
SILVERSIDES F. G., SCOTT A. T. Effectofstorage and layerage on qualityofeggsfromtwo
lines ofhens. Poult. Sci., 2001, 80, s. 1240-1245.
WATERBORG J. H.The Lowry Method for Protein Quantitation.The Protein Protocols
Handbook, 2009, 32, s. 7-10.
Kontaktní adresa:
Ing. Martina Vršanská, Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00
Brno, e-mail: martina.vrsanska@mendelu.cz

302

SYSTÉM POPISU A KLASIFIKACE VZORKŮ POTRAVIN
PRO HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK – FOODEX2
FOODEX2 - FOOD CLASSIFICATION AND DESCRIPTION SYSTEM
FOR HEALTH RISK ASSESSMENT
Jiří Vysloužil – Irena Řehůřková – Jiří Ruprich
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin,
Palackého 3a, 61242 Brno

ABSTRACT
The main problem of food terminology is not the difficulty of finding the best terms or ways
of describing food, but the fact that inconsistent, and often incompatible terminologies are
used in different areas. Consequently, it is difficult to exchange data between countries,
between scientific disciplines, or even between organisations within the same country. For
that reason, European food safety authority (EFSA) and external experts proposed a suitable
description system with general applicability and ability to link all diverse food database –
Food Classification and DescriptionSystemforexposureassessment (FoodEx).The system
consists of descriptions of a large number of individual food items aggregated into food
groups and broader food categories in a hierarchical parent-child relationship structure.
Shortly after the first release, new revision (FoodEx2) was introduced in 2011. Compared to
the previous FoodEx system,even more expanded list of food items can be now
complemented by additional information through the useof facets and facet descriptors. This
original system is implemented into Standard sample description, harmonized system of
analytical measurement data for the presence ofharmfulorbeneficialchemicalsubstances in
food, feed and water.(Articles 22 and 23 ofRegulation EC No 178/2002).
Keywords: Food classification, food description system, exposure assessment, food categories
ÚVOD
Sběr dat a hodnocení zdravotního rizika z potravin je jedním z klíčových úkolů Evropské
unie. Tento úkol byl proto blíže specifikován vNařízení Evropské komise 178/2002 a
současně byla založena Evropská agentura pro bezpečnost potravin (European food
safetyauthority - EFSA). Toto nařízení, mimo jiné,uděluje EFSA mandát pravidelně
shromažďovat

od členských

států

laboratorní

výsledky

chemických

kontaminantů

v potravinách a krmivech. Výzva k poskytnutí dat se pak vyvěšuje na stránkách EFSA jako:
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“Call

for continuouscollectionofchemicalcontaminantsoccurrence

data

in

food

and

feed”(http://www.efsa.europa.eu/en/calls/data). Všechny národní organizace provádějící
kontrolu potravin, výzkumné instituce, vysoké školy i soukromé subjekty jsou vyzývány ke
sběru dat o výskytu chemických látek v potravinách a krmivech.Od roku 2011 je do sběru dat
zapojena také Česká republika v rámci systému DATEX.CZ. Do roku 2011 odevzdávaly
jednotlivé kontrolní instituce data samostatně ve spolupráci s kontaktním místem EFSA a
Ministerstvem zemědělství ČR, později bylo zřízeno speciální oddělení na Státním
zdravotním ústavu – Centru zdraví, výživy a potravin v Brně (SZÚ - CZVP). Formát dat
poskytovaných EFSA musí být v souladu s požadavky tzv. „Standard Sample Description“
(SSD), který byl odsouhlasen EFSA a členskými státy EU v lednu roku 2010. Věta SSD vedle
samotného výsledku a jednotky obsahuje detailní informace o vzorkování, časové údaje, údaje
o analytické metodě atd. Vkládané hodnoty a parametry podléhají specifikaci SSD a možnost
záznamu je regulována příslušnými katalogy použitých termínů a přesnou definicí všech
datových polí. Zásadní informací v SSD je popis vzorků potravin, který musí být vždy
definován katalogem „FoodEx“. V poslední době vyvstaly nové potřeby a požadavky pro
zápis dat a bylo tedy nutné systém inovovat. Byla připravena důsledná „reforma“ SSD
v podobě druhé a přepracované verze. Nový systém (SSD2) rozšiřuje původní verzi z roku
2010 o možnost zapsat vzorky živočišného původu pro monitoring zoonóz, antimikrobiální
rezistence a potravinových aditiv. Stejně jako starší SSD (od uvedení druhé verze se nazývá
SSD1) zachovává tabelární strukturu i význam některých polí (EFSA, 2013). Nejdůležitější a
nejobsáhlejší inovací v systému SSD2 je samotný katalog potravin FoodEx2. Po sérii
implementačních studií FoodEx2 v různých evropských zemích a projektu „Re-coding
FoodEx2“, kterého se účastnila také Česká republika prostřednictvím SZÚ – CZVP v Brně, je
nyní připraveno jeho zavedení do praxe.

STRUKTURA FOODEX2

304

Obrázek 2 Označení hierarchických skupin ve FoodEx2 browseru
Celý systém má kódovou podobu a je navržen tak, aby zároveň obsahoval velké množství
kódů pro jednotlivé potravinové komodity, ale také obecnější skupiny vyšší hierarchie.
Spojujícím prvkem celého systému je tzv. „core list“, tedy nejobecnější seznam
potravinových skupin, nutný pro hodnocení expozice. Na nižší úrovni hierarchie ještě existuje
rozšířený seznam, tzv. „extended list“(Obrázek 2).K ještě podrobnějšímu popisu slouží ve
FoodEx2 další kódově definované identifikátory (tzv. facety). Facety rozšiřují možnost zápisu
o další charakteristiky různé povahy. Do jedné buňky je pak možné ke vzorku vložit více
facet, což umožňuje téměř nekonečnou variabilitu a detailnější zadání než při zápisu jedním
kódem. Některé facety mohou být ke vzorku přiřazeny implicitně, tedy vždy provázané
s daným kódem vzorku. Celkový počet individuálních kódů potravin, hierarchických skupin
nebo deskriptorů je, po poslední revizi z roku 2015,téměř 30 tisíc. Pro jednotlivé účely bylo
v systému zřízeno několik hierarchií, které jsou navzájem propojené a využívají stejné kódy
„core-list“. Každá tato hierarchie je navržena pro snadnější orientaci dané jednotky v rámci
bezpečnosti potravin (expozice, pesticidy, zoonózy) - Obrázek 3. Použitím rozdílných
hierarchií je uživatel snáze naveden na hledanou potravinovou komoditu (EFSA, 2015).
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Obrázek 3 Struktura FoodEx2 a její hierarchie(EFSA, 2015)
ZÁPIS FOODEX2
Hlavní inovací FoodEx2 oproti FoodEx1, kromě rozšíření počtu jednotlivých kódů pro určité
potravinové položky, je změna typu datového pole v jeho zápisu. Zatímco pro FoodEx1 bylo
využito jednoduché pole s možností vložit jediný kód, v nové verzi se definuje datové pole
typu „compound“ („složené pole“). Zápis začíná základním kódem (food list code), a je
doplněn libovolným počtem facet a facetových deskriptorů, oddělených symbolem# (Obrázek
4).Facety a facetové deskriptory jsou základními stavebními prvky celého systému. Facety
jsou uspořádány do 32 skupin a celkový počet jejich deskriptorů je více než 1600 (EFSA,
2011).

Obrázek 4 Obecný vzorec zápisu FoodEx2 (EFSA, 2015)
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Typický zápis FoodEx2 kódu může mít následující podobu:
A03BG#F09.A0EXH$F10.A077L$F21.A07SE
Potravinou označenou tímto kódem je pomerančový nektar (Nectar, orange = A03BG)
adoplňují jej tři facety:
F09: FORTIFICATION AGENT=Calcium
F10: QUALITATIVE INFO=Sugar free
F21: PRODUCTION METHOD=Organicproduction
Facety můžeme rozdělit na dvě skupiny:
Implicitní facetyse pevně váží s FoodEx2 kódem a vždy jsou jeho součástí. Nemusí se
uvádět, protože jsou už předem definovány v katalogu.Pomerančový nektar má např.
implicitní facety A0DZB a A0DZB, které znamenají, že složkami v pomerančovém nektaru
jsou vždy pomeranče (A0DZB)a pitná voda (A03DK). Zbylé dvě facety mají doplňující
význam, vhodný např. pro hierarchické třídění:
F02: Part-nature: Fruit/vegetablejuices and nectars (A068Q)
F28: Process: juicing (A07LN)
Celý zápis:A03BG#F02.A068Q$F04.A0DZB$F04.A03DK$F28.A07LN.
Stejně tak může tedy být zápis zjednodušen na A03BG, bez uvedení implicitních facet.
Přidané facety oproti tomu více zpřesňují zápis potravinya dávají nám další úroveň přesnosti.
V případě pomerančového nektaru uvádí, že je fortifikován vápníkem (A0EXH), neobsahuje
cukr (A077L) a je vyprodukován v biologickém zemědělství (A07SE).Facetové deskriptory
obecně přidávají zapisovaným potravinovým položkám další míru přesnosti, aniž by bylo
nutné vytvářet více individuálních kódů – např. dva kódy pro pomerančový nektar bez cukru a
s cukrem. Výčet skupin všech facet uvádí Tabulka 4.Pro zjednodušené vyhledávání
jednotlivých kódů a připojení vhodných facet byl v EFSA vytvořen jednoduchý software,
který umožňuje snadnější dohledání zapisované potraviny a tvorbu jejího zápisu: Foodex2
browser (http://www.efsa.europa.eu/en/data/data-standardisation).
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Tabulka 4 Seznam facet ve FoodEx2 (EFSA, 2011)
F01 source

F18 packaging-format

F02 part-nature

F19 packaging-material

F03 physical-state

F20 part-consumed-analysed

F04 ingredient

F21 production-method

F06 surrounding-medium

F22 preparation-production-place

F07 fat-content

F23 target-consumer

F08 sweetening-agent

F24 intended-use

F09 fortification-agent

F25 risky-ingredient

F10 qualitative-info

F26 generic-term

F11 alcohol-content

F27 source-commodities

F12 dough-mass

F28 process

F13 cooking-method

F29 purpose-of-raising

F14 final-preparation

F30 reproductive-level

F15 preservation-technique

F31 animal-age-class

F16 structural-treatment

F32 gender

F17 extent-of-cooking

F33 legislative-classes.

FOODEX2: INTEGRACE A POUŽITÍ
Součástí FoodEx2 se staly také kódy již existujících kódových systémů: FoodEx1,
Codexklasifikace pro potraviny a krmiva (1993), LanguAL, Matrix kódy pro pesticidy
(Nařízení Evropské komise č. 752/2014), ASFIS taxonomické kódy pro mořské produkty,
FAO 3 kódypro ryby. V souvislosti s legislativními předpisy již byly vytvořeny speciální
hierarchie pro pesticidy, zoonózy, rezidua veterinárních léčiv a specifické skupiny facetových
deskriptorů pro aditiva (nařízení 1333/2008), akrylamid (doporučení 307/2010 / 647/2013) a
mikrobiologická kritéria(nařízení 2073/2005). Na národní úrovni je možné např. kombinací
vhodných termínů a facetových deskriptorů mapovat již dříve používané skupiny a záznamyo
výskytu chemických látek v potravinách. FoodEx2 jako součást SSD2 bude v roce 2016
podporován jako hlavní norma pro každoroční sběr výsledků chemických kontaminantů
v potravinách a krmivech. Dříve zavedená norma pro SSD1 a FoodEx1 bude postupně
nahrazována novou, přičemž souběžný chod obou specifikací se očekává do roku
2018.Organizace, produkující datao kontaminantech v rámci České republiky, budou nuceny
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v blízké době SSD2 a FoodEx2 integrovat do svých laboratorních výstupů. V rámci České
republiky jsou nejdůležitějšími producenty dat kontrolní organizace: Státní zemědělská a
potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR), Orgány
ochrany veřejného zdraví a Státní zdravotní ústav (OOVZ/SZÚ).Kontrolu nad krmivy provádí
Ústřední a zkušební kontrolní ústav zemědělský (ÚKZÚZ).
ZÁVĚR
FoodEx2 byl sestaven v takové podobě, aby byl co nejjednodušší pro jeho uživatele, a
současně umožňoval co nejpodrobnější identifikaci údajů potřebných pro hodnocení
zdravotních rizik.Jeho pomocí by mělo být možné popsat jakoukoliv potravinu v EU, ale jeho
rozsah je aplikovatelný i kdekoliv na světě. Tímto se z něj stává patrně nejobsáhlejší systém
pro popis potravin, který byl dosud vynalezen. Pro jeho pochopení a využití je nutné
podrobně pročíst a porozumět jeho specifikaci, nebo absolvovat školení. Jedním z kroků pro
snadnější uchopení FoodEx2v členských státech EU bude také jazyková podpora včetně
překladů

jednotlivých

deskriptorů,

synonym

a

doplňujících

poznámek

k užitým

hierarchickým skupinám, ale i jednotlivým potravinovým individuím. Budoucí úspěch tohoto
systému bude záležet také na jeho podpoře a aktualizaci na úrovni Evropské unie ičlenských
států. Velmi důležité bude jeho zakotvení v národní legislativě, ale také frekvence jeho využití
jednotlivými institucemi nebo soukromými subjekty.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek je zpracován s podporou MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, IČ
75010330.

SOUHRN
Hlavním problémem při popisu potravin není najít ten správný název nebo termín pro
potravinu, ale to, že jednotlivé popisné spolu nejsou navzájem kompatibilní. Díky tomu je
složité tato data sdílet mezi jednotlivými státy, vědeckými týmy, ale někdy i v rámci samotné
organizace. Proto Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA), společně s externími
pracovníky navrhla popisný systémFoodEx, který má obecnou použitelnost a je propojitelný
s již existujícími databázemi. Systém se skládá z velkého množství jednotlivých potravin,
seskupených do širších skupin, které jsou zasazeny v přehledné hierarchické struktuře. Krátce
po vydání a implementaci systému FoodExse již v roce 2011 začala zpracovávat nová revize
(FoodEx2), která by umožnila co nejpřesnější popis i klasifikaci potravin. V porovnání
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s předchozí verzí přibyla možnost doplnit k potravině další informace připojením tzv. facet a
facetových deskriptorů. Tento unikátní systém byl implementován do struktury „Standard
sample description“, harmonizovaného systému pro zápis údajů o odběru a analýze vzorků
potravin a krmivnežádoucích i prospěšnýchchemických látek v potravinách, krmivech a ve
vodě.
Klíčová slova: klasifikace potravin, popis potraviny, hodnocení expozice, skupiny potravin
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MOŽNOSTI RYCHLÉHO STANOVENÍ OBSAHU VODY V MEDU
POSSIBILITIES OF FAST DETERMINATION OF WATER CONTENT IN HONEY
Blanka Zábrodská – Michaela Králová – Lenka Vorlová
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Ústav hygieny a technologie mléka
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

ABSTRACT
The quality of honey in the market is unstable and under SZPI almost half of the analyzed
honey samples do not correspond with their physico-chemical parameters of current
legislation. The aim of this study was to evaluate the water content of flower (n = 46) and
honeydew honeys (n = 4) collected from the market in the Czech Republic and the
development of appropriate rapid methods for its determination. Water content was
determined by refractometry. The results (15.4 - 19.8%) corresponded to the Decree no.
76/2003 Coll. If the values were assessed according to “Czech honey” standards, 13 samples
with its water content do not correspond to these standards. The measured values were used to
calibrate the FT-NIR spectrometer using the partial least squares method (PLS) for the
production of the reliable calibration model. Thus the method can be used for the rapid
measurement of water content in a large amount of honey samples.
Keywords: physico-chemical parameters, quality, refractometry, FT-NIR spectrometry
ÚVOD
Med je velmi cenná, zdraví prospěšná a v dnešní době nedostatková potravina sacharidového
charakteru produkovaná včelami druhu Apis mellifera. Kvalita medů z tržní sítě je
proměnlivá, proto SZPI provádí pravidelné kontroly medů za účelem zjištění jejich jakosti a
zdravotní nezávadnosti. Určování kvality medu probíhá stanovením fyzikálně-chemických
parametrů, jejichž hodnoty jsou zakotveny jak v národní (Vyhláška č. 76/2003 Sb.),
tak nadnárodní (Směrnice Rady č. 110/2001) legislativě.
Obsah vody je velmi důležitým znakem kvality medu, je indikátorem úrovně zralosti medu,
stárnutí medu a vhodných podmínek během skladování. Obsah vody ovlivňuje ostatní
fyzikální vlastnosti medu, jako je viskozita a krystalizace, jakož i další parametry: barvu,
chuť, specifickou hmotnost, rozpustnost a údržnost (Escuredo et al., 2013). Její obsah se
311

může měnit od 15 do 21 % právě v závislosti na úrovni zralosti medu dosažené v úle,
botanickém původu medu a zpracovatelských technikách včelaře (Yücel a Sultanoglu, 2013).
Přípustný limit pro obsah vody je dle platné legislativy stanoven na 20 %. V České republice
vznikla svazová norma “Český med”, která vzhledem ke způsobu ošetřování včelstev a
zpracování medu v ČR zpřísňuje svými požadavky na kvalitu (18 %) legislativní předpisy. To
je také jeden z důvodů, proč je český med tolik žádaný v zahraničí. Med s hodnotou vyšší než
22 % je nezralý a nad 25 % už podléhá fermentaci. Při hodnotách nižších než 17,1 % není u
medu prakticky žádná náchylnost k fermentaci, u hodnot mezi 17,1 - 20 % závisí na počtu
buněk osmofilních kvasinek (Vorlová et al., 2002).
Vysoký obsah vody může být způsoben předčasným vytočením medu, kdy je med ještě
nezralý a nedostatečně zahuštěn včelami nebo také nevhodnými podmínkami skladování (med
je totiž hygroskopický). Proto je důležité med skladovat v suchém prostředí a jako obal
používat sklenice s dobře těsnícími víčky. Procento vody v medu se rovněž může měnit v
regionech s vysokou relativní vlhkostí nebo v závislosti na ročním období, v medu častěji
probíhají fermentační procesy v období dešťů, než období sucha (Karabagias et al., 2014).
Obsah vody v medu je možné měřit jednak refraktometricky pomocí Chatawayovy metody
revidované Wedmorem uvedené v Harmonizovaných metodách Evropské komise pro med
(Bogdanov et al., 1997) a také pomocí blízké infračervené spektrometrie s Fourierovou
transformací (FT-NIR). FT-NIR je rychlá, nedestruktivní metoda, která nevyžaduje složitou
přípravu vzorků, se snadnou obsluhou (Procházková a Králová, 2013).
Cílem studie bylo změření obsahu vody v medech, využití získaných hodnot pro kalibraci FTNIR spektrometru, zavedení rychlé metody pro stanovení obsahu vody pomocí FT-NIR
spektrometrie a posouzení obsahu vody v medech získaných z tržní sítě v České republice,
zda vyhovuje platné legislativě.
MATERIÁL A METODY
Vzorky
Květové (n = 46) a medovicové medy (n = 4) byly nakoupeny v obchodních řetězcích dle
dostupnosti na českém trhu v březnu a dubnu 2015. Jako deklarované země původu jsou
uvedeny Česká republika, směs medů z ES a mimo ES, směs medů z ES a směs medů mimo
ES. Medy byly uchovány ve skleněných nebo plastových prodejních obalech při pokojové
teplotě 23 ± 2 °C a analyzovány do sedmi měsíců od nákupu.
Stanovení obsahu vody
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Obsah vody byl stanoven refraktometricky dle Harmonizovaných metod Evropské komise
pro med – Metoda Chatawayova revidovaná Wedmorem (Bogdanov et al., 1997).
Kalibrace FT-NIR
Vzorky medů byly před stanovením homogenizovány promícháním. Zkrystalizované vzorky
byly temperovány ve vodní lázni na teplotu 39,5 °C, promíchány a následně ochlazeny
na teplotu 20 °C. Vzorky byly proměřeny na FT-NIR spektrometru NIR Nicolet Antaris
(Thermo Electron Corporation, USA) ve spektrálním rozsahu 10 000 - 4 000 cm-1, se
spektrálním rozlišením 8 a se 100 scany. Spektra byla měřena na integrační sféře v režimu
reflektance s použitím transflektanční kyvety o tloušťce vrstvy 0,5 mm. Každý vzorek byl
proměřen třikrát a pro další zpracování bylo použito průměrné spektrum (viz obr. 2).
Zpracování dat
Naměřená data byla zpracována metodou částečných nejmenších čtverců (PLS - Parcial Least
Squares) pomocí programu TQ Analyst verze 6.2.1.509 (ThermoNicolet Corporation, USA).
Spolehlivost vytvořeného kalibračního modelu pro obsah vody byla ověřena křížovou
validací, výpočtem kalibračního variačního koeficientu (CCV) a predikčního variačního
koeficientu (PCV). Výsledky analýzy byly zpracovány programem Microsoft Excel 2007
(Microsoft Corporation, USA).
VÝSLEDKY A DISKUZE
V medech z tržní sítě v České republice byl naměřen obsah vody v rozmezí od 15,4 %
do 19,8 %, což odpovídá vyhlášce č. 76/2003 Sb., ale 13 vzorků již nesplňuje požadavky
svazové normy “Český med”.
Zjištěné hodnoty byly vyšší, než ve svých studiích uvádějí Esti et al. (1997), kteří naměřili u
55 italských medů obsah vody v rozmezí 15,1 % - 18,3 %, Lazaridou et al. (2004), kteří
zjistili obsah vody u 33 řeckých medů od 13,0 % do 18,9 %, Sopade et al. (2003), kteří
naměřili u 9 australských medů obsah vody v rozmezí od 15,8 % - 18,0 % a Escuredo et
al. (2013), kteří hodnotili obsah vody 187 medů sklizených v severozápadním Španělsku,
jejich obsah vody se pohyboval od 16,9 % do 18,0 %. Nižší hodnoty obsahu vody mohou být
způsobeny teplejším a sušším klimatem ve vnitrozemských oblastech těchto zemí, eventuelně
pozdějším vytáčením medu.
Studie z Indie a Číny však uvádějí oproti medům z České republiky mnohem vyšší naměřené
hodnoty obsahu vody. Anupama et al. (2003) zjistili u 11 indických medů z tržní sítě obsah
vody v rozmezí 17 % až 22,6 %, Singh a Bath (1997) naměřili obsah vody u indických medů
od 18,7 % do 21,8 % a Junzheng a Changying (1998) získali u 46 čínských medů obsah vody
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od 19,8 % do 29 %. Tento rozdíl v naměřených hodnotách může být způsoben jiným druhem
včel, větší vlhkostí v oblastech vytáčení medu, předčasným vytočením medu nebo
nevhodným zpracováním či skladováním medu.
Pomocí FT-NIR spektrometrie s využitím algoritmu PLS byl vytvořen kalibrační model
pro měření obsahu vody v medu. Diagnostiky Spectrum Outlier a Leverage byly použity
pro identifikaci odlehlých spekter a standardů (n = 3). Dále byl zvolen optimální počet PLS
faktorů (n = 6) pro kalibraci PRESS (Predicted Residual Sum of Squares) a optimální region
v rozmezí 9921,60 - 4061,42 cm-1 se základní jednobodovou linií s minimem v rozsahu
regionu 7 617,44 - 7 767,86 cm-1. Spolehlivost kalibračního modelu byla ověřena křížovou
validací. Přesnost metody byla posouzena na základě korelačních koeficientů (R) a
standardních chyb (SEC a SECV). Pro sledovaný parametr byly zjištěny pro kalibraci
R = 0,996 a SEC = 0,110 % a pro validaci R = 0,988 a SECV = 0,196 %.

Obrázek 1. Kalibrační a validační model pro obsah vody

Obrázek 2. Spektra medů
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Další posouzení kalibračního modelu bylo provedeno na základě grafu lineární regrese.
U obsahu vody bylo dosaženo plného překrytí regresních přímek kalibrace a validace, což
ukazuje na použitelnost tohoto kalibračního modelu v praxi. Spolehlivost vytvořeného
kalibračního modelu byla posouzena na základě výpočtu kalibračního variačního koeficientu
(CCV) a predikčního variačního koeficientu (PCV). Za velmi spolehlivou je považována
hodnota CCV pod 5 % a hodnota PCV pod 10 % (Albanell et al., 1999). Pro kalibrační model
obsahu vody bylo získáno CCV = 0,64 % a PCV = 1,13 %.
Problematikou stanovení obsahu vody v medu metodou infračervené spektrometrie
s Fourierovou transformací se zabývali Pataca et al. (2007). Použili metodu zeslabeného
úplného odrazu. Vytvořili kalibrační model, založený na algoritmu částečných nejmenších
čtverců (PLS), u kterého získali RMSEP 0,52 % a koeficient determinace R2 = 0,450.
Kalibrační model ukazuje výborné výsledky pro měření obsahu vody s průměrnou relativní
chybou ve výši 2 %. Metodu FT-NIR pro stanovení obsahu vody v medu dále použili
Lichtenberg-Kraag et al. (2002). Pomocí algoritmu PLS vytvořili kalibrační model s hodnotou
R2 = 0,95, se standardní chybou kalibrace SEC = 0,24 % a s chybou křížové validace CVE =
0,28 %.
García-Alvarez et al. (2000) analyzovali obsah vody za pomoci NIR transflektanční
spektroskopie. Pro kalibraci využili modifikovanou metodu částečných nejmenších čtverců
(MPLS) a vyvinuli kalibrační model, u kterého dosáhli pro kalibraci hodnot SEC = 0,12 %,
SECV = 0,14 % a R2 = 0,98 při první derivaci a pro validaci SEV = 0,17 % a R2 = 0,96.
Porovnáním výsledků bylo zjištěno, že všechny kalibrační modely jsou dostatečně přesné a
spolehlivé a vykazují uspokojivé výsledky.
ZÁVĚR
Obsah vody je jednak významným legislativním parametrem medu, ale především je
důležitým znakem jeho jakosti. Obsah vody ovlivňuje ostatní vlastnosti medu. Se zvyšujícím
se obsahem vody v medu se zvyšuje riziko fermentace. Obsah vody květových a
medovicových medů z tržní sítě v České republice odpovídal legislativním požadavkům
Vyhlášky č. 76/2003 Sb., ovšem pokud tyto medy byly posouzeny dle svazové normy “Český
med”, 13 vzorků svým obsahem vody nevyhovovalo. Naměřené hodnoty byly použity
pro kalibraci FT-NIR spektrometru, kdy byl pomocí metody částečných nejmenších
čtverců vytvořen vysoce spolehlivý kalibrační model pro stanovení obsahu vody v medu,
který je možné využít pro rutinní analýzu velkého množství vzorků.
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SOUHRN
Kvalita medů v tržní síti je nestálá a dle SZPI téměř polovina vyšetřených vzorků medu
neodpovídá svými fyzikálně-chemickými parametry současné legislativě. Cílem této studie
bylo zhodnocení obsahu vody květových (n = 46) a medovicových medů (n = 4) z tržní sítě
v České republice a vyvinutí vhodné rychlé metody pro její stanovení. Obsah vody byl
stanoven refraktometricky. Zjištěné výsledky (15,4 - 19,8 %) odpovídaly vyhlášce č. 76/2003
Sb. Pokud byly hodnoty posuzovány dle svazové normy “Český med”, 13 vzorků svým
obsahem vody této normě neodpovídá. Naměřené hodnoty byly použity pro kalibraci FT-NIR
spektrometru pomocí metody částečných nejmenších čtverců (PLS) za vytvoření velmi
spolehlivého kalibračního modelu. Metodu je tak možné využít pro rychlé měření obsahu
vody ve velkém množství vzorků medů.
Klíčová slova: fyzikálně chemické parametry, kvalita, refraktometrie, FT-NIR spektrometrie
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MONITORING PEVNOSTI SKOŘÁPEK KŘEPELČÍCH,
SLEPIČÍCH VAJEC AKUSTICKOU EMISÍ
MONITORING THE STRENGTH SHELLS QUAIL,
HEN EGGS BY ACOUSTIC EMISSION
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ABSTRACT
This paper deals with standard testing of egg shell integrity including breaking the shell with
destructive pressure testing and monitoring the accoustic emission (AE) signal in real time.
Goal of this experiment was to assess the recording of AE during the pressure testing with
continuous force load. Experiment was conducted of Japanese quail (Coturnix japonica) eggs
and hen eggs from hybrid ISA Brown layers. Testing was also conducted on eggs with
fractured shell structure. AE recordings show low level of impulses. It was found that RMS
values are insignificant for the recordings, in course of force load there is no elastic tension
wave generated with dynamic tension inside the egg shell.
Keywords: Acoustic Emission, Egg Integrity, Eggshell, QuailEgg HenEgg.
ÚVOD
Pevnost skořápky bezprostředně souvisí s její stavební strukturou. Skořápka musí být natolik
pevná, aby udržela hmotnost nosnice a současně dostatečně křehká, aby se mohla vyklubat
kuřata. Vejce s nízkou kvalitou skořápky představují pro výrobu konzumních vajec značné
ekonomické ztráty, které představují celosvětově v průměru 6-8 % z vajec určených pro
konzum, v ČR dosahují dokonce až 15 %. Mimo ekonomické ztráty představují vejce
s porušenou skořápkou i značné hygienické riziko, protože skořápka vejce tvoří přirozenou
bariéru prostupu mikroorganismů z povrchu vejce do vaječného obsahu. Dalšími
ekonomickými důsledky poškozené skořápky jsou nepoužitelná vejce ve šlechtitelských a
rozmnožovacích chovech pro líhnutí kuřat (Nedomová, 2011).
U vaječných skořápek se setkáváme s rázovými účinky např. při pohybu vajec v klecích,
nemluvě o dynamických silových účincích spojených s dopravou, tříděním a balením vajec.
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Tato namáhání ve spojení se silovými účinky, které jsou spíše statické, mohou mít za
následek poškození vaječné skořápky ve formě trhlin a následného lomu (Strnková, 2014).
Pevnost skořápky je výrazně ovlivněna tvarem a rozměrem krystalů (zrn) a jejich
krystalografickou orientací. Hranice zrn představují výraznou překážku proti šíření trhlin.
Stav struktury skořápky je ovlivněn řadou faktorů jako např. stářím nosnic, obsahem vápníku,
složením mamilární vrstvy a dalšími faktory (Severa, 2010).
Vaječná skořápka je v podstatě biokeramický kompozit složený z cca 5 % organických a
95 % anorganických látek (Nedomová, 2011).
Akustická emise je fyzikální jev, při kterém plastickou deformací materiálu doprovází
akustické popraskávání či akustický šum emitovaný uvnitř materiálu. Dle názvosloví normy
ČSN EN 1330-9akustickou emisí nazýváme elastické napěťové vlny generované dynamickým
uvolněním mechanického napětí uvnitř materiálu nebo procesem působícím vznik elastických
napěťových vlnna povrchu tělesa (Pazdera a kol., 2004). Metodou akustické emise pak
nazýváme metodu detekce akustické emise,následné elektronické zpracování detekovaného
signálu akustické emise a konečně též vyhodnocení parametrů detekovaného signálu
akustické emise (Kopec, 2008).
MATERIÁLY A METODY
Pro experiment byly použity vzorky vejce křepelky japnoské (Coturnixjaponica). Nosnice
byly chovány v klecích a krmeny kompletní krmnou směsí. Vejce byla skladována při
nekolísavé teplotě 6 C a relativní vlhkosti 70 – 75 %. Celkem bylo sledováno 72 ks
křepelčích vajec, u kterých byla sledována: hmotnost vejce, délka a šířka vejce, index tvaru
vejce, tloušťka skořápky a podíl skořápky. Hmotnost vejce byla stanovena vážením, délka a
šířka vejce byla stanovena posuvným měřidlem.Testování byla podrobena i vadná vejce.
Vady vajec se posuzují vizuálně podle zjevných vnějších znaků. Mezi vnější vady patří
viditelné praskliny, abnormální struktura a vysoká poréznost.
Vzorky slepičích vajec pocházely od nosnic hybrida ISA Brown. Nosnice byly chovány
v klecích a krmeny kompletní krmnou směsí. Vejce byla skladována při nekolísavé teplotě
6 C a relativní vlhkosti 70 – 75 %.Měření proběhlo celkem na 40 vzorcích, které byly dále
rozděleny na dvě skupiny. První skupina se skládala z 30 vzorků, které řádově odpovídaly
stejným hodnotícím parametrům. Druhá skupina se skládala z 10 vzorků, značených
písmenem Z, které měli tyto parametry rozdílné.
Pro měření bylo využito univerzálního přístroje pro měření fyzikálních charakteristik –
TIRATESTU 27025 viz Obr. 1. Přístroj umožňuje měření různých materiálů v tahu, tlaku a
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ohybu. Pro testování byla zvolena desková komprese, při níž je vejce stlačováno do okamžiku
prasknutí skořápky. Výsledkem této zkoušky je tlaková část pracovního diagramu, která nám
dává údaje o pevnosti v tlaku.
Tab. 1 Konfigurace přístroje TIRA

Tab. 2 Konfigurace měřící aparatury XEDO

Parametr

Hodnota

Parametr AE

Hodnota

Snímač síly

200 N

Vzorkovací frekvence

4 MHz

Typ zkoušky

desková komprese

Zisk (aparatura)

30 dB

Rychlost příčníku

10 mm/min

Zisk (předzesilovač)

35 dB

Ukončení zkoušky

pokles síly o 30 %

Rozsah hodnot

± 2000 mV

Během zatěžování roste síla až do okamžiku, kdy nastane destrukce skořápky. Ukazuje se, že
až do okamžiku vzniku poškození závisí zatěžující síla F na posunutí x zpravidla lineárně.
Hodnota síly – Fc, při které dochází k porušení skořápky, představuje lomovou sílu a
odpovídající posunutí xc lomovou deformaci skořápky. Vedle absolutní hodnoty této
deformace je používána měrná lomová deformace (Braga et al., 1999).
Obr. 1 – Uchycení snímače AE během zkoušky komprese (schéma, slepičí, křepelčí vejce)

Hodnocení pevnosti skořápky při stlačování mezi rovinnými deskami
Při použití této metody je vejce umístěno vertikálně (tupý konec) mezi dvě rovinné desky, kdy
spodní deska je pevná a horní deska se pohybuje určitou rychlostí zpravidla v rozmezí 1 až
1000 mm.m-1. Horní deska je spojena s dynamometrem, který umožňuje stanovit časovou
závislost síly F působící na vaječnou skořápku. (Nedomová, 2011)
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Signály akustické emise byly při kompresní zkoušce snímány jedním piezoelektrickým
snímačem Dakel fixovaným pomocí speciálního akustického lepidla, které vytvořilo vazebné
prostředí.Chceme-li měřením získat kvalitní výsledky, je nutné snímače AE dobře akusticky
navázat

napovrch

testovaného

vzorku.

Kontakt

čela

snímače

s

povrchem

je

realizovánprostřednictvímpouzeminimálníchplošeknašpičkáchmikroskopickýchnerovnostípov
rchu. Většina prostoru pod čelem snímače je vyplněna vzduchem, který má o pět řádů nižší
akustickou impedancí oproti přímému styku povrchů a přenos vln AE tak markantně snižuje.
Primární funkcí vazebného média je vytlačit vzduch přítomný mezi kontaktními povrchy a
zvýšit tak přenos signálu. Měření akustické emise bylo provedeno pomocí aparatury Dakel
XEDO. Konfigurace měřicí aparatury je uvedena v Tab 2.
Aby bylo možné měření uskutečnit bylo nutné vytvořit specifický přípravek, který byl opatřen
snímačem AE, viz Obr. 1. Tento přípravek vybavený snímačem AE byl použit jako vlnovod
pro signály AE.Bylo sledováno RMS (RootMean Square ) signálu akustické emise. Tento
parametr označuje tzv. efektivní hodnotu signálu. U střídavého napětí je RMS rovno hodnotě
stejnosměrného napětí, které by při přiložení na odporovou zátěž dávalo stejný průměrný
výkon. Jednotkou RMS je mV. Tato hodnota odpovídá o kvantitativní charakteristice
naměřených událostí akustické emise (množství energie).
VÝSLEDKY A DISKUZE
V rámci experimentálního měření bylo provedeno celkem 112 verifikačních měření. Pro
přehlednost jsou v grafech uvedeny jen reprezentativní vzorky. Srovnání výsledků záznamu
akustické emise je interpretováno v následujících obrazcích. Při porovnání výsledků tuhosti a
akustické emise vyplývá, že všechny testované vzorky mají stejný průběh, jak je vyobrazeno
naobr.2.
Obr.2 Křepelčí vejce,reprezentativní záznam RMS vzorek skupiny A č. 8
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Na Obr. 2 je zjevně patrná jedna významná perioda signálu akustické emise. Signál byl
zaznamenán po celý průběh měření. Vysoký první pík grafu naznačuje ráz, které vznikl po
překročení meze pevnosti,následuje další pík šíření trhliny ve skořápce. Zde je znázorněno, že
během zatěžování ve skořápce nedochází k deformační, lomové změně v materiálu při
kompresi materiálu, ale až během překročení meze pevnosti. Z výsledku testu referenčního
vzorku A č. 8 je zřejmé, že maximální RMS je 1400mV v periodě signálu. To naznačuje, že
první emise signálu je příznakem prudké destrukce materiálu.
Obr. 3 Křepelčí vejce, reprezentativní záznam RMS vzorek skupiny C1 č. 17
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Na obrázku 3 je znázorněna hladina RMS vzorek C1č. 17. Zde je zachycen signál vejce s již
porušenou strukturou skořápky. Z obrázku je patrné, že zde nedochází k prvotnímu
razantnímu signálu jako v předchozím grafu. Je zřejmá kontinuální destrukce materiálu bez
významného prvotního impulzu AE.
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Z výsledků testu vzorku C1 č. 17 vyplývá, že maximální RMS dosahuje přibližně 400 mV. To
naznačuje, že u vzorku docházelo k posunutí jednotlivých části skořápky během zatěžování.
Struktura má malou odolnost proti tlakovému namáhání.
Obr. 4 Slepičí vejce, reprezentativní záznam RMS vzorek 2
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Z obrázku 4 je zřejmé, že akustická emise projevila vysokou intenzitu. Maximum RMS
představuje hodnotu 1550 mV. Tato hodnota RMS je zástupcem nejvyšší naměřené hodnoty
za celé měření. Na časové přímce v čase 0,075 sec. lze pozorovat nárůst hodnoty RMS, což
znázorňuje první záznam největší plastické deformace skořápky. V čase od 0,120 – 0,165 sec.
nedochází kplastické deformaci skořápky. V čase 0,165 sec. pokračují další plastické
deformace skořápky, které jsou znatelné až do 0,350 sec., kdy tlaková zkouška končí.
Obr. 5 Slepičí vejce, reprezentativní záznam RMS vzorek 6
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Na obrázku 5 je znázorněna hodnota maxima RMS 700 mV. V čase od 0,310 do 0,320 sec. je
zaznamenána první a zároveň poslední plastická deformace, protože v čase 0,320 sec. bylo
dosaženo skluzu 40% a tím tlaková zkouška byla ukončena.
Obr. 6 Slepičí vejce, reprezentativní záznam RMS vzorek 8Z
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Na obrázku. 6 je hodnota maxima RMS 580 mV. Tato hodnota RMS je tou nejnižší
dosaženou za celé měření. Je to zapříčiněno tím, že sample 8Z je nejmenším ze všech
testovaných vzorků. Svými naměřenými parametry se blíží křepelčímu vejci. První
zaznamenaná plastická deformace v čase 0,31 – 0,33 sec. dosáhla maxima RMS a je
specifická svým průběhem.
ZÁVĚR
Pevnost skořápky představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují její kvalitu.
Vývoj technologií si žádá co nejvíce možných zpětných vazeb při kontrole, třídění,
manipulaci, uskladnění či dopravě s potravinami, které při jejich i sebemenšímu porušení či
nevhodnému zacházení podléhají nevratným degradačním procesům a tím se stávají zdravý
nebezpečné. Proto je důležité monitorovat různými prostředky celý životní cyklus potravin.
Z pilotního experimentu vyplývá řada nových poznatků. K detekci trhlin byla použita metoda
akustické emise. Bylo zjištěno, že vzorky během zatěžování nevykazují zřejmé odchylky
naměřených hodnot AE. Průběh všech zdrojů signálu z experimentů byl doprovázen stejným
dějem jako u referenčního vzorku A č. 8.
Během záznamu u vzorků nebyl zaznamenán vznik emisních balíků během zatěžování, a tedy
vzniká nemožnost jednoznačně interpretovat měření, další nevýhodou je že během zatěžování
nevzniká detekce trhlin, tzv. mikrotrhlina či dislokace materiálu je považována za klíčový
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faktor při záznamu AE. Skořápka během zatěžování odolává napětí až do meze pevnosti bez
jakýchkoliv změn ve struktuře. Po dosažení meze pevnosti dojde na skořápce k mnohým
akustickým pulsům na detektoru.
PODĚKOVÁNÍ
Výzkum byl podpořen v rámci projektu TP 6/25015. "Rázové zatěžování zemědělských
produktů a potravin” financovaný Interní Grantovou Agenturou Mendelovy univerzity v Brně,
Agronomická fakulta.

SOUHRN
Předložený článek se zabývá monitoringem pevnosti skořápek slepičích vajec od nosnice
hybrida ISA Brown a skořápek vajec od křepelky japonské (Coturnix japonica) za pomocí
aparatury akustické emise. Nosnice byly chovány v klecích a krmeny kompletní krmnou
směsí. Vejce byla skladována při nekolísavé teplotě 6 °C a relativní vlhkosti 70 – 75 %. Je
řešena problematika šíření a vzniku mikrotrhlin při zatěžování vzorků tlakovou silou mezi
dvěma rovinnými desky. Během zatěžování roste síla až do okamžiku, kdy nastane destrukce
skořápky Účelem je dokázat možnost použití AE k predikci maximální pevnosti skořápek.
Dále je v rámci experimentálního měření kladen důraz na vhodné umístění snímače AE a také
jeho následné aplikaci. Jedním z cílů tohoto experimentu byla predikce vzniku prvních
mikrotrhlin skořápky během zatěžování pomocí AE. Po vyhodnocení výsledků AE však
musíme predikci vzniku prvních mikrotrhlin vyloučit, jelikož nám to složení a struktura
vaječné skořápky nedovoluje.
Klíčová slova: Akustická emise, křepelčí vejce, slepičí vejce
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PRODUKCE MASNÝCH VÝROBKŮ
Z POHLEDU MALÉHO REGIONÁLNÍHO VÝROBCE
MEAT PRODUCTION FROM THE PERSPECTIVE
OF REGIONAL SMALL COMPANY
Katarína Cibulová
Paštiky Boženka, Bomaso, a. s., Kikrleho 17, 627 00 Brno

SOUHRN
Super a hypermarkety, menší obchodní řetězce, „no name“ potraviny, prodej ze dvora
a farmářské trhy…. Který prodejní kanál upřednostňujete vy a proč? Ve 21. století
a v sofistikované společnosti, ve které žijeme, není snad nic, co bychom z potravin nekoupili,
možné i nemožné… proč se však čím dál, tím více, zabýváme tím, co jíme? Odkud pochází
surovina, jaké je složení finálního výrobku, je z regionu, nebo dokonce ze zahraničí?
O tom všem se dozvíte v rámci mojí přednášky z pohledu malého regionálního výrobce
potravin. Nahlédneme také pod pokličku samotné výroby mého hlavního výrobku – Paštiky
Boženky.
PODĚKOVÁNÍ
Patří panu Ing. Miroslavovi Jůzlovi, PhD., a Mendelově univerzitě v Brně za spolupráci.
Kontaktní adresa:
Katarína Cibulová, mob.: +420 724 934213, e-mail: katarina@pastikabozenka.cz
www.facebook.com/pastikabozenka
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