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SLOVO ÚVODEM
Miroslav Jůzl – Libor Kalhotka – Šárka Nedomová
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Vážení a milí hosté, kolegové a přátelé potravinářské vědy,
setkáváme se letos již po třiačtyřicáté u příležitosti konání Konference o jakosti potravin
a potravinových surovin, která se stala nedílnou a neodmyslitelnou součástí odborného dění
na naší fakultě a univerzitě. Za rok, co uplynul od našeho posledního setkání, došlo mimo jiné
k smutné události, a to k odchodu dvou našich významných profesorů, a to prof. Ing. Iva
Ingra, DrSc. a prof. Ing. Stanislava Gajdůška, DrSc., kteří stáli u zrodu potravinářského oboru
na naší fakultě.
Nahlédneme-li do letošního programu, můžeme ve srovnání s ročníky předešlými směle
konstatovat, že konference se stala významným bodem v odborném programu a důvodem
k přátelskému setkání řady odborníků napříč širokým spektrem oborů souvisejících
s potravinářstvím a potravinami. Tradičními spolu pořádajícími organizacemi jsou Společnost
pro výživu, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Fakulta veterinární hygieny
a ekologie (VFU Brno).
Za významný fakt považujeme stálý zájem a aktivní účast na konferenci ze strany orgánů
státního dozoru, jenž seznamují odbornou veřejnost s aktuálním děním, v někdy ne příliš
přehledné situaci v oblasti potravinářství. Vyžádané přednášky předních odborníků postihují
širokou oblast potravinářské problematiky i přesto, že konference bývá každoročně
směřována na jedno hlavní téma. Tak je tomu i v letošním roce, kdy jsou vyžádané přednášky
zaměřeny především na problematiku potravin živočišného původu. Stejně potěšitelná
je hojná účast tuzemských i zahraničních účastníků v posterové sekci konference. Během let
se z původního

jednodenního

semináře stala plnohodnotná konference

s bohatým

doprovodným programem, jehož součástí jsou přednášky vedené odborníky v oblasti hygieny
provozů veřejného stravování či na konferenci navazující seminář Den s mlékem
na MENDELU.
Těší nás Váš stálý zájem o prezentovanou problematiku a věříme, že se společně setkáme
u příležitosti dalšího již čtyřiačtyřicátého ročníku konference.
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ENZYMATICKÉ MODIFIKACE LAKTOSY – OD BEZLAKTOSOVÉHO MLÉKA
K OLIGOSACHARIDŮM
Pavel Jelen – Michael Gänzle
Department of Agriculture, Food and Nutrition Science,
University of Alberta, Edmonton, Canada

Enzymatické procesy používané ke štěpení laktosy v mléce nebo v syrovátce za účelem
zvýšeni sladivosti a rozpustnosti či vedoucí k eliminaci problému laktosové intolerance jsou
bohatě dokumentovány ve vědecké i patentové literatuře. Jako vhodné zdroje enzymu
β-galaktosidasy byly popsány různé bakterie, jakož i některé kvasinky (Kluyveromyces spp.)
či plísně (Aspergillus spp.). Bezlaktosové mléko vyráběné rozštěpením laktosy na glukosu
a galaktosu má v některých zemích bohatou tradici. Zejména ve Finsku nabízí firma Valio,
vedle bezlaktosového mléka vyrobeného patentovaným procesem chromatografickeho
(pozdeji též membránového) odstranění laktosy, celou řadu tzv. HYLA (hydrolyzed lactose)
výrobků.
Jednoduchá hydrolýza laktosy ale neřeší problém přebytku laktosy ze syrovátky
či ultrafiltračních permeátů. V současné době se zájem o laktosu zaměřuje především
na výzkum nových přístupů k enzymatickým modifikacím laktosy vedoucím k využívání
laktosových derivátů v průmyslových výrobcích či ve fyziologicky funkčních potravinách.
Tyto často zmiňované deriváty zahrnují především laktulosu, laktosacharosu, laktitol
a kyselinu laktobionovou. Jedním z nejprogresivnějších současných výzkumných směrů
tohoto zaměření je konverze laktosy na oligosacharidy, zejména galakto-oligosacharidy
a hetero-oligosacharidy. Průmyslově úspěšné enzymatické konverzní procesy jsou závislé
na existenci vhodných zdrojů enzymu a vhodných procesních technologiích. Syntéza
sialyl-laktosy je považována za jeden z klíčových kroků při hledání průmyslových procesů
pro výrobu unikátních oligosacharidů, které se v nativním stavu nacházejí v mateřském mléce
jako jedna z jeho nejvýznamnějších složek.
V současné době se galakto-oligosacharidy používají hlavně jako prebiotická složka
v kojeneckých výživách, jako stimulant růstu prospěšné střevní mikroflóry. Novou možnost
aplikace oligosacharidů získaných z laktosy představuje jejich použití jako alternativních
receptorů pro prevenci adhese patogenních mikroorganismů na eukaryotické buňky.
Na University of Alberta byla zkoumána účinnost galakto-oligosacharidů při inhibici adhese
9

enteropatogenní Escherichia coli na střevní buňky in vitro. Jednou z možností jak zvýšit
funkčnost galaktosylovaných oligosacharidů je transgalaktosylační reakce umožňující syntézu
N-acetyllaktosaminu z N-acetylglukosaminu s použitím -galaktosidasy. Tento trisacharid
je rovněž potencionálním inhibitorem enteropatogenní E. coli. Jeho strukturní charakter
Gal-β-(1→4)-GlcNAc je stejný jako základ struktury oligosacharidů mateřského mléka, což
lze využít pro chemicko-enzymatickou syntézu těchto unikátních fyziologicky funkčních
molekul.
Kontaktní adresa:
prof. Pavel Jelen, Department of Agriculture, Food and Nutrition Science, University
of Alberta, Edmonton, Canada, e-mail: psjelen@interbaun.com
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KUCHYŇSKÁ SŮL A ZDRAVÍ – REFORMULACE POTRAVIN A EDUKACE
Petr Tláskal
Společnost pro výživu, FN Motol
V roce 1986 vydala Společnost pro výživu doporučení k výživě našich obyvatel, které bylo
v roce 1989 rozpracováno a schváleno do dokumentu „Směry výživy obyvatelstva ČSR“.
Podnětem této aktivity byl nepříznivý vývoj spotřeby potravin, který v řadě ukazatelů
překročil doporučenou i únosnou úroveň. V roce 1994 publikovala Ošancová doporučení
ke konzumaci sodíku a kuchyňské soli pro děti i dospělé. Denní doporučený příjem
kuchyňské soli pro dospělé obyvatelstvo se pohyboval v rozmezí 2,8 až 8,4 g.
Organismus potřebuje pro zajištění metabolických procesů sodík. Sodík získává více než
z 95 % z kuchyňské soli. Odhaduje se, že cca před 5000 lety lidé konzumovali přibližně
1 g kuchyňské soli/den. V rámci přípravy a technologického zpracování potravin se příjem
kuchyňské soli postupně navyšoval. Uvádí se, že 75 % kuchyňské soli je konzumováno
v rámci technologické úpravy potravin, 15 % při kuchyňské úpravě a 10 % tvoří její přirozený
výskyt. Postupně se začaly objevovat výsledky odborných studií o riziku vyššího příjmu
kuchyňské soli a rozvoji hypertenze. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko výskytu a úmrtí
na mozkovou mrtvici a srdeční infarkt. V roce 2003 byla ve Velké Británii uveřejněna studie,
která číselně vyjádřila účinnost snížení příjmu kuchyňské soli na výskyt zdravotních
problémů obyvatel. V roce 2004 bylo z podnětu WHO upraveno doporučení konzumace
kuchyňské soli na 5-6 g/den. Od roku 2007 do roku 2016 provedla Společnost pro výživu
5 studií, ve kterých zhodnotila 5761 dětí a dospělých, včetně jejich konzumace kuchyňské
soli. Kromě tří až pětidenních jídelníčků, byl v jedné studii u desetiletých dětí hodnocen
i 24 hodinový sběr moči se zhodnocením ztrát sodíku. Z výsledků bylo patrné, že již u dětí
ve věku 18 až 24 měsíců byl v průměru vyšší příjem kuchyňské soli, než je pro tuto věkovou
skupinu doporučováno. 10 % dětí ve věku 2-3 roky konzumovalo kuchyňskou sůl
již v množstvích vyšších než 4,2 g/den. Medián příjmu u dětí 4-6letých byl 6,1 g/den,
u dětí 7-10letých byl 8,1 a 11,2 g/den, u dětí 10-15letých byl 10,8 g/den u adolescentů
12,6 g/den, kdy 10 % uvedených konzumovalo více jak 18,6 g/den, u dospělých lidí ve věku
35-50 let byl medián 11,7 g/den, 10 % mělo konzumaci vyšší než 17,6 g/den. U seniorů
65-85 let byl medián 12,0 g/den a 10 % sledovaných mělo konzumaci kuchyňské soli vyšší
než 18,8 g/den. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je kromě Maďarska u nás konzumace
kuchyňské soli jedna z nejvyšších. Například v Německu byla průměrná konzumace
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kuchyňské soli 6,3 g/den, ve Velké Britanii 8,7 g/den a podobně. Ve všech zemích konzumují
kuchyňskou sůl více muži než ženy.
Výsledky studií ve světě i v ČR se promítají do dalších aktivit organizací, které se danou
problematikou zabývají. Společnost pro výživu přinášela své informace formou konferencí,
časopisu, účastí na celospolečenských aktivitách. K výzvě evropské komise ke snížení
konzumace kuchyňské soli se připojila řada zemí. Závazky ke snížení obsahu kuchyňské soli
jsou zaměřeny především na pekařské, ale i další potravinové výrobky. Některé země již
dosáhly zřejmého výsledku. V loňském roce se do dané aktivity reformulace potravin
deklaračně zapojila i Potravinářská komora. Uvedená výzva by měla ale i silněji zaznívat
směrem k našim obyvatelům. Lépe by tak byla pochopitelná třeba tzv. „pamlsková vyhláška“,
větší pozornost by byla věnována údajům o obsahu kuchyňské soli na etiketách potravin,
ustupovalo by bezmyšlenkovité solení připravené potravy a podobně.
Kontaktní adresa:
MUDr. Petr Tláskal, CSc. Oddělení léčebné výživy, FN v Motole, Praha, Společnost pro
výživu, Slezská 32, 120 00 Praha 2, e-mail: vyziva.spv@volny.cz
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LUŠTĚNINY V LIDSKÉ VÝŽIVĚ
Jana Dostálová1 – Milan Houška2
1Ústav

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

2Výzkumný

ústav potravinářský Praha, v. v. i., Radiová 7, 102 00 Praha 10

ABSTRACT
Legumes are food with high nutritional value, but their consumption in Czech republic is low
(for many years is about 2.5 kg per capita per year) and would be increased. Legumes are
good source of proteins (20-25%, soya nearly 40%). Their nutritional value is lower than
nutritional value of animal proteins but higher than nutritional value of cereal proteins.
Fat content is low (1-3%, except in soya 20%). Carbohydrates are represented by starch.
Indigestible carbohydrates (α-galactosides) causing digestive troubles after legumes
consumption are contained in larger quantity (up 10%). Legumes contain vitamins group B
and minerals. Advantage of legumes is low glycemic index. The digestive troubles are main
reason of low legume consumption. Further reasons are low sensory value of dishes and long
preparation. Content of indigestible carbohydrates is possible very efficiently decrease
by germination. It is possible to use germinated legumes in recipes of various dishes.
The dishes from germinated legumes are presented, including sensory and nutritional
evaluation.
Keywords: legumes, nutritional value, germinated legumes, dishes from germinated legumes
ÚVOD
Luštěniny jsou z pohledu výživového velmi kvalitní potravina a její spotřeba by se měla
zvýšit (v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem 2,5 kg/osobu/rok). Zvýšení spotřeby luštěnin
je součástí výživových doporučení WHO i Výživových doporučení pro obyvatelstvo České
republiky, které vydala Společnost pro výživu. Hlavními důvody nízké spotřeby luštěnin jsou,
pro většinu obyvatel, ne příliš lákavé senzorické vlastnosti pokrmů z luštěnin, trávicí
problémy po jejich požití a časově náročná příprava pokrmů. Tyto důvody byly zjištěny
i v anketě provedené v rámci diplomové práce na VŠCHT. U nás je nejčastěji konzumován
hrách, fazole, čočka, arašídy (jsou zařazeny mezi ořechy) a sója, která se, zejména ve formě
různých výrobků, v ČR výrazně prosazuje až od devadesátých let minulého století.
Méně se konzumuje cizrna (římský hrách) a vigna (hlavně ve formě naklíčených semen
„fazole mungo").
13

Luštěniny jsou dobrým zdrojem bílkovin (20-25 %), arašídy až 32 % a sója až 40 %. Jejich
výživová hodnota je vyšší než u obilovin, i když také patří mezi neplnohodnotné bílkoviny.
Ve směsi s obilovinami se výrazně zvyšuje a může i dosáhnout kvality plnohodnotných
bílkovin. Z hlediska výživového jsou proto hodnotnější pokrmy, kde jsou v receptuře
kombinovány luštěniny s obilovinami např. hrách a kroupy, luštěninový pokrm s pečivem
nebo přidána luštěninová, zejména sójová mouka. Sacharidy (60 %) jsou tvořeny převážně
škrobem. Sója a arašídy mají obsah sacharidů výrazně nižší a neobsahují škrob. Na rozdíl
od obilovin obsahují luštěniny ve větším množství (až 10 %) nestravitelné -galaktosidy
(oligosacharidy), které způsobují flatulenci (nadýmání). Částečně lze -galaktosidy odstranit
klíčením, namáčením a tepelnými postupy. Obsah tuku je, s výjimkou sóji (20 %) a arašídů
(až 58 %), nízký (1-3 %). Složení mastných kyselin je z hlediska výživového příznivé.
Významný je vysoký obsah fosfolipidů (především u sóji). Pozitivní význam ve výživě mají
i lipidy doprovázející rostlinné steroly. Luštěniny jsou i dobrým zdrojem vitaminů
(skupiny B, sója i vitaminu E) a vlákniny. Obsah minerálních látek je vysoký, ale jsou
většinou špatně využitelné v důsledku vazby na kyselinu fytovou, oxalovou (šťavelovou)
a jiné látky. Pozitivem je i nízký glykemický index luštěnin, který je způsoben především
přítomností vlákniny, rezistentního škrobu a zastoupením frakcí škrobu. Konzumace potravin
s nízkým glykemickým indexem je doporučována z více důvodů, zejména proto, že významně
prodlužují pocit sytosti po konzumaci potraviny nebo pokrmu.
Vedle ve výživě pozitivně působících látek, obsahují luštěniny i řadu antinutričních
a přírodních toxických látek. V tomto směru vynikají zejména sójové boby, které obsahují
např. inhibitory proteáz (snižují využitelnost bílkovin), lektiny (zpomalují růst, protože
zhoršují využitelnost bílkovin), antivitaminy (ruší účinky vitaminů), kyselinu fytovou
a šťavelovou. (snižují využitelnost minerálních látek), nestravitelné oligosacharidy (způsobují
trávicí potíže), goitrogenní látky (negativně ovlivňují činnost štítné žlázy), saponiny (mimo
jiné poškozují sliznici střev), rostlinné estrogeny (způsobují poruchy v reprodukci),
lysinoalanin (vyskytuje se v nesprávně tepelně upravené sóje a působí škodlivě na ledviny),
puriny (podílejí se na vzniku dny), alergeny aj. Většinu těchto látek lze vhodným
technologickým postupem, zejména dobrou tepelnou úpravou, úplně nebo částečně
eliminovat. Nedoporučuje se vysoká spotřeba výrobků ze sóji, hlavně u dětí. V poslední době
bylo zjištěno, že se některé z těchto látek (např. kyselina fytová, rostlinné estrogeny,
inhibitory proteáz) za určitých okolností uplatňují i pozitivně.
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Obsah nestravitelných sacharidů lze velmi účinně (na méně než 20 % původní hodnoty) snížit
klíčením. Při klíčení navíc vzrůstá obsah některých vitaminů a dochází k inaktivaci některých
antinutričních a přírodních toxických látek. Během klíčení se velmi zvyšuje obsah
mikroorganizmů – JTK v našich pokusech dosáhly hodnot až 109. V literatuře je popsáno
mnoho onemocnění mikrobiálního původu z potravin způsobených konzumací naklíčených
luštěnin, a proto jsme v našich experimentech snížily obsah mikroorganizmů v naklíčených
luštěninách buď použitím metody ošetření vysokým tlakem, kdy dochází k dalšímu snížení
obsahu nestravitelných sacharidů (vysokotlaké zařízení ŽĎAS s.r.o., Česká republika,
pracovní tlak do 600 MPa) nebo chemickou dekontaminací a klíčením ve vhodném zařízení,
které zajistí pravidelné kropení semen luštěnin pitnou vodou.
Příklady pokrmů z naklíčených luštěnin, které byly před klíčením ošetřeny chemicky:
mrkvovo-celerové placičky s naklíčenou sójou a cizrnou, karbanátky z naklíčené sóji a cizrny,
těstovinový salát s naklíčenou cizrnou a hrachem, kakaový muffin s okarou (okara vzniká
přípravě tekutých sójových nápojů) a naklíčenou cizrnou, perník s okarou a naklíčenou
cizrnou, kakaová pomazánka s naklíčenou sójou a cizrnou, bramborové placky s naklíčeným
hrachem a sójou, bramborové noky se špenátem, naklíčenou cizrnou a sójou, bramborové
knedlíky s naklíčenou cizrnou a hrachem, housky s okarou.
Z naklíčených luštěnin ošetřených vysokým tlakem jsme připravovali zejména zeleninové
saláty. Přídavkem luštěnin se zvýší výživová hodnota salátu díky zvýšení obsahu bílkovin,
v případě sóji i tuku s výhodným složením mastných kyselin. Při senzorickém hodnocení byly
prokázány statisticky významné rozdíly mezi saláty bez přídavku luštěnin a saláty s jejich
přídavkem pouze v intenzitě luštěninové chuti. Hodnoceny byly pozitivně.
Výsledkem výzkumu je několik chráněných výrobků:
-

Strohalm J., Dostálová J., Landfeld A., Houška M. – Luštěniny, zejména sója se
sníženým obsahem alfa-galaktosidů a mikroorganismů, užitný vzor č. 24044.

-

Dostálová J., Ondřejková Z., Strohalm J., Novotná P. – Karbanátek z naklíčené cizrny,
užitný vzor č. 26205.

-

Novotná P., Strohalm J., Landfeld A., Houška M. – Studená omáčka ze sójového
jogurtu, užitný vzor č. 26206.

-

Strohalm J., Kýhos K., Novotná P. – Výrobek z naklíčeného hrachu, užitný vzor
č. 26207 (plátek).
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-

Kýhos K., Novotná P., Strohalm J., Landfeld A., Houška M. – Krekry z naklíčených
sójových bobů se sníženou hladinou galaktosidů, užitný vzor č. 27210.

-

Kortánková V., Dostálová J., Novotná P. – Pomazánka z okary, užitný vzor č. 26323.

-

Strohalm J., Novotná P., Kýhosová H., Landfeld A. – Výrobek z naklíčené vigny
a taveného sýra, užitný vzor č. 26322.

ZÁVĚR
Významnou možností, jak zvýšit spotřebu luštěnin je používání výrobků z naklíčených
luštěnin, které jsou z hlediska mikrobiologického bezpečné. Mikrobiologická bezpečnost musí
být zajištěna dekontaminací suroviny, klíčením za vhodných podmínek, případně ošetřením
za použití vysokého tlaku, při kterém se nemění vzhled naklíčených luštěnin ani jejich
výživová hodnota. Byla připravena řada výrobků z klíčených luštěnin, jejichž receptury
a výsledky senzorického a výživového hodnocení jsou k dispozici u autorů. Byl připraven
i polotovar z klíčené sóje, který má vysoký aplikační potenciál ve školním stravování díky
tomu, že uvařená hmota byla umístěna do obalu a v něm znovu tepelně ošetřena. Příprava
polotovarů pro školní stravování má význam jako jedna z možností vyššího uplatnění luštěnin
ve školním stravování. Většina dětí pokrmy z luštěnin odmítá a ve školních jídelnách mají
problém s plněním spotřebního koše, který je dán legislativou.
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VLIV PŘÍDATNÝCH LÁTEK NA OBSAH AKRYLAMIDU V PERNÍKU
EFFECT OF ADDITIVES ON ACRYLAMIDE CONTENT IN GINGERBREAD
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ABSTRACT
The experiment tested a hypothesis that a replacement of a leavening agent ammonium
carbonate by sodium hydrogen carbonate in combination with calcium cation and acidifying
agent will synergically decrease acrylamide (AA) content in gingerbread.
The type of a leavening agent, and presence of Ca2+ and citric acid accounted
for 33.6, 13.2 and 53.2% of the explained variability of the AA content, respectively
(P<0.01). The AA content in gingerbread produced with (NH4)2CO3 alone was
186.5 μg ∙ kg-1. Irrespective of other tested additives, NaHCO3 decreased (P<0.05) AA
content to 42% in comparison with (NH4)2CO3. Combination of NaHCO3 + CaCl2 + citric
acid in dough reduced (P<0.05) AA content below the limit of detection (25 μg ∙ kg-1).
The AA content in gingerbread (Y; μg ∙ kg-1) decreased with an increasing number
of additives used (X) according to an equation Y = 158.8 – 47.94X (R2 = 0.42; P<0.0001).
Keywords: acrylamide, gingerbread, honey, food safety, additives
ÚVOD
Z hlediska obsahu akrylamidu (AA) patří perník mezi rizikové potraviny. AA, vznikající
Maillardovou reakcí asparaginu s redukujícími sacharidy při teplotách 130 – 180 °C,
je neurotoxin klasifikovaný Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako
pravděpodobný lidský karcinogen (IARC, 1994). Zátěž lidského organizmu akrylamidem
je možno snížit agrochemickými faktory (obsah sacharidů a asparaginu), změnou receptury
(alternativní kypřící prostředky, změna pH), resp. nastavením parametrů při zpracování
produktu (tepelný vstup; CIAA, 2006).
Cílem předkládaného experimentu bylo stanovit obsah AA ve speciálním typu perníku
vyráběném s použitím bílého pepře („pepřovníček“) a srovnat obsah AA při aplikaci původní,
resp. alternativní receptury (uhličitan amonný jako kypřící prostředek vs. hydrogenuhličitan
sodný, přídavek vápenatých iontů a okyselujícího činidla).
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MATERIÁL A METODY
Vzorky pepřovníčku byly vyrobeny z pšeničné mouky, medu, vajec, soli a směsi koření,
včetně zázvoru a bílého pepře. Testován byl přídavek následujících látek: uhličitan amonný,
hydrogenuhličitan sodný, chlorid vápenatý, kyselina citrónová. Přítomnost uvedených aditiv
(včetně jejich kombinací) v pepřovníčku a z toho vyplývající označení jednotlivých vzorků
je uvedeno v Tabulce 1. Akrylamid byl stanoven metodou plynové chromatografie
s hmotnostní detekcí (Mikulíková a Sobotová, 2007).
V rámci každé z osmi variant pepřovníčku (Tabulka 1) byl měřen obsah AA ve čtyřech
vzorcích a tento experiment byl 4x opakován. Rozdíly mezi variantami pepřovníčku byly
vyhodnoceny metodou analýzy rozptylu (jednostupňové třídění s post-hoc Tukeyovým
testem; obecný lineární model hlavních efektů).

Přítomnost ve vzorku

Tabulka 1. Označení vzorků na základě přítomnosti testovaných přídatných látek
Přídatná látka
kypřící prostředek
kation
okyselující
činidlo
Označení
A
S
Ca
C
vzorku
(NH4)2CO3
NaHCO3
CaCl2
C6H8O7
+
A
+
+
AC
+
S
+
+
SC
+
+
ACa
+
+
+
ACaC
+
+
SCa
+
+
+
SCaC
VÝSLEDKY A DISKUZE
Všechna testovaná aditiva průkazně (P < 0,01) ovlivnila obsah AA v pepřovníčku
a dohromady vysvětlila více než 70 % celkové variability obsahu tohoto toxinu (Tabulka 2).
Nejvýznamnějším

faktorem

bylo

okyselující

činidlo

(kyselina

citrónová),

jehož

přítomnost/nepřítomnost byla zodpovědná za více než polovinu vysvětlené variability obsahu
AA. Kypřící

prostředek představoval

něco

přes

polovinu vysvětlené variability.

Přítomnost/nepřítomnost Ca2+ kationtu v perníčku sice vysvětlila nejmenší část variability
obsahu AA, nicméně i tento faktor byl vysoce průkazný (P < 0,01; Tabulka 2).
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Tabulka 2. Vliv testovaných přídatných látek na celkovou a vysvětlenou variabilitu obsahu
akrylamidu v pepřovníčku (ANOVA – obecný lineární model hlavních efektů)
Vliv

F-hodnota

Kypřící prostředek1)
Kation2)
Okyselující činidlo3)
1)

Podíl

P-hodnota

21,9
8,6
34,9

0,0001
0,0067
0,0000

celkové
variability
23,6
9,3
37,4

vysvětlené
variability
33,6
13,2
53,2

(NH4)2 CO3 nebo NaHCO3; 2) přítomnost/nepřítomnost CaCl2; 3) přítomnost/nepřítomnost kyseliny citrónové

Akrylamid (mg ∙ kg-1)

Výše uvedené údaje jsou detailněji ilustrovány na Obrázku 1.
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přítomen nepřítomen přítomna nepřítomna
Ca2+ kation

Kyselina citrónová

Obrázek 1. Vliv testovaných faktorů na obsah akrylamidu v pepřovníčku
(A, B – různě označené průměry v rámci daného faktoru (kypřící činidlo; kation; kyselina
citrónová) se průkazně liší (P < 0,05; jednostupňové třídění analýzy rozptylu s post-hoc
Tukeyovým testem)
Pokud se týká kypřícího prostředku, soda bikarbona snížila (P < 0,05) obsah AA v perníku
na méně než polovinu (z 88,4 na 37,5 mg · kg-1) ve srovnání s uhličitanem amonným.
Přítomnost kyseliny citrónové snížila (P < 0,05) obsah AA více než trojnásobně ve srovnání
s neokyselenou variantou. I když přídavek CaCl2 do těsta neměl statisticky průkazný vliv
(P = 0,093), obsah AA v perníku vyrobeném s použitím Ca2+ byl pouze 60 % hodnoty obsahu
AA zjištěné v pepřovníčku vyrobeného bez tohoto kationtu.
Na základě testování obsahu AA v jednotlivých variantách pepřovníčku vyrobených
s použitím různých aditiv/jejich kombinací (Obrázek 2) lze mimo jiné vyvodit synergický
účinek kombinace těchto přídatných látek. Jestliže obsah AA v perníku (Y, μg · kg-1)
byl

vyjádřen

jako

funkce

počtu

použitých

tvar: Y = 158,8 – 47,94X (R2 = 0,42; P < 0,001).
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aditiv
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Obrázek 2. Obsah akrylamidu v pepřovníčku vyrobeném s použitím uhličitanu amonného (A),
resp. hydrogenuhličitanu sodného (S); s přídavkem CaCl2 (Ca) nebo bez jeho přídavku;
při okyselení kyselinou citrónovou (C) nebo bez okyselení; resp. při aplikaci kombinací
uvedených aditiva. A – D: různě označené průměry indikují statisticky průkazné rozdíly
(P < 0,05; jednostupňové třídění analýzy rozptylu s post-hoc Tukeyovým testem); vzorek
SCaC není označen chybovou úsečkou, protože obsah AA při všech čtyřech opakováních
experimentu byl pod mezí detekce (< 25 μg · kg-1)
Obsah AA v pepřovníčku vyrobeném za použití původní receptury s uhličitanem amonným
(varianta A, Obrázek 2; 187 μg · kg-1) je nižší než uvádí většina literárních údajů
(např. Wenzl a Anklam, 2007). Pokles obsahu AA v perníku po náhradě uhličitanu amonného
hydrogenuhličitanem sodným, zjištěný v předkládaném experimentu, potvrzují údaje autorů
Amrein et al. (2007). Dvojmocné kationty (Ca2+) přidané do těsta výrazně snižují obsah AA
v pekařských výrobcích obecně (Keramat et al., 2011) interakcí s asparaginem a následnou
zábranou tvorby Schiffovy báze.
Podobně jako v předkládaném experimentu zjistili autoři Amrein et al. (2007) výrazný pokles
obsahu AA v perníku po aplikaci kyseliny citrónové do těsta. Uvedený účinek je zřejmě
důsledkem faktu, že průběh Maillardovy reakce je závislý na pH.
ZÁVĚR
Účinek každého z aditiv testovaných v předkládané práci je znám. Předkládaný experiment
je však významným příspěvkem ke znalostem o akrylamidu tím, že prokázal synergický
účinek kombinace různých přídatných látek na jeho obsah v perníku, jedné z rizikových
potravin.
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MASNÝ PRŮMYSL VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ:
ZMĚNY, TRENDY, VÝZVY
MEAT INDUSTRY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE:
CHANGES, TRENDS, CHALLENGES
Josef Kameník
Ústav gastronomie, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
V zemích střední a východní Evropy (Německo, Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Polsko a Maďarsko) proběhl v uplynulých letech v produkci masa rozdílný vývoj. Díky
úbytku domácí produkce vepřového masa ve státech východní Evropy včetně České republiky
mohly země jižní, západní i severní Evropy svoji výrobu navýšit. Průměrná spotřeba
vepřového masa se totiž příliš nezměnila a pokles domácí produkce byl kompenzován
zvýšenými dovozy na vlastní trhy. Bez ohledu na produkci masa v jednotlivých zemích lze
v regionu střední a východní Evropy pozorovat pozvolný pokles spotřeby masa, zejména
hovězího a v menší míře i vepřového, naopak konzumace drůbežího masa v uplynulém
čtvrtstoletí vzrostla. V ČR představovala průměrná spotřeba drůbežího masa na osobu
v r. 1995 více než 200 % stavu r. 1991, v Německu to bylo 162 %. V posledních letech
se prosadily způsoby balení čerstvého masa, které prodlužují údržnost a zvyšují i bezpečnost
pro spotřebitele z hlediska prevence možnosti uvolnění masové šťávy. Pro čerstvé maso
v malospotřebitelském balení se v současnosti nejvíce používá způsob balení v ochranné
atmosféře a vakuové skin balení (tzv. Darfresh® nebo Multifresh®). Z moderních trendů
se prosazují požadavky na produkty „clean label“, výrobky z kategorie „convenience“
a zejména na německém trhu je v současnosti nejrychleji rostoucím segmentem skupina
vegetariánských a veganských náhražek masných výrobků.
Klíčová slova: produkce masa, spotřeba masa, balení masa, clean label, vegetariánské
produkty
Produkce jatečných zvířat, produkce masa
V zemích střední a východní Evropy (Německo, Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Polsko a Maďarsko) proběhl v uplynulých letech, tak jako ostatně ve většině zemí světa,
v produkci masa rozdílný vývoj. Prof. Windhorst analyzoval produkci vepřového masa
v Evropě v období 1990-2009 (Windhorst, 2011). Podle této studie státy bývalého
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socialistického bloku utrpěly v citované periodě značnou ztrátu produkce (propad 46,3 %).
Na druhé straně země jižní Evropy vyprodukovaly téměř o 40 % vepřového více. Díky úbytku
domácí produkce ve státech východní Evropy včetně České republiky mohly země jižní,
západní i severní Evropy svoji výrobu navýšit. Spotřeba vepřového masa se totiž v zemích
východní Evropy příliš nezměnila a pokles domácí produkce byl kompenzován zvýšenými
dovozy na vlastní trhy.
V drůbežím mase je v EU obecně patrný vzestup početních stavů a tím i zvýšení objemu
produkce, opět ale je tento vývoj nerovnoměrný. Z regionu střední a východní Evropy stojí
v popředí Polsko, které se v posledních letech stalo největším producentem drůbežího masa
v celé EU (Tabulka 1). Intenzivně ale do chovů drůbeže investovalo také Německo,
kde se v uplynulých deseti letech zvedla produkce drůbežího masa o více než 50 %! Naopak
v zemích bývalého Československa se za tuto dobu produkce snížila o téměř 20 %.
Tabulka 1. Srovnání produkce hovězího, vepřového a drůbežího masa ve vybraných zemích
střední a východní Evropy v letech 2015 a 2006 (údaje v 1 000 tunách JUT; pramen: Eurostat,
2017; avec, 2017)
Oblast/
Země
EU
Německo
Rakousko
Polsko
ČR
Slovensko
Maďarsko

2015
7 583
1 124
229
471
68
8
26

hovězí maso
2006
% 15/06
8 191
92,6
1 193
94,2
215
106,5
355
132,7
80
85,0
21
38,1
34
76,5

2015
22 917
5 562
528
1 906
228
45
409

vepřové maso
2006
% 15/06
22 085
103,8
4 662
119,3
505
104,6
2 071
92,0
359
63,5
122
36,9
489
83,6

2015
14 410
1 796
126
2 430
174
78
567

drůbeží maso
2006
% 15/06
11 115
129,6
1 185
151,6
109
115,6
1 132
214,7
213
81,7
95
82,1
386
146,9

Spotřeba masa
Podíly hlavních druhů mas na jeho celkové spotřebě se v EU v průběhu uplynulých dvaceti let
změnily. Poklesla konzumace hovězího masa, mírně se snížila spotřeba vepřového, naopak
vzrostl zájem o drůbeží maso (Tabulka 2).
Tabulka 2. Spotřeba masa v České republice a v Německu v letech 2015 a 1991 (v hodnotě
maso „na kosti“ v kg/osobu/rok; pramen: ČSÚ, 2017; Destatis, 2017)
Druh masa

2015

1991

% 2015 k 1991

22,4
47,8
12,8
88,4

36,2
89,7
203,1
89,7

20,57
54,82
12,20
95,31

65,6
95,0
162,0
92,6

Česká republika
hovězí
vepřové
drůbeží
maso celkem

8,1
42,9
26,0
79,3

hovězí
vepřové
drůbeží
maso celkem

13,50
52,06
19,77
88,22

Německo
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Čerstvé maso nebo masné výrobky?
Ve statistických přehledech uváděná průměrná spotřeba masa (bez ohledu na to,
zda je uváděná v hodnotě „maso na kosti“ nebo v tzv. maloobchodní váze) v sobě vždy
zahrnuje maso snědené jako čerstvé maso nebo v podobě masných polotovarů a masných
výrobků. Poměr obou složek, tj. čerstvé a zpracované maso, se liší v jednotlivých státech EU
i světa v závislosti na kulturní tradici, ekonomické situaci, příp. jiných vlivech.
Např. v sousedním Německu dosáhla při roční spotřebě masa v maloobchodní váze v r. 2015
na osobu 59,9 kg konzumace masných výrobků 29,5 kg (Kameník, 2016) a představuje tím
prakticky polovinu spotřeby masa. Obdobná situace je i v České republice, i když přesný
statistický přehled chybí. Podle GfK vydaly české domácnosti v první polovině loňského roku
na nákup uzenin 52 % podílu peněžních prostředků, za čerstvé maso to bylo 48 % (Šebková,
2016). Při diskusi s majiteli specializovaných prodejen masa a uzenin tito připouštějí,
že objemově představuje prodej čerstvého masa přibližný podíl 60 % a na masné výrobky
připadá zbylých 40 %. Jestliže zohledníme, že v samoobslužných prodejnách typu
supermarketů, hypermarketů a diskontních prodejen zase naopak převažuje prodej uzenin,
můžeme počítat s rovnoměrným podílem prodeje masa a masných výrobků/masných
polotovarů v ČR 1 : 1. Odpovídá to situaci na německém trhu.
Balení masa a jeho výhody
Čerstvé maso je neúdržná potravina. Ze senzorických vlastností syrového masa (zejména
tzv. červeného masa) je pro spotřebitele při nákupu zásadní barva masa (Joo et al., 2013).
Na druhém místě potom schopnost masa vázat vodu, neboť ovlivňuje množství uvolněné
masové šťávy. Proto i systémy balení čerstvého masa musí zohlednit výše zmíněné
charakteristiky. V posledních letech se z těchto důvodů prosadily způsoby balení, které
prodlužují údržnost a zvyšují i bezpečnost pro spotřebitele z hlediska prevence možnosti
uvolnění masové šťávy a jejího vytečení mimo vnitřek balení a s tím spojeným rizikem
možné kontaminace jiných potravin nebo prostředí. Balení prodlužující údržnost
(pozn. v anglosaské literatuře označované jako preservative packaging) zcela vytlačilo
z nabídky baleného čerstvého masa v samoobslužných vitrínách a pultech tzv. prosté balení.
Jako prosté balení se označuje jednoduchý způsob balení, kdy je produkt překryt fólií, aniž
by došlo ke změně atmosféry pod obalem. Pro tento druh balení se využívají balicí materiály
bez bariérových vlastností. Protože je maso (příp. masný výrobek) obklopené stejnou
atmosférou, jaká je v okolním vzduchu, nemá produkt zabalený v prostém balení delší
údržnost oproti nebalenému zboží.
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Pro čerstvé maso v malospotřebitelském balení se v současnosti nejvíce používá způsob
balení v ochranné atmosféře a vakuové skin balení (tzv. Darfresh® nebo Multifresh®).
Ve velkoobchodě se lze setkat u anatomicky celistvých kusů mas i s klasickým vakuovým
balením.
Vakuové skin balení přináší spotřebitelům v porovnání k „tradičním“ způsobům ve vakuu
nebo ochranné atmosféře mnohé výhody (Kameník et al., 2014). Oproti klasickému
vakuovému balení nedochází k výraznému uvolnění masové šťávy a jejímu hromadění pod
obalem. Horní folie je při skin balení Darfresh® nebo Multifresh® navařená k spodní podložce
(tácku) po celé ploše (vyjma samotného produktu), a tím je tento typ balení méně citlivý
ke ztrátě vakua v důsledku mechanického poškození obalu (k čemuž může docházet
u konvenčního vakuového balení). Oproti balení v modifikované atmosféře je vakuové balení
obecně méně náročné na prostor. Při použití směsi plynů (v případě červeného masa O2 a CO2
v poměrech 70-80 %/30-20 %) je nutné, aby zabalený produkt obklopoval dostatek ochranné
atmosféry. Tento tzv. headspace má dosahovat u červeného masa přibližně 2-3násobku
objemu vloženého zboží. Tím je zaručen dostatek kyslíku v prvních dnech po zabalení.
V mase je důsledkem toho vyšší podíl oxymyoglobinu, který propůjčuje jeho povrchu růžově
červenou barvu. Současně velký objem modifikované atmosféry zabraňuje dotyku povrchu
masa s horní fólií. Pokud by k tomu došlo, hrozí vznik šedavých skvrn tam, kde není maso
dostatečně saturováno kyslíkem. Na druhé straně ovšem kyslík kromě pozitivního vlivu
na barvu masa v prvních dnech po zabalení vede k časnější oxidaci a přestože přítomnost
oxidu uhličitého brání intenzivnímu růstu aerobních bakterií (původců kažení masa), k jejich
množení i tak dochází (Höll et al., 2016). Údržnost masa baleného v modifikované atmosféře
je proto kratší, než v případě použití vakua, zejména skinového balení Darfresh® nebo
Multifresh®. Nevýhodou posledně jmenovaného typu balení jsou vyšší provozní náklady.
Proto se skinové vakuové balení Darfresh® nebo Multifresh® používá pro balení dražších
druhů mas, jako jsou stejková hovězí masa nebo kachní maso. Setkat se s ním lze
ale i v případě některých masných polotovarů.
Trendy současné doby
Na trzích s masem a masnými výrobky v regionu střední a východní Evropy lze vysledovat
několik současných trendů. Patří mezi ně zájem o tzv. „clean label“, o výrobky typu
convenience, o produkty domácího původu a vegetariánské/veganské potraviny.
Z pohledu vepřového masa však docela zásadní otázkou je potenciální zákaz kastrace
kanečků. Na toto téma vyšel v časopise Maso nedávno výborný přehledový článek
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(Steinhauserová et al., 2016). Členské státy EU čelí v současnosti požadavku „Deklarace
o ukončení chirurgické kastrace prasat bez anestezie“, kde je lhůta k 1. lednu 2018. I když
uvedený dokument není závaznou právní normou, jednotlivé země již k otázce chirurgické
kastrace kanečků zaujaly svá stanoviska, příp. vyčkávají, což je i případ České republiky.
Největší dosavadní producent vepřového masa v EU a náš významný obchodní partner v této
komoditě – Německo uzákonilo ukončení kastrace bez znecitlivění k 1. lednu 2019. Jak ale
píše ve svém lednovém úvodníku časopis Fleischwirtschaft, domácí maloobchod se ke lhůtám
staví po svém – po řetězcích Aldi Süd a Rewe i Aldi Nord škrtá ze svého sortimentu vepřové
maso z kastrovaných zvířat. Dosavadní vývoj v západní Evropě ukazuje na trend kanečky
nekastrovat a vykrmovat je už ne jako vepře, ale opravdové kanečky. Zpracovatelé
a spotřebitelé se tak budou muset vypořádat s občasným výskytem kančího pachu.
Ing. Miroslav Rozkot, CSc., (Výzkumný ústav živočišné výroby) v rozhovoru pro Náš
chov (č. 2/2017) poznamenal: „Bohužel mám dojem, že aktivita různých skupin ochránců
zvířat, která vyvolala zákaz kastrace kanečků bez anestezie, je namířena spíše k tomu,
aby se prasata vůbec nechovala. Podobný přístup v poslední době uplatňují také v chovu
kožešinových zvířat…Bohužel v jejich záměru jim nahrává i široká veřejnost, která má malé
povědomí o tom, jak se zvířata chovají. Nepoučené veřejné mínění je snadno ovlivnitelné“
(Jedlička, 2017).
Clean label
Pojem clean label vyjadřuje způsob jasného a zcela srozumitelného označování potravin
pro spotřebitele. Trend v této oblasti je posilován dále požadavkem na přirozené složky
potravin bez „umělých“ přídatných látek chemického původu, požadavky na udržitelnost
produkce a zpracování potravin, požadavkem na zcela transparentní sledovatelnost a také
stoupajícím podílem biopotravin (Löhr, 2016). Clean label se dá také spojit s transparentním
značením produktů („transparent label“). Výraz clean label nemůže být předmětem registrace
a neexistuje žádný jednotný výklad tohoto pojmu.
Jako příklady nových formátů balení produktů, který se shodují s trendem clean label
lze uvést vakuové skin balení (Darfresh®, Multifresh®), které brání tvorbě a hromadění
masové šťávy pod obalem a zvyšují tak údržnost produktů. Vyloučení kyslíku z balení
je prevencí oxidace a oddálení např. žluknutí. Dalším příkladem je použití fólií s bariérovými
vlastnostmi vůči UV spektru nebo aplikace tzv. aktivních forem balení.

26

Convenience
Výraz convenience lze přeložit v souvislosti s potravinami jako „pohodlné“ produkty
ve smyslu minimálních zásahů a práce před vlastní kuchyňskou úpravou, příp. konzumací.
Typickým příkladem v případě čerstvého masa jsou kousky hovězího či vepřového masa
pro přípravu guláše balené v ochranné atmosféře nebo široká škála masných polotovarů.
Do kategorie „convenience“ lze zařadit také systémy „easy to open“, které usnadňují
spotřebitelům otevření balení za použití jen prstů.
Mezi další z příkladů „convenience“ uvádíme způsoby balení masa určené přímo k pečení
bez nutnosti vybalení a vkládání do jiných pečících nádob. Sealed Air® nabízí systémy
označené jako Ovenease® nebo Cryovac® Sealappeal® OSF AW (Kameník, 2015a). Multivac
prodává značku Mylar® COOK (Kameník, 2015b).
Vegetariánské a veganské náhražky masných výrobků
Představují zejména v Německu rychle se rozvíjející segment trhu s potravinami. Podle
přehledu časopisu Fleischwirtschaft nakupují tyto výrobky nejen vegani (z 99 %)
a vegetariáni (96 %), ale také flexitariáni (82 %) a konzumenti běžné stravy (62 %).
U vegetariánů nebo veganů to lze předpokládat, překvapující je poměrně velký podíl u lidí
se smíšenou tradiční stravou. Jako hlavní důvod nákupu burgerů z tofu a obdobných náhražek
uvedlo 6 000 oslovených respondentů ze 42 % ochranu zvířat, z 28 % etické důvody, v 11 %
hrají roli zdravotní aspekty. Zajímavé jsou přitom postoje jednotlivých skupin. Zatímco
vegetariáni a vegani považují ochranu zvířat a etické motivy za nejdůležitější, pro flexitariány
je stejně významný aspekt zdravotní. Pro konzumenty běžné stravy je dokonce otázka
zdravotní hlavní příčinou nákupu náhražek masa a masných výrobků (Fleischwirtschaft,
2016).
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ABSTRACT
The survival of potentially pathogenic microorganisms was detected in foods made from
minced meat by sous-vide technology. Reduce of this risk could be achieved through greater
demands on the quality of raw materials and stricter requirements on the conditions
of transport and storage. For some groups of healthy handicapped people are not eating
so prepared dishes suitable.
Keywords: sous-vide, microbial hazard, fungi
ÚVOD
Sous-vide je speciální příprava pokrmů, která spočívá v jejich vakuovém zabalení a následné
dlouhodobé, osm, deset hodin i více, tepelné úpravě při teplotě kolem 60 – 70 °C. Výsledkem
jsou pokrmy s lepšími senzorickými vlastnostmi, zejména s menší ztrátou vody
a tedy i lépe vnímanou texturou. Dochází patrně i k menším ztrátám některých biologicky
příznivých látek a je omezen vznik nežádoucích látek, vznikajících při vyšších teplotách.
To poslední je do jisté míry kompenzováno u některých druhů pokrmů jejich dodatečnou
prudkou tepelnou úpravou na pánvi, vyhřáté nad sto stupňů. Při použití moderních přístrojů
může být zajímavá i nižší spotřeba energie a menší nároky a práci oproti klasickému pečení.
Problém vidíme v tom, že obvyklá teplota je nižší, než bývají pasterační teploty a zmíněných
60 °C odpovídá i růstové teplotě některých podmíněných patogenů.
MATERIÁL A METODY
Mleté maso, okořeněné způsobem obvyklým pro tuto úpravu bylo vzduchotěsně zabaleno
do pěti vrstev Al folie, rozdělené na čtyři dílčí porce polštářkovitého tvaru o rozměrech
přibližně 12x5x3 cm a upečeno sous-vide způsobem.
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Z každé porce byly po upečení odebrány dva cca 5 g vzorky z povrchu a další dva ze středu
porce. Po jednom ze vzorků bylo po desetinásobném naředění sterilním fyziologickým
roztokem zpracováno klasickým postupem – hodinovým třepáním se skleněnými kuličkami,
po jednom z téže porce a místa bylo homogenizováno v bagmixéru.
Z každého dílčího vzorku bylo odebráno po jednom ml na osm Petriho misek a zalito půdami
Plate Count Agar (Hi Media), Malt Extract Agar (Hi Media), Sabouraud Dextrose Agar
(Biokar diagnostics) a Dichloran Glycerol Agar (Biokar diagnostics), glycerol k jeho přípravě
dle ČL 2009, připravenými podle návodu výrobce. Misky byly inkubovány při 24 °C.
Nárůst na Plate Count Agaru byl odečítán po 3 dnech, nárůst na ostatních půdách po pěti
dnech a nárůst na Dichloran Glycerol Agaru ještě po dalších sedmi dnech, tato půda obsahuje
bengálskou červeň, snižující rychlost růstu hub.
U nárůstů byly porovnávány počty KTJ z vnitřku a povrchu porcí a počty zachycené
vytřepáváním skleněnými kuličkami a v bagmixéru pomocí programu R (R). Narostlé kolonie
hub byly testovány na růst při teplotě 37 °C a orientačně určeny dle morfologie na půdě CYA
dle Pitta (1997).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky jsou uvedeny zvlášť pro jednotlivé typy vzorků, druh jejich zpracování a půdy
(Tabulka 1.)
Tabulka 1. Výsledky pro jednotlivé typy vzorků, druh jejich zpracování a půdy
Typ
Vzorek 1
Vzorek 2
Vzorek 3
Místo Homogenizace Půda B/K VlH B/K
VlH
B/K
VlH
Povrch Kuličkami
P
32
0
3
0
5
0
Povrch Kuličkami
M
1
1
1
0
1
1
Povrch Kuličkami
S
3
2
3
0
2
1
Povrch Kuličkami
DG
0
0
0
1
0
1
Povrch Bagmixérem
P
42
0
300
0
104
0
Povrch Bagmixérem
M
13
4
5
0
7
0
Povrch Bagmixérem
S
16
0
9
0
19
1
Povrch Bagmixérem
DG
0
0
0
1
1
1
Vnitřek Kuličkami
P
3
0
300
0
19
0
Vnitřek Kuličkami
M
1
0
3
0
8
150
Vnitřek Kuličkami
S
1
1
2
0
17
1
Vnitřek Kuličkami
DG
0
0
0
0
0
1
Vnitřek Bagmixérem
P
56
0
300
1
39
0
Vnitřek Bagmixérem
M
18
1
9
1
5
0
Vnitřek Bagmixérem
S
21
0
11
0
13
0
Vnitřek Bagmixérem
DG
0
0
0
1
0
0

Vzorek 4
B/K
VlH
300
0
1
1
3
1
0
1
39
0
13
0
17
1
0
1
300
0
0
0
41
0
0
1
300
0
6
0
19
0
0
2

Pozn.: B/K – Bakterie a kvasinky, VlH – Vláknité houby, P – Plate Count Agar, M – Malt Extract Agar,
S – Sabouraudův Agar, DG – Dichloran – Glycerol Agar
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Čísla v Tabulce 1. vznikla průměrováním počtů organismů vždy na dvou miskách
se zaokrouhlením nahoru. V případě nepočítatelného množství kolonií (pro bakterie
a kvasinky 300+, pro vláknité houby 150+) byla uvedena tato mezní hodnota pro celý dílčí
vzorek. Obvyklejší označení písmeny, jako např. „NE“ jsme nepoužili, protože použitý
program a test potřebují všechny hodnoty jako číslo.
Vyhodnocení nárůstů (Wilcoxonův test v párové variantě) nedovoluje zavrhnout nulovou
hypotézu pro rozdíly mezi vzorky z povrchu a vnitřku, a to jak pro baktérie a kvasinky tak pro
vláknité houby (p=0,15, resp. p=0,29), nedovoluje zavrhnout rozdíly mezi homogenizací
v bagmixéru a klasickým vytřepáváním skleněnými kuličkami pro vláknité houby (p=0,69),
pro bakterie a kvasinky byla výtěžnost vytřepáváním v bagmixéru statisticky významně vyšší
oproti klasickému postupu a nulovou hypotézu bylo možno zavrhnout (p=0,005).
Úspěšně izolované houby patří do rodu Aspergillus, dva izoláty do skupiny niger deset
do skupiny fumigatus (netvoří plodnice).
Porovnání vnějšků a vnitřků jsme prováděli proto, že v předpokuse vyšel vyšší počet
zachycených KTJ vláknitých hub z povrchových vrstev mletého masa oproti centru.
Porovnání klasického vytřepávání s bagmixérem bylo provedeno, protože u raných pokusů
nebyl tento přístroj k dispozici. Výsledek (rozdílný pro skupiny bakterie a kvasinky versus
vláknité houby) považujeme za zajímavý.
Naše předchozí pokusy (Šindler, Šimůnek, 2014) se týkaly nekořeněného masa.
V rámci tohoto šetření jsme nalézali po provedeném nízkoteplotním pečení mletého masa,
upraveného jako čevabčiči a po této úpravě ještě dodatečně restovaného jednak bakterie,
dávající pozitivní reakci v sadách Petrifilm pro stanovení Staphylococcus aureus
(výrobce 3M). Vedle toho masívně rostly i přežívající sporuláty.
Sbírkový kmen Staphylococcus aureus, přidaný do mletého masa ve 24 hodinové bujonové
kultuře, byl po stejné úpravě nezachytitelný.
Maso s přirozenýcm výskytem bakterií s koloniemi na krevním agaru morfologicky
neodlišitelnými od Staphylococcus aureus jsme získali z tržní sítě po čtyřech neúspěšných
pokusech. Tyto bakterie přežívaly nízkoteplotní pečení. Zde pokračujeme v pokusech
o současné ověření identity těchto bakterií plasmokoagulázovým testem nebo růstem na Baird
Parkerově agaru. Zachycené bakterie, bohužel, ztratily při pasážování na krevním agaru
vitalitu.
Ze zmíněných pokusů plyne, že se v syrovém mase občas vyskytují buď kmeny
Staphylococcus aureus, odolnější než kmeny sbírkové, případně, nebo bakterie podobných
vlastností, které nelze odlišit dle růstu na krevním agaru a použitím Petrifilmu.
31

Obecně ovšem naše předchozí pokusy ukazují, že v mletém mase nedochází
při nízkoteplotním pečení k totálnímu potlačení bakteriální flóry. Současné, zde podrobněji
referované pokusy ukazují, že přežívají i další mikroorganismy, především vláknité houby.
Ty jsme nalezli jen v kořeněných masech. Přitom téměř všechny námi izolované přežívající
houby patří mezi podmíněně patogenní druhy. Zde podrobně presentované výsledky ukazují,
že při nízkoteplotním pečení přežívají patrně i vegetativní spory (typový druh skupiny
Aspergillus fumigatus dokonce při 60 °C ještě roste). Průnik vitálních spor těchto hub
do finálního výrobku je zcela jednoznačně nežádoucí, protože oba druhy jsou považovány
za podmíněně patogenní a mykózy jimi způsobené mohou mít především imunitně
kompromitovaní jedinci. V současné době zpracováváme zeleninu a ovoce. Zatím dosažené
výsledky ukazují nižší míru přežívání vláknitých hub, což lze dát, alespoň hypoteticky,
do souvislosti s kyselejším pH tohoto materiálu. Další zajímavou komoditou by mohly být
přílohy typu těstovin, v nichž lze očekávat přežívání spór bakterií rodu Bacillus, včetně
hygienicky nežádoucího B. cereus. Podobné výsledky lze běžně nalézt v dostupné literatuře.
Bylo zaznamenáno přežívání bakterií rodu Salmonella (Bidawid et al., 2001), byl nalezen
během této úpravy pokles o šest řádů vitálních spor Clostridium botulinum (Gold, 1990), což
akcentuje požadavky na co nejnižší kontaminaci na vstupu, Clostridium perfringens v modelu
zcela nevymizelo po obvyklé době takovéto úpravy (Juneja, 2006), vymizení zrychloval laktát
sodný. Při použití této technologie došlo ke snížení titru, ale nikoli vymizení u viru
hepatitidy A (Bidawid et al., 2001). Přehled starších výsledků shrnuje Shellekens (1996).
ZÁVĚR
Je zapotřebí určité míry opatrnosti u pokrmů, zpracovávaných technologií sous-vide.
Dovolujeme si zdůraznit tři body:
1. Pro úpravu touto technologií by měly být určeny pouze suroviny nejvyšší kvality.
2. Takto určené pokrmy vyžadují daleko vyšší nároky na chladící řetězec při dopravě
a skladování a další aspekty zacházení s nimi.
3. Doporučujeme také zdrženlivost při nasazování těchto potravin v dietě pro pacienty,
a zejména pro osoby s defekty imunity.
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HODNOCENÍ KVALITY TEPELNĚ OPRACOVANÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ
QUALITY DETERMINATION OF HEAT TREATED MEAT PRODUCTS
Alena Saláková – Josef Kameník
Ústav hygieny a technologie masa
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
Food quality is generally defined as a summary of product characteristics, which are critical
to fulfilling the functions for which it was intended (for nutrition), or the level or degree
of suitability of the product for the intended use or the ratio between actual and desired
properties. The methods used in assessing and evaluating the quality of food is very wide and
can be subjective – sensory and the objective – laboratory. The quality of products is one
of the basic requirements required by the consumer. Meat products are very popular
for consumers for taste and overall sensory characteristics in both the Czech Republic and
neighbouring countries, and often, their quality were discussed. Meat product obtained
by processing meat or further processing of finished meat products. It must be evident from
the cutting area that lost the characteristics of fresh meat for meat products. The quality
of meat products was analysed by basic physico-chemical and sensory parameters. There were
evaluated differences, "permanent" product quality and regulatory compliance by Czech
Decree No. 69/2016.
Keywords: pure muscle protein, consumption of meat products, fat, sensory evaluation
ÚVOD
Kvalita výrobků je jedním ze základních požadavků vyžadovaných spotřebitelem. O kvalitu
výrobku je nutné usilovat od koncepce až po vlastní realizaci výrobku. Jakost potravin
se obecně definuje jako souhrn vlastností výrobků, které jsou rozhodující pro plnění funkce,
k níž je výrobek určen (k výživě), nebo míra či stupeň vhodnosti daného výrobku
pro stanovený účel užití nebo poměr mezi skutečnými a požadovanými vlastnostmi. Metody
používané při posuzování a hodnocení jakosti potravin jsou velmi široké a mohou být
jak subjektivní – smyslové, tak i objektivní – laboratorní. Při hodnocení se obecně používají
tři základní termíny (Brychta a kol., 2014):


Jakostní znak je konkrétní vlastnost nebo složka potravin.
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Jakostní charakteristika je soubor jednotlivých jakostních znaků, obvykle soubor
vlastností nebo složek podobného charakteru (smyslové vlastnosti, chemické složení,
mikrobiologie, fyzikální vlastnosti apod.).



Celková jakost potravin je dána souborem jakostních charakteristik. Každá jakostní
charakteristika je souborem jakostních znaků.

V srpnu 2016 vešla v platnost nová vyhláška MZe č. 69/2016 o požadavcích na maso, masné
výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, která
nahrazuje vyhlášku MZe č. 326/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav. Masné výrobky se podle
vyhlášky rozdělují na sedm skupin: 1. tepelně opracované masné výrobky, 2. tepelně
neopracované masné výrobky, 3. tepelně neopracované masné výrobky pro tepelnou úpravu,
4. trvanlivé tepelně opracované masné výrobky, 5. fermentované trvanlivé masné výrobky,
6. konzervy, 7. polokonzervy. Tepelně opracovaným masným výrobkem se rozumí
zpracovaný masný výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného
účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut. Tepelně opracované
masné výrobky jsou multikomponentním systémem, ve kterém se producent snaží
o maximalizaci organoleptických a ostatních kvalitativních vlastností produktu za dodržení
minimální ceny. Kritickou technologickou vlastností je konzistence, která je limitována
obsahem vody a tuku a cenou libového masa (Pouttu a Puolanne, 2004).
Cílem práce bylo hodnocení rozdílů v rámci výrobku, „stálá“ jakost výrobků v rámci
sledovaného období a plnění legislativních požadavků podle Vyhlášky MZe č. 326/2001
v platném znění, respektive zda by výrobky odpovídaly vyhlášce platné od srpna 2016
(č. 69/2016 Sb.).
MATERIÁL A METODIKA
U vybraných masných výrobků byl stanoven obsah tuku, čistých svalových bílkovin, soli
a bylo provedeno senzorické hodnocení. V roce 2011 a v roce 2014/2015 byly
v maloobchodní síti zakoupeny vzorky šunky výběrové, šunkového salámu, jemných párků,
gothajský salám a špekáčků. Celkem bylo v roce 2011 hodnoceno 100 výrobků a v roce
2014/2015 60 masných výrobků, vždy od 4 výrobců.
Obsah tuku byl stanoven na přístroji SOXTEC. 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 množství
4-hydroxyprolinu. Obsah hydroxyprolinu byl získán z kalibrační křivky a přepočten na obsah
kolagenu. Obsah čistých svalových bílkovin byl spočten jako rozdíl v obsahu čistých bílkovin
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a kolagenu. Čisté bílkoviny byly stanoveny po vysrážení nebílkovinných N-látek horkým
taninem a následném převodu organického dusíku na anorganický dusík na přístroji
KJELTEC metodou podle Kjeldahla. Pro přepočet obsahu dusíku na obsah bílkovin byl použit
faktor 6,25.
Pro stanovení obsahu soli byla použita argentometrická titrace podle Mohra.
Senzorického hodnocení se účastnili proškolení zaměstnanci a studenti Ústavu hygieny
a technologie masa a Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu, VFU Brno.
Hodnocení probíhala v senzorické laboratoři na Ústavu hygieny a technologie masa.
Pro hodnocení masných výrobků byly využity nestrukturované grafické stupnice o délce
100 mm se slovním popisem na obou koncích. Levý okraj stupnice označoval plně vyhovující
stav parametru (100), pravý okraj stupnice zcela nevyhovující stav parametru (0).
Hodnocenými parametry byly: vzhled v nákroji, barva, vypracování, vůně, konzistence,
textura, slanost, chuť a celkový dojem.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Nejvíce oblíbenými masnými výrobky v České republice u mužů a žen v rozmezí věku
18 – 59 let jsou drobné masné výrobky (ženy 29 %, muži 33 %), měkké salámy (ženy 20 %,
muži 17 %), vařené masné výroby (ženy 15 %, muži 17 %), uzená masa (ženy 16 %, muži
9 %), trvanlivé masné výrobky (ženy 9 %, muži 15 %). Muži zkonzumují v průměru o 100 g
masných výrobků za den více, v porovnání s ženami (Ruprich a kol., 2015).
Tabulka 1. Výsledky stanovení obsahu tuku, soli a čistých svalových bílkovin (ČSB) v roce
2011 a 2014/2015 (průměrná hodnota a směrodatná odchylka s.d.).
VÝROBEK
ŠPEKÁČKY
s.d.
GOTHAJSKÝ
SALÁM
s.d.
ŠUNKOVÝ SALÁM
s.d.
ŠUNKA
VÝBĚROVÁ
s.d.
JEMNÉ PÁRKY
s.d.

tuk [%]
2011
30,60
2,06

tuk [%]
2014/2015
34,69
2,75

sůl [%]
2011
2,37
0,34

sůl [%]
2014/2015
2,05
0,33

ČSB [%]
2011
7,15
0,67

ČSB [%]
2014/2015
7,80
1,01

24,54

25,99

2,16

2,28

7,13

6,18

4,49
7,01
1,59

4,58
6,59
1,82

0,15
2,27
0,15

0,21
2,35
0,21

0,86
10,05
1,46

0,68
8,90
0,91

2,80

3,07

2,40

2,49

13,23

14,10

0,85
18,28
3,06

0,86
19,59
5,46

0,12
2,49
0,12

0,17
2,42
0,21

0,74
9,04
0,36

1,55
8,17
1,02
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V Tabulce 1. jsou uvedeny výsledky chemických analýz jakostních parametrů jednotlivých
masných výrobků. Obsah tuku je u masných výrobků nižší než připouští platná legislativa
(špekáčky 40 %, gothajský salám 40 %, šunkový salám 20 % a jemné párky 50 %). Obsah
čistých svalových bílkovin je v legislativě upraven pouze pro šunku výběrovou a to nejméně
13 %. Obsah soli v masném výrobku je důležitým parametrem pro konzumenta. Dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 musí být na masném výrobku uvedeny
výživové údaje, včetně soli. Na Obrázku 1. jsou vidět rozdíly v senzorickém hodnocení v roce
2011 a 2014/2015 u jemných párků. Senzorické parametry vybraných masných výrobků jsou
uvedeny v platné legislativě. Konzistence jemných párků musí být pevná, pružná, po ohřátí
křehká; barva na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic a jemná
pórovitost je přípustná. Vůně a chuť musí být jemná po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná,
po ohřátí výrobek na skusu křehký a šťavnatý. Zastoupení výrobců v roce 2011 a 2014/2015
bylo u tohoto výrobku totožné a jak je vidět z Obrázku 1., tak v roce 2011 byly jemné párky
hodnoceny lépe téměř ve všech parametrech.
JEMNÉ PÁRKY 2011

JEMNÉ PÁRKY 2014/2015

VZHLED V NÁKROJI
100
CELKOVÝ DOJEM

BARVA

80
60
40
20

CHUŤ

VYPRACOVÁNÍ

0

SLANOST

VŮNĚ

TEXTURA

KONZISTENCE

Obrázek 1. Výsledky senzorického hodnocení jemných párků
ZÁVĚR
Kvalita masných výrobků je pravidelně kontrolována kontrolními úřady. Od srpna 2016 platí
nová vyhláška MZe č. 69/2016 Sb. Celková kvalita masného výrobku závisí na mnoha
faktorech a zákazník je ochoten si za kvalitu připlatit.
PODĚKOVÁNÍ
Práce vznikla za podpory institucionálního výzkumu FVHE VFU Brno.
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ABSTRACT
Meat and meat products are inseparable part of human diet, mainly in western and developed
countries, where is its intake excessive, in comparsion with the rest of the world. Meat and
meat products contain high quality compounds such as proteins, minerals and some vitamins.
In spite of all nutritional benefits which meat and meat products has, they bring a risk
to human health. There is much evidence that excessive intake of meat has a negative impact
on human healh. It is mainly associated with development of lifestyle diseases. This paper
discusses risks of excessive meat intake to human health, toxic compounds which
are produced during meat processing and natural antioxidants added to meat products
to enhance their propperties.
Key words: meat, meat products, natural antioxidants, lifestyle diseases
ÚVOD
Maso je nutričně velmi bohatá potravina, která obsahuje vysoce kvalitní proteiny, minerály,
vitaminy a mnoho dalších mikronutrientů (JING a XIONG, 2016). Neodmyslitelnou složkou
masa je i tuk, jehož obsah se velmi různí v závislosti na živočišném druhu, věku, části jatečně
opracovaného těla, výživě a dalších faktorech. Navzdory všem zmíněným nutričním
benefitům je konzumace masa, hlavně červeného, často spojována například se zvýšeným
výskytem kardiovaskulárních nemocí a rakoviny v lidské populaci (PAN et al., 2012).
Tyto nemoci spadají do skupiny tzv. civilizačních chorob (VALLGÅRDA, 2011), v jejichž
incidenci zaujímá Česká republika jedno z předních míst (ALLENDER et al., 2008). V roce
2015 klasifikovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové
zdravotnické organizaci (WHO) masné výrobky jako karcinogenní a červené maso jako
pravděpodobně karcinogenní (IARC, 2015).
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NEGATIVNÍ VLIV MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
Zpracování masa, jako je solení či uzení může mít za následek vytváření karcinogenních
látek, které zahrnují N-nitroso-sloučeniny a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU).
MCAFEE et al. (2010) uvádí, že další postup zpracování masa, který vede k formaci
karcinogenních látek je tepelné opracování, jež má za následek vznik heterocyklických aminů
(HCA). Nejvíce těchto látek vzniká při smažení, grilování a opékání na rožni, tedy
za vysokých teplot (BOUVARD, 2015). Tepelné opracování má dopad i na lipidy obsažené
v mase, které podléhají oxidaci, vznikají reaktivní formy kyslíku a dusíku (ROS, RNS) a také
sekundární produkty oxidace lipidů jako je například toxický malondialdehyd – MDA nebo
4-hydroxynonenal – 4-HNE (MCAFEE et al., 2010; NEGRE-SALVAYRE et al., 2008).
Některé sekundární produkty oxidace lipidů mohou také podpořit oxidaci proteinů
(SOLADOYE et al., 2015). Reaktivní formy kyslíku a dusíku (často označované jako volné
radikály) způsobují v lidském organismu tzv. oxidativní stres, tedy významný faktor
při vzniku výše zmíněných chorob (FIEDOR a BURDA, 2014). Neopomenutelný je i fakt,
že zvýšený příjem tučného masa, respektive nasycených mastných kyselin, zvyšuje
koncentraci LDL cholesterolu v krvi (SIRI-TARINO et al., 2015), Vysoký příjem tuků
je spojen se zvýšenou tělesnou hmotností, která dle některých autorů (PAN et al., 2013;
FESKENS et al., 2013) zvyšuje riziko na vznik diabetes 2. typu. Masné výrobky často
obsahují velké množství soli, a jak uvádí MOHAN a CAMPBELL (2009) a MICHA et al.
(2010), její vysoký příjem zvyšuje krevní tlak, což podle VASAN et al. (2001) zvyšuje riziko
pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Všechna tato rizika jsou umocněna tím,
že konzumace masa je příliš velká, to platí hlavně v zemích, pro které je typická tzv. západní
strava (Western diet), která se vyznačuje vysokým příjmem tuků, jednoduchých cukrů,
červeného a zpracovaného masa, smažených hranolků, bílého pečiva a nízkým příjmem
vlákniny, ovoce a zeleniny (KORAT et al., 2014; THORBURN et al., 2014; YU et al., 2016).
Nedostatek ovoce a zeleniny je často spojován s rozvojem těchto civilizačních chorob.
Protektivní účinek ovoce a zeleniny před rakovinou spočívá v jejich chemickém složení, jsou
totiž bohatým zdrojem vlákniny, mikronutrientů a antioxidantů (LA VECCHIA et al., 2001).
ANTIOXIDANTY V MASE A MASNÝCH VÝROBCÍCH
Antioxidant je jakákoliv látka, která oddaluje nebo inhibuje oxidační poškození cílové
molekuly (např. nukleové kyseliny, lipidy, proteiny), protože dokáže reagovat s volnými
radikály (SEN et al., 2010), a to má za následek ochranu tkání před škodlivými účinky tím,
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(YOUNG a WOODSIDE, 2001).
Antioxidanty mají také pozitivní vliv nejen na zdraví lidí ale i na vlastnosti samotného
masného výrobku. Oxidace lipidů v masných produktech je klíčový problém, který redukuje
skladovatelnost zmrazeného masa a fermentovaných masných výrobků jako suchých klobás
či sušených šunek (WEISS et al., 2010). Dále je zodpovědná za nepříjemné aroma vařeného
masa, které je krátce skladované v chladničce a poté znovu ohřáté (CHENG a OCKERMAN,
2013). SHAH et al. (2014) ještě uvádí, že oxidace lipidů má za následek vytváření sloučenin,
které mají negativní vliv na kvalitu masných výrobků tím, že způsobují změny v senzorických
vlastnostech (barvě, textuře a chuti) a nutriční hodnotě. Svalová tkáň obsahuje širokou škálu
nativních antioxidantů, která zahrnuje v tucích rozpustné látky (např. α-tokoferol, ubiquinon),
ve vodě rozpustné látky (např. askorbát, histidinové dipeptidy – anserin, karnosin) a enzymy,
například superoxid dismutasa, kataláza a glutathion peroxidasa (FRANKEL, 2014;
WEISS et al., 2010). Jejich množství v mase je však zanedbatelné. Mezi další antioxidanty
patří například vitamin C, vitamin E, karotenoidy a některé fenolické látky (PODSEDEK,
2007). Existují potraviny, převážně rostlinného původu, jež jsou na tyto biologicky aktivní
látky bohaté. Hlavními zdroji jsou cereálie, ovoce, zelenina a nápoje (POKORNÝ, 2007).
Někteří autoři uvádí jako zdroj antioxidantů také koření a bylinky (EMBUSCADO, 2015).
Také je větší zájem v prozkoumávání polyfenolů z méně známých druhů ovoce, díky jejich
potenciálně dobrému vlivu na lidské zdraví a prevenci před chronickými nemocemi
(JURIKOVA et al., 2012). Podle SHAHIDI a AMBIGAIPALAN (2015) jsou prospěšné
účinky polyfenolických látek na lidské zdraví dány jejich vysokou antioxidační kapacitou.
Právě koření, bylinky či ovoce mohou být přirozeným zdrojem antioxidantů v lidské stravě.
Jednou z možných cest, jak jejich příjem zvýšit, je výroba potravin obohacených
o antioxidanty ze surovin rostlinného původu, neboť u některých syntetických antioxidantů
(butylovaný hydroxyanisol –BHA, butylovaný hydroxytoluen – BHT a propyl galát – PG)
bylo dokázáno, že vykazují toxické a/nebo mutagenní vlastnosti (SEN et al., 2010;
BERA et al., 2006). Dalším faktorem hovořícím pro využití přírodních antioxidantů je ten,
že existuje světový trend ve využívání přírodních aditiv v potravinářském a kosmetickém
průmyslu (YANISHLIEVA et al., 2006). Efektivita přírodních antioxidantů (buď ve formě
čistého extraktu, směsi aktivních látek nebo prášku ze semínek či listů), ve schopnosti
zabránit oxidaci lipidů a zhoršení chuti, měla za následek, že masný průmysl začal mít velký
zájem o prozkoumávání netradičních potravinových surovin (JIANG a XIONG, 2016).
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Příklady aplikace rostlinných surovin bohatých na antioxidanty do masných výrobků shrnuje
Tabulka 1.
Tabulka 1. Příklady aplikace rostlin bohatých na antioxidanty do masných výrobků
Rostlinný materiál

Masný produkt
( + dávka rostliné
suroviny)
Suchá fermentovaná
turecká klobása
Syrové a pečené vepřové

Doba skladování a
vědecké výsledky

Zdroj

Snížené hodnoty
BOZKURT, 2006
TBARS
Snížené hodnoty
FASSEAS et al., 2007
Šalvějový esenciální olej
TBARS o 75 %
(syrové maso) a 86
(pečené maso)
Mletá
kuřecí
prsa
Snížená
oxidace
MAURIUTTI et al., 2008
Šalvěj
lipidů
Kozí karbanátky
Snížené hodnoty
DEVATKAL et al., 2010
Prášek z kůry
TBARS o 67 %,
mandarinky, granát.
skladováno 12 dnů
jablka a semínek
při 4 °C
granát. jablka
Kuřecí maso
Snížené hodnoty
VAITHIYANATHAN et
Fenolické látky z džusu
TBARS, skladováno
al., 2011
granátového jablka
28 dnů při 4 °C
Vepřové karbanátky
Snížené hodnoty
NISSEN et al., 2004
Extrakt rozmarýny
(200 ppm)
TBARS v porovnání
s kontrolou
Mleté
vepřové
maso
Snížené
hodnoty
AHN et al., 2007
Extrakt ze semínek
(1%)
TBARS o 92 %,
hroznů
skladováno 9 dnů při
4 °C
Mleté hovězí, vepřové a
Snížená hodnota
JAYATHILAKAN et al.,
Mletá skořice a
skopové maso
TBARS, skladováno
2007
hřebíček
(250 mg/100 g)
6 dní při 5 °C
Vepřový bůček a
Snížená hodnota
PARK et al., 2008
Česnekový a cibulový
vepřová panenka
TBARS, skladováno
prášek
(5 % cibule/česneku)
28 dní při 8 °C
Syrové mleté hovězí
Významně snížená
AHN et al., 2007
Oleoresin z rozmarýny
maso a pečené
hodnota TBARS v
karbanátky (1%)
porovnání s
kontrolou,
skladováno 9 dní při
4 °C
Pečené vepřové
Snížená hodnota
CARPENTER et al., 2007
Extrakt z medvědice
karbanátky
TBARS a 9x snížená
(80 μg/g a
oxidace lipidů v
1000 μg/g)
porovnání s
kontrolou,
skladováno 4 dny při
4 °C
Pečené vepřové maso
TBARS snížené o
LEE et al., 2006
Extrakt z brusinek
51 %, skladováno 9
dní při 2 °C
TBARS = Thiobarbituric acid reactive substances (Tabulka upravena a převzata z HYGREEVA et al., 2014)
Extrakt zeleného čaje

Z Tabulky 1. vyplývá, že významným pozitivem aplikace surovin rostlinného původu
bohatých na antioxidanty do masných výrobků je omezení oxidace lipidů, což dokládají
snížené hodnoty TBARS. TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances), tedy
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sloučeniny reagující s kyselinou thiobarbiturovou, jako například malondialdehyd (MDA),
jsou měřeny a využívány jako indikátory peroxidace lipidů (DASGUPTA a KLEIN, 2014).
HODGES et al. (1999) uvádí, že dokazování MDA, jakožto konečného sekundárního
produktu peroxidace lipidů, je použitelný způsob pro posuzování oxidace lipidů. Snížení
tvorby sekundárních konečných produktů peroxidace lipidů v masných výrobcích znamená
menší obsah toxických látek ohrožující zdraví lidí.
ZÁVĚR
Fortifikace masných výrobků surovinami rostlinného původu bohatého na antioxidanty
je v současné době předmětem rozsáhlých výzkumů. Obliba při využívání přírodních
antioxidantů tkví především v jejich zdravotní nezávadnosti a pozitivnímu vlivu na lidské
zdraví, hlavně v prevenci před mnoha chronickými nemocemi. Zvýšený obsah antioxidantů
v masných výrobcích současně zvyšuje i kvalitu masných výrobků tím, že prodlužuje jejich
trvanlivost i skladovatelnost a také zlepšuje senzorické vlastnosti (barvu, texturu, chuť), což
je hlavně dáno sníženou oxidací tuků a bílkovin. Pro využívání rostlinných antioxidantů
hovoří i současný trend v preferování potravinářských výrobků s přírodními složkami
s minimem aditivních látek.
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METROLOGIE V OBLASTI POTRAVIN A VÝŽIVY
METROLOGY IN THE FIELD OF FOOD AND NUTRITION
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ABSTRACT
Metrology is the science of measurement and includes all theoretical and practical aspects
of measurement. Measurement related to food quality, safety, traceability and authenticity
are necessary for many purposes: for official control, quality control, research activities
and for evaluating exposure through diet or to prevent food contamination. Metrology is the
foundation of any measurement system and provides the tools to make the measurement
results reliable and comparable. The measurable parameters should cover all the aspects
related to quality: size, appearance, physical and microbiological properties, absence
of hazards, lower content of harmful or undesirable substances, composition, presence
of nutrients and nutraceutical, organoleptic properties, origin of raw materials, aspects related
to packaging, shelf life and ease of use, issues related to environmental sustainability and
ethic of productions. METROFOOD-RI is a new, distributed Research Infrastructure of global
interest, by means of which it will be possible to carry out different activities supporting data
collection and measurement reliability, as well as basic and frontier research in food and
nutrition.
Keywords: metrology, food, nutrition, research infrastructure, METROFOOD-RI.
ÚVOD
Metrologie je věda o měření a zahrnuje všechny teoretické a praktické aspekty měření.
Metrologie je definována Mezinárodním úřadem pro míry a váhy (International Bureau
of Weights and Measures) jako „věda o měření, která zahrnuje jak experimentální,
tak teoretické stanovení na jakékoliv úrovni nejistoty ve všech oblastech poli vědy a techniky“
(BIPM, 2004).
Měření související s kvalitou potravin, bezpečností, sledovatelností a autenticitou mají
nezastupitelné místo v úřední kontrole, kontrole kvality, výzkumných aktivitách,
při hodnocení expozice stravou nebo při prevenci kontaminace potravin. Metrologie
je základem každého měřicího systému a poskytuje takové nástroje, aby výsledky měření byly
spolehlivé a porovnatelné. Spolehlivost měření je dosažena prostřednictvím referenčních
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materiálů, referenčních metod a referenčních laboratoří. Problematikou metrologie se zabývá
řada normalizačních institucí na národní i evropské úrovni. I když bylo v posledních letech
vynaloženo nemalé úsilí na harmonizaci a sdílení norem a postupů, je ještě stále co řešit.
VÝVOJ METROLOGIE
Rozvoj globální metrologické infrastruktury umožní harmonizaci jednotlivých aspektů měření
(jednotek, referenčních materiálů a referenčních metod, postupů pro kvantifikaci nejistoty
měření apod.) a stálé zlepšování kvality měření, zejména pokud jde o spolehlivost
a srovnatelnost výsledků. Odhaduje se, že výdaje na měření a testování činí 3 až 5 % HDP
a velmi často se rozhodovací procesy spoléhají na výsledky měření. Tradiční role metrologie,
jejímž cílem je zajistit kvalitu a důvěryhodnost měření, se rozšiřuje i do oblastí vztahujících
se k obchodu a vymáhání práva (např. zdraví, bezpečnost a životní prostředí), které podléhají
nejrůznějším úředním kontrolám.
Zatímco v minulosti se metrologie související s obchodem zaměřovala v podstatě na správné
stanovení „množství“ produktů (co se týče hmotnosti, délky apod.), zaměřuje se dnes
v souladu s uplatňováním legislativy EU o pohybu zboží (Články 26 a 28 až 37 Smlouvy
o fungování Evropské unie) také na provádění objektivního a srovnatelného (měřitelného)
stanovení „kvality“ produktů, které stále více zasahuje do oblastí chemie a biologie.
Ve skutečnosti by měřitelné parametry měly pokrývat všechny aspekty týkající se kvality,
jako jsou velikost, vzhled, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti, absence nebezpečí, nižší
obsah škodlivých nebo nežádoucích látek, složení, přítomnost živin a nutraceutik, senzorické
vlastnosti, původ surovin, aspekty týkající se balení, trvanlivosti a snadnosti použití, otázky
týkající se udržitelnosti životního prostředí a etiky produkce.
METROLOGIE V CHEMICKÉ ANALÝZE
Ve fyzikálních měřeních je metrologické návaznosti dosaženo posuzováním všech nejistot
ve vztahu k národním a mezinárodním referenčním etalonům či standardům. Pro chemická
měření je situace ne vždy snadná. Při měření přírodních vzorků požíváme většinou analytické
„destruktivní“ techniky a vzorky mají „jedinečné“ chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti.
Často jde o složité matrice variabilního a nepředvídatelného složení, které závisí na mnoha
faktorech. Uplatňování metrologických zásad při chemických a biologických měřeních
vyžaduje širokou dostupnost nejrůznějších referenčních materiálů, které velmi často
představují jediný způsob zjištění nejistoty měření. Zdroje referenčních analytických metod
analýzy potravin jsou rozmanité a ne vždy snadno přístupné. Vedle normalizačních institucí
(ISO, UNI, CEN) existují instituce, které jsou například ve vztahu k národním ministerstvům
47

nebo Evropské komisi. Mezinárodně uznávanými institucemi jsou Codex Alimentarius,
AOAC a také mezinárodní asociace dodavatelských řetězců (např.: IDF, ICC, FOSFA, MOV,
OIV, IFU).
Mezinárodní postup pro vyhodnocení nejistoty měření vychází z ISO/IEC Guide (ISO/IEC
Guide 98-3:2008). Aby bylo možné aplikovat postup, který byl původně vytvořen
pro fyzikální měření veličin, na měření chemických a biologických vzorků, byl vypracován
QUAM-EURACHEM/CITAC Guide (Ellison and Williams, 2012), který bere v úvahu také
aspekty přirozené nestability a variability vzorků, typ proměnných (spojitých nebo
diskrétních) a modely jejich rozdělení pravděpodobnosti (normální, Poissonovo, binomické).
APLIKACE METROLOGIE V ANALÝZE POTRAVIN
Měření hrají klíčovou roli v každém aspektu řízení a vyhodnocování kvality a bezpečnosti
potravin: od stanovení nutriční hodnoty, vstřebatelnosti a biologické hodnoty živin,
vyhodnocení

čerstvosti,

a mikrobiologické

nutričních

nezávadnosti,

a

senzorických

detekci

falšování

vlastností,

až

k

potravin,

kontrole

chemické
surovin

a vysledovatelnosti výrobků. I když v posledních letech došlo k velkému rozvoji
diagnostických technologií a měřicí přístroje jsou citlivější a selektivnější, dostupnost
spolehlivých analytických metod pro měření chemických a biologických parametrů je stále
nedostatečná v důsledku pomalého vývoje metrologie v této oblasti a nedostatku spolupráce
různých oblastí výzkumu. Přístup k standardizovaným postupům v mnoha případech není
zadarmo (metody CEN, ISO, AOAC a ASTM). Pro řadu chemických a biologických měření
nejsou zatím referenční metody a vhodné referenční materiály vůbec k dispozici.
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA METROFOOD-RI
METROFOOD-RI je nová výzkumná infrastruktura s globálními cíli, jejímž prostřednictvím
bude možné provádět různé činnosti podporující shromažďování dat a spolehlivost měření,
jakož i základní a mezinárodní výzkum v potravinách a výživě. METROFOOD-RI
se vyznačuje širokým multidisciplinárním přístupem, sdružuje metrologii, chemii a biologii
v různých aplikačních oblastech, jako jsou: zemědělsko-potravinářský sektor, udržitelný
rozvoj, kvalita a bezpečnost potravin, vysledovatelnost potravin a autenticita, ochrana
životního prostředí a lidské zdraví. Obecným cílem infrastruktury je zlepšení vědecké
excelence v oblasti kvality a bezpečnosti potravin tím, že podporuje metrologii
v potravinářství a výživě a umožňuje koordinaci v evropském a následně celosvětovém
měřítku.
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METROFOOD-RI je charakterizován řadou aktivit, jako jsou shromažďování, šíření a sdílení
informací o principech, terminologii, nástrojích a metrologických požadavcích v oblasti
potravin a výživy; harmonizace a integrace databází složení potravin; vývoj nových
standardizovaných postupů pro zlepšení jakosti, bezpečnosti a autenticity potravin. Součástí
projektu je vytvoření a rozšíření sítě laboratoří, experimentálních políček a farem
(Physical-RI),

jakož

i

elektronická

infrastruktura.

Do

výzkumné

infrastruktury

METROFOOD-RI je aktuálně zapojeno 35 partnerů ze 17 zemí. Koordinátorem infrastruktury
je ENEA, Itálie. Česká zemědělská univerzita v Praze je zástupcem za Českou republiku.
METROFOOD-RI dosáhl již úrovně „emerging“ projektu při žádosti o zařazení mezi
evropské strategické fórum výzkumných infrastruktur (ESFRI Roadmap) v březnu 2016
(http://www.esfri.eu/roadmap-2016).

Podrobnější

informace

o METROFOOD-RI

jsou k dispozici na www.metrofood.eu.
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SELECTED PROPERTIES OF FAMILY (VILLAGE) CHICKENS
Fouad Ali Abdullah Abdullah – Hana Buchtová – Đani Đorđević – Ladislav Kašpar
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ABSTRACT
The aim of study was to investigate qualitative and quantitative properties of family chickens
meat from one of household in rural of Czech Republic. Production properties (yield and
weight), sensorial attributes, colour indicators, texture of muscle (raw and baked)
and chemical indicators (dry matter, total protein, net protein, collagen, fat and ash) in fresh
chicken meat were evaluated. Low quantity properties (yield of eviscerated carcass and
muscle mass) and quantity properties (protein and fat content) could be due to use of diet
without anticoccidial drug. More yellow (b*) colour of skin may be resulted from feeding
of chickens with ground corn. Evaluation of sensorial attributes for meat of family chicken
was high, reflecting the consumer trend to more “natural” chicken.
Keywords: poultry, meat quality, color, sensorial properties, chemical composition
INTRODUCTION
Family poultry is characterized by small flocks (less than 100 birds) raised in the backyard
under traditional production methods by households to provide the family with eggs and meat
(Kasapidou et. al 2015). Although the commercial poultry production systems
are development rapidly worldwide, traditional family-based production systems share more
than 80% of the global poultry population and contribute up to 90% of the total poultry
products in many countries. (Sonaiya and Swan 2005). Backyard poultry is mostly consisting
of free indigenous unselected breeds, various ages, with different species mixed in the same
flock (Gueye 2005). International Network for Family Poultry Development (INFPD)
classified the managing of family poultry to three distinguishable systems including:
extensive

free-range,

extensive

backyard

and

the

small-scale

intensive

system

(Sonaiya et al. 1999). Feeding of birds is depending on access to scavenge outdoors with feed
supplementation provided by the farmer on a daily basis (Kasapidou et. al 2015). Farming
of family poultry in backyard is one of the main animal protein sources for household’s
families (Dolberg 2008). In comparison to commercially available products, family produced
meat is presumed as more wholesome and healthier, thus consumers prefer more “natural”
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and tasty products and willing to pay premium prices. The objective of this study was
to evaluate the qualitative and quantitative characteristics of family chicken farming
household in rural of Czech Republic.
MATERIAL AND METHODS
Production properties. Family chickens were obtained from household of Mr. Kašpar
(Zděchov, Czech Republic), age at slaughter 75 days (Ross 308 hybrid). The conditions
for breeding were as follows: small-scale intensive system with stocking density 13 birds/m2,
diet of birds was without anticoccidial drug and composed of: ground corn 50%, cooked
potatoes 30%, ground barley 10%, and nettle leaves 10%. The eviscerated carcass (without
neck, feet and guts), breasts (with and without skin), thighs with bone (with and without skin),
wings, neck and giblets (liver, heart and gizzard) were weighed and yields were calculated.
Yield measurement: 1) yield of whole eviscerated carcass, breast (with and without skin),
thigh (with and without skin), pair wings, neck and giblets were measured mathematically
by the formula: yield = (weight of the aforementioned carcass cuts / live weight) × 100; 2)
the yield of wing components [muscle, skin, (muscle with skin), bones and tip]:
yield = (weight of the aforementioned wing components / wing weight) × 100.
Colour indicators. The colour indicators (lightness /L*/; redness /a*/; yellowness /b*/) of raw
surface (skin and muscle) of breasts and thighs as well as liver, heart, gizzard (muscle and
mucosa) and neck were measured according to the CIE L*a*b* system by using Minolta
CM 2600d (Konica Minolta, Japan). Software (Spectra Magic 3.61) was used for calculation
the variables.
Sensorial attributes. Samples of breasts and thighs were evaluated raw and after heat
treatment (baked in aluminium foil at 220 ºC/40 min). The panellists were asked to evaluate
the sensorial attributes of the raw meat including their overall acceptability; colour; odour;
consistency and juiciness after a slight compression, whereas in case of baked samples,
the following sensorial attributes were evaluated: overall acceptability; odour; consistency;
juiciness and flavour. The test was carried out using non-structured 100-mm hedonic scales.
Texture indicators. Instron Universal Testing Machine (model 5544) (Instron Corporation,
United Kingdom) was used in order to test breasts and thighs of chicken by Warner-Bratzler
test. Computer software (Merlin, Series ΙΧ) was used to obtain the indicators. WarnerBratzler test was used to measure the shear force and toughness of baked and raw samples
of breasts and thighs (1.0 cm wide, 1.0 cm high and 2.0 cm long), with crosshead speed
80 mm/min.
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Chemical analysis. The chemical composition of breast (muscle/skin), deboned thigh
(muscle/skin), wing (muscle+skin/muscle/skin), heart, liver, gizzard and neck were evaluated.
The amount of dry matter was determined gravimetrically by drying of samples for 24 h
at +103 ± 2 °C (CSN ISO 1442:1997). The content of total protein was determined by using
Kjeltec 2300 analyser (FOSS Analytical AB, Högänas, Sweden) based on the amount
of organically bound nitrogen (recalculating coefficient f = 6.25) according to CSN ISO
937:1978, net protein content was indicated as the amount of nitrogen that organically bound
using Kjeltec 2300 (FOSS Analytical AB, Högänas, Sweden) after precipitation with hot
tannin solution. The collagen content was computed (coefficient factor f = 8) from the content
of the hydroxyproline. The quantity of hydroxyproline was indicated by photometric
measurement of absorbance at 550 nm on a GENESYSTM6 (Thermo Electron Corporation,
USA) spectrophotometer. The fat content was analysed on the SOXTEC 2055
(FOSS Analytical AB, Högänas, Sweden) with petrol ether as extraction agent (CSN ISO
1443: 1973). Ash was detected gravimetrically by burning the sample at 550 °C until black
carbon particles disappeared in muffle oven (Elektro LM 212.11, Germany) according to CSN
ISO 936: 1978.
RESULTS AND DISCUSSION
The results of study are shown in Tables 1-5. In Table 1, low yield for eviscerated carcasses
and its parts were observed which could be due to intensified physical activity and larger
energy expenditures related to thermoregulation (Ricke et al. 2012).
The more yellow colour of family chicken was clearly visible to the naked eye (especially
skin) in additional by instrumental means (Table 2). This more yellow (high b*) is due
to percentage of ground corn in their nutrition (Grashorn and Serini 2006). The panellists gave
high values for sensorial attributes of family chicken meat (breast and thigh) in raw status and
after heat treatment (baked) (Table 3) due to pleasant flavour and preferred taste
by the society (Amin at al. 1999). The flavour of meat improves with age due to increasing
concentration of nucleotides in musculature (Aberle et al. 2001).
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Table 1. Production properties of family chickens (mean ± SD).
Carcass parts
Weight in g

1

Yield in %

Whole alive chicken

2520±315.52

-

Eviscerated carcass1

1665.75±266.07

65.88±2.42

Thigh with skin1

594.50±83.79

23.56±0.42

Thigh without skin1

549.63±77.38

21.71±0.42

Breast with skin1

331.82±65.78

13.06±1.23

Breast without skin1

291.76±61.44

11.51±1.38

Pair wings1

206.56±26.31

8.20±0.30

Single wing1

103.47±13.42

4.11±0.16

Single wing (muscle + skin)2

46.49±7.64

45.22±2.10

Single wing (muscle)2

28.15±4.65

28.83±4.46

Single wing (skin)2

15.14±3.46

15.35±1.98

Single wing (bones)2

35.90±4.18

35.14±2.05

Single wing (tip)2

15.54±1.76

15.21±0.86

Neck1

60.81±9.34

2.41±0.17

Liver1

48.17±5.34

1.91±0.06

Heart1

11.68±1.68

0.47±0.07

Gizzard1

49.86±4.40

1.99±0.23

yield from whole alive chicken, 2yield from single wing

Table 2. Colour indicators of family chicken (mean ± SD).
Carcass parts
Lightness L*
Redness a*

Yellowness b*

skin

72.72±1.28

1.06±1.39

35.86±3.99

muscle

66.11±2.91

-0.21±0.57

10.16±0.86

skin

73.16±0.91

1.30±0.40

33.20±3.34

muscle

61.93±2.51

3.41±0.60

12.37±1.72

mucosa

56.94±1.95

3.51±0.89

15.12±1.68

muscle

65.19±6.63

2.42±3.41

18.32±7.69

Breast

Thigh

Gizzard
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Table 2. Colour indicators of family chicken (mean ± SD) – continue
Carcass parts
Lightness L*
Redness a*
Heart

43.05±1.06

14.45±1.03

13.35±0.47

Liver

40.63±3.93

17.46±0.91

21.28±3.85

Neck

62.87±1.90

5.51±1.45

16.20±2.13

Table 3. Sensorial properties of family chickens (mean ± SD).
Evaluated Item
Breast in raw status

Thigh in raw status

Overall accep.1

98.42±1.50

97.80±3.03

Colour

98.50±1.38

98.60±1.92

Odour

99.17±0.98

98.40±2.51

Consistency

98.92±1.36

98.60±3.13

Juices2

96.92±3.72

98.80±2.68

Breast after heat treatment

1

Yellowness b*

Thigh after heat treatment

Overall accep.1

98.00±4.69

97.45±2.31

Odour

96.50±8.73

96.50±6.72

Consistency

94.40±10.3

94.55±6.98

Juiciness

73.2±12.77

89.35±8.95

Flavor

95.15±10.49

97.60±2.17

overall acceptability, 2juices release after a slight compression

High shear force value of meat was observed (Table 4), which could be due to older birds
(slow-growing) are more mature and have more cross-linking of collagen and so that have
lesser tender meat (Fletcher 2002). Alders and Spradbrow (2001) reported that village chicken
characterized by preferred texture. Available information for family chicken meat chemical
composition is very limited (Kasapidou et. al 2015). Fat content in breast and thigh muscle
was low in comparisonto data for broiler meat from food composition tables
(2.62 and 4.12 g/100 muscle for breast and thigh muscle respectively; U.S. department
of agriculture, agricultural research service, 2014). However, low fat content in muscle
is from characteristic properties of village chickens (Alders and Spradbrow 2001). Low
protein and fat content in meat of family chicken in present study (Table 5) attributed to diet
without anticoccidial drug.
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Table 4. Texture analysis of family chickens in Newton (mean ± SD).
Evaluated Item
Shear force
Toughness
Raw

Baked

breast

50.48 ± 19.64

1293.14 ± 213.90

thigh

112.65 ± 34.13

1812.69 ± 458.56

breast

35.48± 11.35

906.73 ±224.94

thigh

32.27± 5.96

799.40 ± 59.73

Table 5. Chemical composition in percentage (%) of family chickens (mean ± SD).
Carcass Parts

Breast

Thigh

Wing

Dry Matter

Total

Net

Protein

Protein

Collagen

Fat

Ash
1.11±0.11

m

26.13±0.30 21.22±0.07 18.54±0.11

0.47±0.05

0.21±0.20

s

46.97±6.14 14.32±0.19 13.30±0.21

3.99±0.04

12.54±1.77 0.63±0.01

m

27.49±0.67 17.88±0.14 16.35±0.02

1.31±0.27

1.72±0.04

s

45.02±1.67 15.79±0.24 15.74±0.13

4.78±0.16

13.95±1.53 0.58±0.12

m,s 29.77±0.20 18.63±0.07 17.07±0.13

1.84±0.76

6.02±1.57

0.90±0.03

m

25.32±0.35 19.43±0.07 17.47±0.34

1.11±0.02

0.03±0.01

0.99±0.05

s

21.85±0.21 12.78±0.55 15.29±0.71

4.24±0.05

7.38±1.48

0.74±0.00

1.08±0.09

Heart

25.30±0.47 15.53±0.90

-

-

5.54±0.61

1.01±0.02

Liver

27.48±0.06 15.33±0.18

-

-

1.86±0.32

1.22±0.01

Gizzard

27.32±0.46 17.39±0.16

-

-

5.80±0.08

0.93±0.01

Neck

30.22±0.22 17.09±0.03

-

-

5.87±4.51

5.48±0.52

m. muscle, s. skin

CONCLUSION
Meat of family (traditional) chicken rearing by household in rural area is preferable
by consumer due to its pleasant flavour, preferred texture and presumed as more “natural”.
In line with this view, panellists gave high values for sensorial attributes of family chicken
meat. Low fat content in meat of family chicken is another important factor for health
of consumers. Number of the samples that used in this study is insufficient to reach firm
conclusions on the quality and quantity of chicken meat from traditional farming system.
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VLIV NÁHRAD CHLORIDU SODNÉHO NA KVALITU DUŠENÉ ŠUNKY
EFFECT OF SODIUM CHLORIDE REPLACEMENTS ON THE QUALITY
OF COOKED HAM
Markéta Adamcová – Tereza Škorpilová – Petr Pipek
Ústav konzervace potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie,
VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha 6 – Dejvice
ABSTRACT
Sodium chloride contributes to an achievement of microbial stability and has a positive effect
on the technological and organoleptic properties of meat products. However, excessive
sodium consumption is linked to negative health effects (high blood pressure, cardiovascular
diseases, etc.). Therefore, various options for reducing its intake have been inspected. There
are two main strategies to reach this goal: 1) decreasing of the sodium chloride content
to specific border, which do not negatively affect the quality of meat products; 2) partial
or complete replacement of sodium chloride by other chlorides or lactates (potassium,
magnesium, calcium). The objective of this study was to evaluate the possibilities of a partial
replacement of sodium chloride by potassium chloride and potassium lactate and to examine
its influence on the key technological and organoleptic properties of cooked ham.
The following technological properties were measured: colour (reflective spectrophotometry)
and texture (Warner-Bratzler shear force test). Hams were also subjected to sensory analysis.
The samples with potassium chloride and potassium lactate in the salt mixtures were
comparable to the samples with sodium chloride. The conclusion of this research is that
sodium chloride could be partially replaced by potassium salts without negatively affecting
the quality of cooked ham.
Keywords: meat products, cooked ham, sodium ion reduction, shelf-life, technological and
organoleptic properties
ÚVOD
Chlorid sodný je tradiční potravinářské aditivum přispívající k mikrobiální stabilitě masných
výrobků, má žádoucí vliv na tvorbu jejich struktury a vytváří jejich typickou slanou chuť
(Puolanne a Ruusunen, 2005). Údržnost je zajištěna především snížením aktivity vody
a narušením metabolismu mikrobiálních buněk (Brewer, 1999). K tvorbě struktury přispívá
jedlá sůl rozpouštěním myofibrilárních bílkovin, které po tepelném opracování tvoří pevný
gel (Desmond, 2006; Puolanne a Ruusunen, 2005). Slaná chuť chloridu sodného je způsobena
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sodným kationtem, chloridový anion pak slanost sodíku zvýrazňuje (Opletal et al., 2011;
Desmond, 2006).
Dlouhodobá nadměrná konzumace sodíku může mít negativní dopad na lidské zdraví,
přičemž mezi nejčastější zdravotní komplikace patří vysoký krevní tlak a následný rozvoj
kardiovaskulárních onemocnění (Kameník et al., 2014; Higdon et al., 2008; Puolanne
a Ruusunen, 2005). Rizika spojená s nadužíváním jedlé soli vedou potravinářský průmysl
k hledání možnosti obsah sodíku v potravinách snížit (Kloss et al., 2015; Desmond, 2006).
V současnosti není známa látka, která by plně nahradila chlorid sodný v masné výrobě.
Snížení obsahu sodíku však lze dosáhnout řízeným snižováním přídavku chloridu sodného na
úroveň, která neovlivní negativně kvalitu masných výrobků Další možností je částečná
náhrada chloridu sodného za látky jiné (Kloss et al., 2015; Paulsen et al., 2014). Mezi
používané náhrady patří chlorid draselný a mléčnan draselný, které mohou nahradit
až polovinu obvyklé dávky chloridu sodného. Tento přídavek by podle dostupné literatury
neměl významně ovlivňovat kvalitu masných výrobků (Armenteros et al., 2012; Phelps et al.,
2006).
MATERIÁL A METODY
Cílem této studie bylo dosáhnout snížení obsahu sodíku v dušené šunce při současném
zachování technologických a organoleptických vlastností výrobku. Chlorid sodný
byl v šunkách částečně nahrazen chloridem draselným a mléčnanem draselným (komerční
produkt Purasal® HiPure P Plus). Výčet a podíly složek v solicích směsích jsou uvedeny
v Tabulce 1.
Modelová dušená šunka byla vyrobena v provozních podmínkách. Aby bylo dosaženo
rovnoměrné distribuce iontů a pro analýzy byly k dispozici homogenní vzorky, bylo pro účely
tohoto pokusu nakutrováno dílo se složením identickým pro výběrovou šunku, naraženo
do polyamidového střeva o průměru 90 mm a tepelně opracováno. Šunky byly po dokončení
všech

technologických

operací

převezeny

při teplotě 2 °C.
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Tabulka 1. Výčet a podíly solí v solicích směsích ve vzorcích
NaCl

Vzorky

Purasal® HiPure P
Plus

KCl

n [mol]

hm. %

n [mol]

hm. %

n [mol]

hm. %

A

17,11

2,0

0

0

0

0

B

12,83

1,5

4,28

0,6

0

0

C

8,56

1,0

8,56

1,3

0

0

D

8,56

1,0

4,28

0,6

4,28

1,4

E

12,83

1,5

0

0

4,28

1,4

F

8,56

1,0

0

0

8,56

2,8

Barva masných výrobků byla měřena reflexním spektrofotometrem Minolta CM 5v celém
rozsahu viditelného spektra od 360 do 740 nm. Každý vzorek byl proměřen desetkrát
a výsledné hodnoty (světlost L* a souřadnice a* a b*) byly zaznamenány pomocí
počítačového programu Spectra Magic.
Textura byla hodnocena podle síly ve střihu metodou podle Warnera a Braztlera. Vzorky
šunky byly nařezány na kvádry o základně 25x25 mm a na texturometru Instron 5544
a přestřihnuty vždy 25 mm od základny nožem Warnera-Bratzlera o rychlosti 80 mm.min-1.
Každý vzorek byl proměřen třicetkrát, hodnoty síly ve střihu byly zaznamenány počítačovým
programem Series IX, a vyhodnoceny programem STATISTICA 10 a Studentovým t-testem.
Vzorky byly při senzorické analýze předloženy 15 hodnotitelům, kteří hodnotili několik
deskriptorů a zaznamenali své hodnocení na 10cm úsečce intenzity od hodnoty 0 (málo
intenzivní) do, 10 (velmi intenzivní). Za optimální slanost byl považován střed úsečky.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Náhrada chloridu sodného výše uvedenými solemi se projevila nepatrně při senzorickém
hodnocení a měla mírný vliv na texturu, barva ovlivněna nebyla.
Z výsledků měření barvy (Tabulky 2) je patrné, že náhrada chloridu sodného chloridem
draselným a mléčnanem draselným neměla výrazný vliv na světlost (L*) ani na souřadnice
pro červenou (a*) a žlutou barvu (b*). Tyto výsledky korelují se studiemi Chenga a kol.
(2007) a Jensena a kol. (2003), kteří zkoumali vliv přídavku chloridu draselného a mléčnanu
draselného do mělněných tepelně opracovaných masných výrobků.
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Tabulka 2. Závislost světlosti (L*) a souřadnice pro červenou (a*) a žlutou barvu (b*) na
použité solicí směsi
Souřadnice pro
Souřadnice pro
Vzorky
Světlost (L*)
červenou barvu (a*)
žlutou barvu (b*)
70,35 ± 0,01
7,61 ± 0,02
10,26 ± 0,02
A
70,25 ± 0,32
7,3 ± 0,05
10,04 ± 0,26
B
69,79 ± 0,48
7,72 ± 0,17
9,63 ± 0,07
C
69,60 ± 0,07
7,57 ± 0,01
9,39 ± 0,06
D
69,88 ± 0,08
7,13 ± 0,15
9,49 ± 0,12
E
69,68 ± 0,12
7,6 ± 0,02
9,5 ± 0,05
F
Z výsledků měření textury je patrné, že přídavek chloridu draselného i mléčnanu draselného
vedl k mírnému změkčení struktury masných výrobků. U většiny vzorků byla tato změna
statisticky významná (α=0,05), pouze u vzorku s 25% náhradou chloridu sodného chloridem
draselným se jednalo o změnu statisticky nevýznamnou. Výsledky měření textury u vzorků
s mléčnany souhlasí se studií Guárdíi a kol. (2008), kteří pojednávají o vlivu mléčnanů
na tvorbu struktury masného výrobku. Chlorid draselný by měl podle dostupné literatury
způsobit mírné zvýšení pevnosti (Paulsen et al., 2014; Gelabert et al., 2003), což se v této
studii

nepotvrdilo.

V současnosti

však

neexistuje

velké

množství

studií,

které

by se komplexně zabývaly vlivem různých náhrad chloridu sodného na texturu masných
výrobků. Navíc rozdíly mohou být dány i rozdílným složením výrobků, které často není
detailně uvedeno. Proto by bylo potřebné uskutečnit další rozsáhlejší měření a zjistit
souvislosti a další vlivy, jimiž mohou tyto soli pevnost výrobků ovlivňovat.

Obrázek 1. Závislost změny textury na použité solicí směsi
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Senzorické hodnocení ukázalo, že vzorky s mléčnanem draselným mírně snížily intenzitu
slané chuti, zatímco vzorky s chloridem draselným byly srovnatelně slané jako vzorky
s chloridem sodným. Přídavek draselných solí mírně zvýraznil intenzitu nežádoucích příchutí.
Tyto výsledky se shodují se závěry Kilcasta a Angusové (2007), kteří zkoumali možnosti
snížení obsahu sodíku v potravinách.

intenzita slané chuti
60
50
40
30

intenzita masové
chuti

A

20

intenzita sladké chuti

10

B
C

0

D
E
F

intenzita kovové
chuti

intenzita hořké chuti

Obrázek 2. Výsledky senzorického hodnocení
ZÁVĚR
Na základě naměřených dat lze konstatovat, že chlorid sodný lze částečně nahradit chloridem
draselným

nebo

mléčnanem

draselným

bez

výrazného

ovlivnění

barvy,

textury

a organoleptických vlastností dušené šunky. V dalším sledování se uvažuje se vzorky dušené
šunky se stejnými solicími směsmi při zachováním obvyklé struktury a technologie
celosvalových výrobků (tj. nástřik s následným tumblováním).
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KONJUGOVANÁ KYSELINA LINOLOVÁ V OVČÍM A KOZÍM MLÉCE
CONJUGATED LINOLEIC ACID IN OVINE AND CAPRINE MILK
Klára Bartáková – Jan Pospíšil – Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
The content of conjugated linoleic acid (CLA) in ovine and caprine milk was determined
by gas chromatography with flame ionization detector. After milk fat centrifugation CLA and
other fatty acids were determined as methylesters. The milk samples (total 38) were collected
from goatish and sheepish farms in the Czech Republic during season 2015. We found out
statistically highly significant (p  0.001) higher content of CLA in ovine milk
(23.39 ± 6.59 mg/g) than in caprine milk (7.83 ± 2.21 mg/g). CLA content in caprine milk
didn´t change within lactation, but CLA content in ovine milk decreased in the first part
of lactation and then in the second part of lactation CLA content increased.
Keywords: goat milk, sheep, ewe, CLA, lactation
ÚVOD
Konjugovaná kyselina linolová (CLA) je předmětem značného zájmu výzkumných pracovišť
i laické veřejnosti. Důvodem jsou její fyziologické účinky, které by mohly být na prospěch
lidskému zdraví. Hlavním zdrojem CLA jsou produkty přežvýkavců – maso i mléko. Kromě
toho lze CLA zakoupit jako potravinový doplněk, zpravidla jako přípravek na snížení tělesné
hmotnosti.
Konjugovaná kyselina linolová (CLA) představuje skupinu posičních a geometrických
isomerů kyseliny linolové (C18:2). Dvojné vazby jsou v konjugované poloze a mohou mít
konfiguraci cis- i trans-. Počet možných isomerů CLA činí několik desítek. Z velkého počtu
isomerů CLA můžeme dva považovat za nejvýznamnější. Je to isomer cis-9, trans-11 a isomer
trans-10, cis-12. První isomer dominuje v produktech přežvýkavců. Nachází se jak v lipidech
tkání, tak i v mléčném tuku. Isomer trans-10, cis-12 jej doprovází. V syntetické CLA, která
se připravuje alkalickou isomerizací kyseliny linolové, jsou oba isomery v téměř stejném
množství (Marounek, 2007).
V této práci byl stanoven obsah konjugované kyseliny linolové ve vzorcích ovčího a kozího
mléka a byla sledována její variabilita v průběhu laktace.
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MATERIÁL A METODY
Vzorky mléka
V rámci této práce bylo analyzováno celkem 20 vzorků ovčího mléka a 18 vzorků kozího
mléka, které byly odebírány v průběhu sezóny 2015 ze 4 ovčích a 4 kozích farem v České
republice.
Stanovení CLA
Konjugovaná kyselina linolová byla stanovena spolu s dalšími mastnými kyselinami
v mléčném tuku 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 konjugované kyseliny linolové v ovčím a kozím mléce byl vzájemně porovnán pomocí
statistického programu Unistat (Londýn, UK), a to párovým t-testem.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Stanovený obsah CLA v ovčím i kozím mléce je uveden v tabulce 1, z níž je zřejmé,
že v ovčím mléce jsme zjistili statisticky vysoce významně vyšší obsah CLA než v mléce
kozím. Jedná se pouze o obsah izomeru cis-9, trans-11 CLA. Izomer trans-10, cis-12 byl pod
mezí detekce použité metody. Taktéž autoři Devle et al. (2012) a Rodríguez-Alcalá et al.
(2009) uvádí ve svých pracech vyšší obsah CLA v ovčím mléce než v kozím mléce, i když
rozdíl mezi ovčím a kozím mlékem není tak markantní jako v našem případě.
Graf 1 ukazuje variabilitu množství CLA v ovčím i kozím mléce v průběhu sezóny. U ovčího
mléka je pozorovatelný určitý pokles v obsahu CLA v letních měsících, zatímco u kozího
mléka se obsah CLA v průběhu sezóny výrazně nemění. Podobný pokles CLA v letních
měsících u ovčího mléka uvádí ve své práci Meľuchová et al. (2008).
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Tabulka 1. Obsah CLA v analyzovaných vzorcích ovčího i kozího mléka.
Druh mléka

Průměrný obsah CLA (mg/g ml. tuku)

ovčí

23,39 ± 6,59

Statistická
významnost
p < 0,001

kozí

7,83 ± 2,21

koncentrace CLA (mg/g ml.tuku)
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Graf 1: Variabilita obsahu CLA v ovčím i kozím mléce v průběhu sezóny.
ZÁVĚR
V této práci byl zjištěn statisticky vysoce významně vyšší obsah konjugované kyseliny
linolové v ovčím mléce než v mléce kozím v průběhu celého období laktace. Dále bylo
zjištěno, že zastoupení CLA v kozím mléce se v průběhu laktace výrazně nemění, zatímco
v mléce ovčím obsah CLA vykazuje v první části laktačního období pokles, a poté v druhé
části laktace dochází k nárůstu množství CLA.
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POROVNÁNÍ OBSAHU RIBOFLAVINU V RŮZNÝCH DRUZÍCH MLÉKA
COMPARISON OF THE RIBOFLAVIN CONTENT IN DIFFERENT MILK TYPES
Ivana Borkovcová – Michaela Králová – Pavlína Navrátilová – Lenka Kaniová
– Sandra Dluhošová – Lenka Vorlová
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ABSTRACT
The aim of this study was the determination of riboflavin in different types of milk: cow´s
(n = 110), goat´s (n = 45), ewe´s (n = 43) and mare´s (n = 38) milk. After removing the fat
fraction, the samples were precipitated with acetic acid to the value of pH = 4.6 or 4.2.
After centrifugation the determination of riboflavin in the supernatant by the ion pair reversephase liquid chromatography (IP RP-HPLC) in gradient mode and fluorescence
(ex/em = 450/520 nm) detection was performed. The external standard method for data
processing was used. The vitamin B2 content of mare milk is on average lower than the
vitamin content of ruminant milk. Average values were 1.07 ± 0.37 mg.l-1 in cow´s,
0.99 ± 0.46 mg.l-1 in goat´s, 3.52 ± 1.81 mg.l-1 in ewe´s and 0.16 ± 0.08 mg.l-1 in mare´s milk.
Significant differences were found between different types of milk.
Keywords: cow, goat, ewe, mare, vitamin B2, HPLC
ÚVOD
Mléko a mléčné výrobky jsou vzhledem k jejich spotřebě pro člověka důležitým zdrojem
vitaminů (Powers, 2003). Údaje o jejich obsahu v kravském mléce jsou známy, údaje o jejich
obsahu v nebovinních druzích mlék tak časté nejsou nebo úplně chybějí. Majoritním
hydrofilním vitaminem B komplexu v mléce přežvýkavců je riboflavin, v kobylím mléce jsou
více zastoupeny vitaminy C a B6 (Claeys et al., 2014).
Riboflavin se většinou vyskytuje vázaný ve fosforylované formě jako flavinmononukleotid
(FMN ) nebo flavinadenindinukleotid (FAD), řidčeji ve volné formě nebo kovalentně vázán
na proteiny (Powers, 2003; Bazić et al., 2007). K uvolnění riboflavinu z těchto vázaných
forem a převedení na formu volnou za účelem stanovení jeho koncentrace pomocí vysoce
účinné kapalinové chromatografie (HPLC) je nutno použít kyselé nebo kombinace kyselé
a enzymatické hydrolýzy (Bazić et al., 2007).
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Na základě literárních údajů se složení mléka přežvýkavců (kráva, ovce, koza, buvol,
velbloud, lama) liší od kobylího, oslího a lidského mléka viz tabulka č. 1 (Claeys et al., 2014).
Tabulka č. 1. Obsah riboflavinu (mg.l-1) v různých druzích mléka (Claeys et al., 2014)
Druh mléka
Rozpětí hodnot (mg.l-1)
lidské
kobylí
oslí

0,2 – 0,6
nepřežvýkavci

0,1 – 0,37
0,3 – 0,97

kravské

1,16 – 2,02

ovčí

1,60 – 4,29

kozí

přežvýkavci

1,10 – 2,10

buvolí

1,00 – 1,20

velbloudí

0,42 – 1,68

Cílem práce bylo stanovení riboflavinu (vitaminu B2) v různých druzích mléka. Jedná se
zejména o příspěvek k doplnění nečetných údajů o složení kobylího mléka.
MATERIÁL A METODY
Vzorky
Byly vyšetřeny bazénové vzorky kravského (n = 110), kozího (n = 72) a ovčího (n = 59)
mléka, které pocházely z farem České republiky. Vzorky kravského mléka byly odebírány
v období leden až říjen 2013 a 2014, vzorky kozího a ovčího mléka v období duben až říjen
v letech 2013 – 2015. Převažující plemena krav byla Český strakatý skot a Holštýnský skot,
plemena ovcí - Lacaune a Východofríská ovce, plemena koz - Bílá krátkosrstá koza, Hnědá
krátkosrstá koza a Sánská koza. Dále byly vyšetřeny individuální vzorky kobylího mléka
(n = 38), které byly odebírány od 10 kobyl v rozmezí duben – říjen 2016. Kobyly byly
převážně plemene český, moravský a slovenský teplokrevník.
Příprava vzorků
Vzorky mléka byly odstředěny (5 000 ot./10 min/5 °C) a po odebrání tuku byly vysráženy
10% kyselinou octovou na pH 4,6 (kravské, kozí a ovčí mléko) a pH 4,2 (kobylí mléko).
Po následném odstředění (5 000 ot./10 min/5 °C) byl supernatant přefiltrován přes nylonový
filtr 0,22 m do chromatografické vialky (Ruprichová, 2014; Egito et al., 2002).
HPLC stanovní
Stanovení bylo prováděno na kapalinovém chromatografu Alliance 269 (Waters, USA)
s fluorescenčním detektorem 2475 (Waters, USA) při vlnové délce ex = 450 nm
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a em = 520 nm. Separace probíhala na koloně Zorbax Eclipse XDB C8, 4,6 x 150 mm,
5 m. Teplota kolony byla 35 °C, velikost nástřiku 10 l a průtok mobilní fáze 0,7 ml.min-1.
Měření probíhalo v modu gradientové eluce, kdy mobilní fázi A tvořila směs vodného roztoku
iontově párovacího činidla heptasulfonanu sodného, kyseliny octové a triethylaminu,
5 mmol : 1 % : 0,13 %) a mobilní fáze B byl acetonitril. Vyhodnocení bylo provedeno
metodou kalibrační přímky za použití programu Empower 2 (Waters, USA).
Statistické vyhodnocení
K vyhodnocení základních statistických dat a posouzení významnosti rozdílů pomocí MannWhitneyova neparametrického testu byl použit počítačový program Unistat 5.1. (Unistat Ltd.,
Anglie).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Riboflavin byl stanovován ve vodné frakci mléka po odstranění tuku a deproteinaci. U mléka
přežvýkavců se riboflavin ochotně uvolňuje z vázaných forem při kyselém pH okolo 4,6.
V rámci práce byla u 40 vzorků provedena kyselá a kyselá-enzymatická hydrolýza, kdy byly
nalezeny shodné výsledky. Z tohoto důvodu byla pro přípravu vzorků metoda kyselé
hydrolýzy dostačující.
V analyzovaných vzorcích kobylího mléka byly nalezeny obecně nižší hodnoty ve srovnání
s mlékem krav, koz a ovcí. Nalezené hodnoty sledovaných analytů (viz tabulka č. 2) byly
v souladu s literárními údaji. Chromatografické záznamy jsou uvedeny na obrázku 1.
Tabulka č. 2. Obsah riboflavinu (mg.l-1) v různých druzích mléka
mléko
kravské
kozí
ovčí

kobylí

průměr

1,07

0,99

3,52

0,16

s

0,37

0,46

1,81

0,08

median

1,11

0,90

3,49

0,15

min

0,08

0,30

0,11

0,07

max

1,87

2,90

7,97

0,48

Pozn. s - směrodatná odchylka od průměrné hodnoty

Na základě statistické analýzy byly mezi jednotlivými druhy mléka nalezeny statisticky
vysoce významné rozdíly (P < 0,01).
Obsah vitaminů je velice variabilní. Jsou pozorovány nejen rozdíly mezi přežvýkavci
a nepřežvýkavci, ale i mezi plemeny, v závislosti na krmné dávce, ročním období (sezónní
závislost) a dalších parametrech. Obsah hydrofilních vitaminů je více ovlivněn krmnou
dávkou než u vitaminů lipofilních (Claeys et al., 2014).
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Údaje o složení kobylího mléka, zvláště o obsahu jeho minoritních nutrietů, jsou v literatuře
méně časté a velmi rozdílné. Důvodem může být i skutečnost, že produkce kobylího mléka
je více lokální záležitostí s většími rozdílnostmi v plemenech, krmení a životosprávě režimu
koní než u bovinního mléka (Claeys et al., 2014). Tato skutečnost může být příčinou vysoké
variability v údajích o obsah vitaminů v kobylím mléce.

Obrázek 1. Chromatogram riboflavinu v různých druzích mléka
ZÁVĚR
Ve vzorcích kravského, ovčího, kozího a kobylího mléka byl zjišťován obsah hydrofilního
vitaminu B2, riboflavinu. Po hydrolytickém štěpení vazeb vitaminů na matrici byly jejich
volné formy stanovovány metodou vysoko účinné kapalinové chromatografie. Vzhledem
k poměrné nízkým koncentracím těchto sloučenin v mléce byla pro detekci zvolena citlivější
a selektivnější fluorescenční detekce. Nalezené hodnoty jsou v souladu s literárními údaji,
které jsou ale zvláště pro nebovinní mléka zastaralé, neúplné a ojedinělé. Mezi všemi
analyzovanými druhy mlék byly při vzájemném porovnávání nalezeny statisticky významné
rozdíly. Obsah vitaminu B2 v kobylím mléce je v průměru nižší než obsah vitaminu v mléce
přežvýkavců.
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NOVÝ OBALOVÝ MATERIÁL A JEHO VLIV NA MIKROBIOLOGICKÉ
PARAMETRY VYBRANÝCH ČAJŮ
THE NEW PACKAGING MATERIAL AND ITS EFFECT ON MICROBIOLOGICAL
PARAMETERS OF SELECTED TEA
Eva Burdová – Libor Kalhotka – Petr Kouřil
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin technologie potravin,
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of this study was to test the effect of packaging foil covered with essential oils
on fruit and herbal tea samples. During storage (92 days), different groups of microorganisms
were determined: total count of microorganisms, aerobic and anaerobic thermoresistant
microorganisms, bacteria from family Enterobacteriaceae, E. coli and other coliforms
and micromycetes. The results show that the total count of microorganisms in the course
of storage (92 days) was a slightly lower in the prototype compared to control in all analyses
in both teas. E. coli was not present in the samples. Coliform bacteria and bacteria from
family Enterobacteriaceae were only present in herbal tea. As regards bacteria of the family
Enterobacteriaceae (the order of 103 CFU/g in all analysis), its count was in prototype
slightly lower compared to the control in all analysis. The similar tendency was observed
for coliform bacteria (103 to 104 CFU/g) with the exception of the last analyze (after 92 days
of storage). Concerning heat-resistant microorganisms and micromycetes, the results were
diverse within each analysis. This study describes the importance of testing of antimicrobial
agents directly on foodstuffs.
Keywords: aerobic plate count, active packaging, essential oils
ÚVOD
1 Čaj je díky specifické chuti a aroma jedním z celosvětově nejoblíbenějších
nealkoholických nápojů a jeho nabídka je velmi rozmanitá. Jako pravý čaj
je označován čaj připravovaný z výhonků, listů, pupenů, nebo jemných částí
zdřevnatělých stonků rostliny Camellia sinensis (Vyhláška č. 91/2000 Sb.). Sortiment
čajů však zahrnuje také čaje vyráběné z kořenů, kůry, květů, plodů nebo semen
nejrozmanitějších rostlin.
2 Čaje jsou vyráběny z rostlin rozličné kvality a jsou zpracovávány za různých
hygienických podmínek, přičemž následné kroky jako skladování, balení a manipulace
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mohou být zdrojem další kontaminace. Tomuto odpovídá i pestrost mikrobiálních
kontaminantů

(Mabbett,

2008).

Čaj

přirozeně

obsahuje

určité

množství

mikroorganismů, avšak vzhledem k nízké aktivitě vody a obsahu antimikrobiálních
látek představují čaje pro lidské zdraví zanedbatelné riziko (Tea and Herbal Infusion
Europe, 2014). Určité mikroorganismy jsou však schopné přečkat i nízké hodnoty
aktivity vody a v příznivějších podmínkách se mohou začít rozmnožovat
(Konečná et Kalhotka, 2009). Čaje by tedy mohly být vhodnou komoditou
pro testování antimikrobiálního účinku nového obalového materiálu.
3 Aktivní balení potravin je inovativní a perspektivní systém, který zahrnuje také
antimikrobiální balení. Obal, produkt a prostředí spolu vzájemně interagují s cílem
inhibovat růst patogenních mikroorganismů a mikroorganismů kazících potraviny,
což vede ke zvýšení trvanlivosti a zdravotní nezávadnosti výrobku (Suppakul et al.,
2008; Ghabraie et al., 2016). Jako účinné látky v aktivním balení lze použít např.
silice,

jedny

z nejznámějších

biologicky

aktivních

látek

rostlin,

jejichž

antimikrobiální účinky již byly důkladně popsány. Většinou šlo o testování provedené
v syntetických růstových médiích (Bučková et al., 2016), vhodnější je však testování
přímo na reálných potravinách, ve kterých může složení výrobku a dostupnost
jednotlivých živin antimikrobiální vlastnosti ovlivňovat (Gutierrez et al., 2009; Laird
et Phillips, 2012).
Cílem tohoto experimentu bylo testování účinku fólie s nástřikem silic na vybrané skupiny
mikroorganismů vyskytující se v ovocném a bylinném čaji.
MATERIÁL A METODY
Předmětem mikrobiologické analýzy byly vzorky ovocného a bylinného čaje v textilních
sáčcích o hmotnosti 50 g. Tyto vzorky byly pomocí svářečky folií zabaleny do polymerní
fólie (prototyp) s nástřikem směsí silic (hřebíčková, skořicová, tymiánová) nebo do folie
kontrolní. V rámci experimentu byly během 92 dní skladování vzorků v temnu při laboratorní
teplotě provedeny 4 mikrobiologické analýzy, ve kterých bylo 10 g čaje smícháno s 90 ml
sterilního fyziologického roztoku a třepáno na třepačce (Biosan, Lotyšsko) při 200 rpm
po dobu 10 minut. Ve vzorcích čajů byly následně standardními postupy stanoveny
následující skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů na PCA (Biokar
Diagnostics, Francie) při 30 °C za 72 hodin, aerobní a anaerobní termorezistentní
mikroorganismy (po předchozím záhřevu na 85 °C po dobu 10 minut) na PCA (Biokar
Diagnostics, Francie) při 30 °C za 72 hodin (anaerobní termorezistentní mikroorganismy byly
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kultivovány v anaerostatu za použití Anaerocult A, Merck, Německo), bakterie z čeledi
Enterobacteriaceae na VRBG (Biokar Diagnostics, Francie) při 37 °C za 24 hodin, E. coli
a další koliformní bakterie na Rapid E. coli Agar (Bio Rad, Finland) 37 °C za 24 hodin
a mikromycety na Chloramphenicol Glucose Yeast Extract Agar (Biokar Diagnostics,
Francie) při 25 °C za 120 hodin. Po ukončení kultivace byly spočítány narostlé typické
kolonie mikroorganismů a výsledky byly vyjádřeny jako KTJ/g.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Ovocné a bylinné čajové sáčky byly vloženy do sáčku z folie se směsí silic (prototyp) nebo
do kontrolní folie. Prototyp použitý v této studii se skládá z polymerní folie a laku (Užitný
vzor č. 27586), který obsahuje porézní plnivo s aktivní látkou dispergované ve vodném
roztoku nosného laku. Jako aktivní látka zde působí směs silic (Kalhotka et al., 2015).
V průběhu skladování (92 dní) byly provedeny mikrobiologické analýzy zaměřené
na sledování skupin mikroorganismů významných z indikátorového hlediska. Průměrné
hodnoty počtu jednotlivých skupin mikroorganismů jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 1 a 2)
a pro přehlednější zobrazení jsou také graficky znázorněny (Obrázek 1).
Tabulka 1. Průměrné hodnoty mikroorganismů (KTJ/g) v ovocném čaji zabaleném
v prototypu nebo v kontrolní folii během skladování
Skladován
Enterobacteriacea
Varianta
í (dny)
e
0

0

E.coli/další
koliformní
bakterie

TMRAE

0

9,0±4,0×101

TMRAN

3,3±2,3×10 5,9±0,7×10
1

Prototyp

0

0

1,8±0,3×101

0

Kontrola

0

0

5±5

0

Prototyp

0

0

5±5

0

Kontrola

0

0

9,8±3,4×101

0

0

0

6,9±1,4×101

0

0

0

1,0±0,2×102

0

31

62

Prototyp
92
Kontrola

Vysvětlivky: TMRAE…termorezistentní aerobní mikroorganismy,
mikroorganismy, CPM …celkový počet mikroorganismů

CPM

3

1,5±0,6×10
3

1,9±0,1×10
3

2,9±0,6×10
3

7,4±2,9×10
3

4,1±3,0×10
3

9,3±7,3×10
3

Mikromycet
y
2,8±0,5×102
1,0±0,4×102
9,6±1,4×101
1,0±0,1×102
2,5±1,4×102
4,6±1,4×101

1,2±1,0×102

TMRAN…termorezistentní

anaerobní

Pro čaj neexistují žádné mezinárodně sjednocené mikrobiologické parametry. Tea and Herbal
Infusions Europe (2014) navrhla CPM do 107 KTJ/g, počty kvasinek do 104, plísní
do 105 a E. coli do 102 KTJ/g. Salmonella musí být negativní ve 125 g. V národní legislativě
se čaji zabývá dnes již zrušená Vyhláška č. 132/2004 Sb. a právně nezávazná ČSN 56 9609.
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Z tabulky č. 1 je na první pohled patrné, že v ovocném čaji se nevyskytovaly bakterie E. coli,
další

koliformní

bakterie

a

dokonce

ani

bakterie

z čeledi

Enterobacteriaceae.

Termorezistentní aerobní mikroorganismy za celou dobu skladování nepřekročily
1,0×102 KTJ/g. Termorezistentní anaerobní mikroorganismy se v ovocném čaji vyskytovaly
pouze při první analýze těsně před zabalením čaje. Celkový počet mikroorganismů, který
poskytuje přehled o mikrobiální kontaminaci čaje, se ve všech analýzách pohyboval řádově
kolem 103 KTJ/g. Po 31, 62 i 92 dnech skladování byl pozorován nepatrně nižší CPM
u prototypu oproti kontrolně zabalenému ovocnému čaji. Konečná et Kalhotka (2009) zjistili
ve vzorcích ovocných čajů, z nichž jeden byl z ekologického zemědělství, CPM řádově
102 KTJ/g. Vzhledem k nízkému obsahu vody můžeme k nejvýznamnějším skupinám
mikroorganismů kontaminujících čajové směsi zařadit mikromycety, zejména osmotolerantní
plísně

včetně

potenciálně

toxinogenních

druhů

(Řezáčová

et

Kubátová,

2005).

Ke kontaminaci čajů plísněmi dochází už u rostlin na poli, dále při sklizni nebo během
skladování a přepravy, a to zejména při nevhodných podmínkách, jako jsou vysoká vlhkost
a teplota. Nebezpečí pro spotřebitele představují zejména mykotoxiny, které mohou některé
druhy plísní produkovat (Mabbett, 2008). Z mikromycet převažovaly ve vzorcích ovocného
i bylinného čaje plísně, mezi nejrozšířenější rody patřily rody Rhizopus a Aspergillus. Počty
mikromycet v ovocném čaji za celou dobu skladování nepřesáhly 2,8×102 KTJ/g. Po 31 dnech
od zabalení byl nepatrně vyšší počet mikromycet u prototypu, po 62 dnech se tento trend
ale obrátil v neprospěch kontroly a takto zůstal zachován i po 92 dnech skladování.
Tabulka 2 Průměrné hodnoty mikroorganismů (KTJ/g) v bylinném čaji zabaleném
v prototypu nebo v kontrolní folii během skladování
Enterobacteriace
ae

E.coli/další
koliformní
bakterie

7,1±2,0×103

0/1,3±0,7×104

Prototyp

1,3±0,5×103

0/1,9±0,0×103

Kontrola

5,6±1,8×103

0/1,3±0,9×104

Prototyp

2,9±1,6×103

0/6,5±0,0×103

Kontrola

8,2±6,8×103

0/1,1±0,0
×104

Prototyp

3,0±1,5×103

0/1,4±1,2×104

Kontrola

5,7±5,6×103

0/7,2±6,0×103

Skladován
Varianta
í (dny)
0

31

62

TMRAE

TMRAN

CPM

7,8±2,0×10 6,9±1,2×10 2,7±0,5×10
3

3

4

3,5±0,0×10 1,7±0,0×10 1,7±0,1×10
4

2

5

2,4±0,7×10 6,9±1,1×10 2,3±0,2×10
4

2

5

9,7±8,0×10 1,6±1,2×10 2,2±0,4×10
4

3

5

1,7±0,2×10 4,8±1,2×10 6,4±3,5×10
4

2

5

8,0±4,2×10 2,4±1,3×10 1,5±0,1×10
4

3

5

Mikromycet
y
přerostlé
rhizopem
2,5±0,0×104
1,6±0,1×104
7,3±0,2×103
1,2±1,1×105
1,0±0,2×104

92

Vysvětlivky viz Tabulka 1.
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1,7±0,5×10 1,1±0,6×10 1,6±0,6×10
4

3

5

7,0±0,4×103

Z tabulky č. 2 ve srovnání s výsledky v tabulce 1 vyplývá, že bylinný čaj byl kontaminován
více než čaj ovocný, což je dáno odlišným způsobem pěstování ovoce a bylin, u kterých
při sklizni dochází k větší kontaminaci mikroorganismy, zejména z půdy. Počty bakterií
z čeledi Enterobacteriaceae byly po celou dobu skladování řádově 103 KTJ/g, přičemž
u prototypu byl vždy pozorován nepatrně nižší počet těchto bakterií oproti kontrole. Tento
trend byl pozorován také u koliformních bakterií, jejichž počet se pohyboval v rozmezí
103 až 104 KTJ/g, až na poslední rozbor, kdy tyto bakterie nepatrně převažovaly u prototypu.
E. coli nebyla stejně jako u čaje ovocného detekována. Termorezistentní aerobní
mikroorganismy po měsíci skladování zvýšily svůj počet z 7,8×103 KTJ/g řádově
na 104 KTJ/g a po třech měsících skladování byl tento počet řádově stejný. U kontroly bylo
možné pozorovat nepatrně méně těchto mikroorganismů ve srovnání s prototypem.
Termorezistentní anaerobní mikroorganismy za celou dobu skladování nepřesáhly
6,9×103 KTJ/g. Po 31 dnech od zabalení byl nepatrně vyšší počet pozorován u kontroly,
po 62 dnech i po 92 dnech se tento trend ale obrátil v neprospěch prototypu. Celkový počet
mikroorganismů se u bylinného čaje pohyboval řádově v rozmezí 104 až 105 KTJ/g.
Po 31, 62 i 92 dnech skladování byl pozorován nepatrně nižší CPM u prototypu oproti
kontrolně zabalenému ovocnému čaji. Porovnání celkového počtu mikroorganismů pro
ovocný i bylinný čaj je graficky znázorněno na obrázku 1.
7
6

log KTJ/g

5
4

Ovocný čaj Prototyp

3

Ovocný čaj Kontrola

2

Bylinný čaj Prototyp

1

Bylinný čaj Kontrola

0
0

31

62

92

dny skladování

Obrázek 1. Průměrné hodnoty celkového počtu mikroorganismů (KTJ/g) v čajích zabalených
v prototypu nebo v kontrolní folii během skladování
Mikromycety byly po měsíčním skladování v bylinném čaji přítomné v počtu řádově
104 KTJ/g u obou skupin. Po 62 dnech skladování byl počet mikromycet u prototypu
7,3×103 KTJ/g a u kontroly 1,2×105 KTJ/g. Tento vyšší počet mikromycet u kontroly byl
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způsoben vyšší přítomností kvasinek, jež nebyly detekovány v žádné z dalších analýz
bylinného ani ovocného čaje. Po 92 dnech byl u kontroly pozorován nepatrně nižší nárůst
mikromycet oproti prototypu.
ZÁVĚR
V této práci byl testován účinek fólie s nástřikem silic na vybrané skupiny mikroorganismů
vyskytující se v ovocném a bylinném čaji zabaleném do této fólie. Z výsledků vyplývá,
že celkový počet mikroorganismů byl v průběhu skladování (92 dnů) nepatrně nižší ve všech
vzorcích čajů balených do prototypu folie oproti kontrolně zabaleným vzorkům. E. coli
se nevyskytovala
Enterobacteriaceae

v žádném
byly

ze

vzorků.

přítomny

Koliformní

pouze

bakterie

u bylinného

čaje.

a

bakterie

čeledi

Bakterie

čeledi

Enterobacteriaceae byly přítomny v počtu řádově 103 KTJ/g přičemž u prototypu byl vždy
pozorován nepatrně nižší počet oproti kontrole. Koliformní bakterie se v bylinném čaji
vyskytovaly v rozmezí 103 až 104 KTJ/g a byl u nich pozorován obdobný trend s výjimkou
posledního rozboru. U termorezistentních mikroorganismů a mikromycet byly výsledky
v rámci jednotlivých analýz rozličné. Proto je třeba zdůraznit potřebu testování
antimikrobiálních látek určených pro použití v potravinářství přímo na potravinách. Bylinný
čaj byl oproti čaji ovocnému kontaminovaný více, což může být dáno odlišným způsobem
pěstování jednotlivých rostlinných složek a způsobem zpracování.
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Práce vznikla s finanční podporou projektu IGA IP 13/2016.
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OPTIMALIZACE METODY QuEChERS PRO STANOVENÍ
FLUOROCHINOLONOVÝCH ANTIBIOTIK V MEDU
QuEChERS METHOD OPTIMISATION FOR THE DETERMINATION
OF FLUOROQUINOLONE ANTIBIOTICS IN HONEY
Sandra Dluhošová – Lenka Kaniová – Ivana Borkovcová – Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) is the most frequently used
method for the determination of pesticides in foods of plant origin. In our experiment,
we used this method for the determination of fluoroquinolone antibiotics in honey samples
spiked at concentration levels of 20 µg/ml for marbofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin,
enrofloxacin, flumequine and 2 µg/ml for danofloxacin. Our study was focused on the
optimisation of sample preparation for chromatographic determination. We performed several
procedures of QuEChERS method and we chose the optimum process conditions for our
laboratory. We investigated the effect of shaking speed and length for recovery
of fluoroquinolones in honey by using a vortex and orbital shaker. Recoveries were affected
mainly by the speed and ranged from 69 to 133 %.
Keywords: marbofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin, danofloxacin, enrofloxacin, flumequin,
UPLC, recovery, dispersive extraction
ÚVOD
Med je potravina přírodního sacharidového charakteru s pozitivním účinkem na lidské zdraví.
Dle platné legislativy nesmí med obsahovat žádné cizorodé látky a příměsi. Ve státech
Evropské unie (EU) je zakázáno používat antibiotika ve včelařství a nejsou nastaveny
maximální limity reziduí (MLR) v medu. Jiná situace je ve státech mimo EU,
kde se antibiotika využívají při výskytu onemocnění včel, jako je mor a hniloba včelího plodu
(Paenibacillus larvae subsp. larvae, Melisococcus plutonius). Chinolony jsou syntetické
širokospektrální antimikrobiální látky s baktericidním účinkem proti Gram pozitivním i Gram
negativním bakteriím. Nejčastěji využívané ve včelařství jsou enrofloxacin, ciprofloxacin,
flumequin

a

marbofloxacin,

které

řadíme

do

skupiny

fluorovaných

chinolonů,

tzv. fluorochinolony (Galarini et al., 2015; Jin et al., 2017). Jejich časté využití ve veterinární
medicíně je spojováno s negativními vlivy na konzumenty živočišných produktů, které
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obsahují rezidua těchto látek. Jsou popisovány zvýšené rezistence mikroorganismů
k antimikrobiálním látkám, alergické reakce a toxicita. Z tohoto důvodu je nezbytné provádět
analýzu na obsah reziduí veterinárních léčiv v produktech živočišného původu (LombardoAgui et al., 2012; Reybroeck et al., 2012; Tayeb-Cherif et al., 2016).
V naší studii jsme se zaměřily na optimalizaci přípravy vzorku medu metodou QuEChERS
před vlastní chromatografickou analýzou jako kroku významně ovlivňujícího výtěžnost
daného analytu.
MATERIÁL A METODY
Chemikálie
Všechny chemikálie

byly analytického stupně čistoty. Standardy fluorochinolonů

marbofloxacin (MARBO), norfloxacin (NORFL), ciprofloxacin (CIPRO), danofloxacin
(DANO),

enrofloxacin

(ENRO),

flumequin

(FLUME),

kyselina

trifluoroctová

(Sigma-Aldrich, Německo); acetonitril (ACN), methanol (Merck, Německo); disodná sůl
kyseliny

ethylendiaminotetraoctové

dihydrát

(Komplexon

III),

kyselina

citronová

monohydrát, bezvodý síran sodný, chlorid sodný (Penta, ČR); DisQuE Dispersive SPE Kit
(AOAC Method 2007.01), chromatografická kolona UPLC BEH C18 2,1 x 100 mm, 1,7 µm
(Waters, Irsko); orbitální třepačka GFL 3005 (Merci, Brno); vortex Reax top (Heidolph,
Německo). Voda HPLC čistoty byla připravena použitím Aqua Osmotic 03 device (Tišnov,
ČR). Mobilní fáze byly přefiltrovány membránovým filtrem (0,2 µm) a odplyněny
v ultrazvukové lázni po dobu 15 minut. Jako modelový med byl použit květový med z tržní
sítě bez obsahu fluorochinolonů.
Příprava zásobních roztoků a pracovního roztoku fluorochinolonů
Byly připraveny zásobní roztoky fluorochinolonů v methanolu o koncentraci 1 mg/ml
pro MARBO, NORFL, CIPRO, ENRO, FLUME a 0,1 mg/ml pro DANO. Ze zásobních
roztoků byl vytvořen směsný pracovní roztok ředěním do vody v koncentraci 20 g/ml
pro MARBO, NORFL, CIPRO, ENRO, FLUME a 2 g/ml pro DANO. Zásobní roztoky byly
uchovány v lednici při teplotě 4 °C po dobu jednoho měsíce. Pracovní roztok byl vytvořen
vždy čerstvý v den analýzy.
Příprava vzorku
Jako výchozí postup jsme využily metodu pro stanovení pesticidů v avokádu kitem DisQuE
(Waters®, 2017). Tuto metodu jsme upravily pro použití v medové matrici: 10 g medu bylo
rozpuštěno v 9 ml vody a obohaceno o 1 ml pracovního roztoku. K vodnému roztoku medu
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bylo přidáno 10 ml ACN a extrakční soli první části DisQuE. Po jedné minutě míchání byla
směs centrifugována (5 000 rpm/10 min). Následně byl odebrán 1 ml ACN vrstvy do čistící
zkumavky druhé části DisQuE a směs byla dobře promíchána. Po centrifugaci
(10 000 rpm/3 min) byl vzorek přefiltrován (0,20 µm) do vialky.
Pro optimalizaci metody jsme přistoupily k několika modifikacím, které zahrnovaly snížení
navážky medu, použité extrakční soli a využití čistící zkumavky. V průběhu analýzy jsme
odebíraly vodnou i ACN část, abychom potvrdily účinnost extrakčního kroku. Na základě
výsledků jsme vybraly modifikaci za použití vlastně namíchaných solí a bez využití čistící
zkumavky. U tohoto postupu jsme sledovaly vliv délky a rychlosti třepání směsi
na optimalizaci metody QuEChERS.
Chromatografická analýza
Fluorochinolony byly stanoveny metodou ultraúčinné kapalinové chromatografie na reverzní
fázi (RP-UPLC) s gradientovou elucí. Analýza byla provedena pomocí separačního modulu
Acquity s fluorescenčním detektorem. Separace probíhala na koloně UPLC BEH C18,
2,1 x 100 mm, 1,7 m. Jako mobilní fáze byly použity 0,2% kyselina trifluoroctová
a methanol : acetonitril (1 : 5). Podmínky pro chromatografii byly: průtok 0,5 ml/min, teplota
kolony 35 °C, velikost nástřiku 1 l. Fluorescenční detekce probíhala při vlnových délkách
(exc./em.) 280/450 nm pro NORFL, CIPRO, DANO, ENRO, 294/514 nm pro MARBO
a 312/366 nm pro FLUME. K vyhodnocení byla použita metoda kalibrační přímky pomocí
softwaru Empower 2 (Waters, Irsko).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výchozím pracovním postupem nebyly detekovány chromatografickou analýzou přítomné
fluorochinolony ve vzorku medu. Přistoupily jsme k modifikaci za použití menší navážky
medu a vynechání kroku přečištění. Při této modifikaci se vytvořila tuhá vrstva roztoku a solí
z kitu DisQuE a nedošlo k dělení fází, jak je to u metody žádané. Výtěžnost byla zjištěna jen
8 % pro FLUME. Na základě studie Jin et al. (2017) jsme si připravily vlastní QuEChERS
extrakční sůl. Tato modifikace byla vybrána jako další pracovní postup, u něhož jsme
sledovaly vliv délky a rychlosti třepání směsi na výtěžnost fluorochinolonů (Tabulka 1).
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Tabulka 1. Vliv experimentálních podmínek na výtěžnosti fluorochinolonů ve vzorku medu.

2 400 rpm
400 rpm

Orbitální třepačka

300 rpm

Vortex

Metoda

Fluorochinolon

1 min

2 min

3 min

4 min

5 min

10 min

15 min

MARBO

76 %

77 %

75 %

76 %

75 %

-

-

NORFL

69 %

71 %

71 %

71 %

70 %

-

-

CIPRO

72 %

74 %

72 %

78 %

75 %

-

-

DANO

106 % 115 % 104 % 115 % 103 %

-

-

ENRO

133 % 124 % 122 % 125 % 124 %

-

-

FLUME

117 % 116 % 114 % 115 % 118 %

-

-

MARBO

-

-

-

-

79 %

80 %

82 %

NORFL

-

-

-

-

90 %

92 %

98 %

CIPRO

-

-

-

-

89 %

92 %

96 %

DANO

-

-

-

-

102 %

100 %

102 %

ENRO

-

-

-

-

107 %

107 %

109 %

FLUME

-

-

-

-

111 %

113 %

111 %

MARBO

-

-

-

-

72 %

79 %

75 %

NORFL

-

-

-

-

85 %

88 %

87 %

CIPRO

-

-

-

-

85 %

88 %

86 %

DANO

-

-

-

-

103 %

101 %

104 %

ENRO

-

-

-

-

110 %

109 %

105 %

FLUME

-

-

-

-

110 %

113 %

111 %

V případě vysokých výtěžností použitím vortexu mohl být výsledek zatížen chybou při vlastní
přípravě vzorku a vyšší rychlostí během míchání. Jelikož se výtěžnosti analytů významně
nelišily u použití třepačky, považujeme za dostačující vortexaci pro správné rozmíchání směsi
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a třepání na třepačce po dobu pěti minut k převedení antibiotika z vodné do acetonitrilové
fáze.
ZÁVĚR
Metoda QuEChERS je velmi využívaná pro stanovení pesticidů, mykotoxinů, fungicidů,
barviv, polycyklických aromatických uhlodovíků (PAH) a antimikrobiálních látek
v potravinách rostlinného a živočišného původu, především v mase a mléce. Pro použití
metody QuEChERS ke stanovení cizorodých látek v medu není k dispozici dostatek studií.
Cílem naší práce bylo aplikovat tuto metodu na medovou matrici, optimalizovat pracovní
postup pro stanovení fluorochinolonových antibiotik a získat přijatelné hodnoty výtěžností
pomocí chromatografické analýzy.
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ABSTRACT
The aim of the research was to estimate potentially beneficial sushi meal fatty acids (FAs)
profile in comparison with seafood, how FAs of sushi meal can be affected by inclusion
of fried seafood and how FAs profile of sushi meal differs from consumers’ perception.
FAs composition were evaluated in the samples of nigiri and maki sushi samples prepared
with three different seafood species (Salmo salar, Thunnus albacares, Penaeus vannamei)
and in seafood samples (Thunnus alalunga, Penaeus monodon, Oncorhynchus gorbuscha,
Salmo salar). Examined two sushi types cannot be considered respectful sources
of

α-linolenic

FA

(C18:3n3),

eicosapentaenoic

(C20:5n3,

EPA),

docosahexaenoic

(C22:6n3, DHA) FAs and n3 unsaturated fatty acids (USFAs). Observing studies concerning
sushi consumers’ preferences and comprehension about sushi meal beneficial FAs profile
can be concluded that many consumers are misled by sushi meal exotic characteristics.
Keywords: nigiri, maki, fatty acid profile, food quality
INTRODUCTION
Fish/seafood inclusion in sushi meal makes this meal a potential good source of health
beneficial omega3 fatty acids (α-linolenic, C18:3n3; eicosapentaenoic, C20:5n3, EPA;
docosahexaenoic, C22:6n3, DHA) (De Silva and Yamao, 2006). Sushi restaurants have spread
to almost all parts of the world and sushi consumers’ comprehensions are pointing out that
one of the main sushi meal health beneficial characteristics is its FAs composition
(Czarniecka and Nowak, 2014).
The significance of sushi meal nutritional characteristics research can be overviewed by the
fact that considerations about sushi ingredients ratio were last time mentioned by Adams et al.
(1990) in the Lancet Journal. In the article authors only slightly mentioned how fish slices can
be tremendously expensive when they are included in sushi meal. The degree of this issue
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neglection can be comprehended by number of articles concerning sushi fatty acids profile
in the database Web of Knowledge. When keywords “sushi fatty acids” are written
in the database explorer only 15 articles/studies are found, out of which 5 are patents and
10 rests are not connected at all with sushi meal FAs profile. It means that last 25 years this
issue hasn’t been commented or researched at all.
Considering these facts, the aim of our work was firstly to analyzed FAs composition
of different sushi types, putting special emphasis on influence of processed seafood inclusion
in sushi meal; secondly to perceive how FAs profile of sushi meal differs from consumers’
perceptions.
MATERIALS AND METHODS
The sushi samples (nigiri, maki) with three different types of fish/seafood (Salmo salar,
farmed, Norway; Thunnus albacares, wild, FAO 34; Penaeus vannamei, farmed, Ecuador)
and samples of four different fish/seafood species (Thunnus alalunga, wild, FAO 34; Penaeus
monodon, wild, FAO 57; Oncorhynchus gorbuscha, wild, FAO 27; Salmo salar, farmed,
Norway) were included in fatty acids profile estimation.
Weight parameters (accurate to 0.00 g) were obtained by weighing on the equipment
PionnerTH (Ohaus corp., China). The lipid (L) content was determined quantitatively
(ČSN ISO 1443:1973) by extraction in solvents using Soxtec 2055 (FOSS Tecator, Höganäs,
Sweden). Lipids from fish meat and sushi samples were extracted following the method
of Mraz and Pickova, (2008).
Statistical analysis was performed using statistical software SPSS Version 20 for windows
(SPSS IBM Corporation, Armonk, USA). Following tests were used: t-test, ANOVA, post
hoc Tukey test and principal component analysis (PCA) (Kaiser criterion).
RESULTS AND DISCUSSION
Sushi meal had been long a synonym for raw seafood consumption but one of the main
reasons for worldwide sushi spreading and popularity is its capability to adjust to different
cultures. Presently, many sushi bars offer sushi with processed seafood (fried, boiled), same
as sushi without seafood (other types of meat or only sushi with vegetables) (Sakamoto and
Allen, 2011).
Sushi nutrition profile depends and is in relation of used fish/seafood/rice portion and other
ingredients usually found in sushi meal (seaweed, wasabi, ginger). The standardized
formation of each sushi piece is not an easy task, which can be seen from Table 1.
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Table 1. Weights parameters of sushi types (maki and nigiri) prepared with three different
seafood
whole sushi

rice

seafood

seaweed

breading
(around
shrimp)

g

38.08 ± 2.58a

25.52 ± 1.93a

12.52 ± 2.05a

/

/

%

/

67.00 ± 4.07

32.82 ± 4.10

/

/

g

38.44 ± 2.68a

23.95 ± 2.39b

14.39 ± 1.57b

/

/

%

/

62.25 ± 3.79

37.48 ± 3.79

/

/

g

31.27 ± 4.47b

24.69 ±
1.36ab

5.89 ± 0.85c

/

/

%

/

79.72 ± 6.19

18.99 ± 2.79

/

/

g

18.12 ± 1.38c

15.24 ± 1.21c

2.42 ± 0.73d

0.43 ± 0.05b

/

%

/

84.32 ± 7.47

13.36 ± 3.98

2.35 ± 0.26

/

g

18.78 ±
1.82dc

15.91 ±
1.22dc

2.45 ± 0.90ed

0.42 ± 0.05b

/

%

/

84.96 ± 4.04

12.80 ± 4.06

2.24 ± 0.28

/

g

24.76 ± 3.62e

19.09 ±
3.14e

4.65 ± 0.95fc

1.02 ± 0.09a

/

%

/

76.95 ± 3.45

18.86 ± 3.14

4.19 ± 0.78

/

g

17.88 ±
1.62fc

13.53 ± 1.23f

1.49 ± 0.36g

0.42 ± 0.07b

2.44 ± 0.70

%

/

75.79 ± 3.95

8.32 ± 1.83

2.35 ± 0.41

13.53 ±
3.34

p<0.05

p<0.05

p<0.05

p<0.05

/

g

35.93 ± 4.04

24.62 ± 0.64

10.93 ± 4.47

/

/

%

/

69.66 ± 9.03

29.76 ± 9.62

/

/

g

19.89 ± 3.27

15.94 ± 2.33

2.75 ± 1.34

0.57 ± 0.30

2.44 ± 0.70

%

/

80.51 ± 4.81

13.34 ± 4.32

2.78 ± 0.94

13.53 ±
3.34

p<0.01

p<0.01

p<0.01

/

/

nigiri

salmon

tuna

shrimp

salmon

maki

tuna

shrimp

shrimp
fried

stat. significance*
nigiri

maki

stat. significance**

* Tukey-test among values for nigiri and maki sushi samples (salmon, tuna, shrimp). Values with different
alphabetic superscript (a, b, c, d, e, f, g) in columns differ significantly at p<0.05; p<0.01
**t-test between values for nigiri and maki sushi samples
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In the study of Adams et al. (1990) average weight of salmon slice used for sushi preparation
was 11.1 g (range 4.9 – 25.2 g) (results corresponding with weights of examined nigiri sushi
samples) with mean thickness of 0.7 cm (range 0.3 – 1.2 cm). The average weight of salmon
slice used for the preparation of examined nigiri sushi was 12.52 ± 2.05 g (significantly lower
weights than measured in our sushi samples). The authors assumed that average salmon fish
weighs 2.27 kg, and that one salmon fish can provide 1000 salmon slices for sushi (Adams
et al., 1990).
The price customers are paying for sushi meal varies significantly throughout the world.
For an example, it ranges from 8 US$ to 40 US$ in Central America (Banting, 2006). In Japan
the price of sushi meal can be up to 75 EUR while average price of sushi meal is from
22 EUR to 36 EUR (Rowthorn, 2009). In the United States of America in his book
“Everything has its price” Donley, (2005), stated that in certain sushi restaurant, in Los
Angeles, for the dinner can be paid “as low as” 250 US$. The reasons for growing sushi
popularity and spreading throughout world can be overviewed through scarce studies dealing
with sushi consumers preferences. The survey about sushi consumers’ preferences in Poland
showed that 47.3 % of respondents consume sushi due to its originality, but the price of sushi
influenced the frequency of consumption because people with better financial situation
consumed it more often (Czaniecka-Skubina and Nowak, 2014).
In other survey conducted in the Czech Republic was also found that the frequency of sushi
consumption is well influenced by its price but interestingly the majority of respondents
considered the price of sushi mean an adequate, while more than 60 % of respondents
recognized FAs composition of sushi meal as health beneficial (Dordevic and Buchtova,
2014). One of the reasons for increasing sushi popularity is that it is considered low-calorie
meal (8-10 pieces of sushi = 350 – 450 calories) (Cysneiros et al., 2009). Low fat content
of sushi meal leads to its lower calorie content. One serving of sushi meal does not exceed
6 grams of fats.
Fat content and at the end the content of individual FAs depends on used ingredients ratio
and it is in relation with fish/seafood/rice portion and other ingredients usually found in sushi
meal (seaweed, wasabi, breading). Fat content in nigiri salmon (17.72 ± 7.40 g/kg) and maki
with fried breaded shrimp (16.10 ± 3.98 g/kg) were significantly (p<0.05) higher
in comparison with other sushi types. Higher fat contents in nigiri salmon and maki with fried
breaded shrimp resulted in consequently higher contents of all evaluated FAs profile groups
in 100 g and serving size (8 pieces). The highest difference (p<0.05) in n3/n6 and n6/n3 ratios
can be seen in maki with fried breaded shrimp where these ratios were 0.02 ± 0.00 and
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40.65 ± 5.15, respectively (Table 2). The highest n6 FAs content in maki shrimp prepared with
fried breaded shrimp can be clearly explained by the inclusion of fried shrimp in it. Frying
effects significantly FAs composition of seafood by increase of certain fatty acids and
by increment of fat content (Guembe et al., 2010).
All investigated sushi samples contained less than 10 % of EPA+DHA daily requirements
(450 mg/day) (EFSA, 2012). The contents of α-linolenic fatty acid only in serving of nigiri
salmon exceeded 100 mg and in the rest of sushi samples were far below daily requirements
(minimum required amount estimated by US National Academics of Science, Institute
of Medicine is 1.4 g) (Gebauer et al., 2006). The inclusion of fried breaded shrimp in maki
sushi resulted the increment of n6/n3 ratio over recommendation for cardiac health (<7.5)
(McDaniel et al., 2013).
Table 2. Fat content and estimation of selected fatty acids profile’s parameters (g/100g) in the
samples of maki and nigiri sushi prepared with three different seafood species
nigiri
salmon

tuna

maki
shrimp

salmon

tuna

shrimp

shrimp
fried

g/100g
fat
content

1.77 ± 0.74 0.04 ± 0.03 0.03 ± 0.03 0.24 ± 0.19 0.02 ± 0.01

Σ SFA

0.38 ± 0.16a 0.01 ± 0.01c 0.01 ± 0.01c 0.04 ± 0.03c 0.004 ± 0.00c 0.002 ± 0.00c 0.24 ± 0.06b

Σ
MUFA

0.67 ± 0.28a 0.01 ± 0.01d 0.02 ± 0.02cd 0.12 ± 0.10c 0.001 ± 0.00cd 0.01 ± 0.00cd 0.46 ± 0.11b

0.01 ± 0.00 1.61 ± 0.40

Σ PUFA 0.23 ± 0.10b 0.02 ± 0.01c 0.01 ± 0.01c 0.07 ± 0.06c 0.001 ± 0.00c 0.004 ± 0.00cb 0.91 ± 0.22a
Σ USFA 1.04 ± 0.43b 0.03 ± 0.02c 0.02 ± 0.03c 0.20 ± 0.15c 0.002 ± 0.00c 0.01 ± 0.01c 1.37 ± 0.34a
C18:3n3 0.04 ± 0.02a

0.001 ±
0.001 ± 0.00d 0.01 ± 0.01b 0.00 ± 0.00d 0.001 ± 0.00db
0.001d

C20:5n3 0.008 ± 0.00a

0.001 ±
0.004 ±
0.0002 ± 0.00d0.005 ± 0.00b0.0001 ± 0.00d0.0001 ± 0.00d
0.00d
0.00cb

C22:6n3 0.01 ± 0.00c 0.01 ± 0.00c0.0004 ± 0.00b0.01 ± 0.01c 0.0001 ± 0.00b 0.02 ± 0.00bc

0.003 ±
0.00cd

0.00002 ±
0.00a

EPA + DHA0.01 ± 0.01a 0.01 ± 0.00b 0.001 ± 0.00c 0.01 ± 0.01a 0.002 ± 0.00c0.0002 ± 0.00cb0.01 ± 0.00b
0.02 ±
0.01cbde

n3 FA

0.09 ± 0.04a 0.01 ± 0.01eg0.002 ± 0.00fg 0.03 ± 0.02b 0.003 ± 0.00g 0.001 ± 0.00dg

n6 FA

0.15 ± 0.06b 0.01 ± 0.01d 0.01 ± 0.01d 0.04 ± 0.03d 0.01 ± 0.00d 0.003 ± 0.00cbd 0.89 ± 0.22a
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n3/n6

8.80 ± 7,73a 0,62 ± 0,08b 0,28 ± 0,00b 0,71 ± 0,00 0,50 ± 0,00b 0,24 ± 0,00b 0,02 ± 0,00b

n6/n3

0.19 ± 0,16b 1,64 ± 0,20b 3,59 ± 0,03b 1,41 ± 0,00b 2,00 ± 0,02b 4,25 ± 0,01b 40,65 ± 5,15a
in one serving = 8 pieces of sushi

fat
content

5.23 ± 0.35a 0.12 ± 0.01a 0.08 ± 0.01b 0.35 ± 0.03b 0.03 ± 0.03b 0.02 ± 0.00b 2.30 ± 0.21a

Σ SFA

1.12 ± 0.08a 0.03 ± 0.00c 0.02 ± 0.00c 0.06 ± 0.00c 0.01 ± 0.00c 0.003 ± 0.00c 0.34 ± 0.03b

Σ
MUFA

1.97 ± 0.13a 0.03 ± 0.00d 0.04 ± 0.01d 0.18 ± 0.01c 0.01 ± 0.00d 0.01 ± 0.00d 0.66 ± 0.06b

Σ PUFA 0.69 ± 0.05b 0.06 ± 0.00d 0.02 ± 0.00e 0.11 ± 0.01c 0.01 ± 0.00e 0.01 ± 0.00e 1.30 ± 0.12a
Σ USFA 3.07 ± 0.21a 0.09 ± 0.01e 0.06 ± 0.01e 0.28 ± 0.02d 0.02 ± 0.00e 0.02 ± 0.00c 1.96 ± 0.18b
C18:3n3 0.13 ± 0.01a

0.003 ±
0.003 ± 0.00cd 0.02 ± 0.00b 0.001 ± 0.00d 0.001 ± 0.00cd0.004 ± 0.00c
0.00cd

C20:5n3 0.02 ± 0.00a

0.002 ±
0.0004 ± 0.00e0.01 ± 0.00b 0.001 ± 0.00d 0.01 ± 0.00d 0.0001 ± 0.0c
0.00d

C22:6n3 0.02 ± 0.00b 0.02 ± 0.00a 0.001 ± 0.00e 0.01 ± 0.00c 0.001 ± 0.00e 0.0002 ± 0.00e0.004 ± 0.00d
EPA + DHA0.04 ± 0.00a 0.02 ± 0.00b 0.001 ± 0.00g 0.02 ± 0.00c 0.003 ± 0.00fe 0.0003 ± 0.00e 0.01 ± 0.00d
n3 FA

0.27 ± 0.02a 0.02 ± 0.00e0.004 ± 0.001g0.04 ± 0.00b 0.004 ± 0.00fg 0.001 ± 0.00dg 0.03 ± 0.00c

n6 FA

0.43 ± 0.03b 0.04 ± 0.00d 0.02 ± 0.00d 0.06 ± 0.00d 0.01 ± 0.00d 0.005 ± 0.00cb 1.27 ± 0.11a

Tukey-test among values for nigiri and maki sushi samples (salmon, tuna, shrimp).
Values with different alphabetic superscript (a, b, c, d, e, f, g) in raws differ significantly at p<0.05; p<0.01
SFA saturated fatty acid, MUFA monounsaturated fatty acid, PUFA monounsaturated fatty acid, USFA
unsaturated fatty acid, C18:3n3 α- linolenic FA, C20:5n3 eicosapentaenic fatty acid (EPA), C22:6n3
docosahexaenic FA (DHA)
Data for individual FAs are not included, but they can be sent on request.

Fatty acids profile depends highly on sushi type which is confirmed with principal component
analysis (PCA) of maki and nigiri sushi. PCA led to three eigenvalues higher than 1 in both
sushi types and groups consisted of different FAs which explained 97.25% and 96.07%
of the total variability, in nigiri and maki samples, respectively.
The amounts of α-linolenic fatty acid calculated in 100 grams portions are indicating that they
are far below adequate intake (AI) amount for men (1.6 g/day) and women (1.1 g/day)
but Atlantic salmon samples satisfies one third of AI amount for women (aging between
19 to 50 years) (Gebauer et al., 2006). Out of our results can be concluded that, opposite from
sushi samples, Atlantic salmon and Pink salmon can be considered an excellent source
of EPA + DHA (EFSA, 2015), while all examined seafood samples are good source of n3 FA
(EFSA, 2010).

93

Table 3. Fat content and estimation of selected fatty acids profile’s parameters (g/100g)
in the samples of seafood
Stat.
Tuna albacore

Pink salmon

Atlantic salmon

Giant shrimp
sign.

fat content

0.51 ± 0.09c

6.16 ± 0.41b

10.39 ± 0.26a

0.78 ± 0.14c

p<0.01

Σ SFA

0.17 ± 0.01d

1.83 ± 0.02a

1.71 ± 0.00b

0.27 ± 0.02c

p<0.01

Σ MUFA

0.09 ± 0.00c

1.97 ± 0.05b

4.92 ± 0.01a

0.17 ± 0.03c

p<0.01

Σ PUFA

0.25 ± 0.01c

2.37 ± 0.03b

3.76 ± 0.01a

0.34 ± 0.01c

p<0.01

Σ USFA

0.34 ± 0.01d

4.33 ± 0.02b

8.68 ± 0.00a

0.51 ± 0.02c

p<0.01

SFA/USFA

0.52 ± 0.05b

0.42 ± 0.01b

0.20 ± 0.00a

0.53 ± 0.05b

p<0.05

C18:3n3

0.001 ± 0.00c

0.086 ± 0.001b

0.373 ± 0.009a

0.013 ± 0.00c

p<0.05

C20:5n3

0.02 ± 0.00d

0.41 ± 0.01a

0.39 ± 0.00b

0.10 ± 0.00c

p<0.05

C22:6n3

0.19 ± 0.01c

0.53 ± 0.00b

0.64 ± 0.01a

0.08 ± 0.00d

p<0.01

EPA + DHA

0.09 ± 0.05d

0.94 ± 0.00b

1.03 ± 0.01a

0.17 ± 0.00c

p<0.05

n3 FA

0.22 ± 0.01c

2.19 ± 0.03b

2.64 ± 0.00a

0.19 ± 0.00c

p<0.01

n6 FA

0.03 ± 0.00c

0.17 ± 0.00b

1.12 ± 0.01a

0.15 ± 0.01b

p<0.01

n3/n6

8.13 ± 0.01b

12.61 ± 0.01a

2.37 ± 0.03c

1.31 ± 0.05d

p<0.01

n6/n3

0.12 ± 0.00cd

0.08 ± 0.00d

0.42 ± 0.00b

0.77 ± 0.03a

p<0.01

Tukey-test among values for nigiri and maki sushi samples (salmon, tuna, shrimp).
Values with different alphabetic superscript (a, b, c, d) in rows differ significantly at p<0.05; p<0.01
SFA saturated fatty acid, MUFA monosaturated fatty acid, PUFA polyunsaturated fatty acid, USFA unsaturated
fatty acid, C18:3n3 α- linolenic FA, C20:5n3 eicosapentaenic fatty acid (EPA), C22:6n3 docosahexaenic FA
(DHA).
Data for individual FA are not included, but they can be sent on request.

Fat contents differ significantly (p<0.01) between examined fish fillets, Salmo salar fillets
had significantly the highest fat content (10.39 ± 0.26 g/100g) in comparison with other three
fish species. The lowest amount (p<0.01) of saturated fatty acids (SFAs) was observed in the
samples of Thunnus alalunga (0.51 ± 0.09 g/100g) (Table 3), while significantly the highest
unsaturated fatty acids (USFAs) content was observed in the samples of Salmo salar
(8.68 ± 0.00 g/100g), resulting in the lowest SFAs/USFAs ratio (0.20 ± 0.00) in these
examined fish fillets, and also in the highest (p<0.01) monounsaturated and polyunsaturated
FAs. Calculated on portion size (100g) statistically significant higher contents of α-linolenic,
EPA, DHA and consequently n3 FAs were found in examined fish fillets of Salmo salar and
Oncorhynchus gorbuscha, due to higher fat contents in these samples.
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CONCLUSION
Results of examined sushi samples are pointing out that sushi meal cannot be considered
a good source of beneficial FAs (α-linolenic FA, EPA, DHA), which is opposite from sushi
consumers’ preferences. Sushi meal is low caloric meal, mainly due to low fat content, which
is influenced by seafood portion in it. Our results and worldwide popularity of sushi meal
are somehow in contradiction due to sushi consumers’ perception that one of sushi meal
beneficial properties is FAs composition. On the other side, also due to sushi consumers’
preferences hypothesized question “how much does it cost sushi meal exotic characteristics?”
can be reformulated as “how much sushi consumers are willing to pay for sushi appearance,
originality and subsequently globally developed brand.
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ABSTRACT
The aim of the study was to survey microbiological profile of sushi meal and how it is affected
by sushi ingredients ratio/content and physical-chemical characteristics. The research
was carried out by using 108 pieces of maki and nigiri sushi prepared with three types
of fish/seafood: Salmo salar (Atlantic salmon), Thunnus albacares (Yellowfin tuna)
and Penaeus vannamei (Pacific white shrimp). Higher bacteria counts in sushi samples can
be explained with manipulation/handling during sushi preparation, but not by the presence
of raw seafood.
Keywords: fish meat, maki and nigiri sushi, bacteria count, food safety and quality
INTRODUCTION
Sushi is a traditional Japanese meal which is consisted mostly of raw seafood and acidified rice
and it spread worldwide in the last 40 years (Lorentzen et al., 2012). There is estimation that
sushi selling in worldwide restaurants worth as much as hundreds of millions of dollars
(Sakamoto and Allen, 2011). Sushi is considered a healthy meal in Japan as well as outside
of Japan mainly due to seafood content, but also because it is a low caloric meal; it contains low
amounts of fat and cholesterol (De Silva et al., 2006).
Sushi meal belongs to the group of ready to eat meal (RTE) and according to EC Reg.
2073/2005 two safety criteria refer to it: Salmonella spp. (absent in 25 g of sample) and Listeria
monocytogenes < 100 cfu/g. Good practices to secure low bacteria counts include: proper rice
acidification (pH < 4.6), the maintenance of cold chain during preparation and proper training
of personnel (Musculino et al., 2014). These practices should be applied in the production of
other food belonging to RTE group too, since highly significant differences were not observed
between sushi and other RTE foods (Fang et al., 2003). Sushi should be consumed within
12 hours if it is held at temperatures below 15 ºC, and if pH of rice is under 4.8. If pH of cooked
sushi rice is higher than 4.8, prepared sushi should be consumed within 4 hours (Barralet et al.,
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2004). It is worth of mentioning that sushi is perceived as potentially hazardous food due to raw
seafood inclusion in it (Migueis et al., 2015).
The aim of the study was to survey microbiological profile of maki and nigiri sushi
and to reveal a relationship/correlation between ingredients content in sushi meal and bacteria
counts.
MATERIALS AND METHODS
The study was carried out by using samples of maki and nigiri sushi prepared with salmon, tuna
and shrimp. The number of included samples was in total 108 pieces of maki and nigiri sushi.
Weight parameters (accurate to 0.00 g) were obtained by weighing on the equipment PionnerTH
(Ohaus corp., China). Proportion (in %) of sushi components (rice, seafood, wasabi) on a total
weight was calculated according to the formula: (weight of component/weight of all sushi
portion) × 100.
Physical-chemical characteristics the pH was measured by device Five Go2 (Mettler-Toledo,
Schwerzenbach, Switzerland). The salt (NaCl) content was determined according to Mohr’s
method by titration with silver nitrate.
Microbiological examination of sushi samples included determination of Enterobacteriaceae
count (ČSN ISO 16649-2), coliform bacteria count (ČSN ISO 4832), Escherichia coli (ČSN
ISO 16649-2), total bacteria count (ČSN EN ISO 4833), lactic acid bacteria count (LAB) (ČSN
ISO 15214 (560117)), psychrotrophic bacteria count (ČSN ISO 17410), Pseudomonas spp.
(ČSN EN ISO 13720), coagulasa positive staphylococci (ČSN EN ISO 6888-1), Vibrio spp.
(ČSN P ISO/TS 21872-1 (560651)), Salmonella spp. (ČSN EN ISO 6579), Listeria
monocytogenes (ČSN EN ISO 11290-1) and Escherichia coli O157 (ČSN EN ISO 16654).
Statistical analysis was performed using statistical software SPSS Version 20 for windows
(SPSS IBM Corporation, Armonk, USA). The value of p < 0.05 was used to indicate
a statistically significant difference, using one-way ANOVA analysis of variance. The post hoc
Tukey test was used for finding differences among groups. Pearson correlation analysis was
used to evaluate the influence of sushi ingredients contents on microbiological profile of sushi
samples.
RESULTS AND DISCUSSION
Sushi chefs are trying to make sushi pieces as standardized as possible, but from the Table 1.
can be seen that significant differences (p < 0.05) were found between nigiri and maki sushi, but
also within the same sushi type prepared with different seafood (salmon, tuna, shrimp) in rice
and seafood ratios, same as in pH values and salt contents. The both nigiri and maki sushi
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prepared with shrimp had the lowest seafood portion due to inclusion of cooked and fried
breaded shrimp, not raw seafood as in other nigiri and maki sushi types. The significant
difference (p < 0.05) was noticed in wasabi percentage used for the preparation of nigiri sushi.
Seafood portions in nigiri sushi were bigger (p < 0.05) in comparison with maki sushi, while
rice portions were bigger (p < 0.05) in maki sushi. Our samples had higher pH values than
recommended value for this type of food (pH = 4.2), which is thought to be an appropriate for
bacterial growth inhibition, which is the main function of vinegared rice (Farber and Todd,
2000; Muscolino et al., 2014). The salt content is higher in maki sushi samples due to bigger
rice portions and smaller seafood portions in comparison with nigiri sushi samples.
Table 1. Ingredients percentage (%) in sushi types (maki and nigiri) prepared with three different
seafood Salmo salar, Atlantic salmon), tuna (Thunnus albacares, Yellowfin tuna) and shrimp
(Penaeus vannamei, Pacific white shrimp)
Sushi Type

Maki

Nigiri

Salmon
Tuna

Wasabi

Seaweed

Breading
around
shrimp

0.18 ± 0.13a

/

/

5.08 ± 0.14a 0.97 ± 0.04bc

62.25 ± 3.79b 37.48 ± 3.79b 0.27 ± 0.10b

/

/

5.25 ± 0.07b 0.89 ± 0.10b

0.31 ± 0.16b

/

/

4.94 ± 0.13cf 1.06 ± 0.13bc

Rice

Seafood

67.00 ± 4.07a 32.82 ± 4.10a

Cooked
79.72 ± 6.19ab 18.99 ± 2.79c
Shrimp

pH

Salt

Salmon

84.32 ± 7.47c 13.36 ± 3.98d

/

2.35 ± 0.26

/

4.65 ± 0.06d 1.51 ± 0.53a

Tuna

84.96 ± 4.04dc 12.80 ± 4.06ed

/

2.24 ± 0.28

/

4.80 ± 0.06e 1.23 ± 0.12ca

/

2.35 ± 0.41 13.53 ± 3.34 4.95 ± 0.04f 2.14 ± 0.41a

Breaded
Fried
75.79 ± 3.95f
Shrimp

8.32 ± 1.83g

*Tukey-test among values for nigiri and maki sushi samples (salmon, tuna, shrimp). Values with different
alphabetic superscript (a, b, c, d, e, f, g) in columns differ significantly at p < 0.05.

Enterobacteria are opportunistic pathogens because small amounts of these bacteria usually can
affect only people with weakened immune system (Lawley et al., 2012). In our samples of nigiri
sushi the number of Enterobacteriaceae ranged from 1.25 ± 0.15 log cfu/g (maki tuna)
to 3.84 ± 0.97 log cfu/g (nigiri tuna) (Table 2). It is considered that Enterobacteriaceae upper
limit count for fish of acceptable quality is 6 log cfu/g (Rajkowski et al., 2013). Unsatisfactory
level of Enterobacteriaceae in sashimi samples is ≥ 4 log cfu/g (Migueis et al., 2015).
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Table 2. Microbiological profile of sushi types (maki and nigiri) prepared with three different
seafood Salmo salar, Atlantic salmon), tuna (Thunnus albacares, Yellowfin tuna) and shrimp
(Penaeus vannamei, Pacific white shrimp)
Nigiri

Maki

Salmon

Tuna

Cooked
Shrimp

Salmon

Tuna

Fried
Breaded
Shrimp

Enterobacteriaceae

3.73 ± 0.42a

3.84 ± 0.97a

2.26 ± 0.54

3.70 ± 0.68a

1.25 ± 0.15b

0.00 ± 0.00

Coliform bacteria

0.00 ± 0.00d

3.74 ± 0.87a

2.29 ± 1.02

2.46 ± 1.45ab 0.66 ± 0.66bcd 0.22 ± 0.38bcd

Escherichia coli

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.57 ± 0.99

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Total viable count

5.26 ± 0.16

5.88 ± 0.66a

5.47 ± 0.92

4.76 ± 0.63

4.23 ± 0.43b

4.03 ± 0.32b

Lactic acid bacteria

4.18 ± 0.13

5.40 ± 0.64ad 4.64 ± 0.62cd 3.96 ± 0.52bc

3.13 ± 0.41b 3.48 ± 0.63bc

Psychotrophic bact.

5.05 ± 0.26

4.65 ± 1.13

4.77 ± 1.18

4.63 ± 0.09

4.43 ± 0.42

4.04 ± 0.54

Pseudomonas spp.

4.20 ± 0.32a

3.64 ± 0.94a

2.14 ± 0.76

2.17 ± 1.92

1.62 ± 1.49

0.00 ± 0.00b

CoNStaphylococci*

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

2.95 ± 0.48b

2.70 ± 0.09b

2.61 ± 0.82b

Sushi Type

*coagulase-negative staphylococci
** parameters values a, b, c are indicators for statistical significance at p < 0.05; different letters indicate
statistically significant difference between different types of nigiri sushi

Table 3. Correlations between sushi ingredients ratio and microbiological profile
Sushi Type

Salmon

Nigiri

Enterobacteriaceae

Coliform
bacteria

Total viable
count

LAB

Psychotropic
bacteria

Pseudomonas
spp.

pH: r=0.99

-

-

-

Wasabi: r=1.00

-

-

-

-

-

-

Rice: r=0.99
Maki

Salmon: r=-1.00
pH: r=-1.00
Rice: r=0.99

Nigiri

Rice: r=1.00
Tuna: r=-1.00
Tuna: r=-1.00

Tuna: r=-1.00

Tuna

Tuna: r=-0.99

Rice: r=1.00
-

Rice: r=0.99
Maki

Nori: r=-1.00

-

-

-

Nori: r=0.99

Shrimp

Tuna: r=-0.99
Nigiri

-

-

Shrimp: r=0.99

-

-

-

Maki

-

-

-

-

-

-
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Enterobacteriaceae levels were in positive and negative correlations with rice and seafood
portions, respectively, they also correlated with pH (positive and negative correlations)
and even negatively correlated with nori seaweed content (maki tuna) (Table 3).
Coliform bacteria counts were lower in maki samples with tuna and fried breaded shrimp (Table
2), in which rice portions were bigger, than in nigiri samples (Table 1). Coliform bacteria were
not found in nigiri salmon samples but there were found in nigiri tuna (3.74 ± 0.87 log cfu/g),
nigiri shrimp (2.29 ± 1.02 log cfu/g) and maki salmon (2.46 ± 1.45 log cfu/g) samples
(Table 2). Our results do not differ much from the results of Cho et al. (2009) who found
coliform counts in raw fish samples between 3 – 4 log cfu/g and in rice used for sushi
preparation coliform counts were one log lower. Negative correlation (p < 0.05) was found
between tuna portion and coliform counts in nigiri tuna samples (Table 3).
In the same study among 79 samples of sushi Escherichia coli was not detected, contrary
to ours where E. coli was found in the sample of nigiri shrimp (0.57 ± 0.99 log cfu/g) (Table 2).
The research conducted by Leisner et al., (2014) showed Escherichia coli content
from < 1 to 2.3 log cfu/g among sushi samples.
In the study of Fang et al. (2003) microbiological analysis of sushi (22 samples) and hand-rolled
sushi in cone shape (25 samples) were done. Their results indicate that higher level of aerobic
plate count, coliform, E. coli, B. cereus, S. aureus and Pseudomonas spp. were found in 96 %,
84 %, 16 %, 41.7 %, 18.2 %, 64 % hand-rolled sushi in cone shapes samples, respectively;
and in 95.5 %, 68.2 %, 46 %, 18.2 %, 13.6 %, 22.7 % sushi samples, respectively (Fang et al.,
2003).
Average contents of total viable counts in our sushi samples are below 6 log cfu/g, limit which
is considered as acceptable upper count (Leisner et al., 2014). In our experiment higher counts
of this parameter were found in samples of nigiri sushi. Positive correlation was found between
rice content and total bacteria counts in nigiri tuna samples, while negative correlations between
seafood content occurred in nigiri tuna and nigiri shrimp samples. (Tables 2, 3).
Lactic acid bacteria counts in the samples of saba-narezushi ranged from 7.93 to 9.41 log cfu/g
(Kanno et al., 2012), our samples had lower contents of lactic acid bacteria, ranging
from 3.13 ± 0.41 log cfu/g (maki tuna) to 5.40 ± 0.64 cfu/g (nigiri tuna) (Table 2).
Psychrotrophic bacteria counts ranged from 4.04 ± 0.54 log cfu/g (maki shrimp)
to 5.05 ± 0.26 log cfu/g (nigiri salmon), which is different from the results of Mol et al. (2014),
who were undertaking research about the effects of modified atmosphere packaging on sushi
salmon samples during storage period of 6 days. During their study psychrotrophic bacteria
counts didn’t exceed 3 log cfu/g. Higher counts of psychrotrophic bacteria in our samples
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of nigiri sushi can be probably explained by not adequate hygienic handling during nigiri sushi
preparation and during storage of sushi ingredients. Positive correlations (p < 0.05) between
psychrotrophic bacteria counts and sushi ingredients were found with contents of wasabi (nigiri
salmon), rice (nigiri tuna) and nori (maki tuna), while negative correlation (p < 0.05) was
observed with tuna content (nigiri tuna) (Tables 2, 3).
Counts of Pseudomonas spp. ranged from zero (maki shrimp) or from the lowest
value 1.62 ± 1.49 log cfu/g (maki tuna) to 4.20 ± 0.32 log cfu/g (nigiri salmon). Muscolino et al.
(2014) investigated microbiological quality of sushi samples and Pseudomonas spp. Counts
in their samples were higher in comparison with our research (3.26 log cfu/g to 8.00 log cfu/g).
Pseudomonas spp. count is an indicator of spoilage microorganisms presence, and it should be
under 8 – 9 log cfu/g in analyzed samples (Migueis et al., 2015). Pseudomonas spp. counts were
in positive correlations (p < 0.05) with rice content in maki tuna samples, but negatively
correlated (p < 0.05) with tuna content (maki tuna). All samples of maki sushi were
contaminated by coagulase-negative staphylococci. Whereas the most of them reside normally
on the skin of humans our samples could be contaminated during the preparation of sushi rolls,
their slicing into sub-portions or subsequent manual handling with the pieces during their
placement into consumer packaging (Tables 2, 3).
Coagulase-positive staphylococci, Vibrio spp., Salmonella spp., Listeria monocytogenes and
Escherichia coli O157 were not found present in maki and nigiri sushi samples in contrast with
the results of Muscolino et al. (2014) where were found Vibrio spp. and coagulase-positive
staphylococci in 12% and 32% of samples, respectively. The food incidence in Singapure was
caused by sushi rolls contaminated with Salmonella. Outbreak investigation included
environmental and food items (raw and cooked) investigations, but all taken samples were
cultured negative for Salmonella species, though investigators noticed certain hygienic issues
such as inadequate hand washing facilities and bare hand contact with ingredients. Probably
Salmonella was present in fish or other sushi ingredients because outbreak included the
consumption of food during 18 days period (Barralet et al., 2004). The other study carried out
by the authors (Madrigal et al., 2013). in Spain was found that 46% of examined sushi samples
were positive on E. coli, and 54% on S. aurues. As an explanation for high prevalence of E. coli
and S. aureus authors specified that good hygiene practice and storage temperature monitoring
were not implemented correctly.
Raw fish inclusion in sushi meal cannot be the main reason for not adequate microbiological
quality and according to studies (Adams et al., 1990; Barralet et al., 2004; Jain et al., 2008; Tan
et al., 2008; Leisner et al., 2014) poor food handling/hand hygiene, contamination through
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mishandling/inadequate hand washing facilities and bare hands contact with ingredients are
highlighted as reasons for higher total bacteria counts and presence of pathogenic
microorganisms.
CONCLUSIONS
Sushi meal is well accepted ready to eat meal worldwide and its microbiological profile has
been the subject of many studies. It is considered that seafood consumption is health beneficial,
but on the other side there are some potential hazards concerning sushi consumption since sushi
usually contains raw seafood. Our study confirmed previous studies that the main reason for
higher microbiological counts in sushi meal is its production/preparation, which includes a lot
of hand manipulation, very often bare hand manipulation. Our finding that seafood contents
negatively correlated in each found correlations clearly supports this statement.
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VYHODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉ KVALITY A BARVY MASA BÝKŮ
ČESKÉHO STRAKATÉHO PLEMENE SKOTU
EVALUATION OF BEEF TECHNOLOGICAL QUALITY AND COLOUR
OF CZECH FLECKVIEH BULLS
Eliška Dračková – Radek Filipčík
Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1,
613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate technological quality and colour of beef of Czech
Fleckvieh bulls. Totally 136 bulls were included in the experiment. The water holding
capacity, pH value, area of Musculus longissimus thoracis (MLT), muscle fibre diameter and
meat colour characteristics were evaluated according to age at slaughter, carcass weight and
average daily gain. The area of MLT, muscle fibre diameter, pigment content and redness
increased significantly (p < 0.01) depending on age, carcass weight and average daily gain.
Value pH decreased significantly (p < 0.01) depending on age and carcass weight. The water
holding capacity, lightness and yellowness were not influenced by these factors.
Keywords: beef, carcass, water holding capacity, muscle fibre diameter, system CIELab
ÚVOD
Chov skotu představuje neodmyslitelnou součást českého zemědělství. Dominantní postavení
skotu spočívá v produkci mléka a ani produkce hovězího masa není zanedbatelná. Mezi
nejrozšířenější plemena skotu chovaná na území České republiky patří český strakatý skot.
V dnešní době dochází ke zvyšování požadavků na kvalitu hovězího masa ze strany
spotřebitele. Hovězí maso je považováno za velmi kvalitní potravinu s vysokým obsahem
bílkovin. BARTOŇ et al. (2007) se zabývali vlivem různých typů siláží v krmné dávce
na kvalitu jatečného těla býků českého strakatého skotu. FILIPČÍK et al. (2015) uvádějí
ve své práci technologické parametry hovězího roštěnce u býků českého strakatého skotu.
Cílem práce bylo zhodnotit vliv vybraných faktorů na technologickou kvalitu a barvu masa.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu bylo vybráno 136 býků plemene českého strakatého skotu. Podle věku při porážce
byli býci rozděleni do dvou věkových kategorií. V 1. kategorii byli býci ve věkovém rozpětí
od 520 do 540 dnů (n = 95), kategorii 2 tvořili býci s delší dobou výkrmu (640 až 760 dnů,
n = 41). Průměrná porážková hmotnost býků byla 605 kg. Z pohledu hmotnosti jatečně
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upraveného těla (JUT) bylo provedeno rozdělení do 3 hmotnostních kategorií (230 – 300 kg
(n = 48), 301 – 350 kg (n = 46) a 351 – 500 kg (n = 42)). Podle třídy zmasilosti byla jatečná
těla zařazena do třídy „R“ a dle klasifikace protučnělosti do třídy „2“. Dále byli býci
rozčleněni na základě průměrného denního přírůstku do 3 skupin. Ve skupině 1 byl průměrný
denní přírůstek v rozmezí od 437 do 550 g.den-1 (n = 41) a ve 2 skupině se pohyboval
od 551 do 660 g.den-1 (n = 47). Hladina netto přírůstku se v průběhu výkrmu 3. skupiny býků
pohybovala v rozmezí od 601 g.den-1 do 880 g.den-1 (n = 48). Analýza byla provedena
u vzorků svaloviny Musculus longissimus thoracis (MLT) 48 hodin post mortem, které byly
odebrány v místě půlícího řezu na úrovni 9. – 10. hrudního obratle.
V hovězím mase byly stanoveny vybrané technologické kvalitativní ukazatele (vaznost masa
modifikovanou metodou GRAU a HAMM (1952), plocha MLT zjištěna planimetricky,
hodnota pH48 zjištěná pH–metrem 340/SET-1 s vpichovou elektrodou (WTW, Germany)
a diametr svalového vlákna vyhodnocen mikroskopickým zařízením a softwarem firmy Leica
(Leica Microsystems, Germany).
V mase byly také sledovány následující ukazatele barvy: obsah svalových pigmentů metodou
dle HORNSEYE (1956) a 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. Sledované ukazatele byly vyhodnocovány
v závislosti na porážkovém věku býků, hmotnosti JUT a netto přírůstku.
Statistická analýza dat byla provedena prostřednictvím programu STATISTICA 12.0
(StatSoft, Inc., Tulsa, Oklahoma, USA), kde byla k vyhodnocení vlivu věku zvířat v době
porážky, hmotnosti jatečně upraveného těla a netto přírůstku na sledované ukazatele nutriční
kvality masa použita ANOVA. K určení průkazností mezi skupinami byl použit HSD test.
Tvar rovnice výpočtu:
Yijkl = μ + Vi + Jj + Nk + eijkl
kde:
Y – výsledná korigovaná hodnota
µ – průměrná hodnota závisle proměnné
Vi – věk zvířat v době porážky (1 = 520 – 540 dnů; 2 = 640 – 760 dnů)
Jj – hmotnost JUT (1 = 230 – 300 kg; 2 = 301 – 350 kg; 3 = 351 – 500 kg)
Nk – netto přírůstek (1 = 437 – 550 g.den-1; 2 = 551 – 600 g.den-1; 3 = 601 – 880 g.den-1)
eijkl – reziduum.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Popis ukazatelů technologické hodnoty a barvy masa býků udává tabulka 1.
Tabulka 1. Ukazatele technologické hodnoty a barvy masa býků podle věku při porážce
Věk při porážce (dny)

Faktor

520 – 540

640 – 760

95

41

n
LSM

SE

LSM

SE

Výsledky technologické hodnoty masa
Vaznost vody (%)

81,63

0,51

81,48

0,31

Plocha MLT (cm2)

80,48A

12,15

102,83B

13,94

pH
Diametr svalového vlákna
(μm)

5,75A

0,04

5,56B

0,01

39,55A

1,52

40,70B

1,85

Výsledky parametrů barvy masa
Pigmenty (mg.g-1)

3,65A

0,06

4,43B

0,09

L*

34,29

0,35

33,13

0,32

a*

8,99A

1,60

10,68B

1,23

b*

7,77

1,52

7,74

1,15

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami býků: A, B = p < 0,01
LMS – Least Squares Means (průměr nejmenších čtverců)
SE – Standard Error (směrodatná střední chyba průměru); n – počet zvířat

Průměrná vaznost masa býků poražených ve věku od 520 do 540 dnů byla zjištěna 81,63 %.
Prodloužením doby výkrmu (640 – 760 dnů) došlo ke snížení vaznosti v hovězím mase
(81,48 %), avšak statisticky průkazný rozdíl mezi věkovými kategoriemi nebyl prokázán
(p > 0,05). ŠUBRT et al. (2009) analyzovali maso býků různých plemen. Vaznost vody
v mase českého strakatého skotu poraženého ve věku 622 dnů byla 78,22 %. Plocha MLT
(cm2) se s věkem zvířete statisticky průkazně (p < 0,01) zvyšovala z 80,48 cm2 u býků
poražených ve věku 520 – 540 dnů až na 102,83 cm2 u býků poražených ve věku
640 – 760 dnů. FILIPČÍK et al. (2010) ve své práci uvádějí, že plocha MLT se lineárně
zvyšuje s narůstající hmotností zvířete (90,3 < 97,2 < 99,7 cm2). U hodnoty pH byl zjištěn
signifikantní rozdíl (p < 0,01) mezi věkovými kategoriemi, kdy s narůstajícím věkem
se hodnota pH snižovala z 5,75 na 5,56. U síly svalového vlákna byla prokázána statisticky
průkazná diference (p < 0,01), kdy s delší dobou výkrmu se síla svalového vlákna zvyšovala
z 39,55 ± 1,52 μm (520 – 540 dnů) na 40,70 ± 1,85 μm (640 – 760 dnů). NĚMCOVÁ et al.
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(2010) zjistili, že se zvyšujícím se věkem (do 530 dnů, 531 – 600 dnů a nad 601 dnů) dochází
k lineárnímu zvyšování tloušťky vláken (37,86 – 38,33 – 39,81 μm).
Zvyšující se porážkový věk zvířat měl signifikantní (p < 0,01) vliv na obsah pigmentů v mase,
kdy při věku 520 – 540 dnů zvířat byl obsah svalového pigmentu 3,65 ± 0,06 mg.g-1 a u zvířat
poražených ve věku 640 – 760 dnů byl obsah pigmentů 4,43 ± 0,09 mg.g-1. Také podíl
červeného spektra a* se signifikantně (p < 0,01) zvyšoval s prodloužením doby výkrmu
z 8,99 na 10,68. U parametru světlosti L* a podílu žlutého spektra b* byl zaznamenán
neprůkazný (p > 0,05) pokles hodnot při zvyšujícím se porážkovém věku zvířat
(z L* 34,29; b* 7,77 na L* 33,13; b* 7,74). ŠUBRT et al. (2008) uvádějí, že vyšší věk býků
před porážkou má vliv na významné (p < 0,05) zvýšení obsahu svylových pigmentů.
Při vyhodnocování vlivu hmotnosti jatečně upraveného těla na vaznost masa nebyl zjištěn
průkazný rozdíl (p > 0,05). Vaznost vody v mase se pohybovala ve variačním rozmezí
od 81,49 % do 81,76 % (tabulka 2). Plocha MLT se signifikantně (p < 0,01) navyšovala
se zvyšující hmotností jatečně upraveného těla (78,04 < 83,39 < 101,90 cm2). Oproti tomu
hodnota pH s nárůstem hmotnosti JUT klesala. Hodnota pH vykazovala vysoce statisticky
průkaznou diferenci (p < 0,01) mezi nejnižší hmotností JUT (5,77 ± 0,06) a největší hmotností
JUT (5,56 ± 0,01) a významnou průkaznost (p < 0,05) mezi největší hmotností JUT
a hmotnostní kategorií JUT v rozsahu od 301 kg do 350 kg (5,74 ± 0,05). Síla svalového
vlákna vlivem zvyšující se hmotnosti JUT vzrůstala, avšak jen mezi hmotnostními
kategoriemi 230 – 300 kg (39,29 μm) a 351 – 500 kg (40,65 μm) byl zaznamenán vysoce
statisticky průkazný rozdíl (p < 0,01).
Zvyšující se hmotnost jatečně upraveného těla měla signifikantní (p < 0,01) vliv na obsah
pigmentů

v mase

(3,56 < 3,73 < 4,43

mg.g-1)

a

podíl

červeného

spektra

a*

(8,92 < 9,01 < 10,69), hodnoty obou parametrů se zvyšovaly a barva masa byla nejtmavší
u hmotnosti JUT 351 až 500 kg. VIEIRA et al. (2006) zjistili u zvířat o hmotnosti 489,4 kg
obsah svalových pigmentů 5,03 ± 0,99 mg.g-1. Také parametr světlosti L*, i když neprůkazně
(p > 0,05), vykazoval nejtmavší barvu masa u nejtěžší hmotnostní kategorie JUT, kdy hodnota
L* klesala při zvyšující se hmotnosti JUT. Podíl žlutého spektra b* se pohyboval v rozsahu
od 7,65 do 7,82 a průkazné rozdíly nebyly prokázány.
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Tabulka 2. Ukazatele technologické hodnoty a barvy masa býků podle hmotnosti jatečně
upraveného těla
Hmotnost JUT (kg)

Faktor

230 – 300

301 – 350

351 – 500

48

46

42

n
LSM

SE

LSM

SE

LSM

SE

Výsledky technologické hodnoty masa
Vaznost vody (%)

81,51

0,76

81,76

0,70

81,49

0,30

Plocha MLT (cm2)

78,04A

13,28

83,39A

11,52

101,90B

13,90

pH
Diametr svalového vlákna
(μm)

5,77A

0,06

5,74a

0,05

5,56Bb

0,01

39,29A

1,62

39,84

1,38

40,65B

1,84

Výsledky parametrů barvy masa
Pigmenty (mg.g-1)

3,56A

0,09

3,73A

0,08

4,43B

0,09

L*

34,45

0,52

34,00

0,49

33,30

0,33

a*

8,92A

1,47

9,01A

1,72

10,69B

1,22

b*

7,82

1,45

7,65

1,61

7,81

1,16

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami býků: A, B = p < 0,01; a, b = p < 0,05
JUT – jatečně upravené tělo; n – počet zvířat
LMS – Least Squares Means (průměr nejmenších čtverců)
SE – Standard Error (směrodatná střední chyba průměru)

Hodnocení technologické kvality a barvy masa býků v závislosti na hladině netto přírůstku
je uvedeno v tabulce 3. U parametru vaznosti nebyl prokázán (p > 0,05) vliv netto přírůstku.
Vaznost vody v mase se pohybovala ve variačním rozpětí od 81,45 % do 81,83 %.
Při zvyšující se hladině netto přírůstku byl v mase patrný nárůst plochy MLT
(79,34 < 86,09 < 95,06 cm2), mezi skupinou s hladinou netto přírůstku 601 – 880 g.den-1
a skupinou s úrovní netto přírůstku 437 – 550 g.den-1, respektive se skupinou s netto
přírůstkem na úrovni od 551 g.den-1 do 600 g.den-1 byl prokázán vysoce statisticky průkazný
rozdíl (p < 0,01). Ačkoliv byl zaznamenán pokles hodnoty pH (5,78 > 5,69 > 5,63)
v závislosti na zvyšující se hladině netto přírůstku, přesto nebyl vliv netto přírůstku prokázán
(p > 0,05). Diference na hladině významnosti 99 % byla zjištěna u diametru svalového vlákna
mezi skupinami s nejnižší (39,22 ± 1,66 μm) a nejvyšší hladinou netto přírůstku
(40,26 ± 1,65 μm), přičemž mezi skupinou s úrovní netto přírůstku v rozsahu od 551 g.den-1
do 600 g.den-1 (40,12 ± 1,65 μm) a skupinou s nejnižší hladinou netto přírůstku byly patrné
rozdíly na hladině významnosti 95 %.
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U obsahu svalového pigmentu a podílu červeného spektra a* byl zaznamenán nárůst hodnot
se zvyšující se hladinou netto přírůstku (pigmenty 3,62 < 3,90 < 4,09 mg.g-1 a a*
8,99 < 9,35 < 10,07), ale statisticky průkazná diference (p < 0,01) byla zjištěna pouze mezi
skupinami s nejnižší a nejvyšší hladinou netto přírůstku. U ostatních parametrů barvy nebyly
zjištěny statisticky významné průkaznosti (p > 0,05). Hodnoty parametru světlosti L*
se pohybovala v rozmezí od 33,51 do 34,17. Podíl žlutého spektra byl v rozpětí
od 7,58 do 7,93.
Tabulka 3. Ukazatele technologické hodnoty a barvy masa býků podle úrovně netto přírůstku
Netto přírůstek (g.den-1)

Faktor

437 – 550

551 – 600

601 – 880

41

47

48

n
LSM

SE

LSM

SE

LSM

SE

Výsledky technologické hodnoty masa
Vaznost vody (%)

81,83

0,85

81,45

0,58

81,52

0,49

Plocha MLT (cm2)

79,34A

15,83

86,09A

12,14

95,06B

17,01

5,78

0,06

5,69

0,04

5,63

0,04

39,22Aa

1,66

40,12b

1,65

40,26B

1,65

pH
Diametr svalového vlákna
(μm)

Výsledky parametrů barvy masa
Pigmenty (mg.g-1)

3,62A

0,11

3,90

0,11

4,09B

0,09

L*

34,16

0,58

33,51

0,31

34,17

0,49

a*

8,99A

1,43

9,35

1,82

10,07B

1,61

b*

7,72

1,53

7,58

1,29

7,97

1,44

Statistická významnost mezi hodnocenými skupinami býků: A, B = p < 0,01; a, b = p < 0,05
LMS – Least Squares Means (průměr nejmenších čtverců)
SE – Standard Error (směrodatná střední chyba průměru)
n – počet zvířat

ZÁVĚR
Výsledky naznačují, že s věkem zvířete se zvyšovala plocha MLT (cm2) a síla svalového
vlákna (µm). Maso starších zvířat obsahovalo více svalového pigmentu.
S věkem související hmotnost zvířete měla podobné tendence v nárůstu plochy MLT (cm2)
a diametru svalového vlákna (µm). Naopak hodnota pH masa se s věkem a hmotností zvířete
snižovala. Obsah svalového pigmentu se s narůstající hmotností zvířat zvyšoval.
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I v případě netto přírůstku byl prokázán vliv na plochu MLT (cm2) a sílu svalového vlákna
(µm). Množství pigmentů a podíl červeného zbarvení masa se vlivem úrovně netto přírůstku
zvyšovaly.
Po celkovém zhodnocení parametrů barvy masa výsledky naznačují, že maso od starších
zvířat s vyšší hmotností je tmavší.
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DETEKCIA ZVIERACÍCH DRUHOV V PÁRKOCH POMOCOU DNA
MICROARRAY TECHNIKY
DETECTION OF ANIMAL SPECIES IN SAUSAGES USING DNA
MICROARRAY TECHNIQUE
Zuzana Drdolová – Jozef Golian – Marek Šnirc
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,
949 01 Nitra
ABSTRACT

In this study, we analyzed the generic representation of meat in one type of sausage from
four different manufacturers. For determination of the species of meat representation we
used LSD Array 5.0 kit MEAT from company Chipron. Chipron LCD Array System can
detect cattle, buffalo, kangaroo, reindeer, roe deer, red deer, fallow deer, springbok, canine,
cat,ostrich, pheasant, pig, sheep, goat, horse, donkey, rabbit, hare, chicken, turkey, goose,
and two duck varieties in food sample. The detection in this system is based on specific
sites within 16S rRNA mitochondrial locus of all meat species in the analyzed food
sample. Samples analyzed products were purchased in supermarkets in the Slovak
Republic. All the samples (4) were examined for notification on the label and assessment
of adulteration by DNA Microarray method. Raw materials, organoleptic requirements, the
smallest amount of meat in the product and the largest amount of fat in the product chosen
sort of sausages is given in Decree no. 83/2016 Appendix 1. For one of the four analyzed
samples have been detected contaminating meat species.
Key words: sausages, meat, adulteration
ÚVOD
Detekcia falšovania je náročným odvetvím v potravinárstve. Aktívny vývoj v oblasti
prídavných látok, rovnako tak nové potraviny, ktoré podľahli výrazným zmenám
potravinovej matrice zvyšujú nároky na presnosť a spoľahlivosť analytických metód
založených na identifikácií senzorických, anatomických, morfologických a histologických
rozdielov pri detekcií falšovania (Yosef et al., 2014). Testovacie techniky sa stávajú
rýchlejšími, presnejšími, citlivejšími, užívateľsky pristupnejšie, schopné detekcie viac ako
jedného druhu v jednej reakcií (İlhak a Arslan 2007).
Hygiena a správne označovanie na etikete potravinárskych výrobkov sú veľmi dôležité
aspekty najmä pre verejné zdravie. Bezpečnosť potravín sa vzťahuje na všetky preventívne
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opatrenia pre dodávku potravín a zabezpečenie zdravotných a hygienických podmienok pre
spotrebiteľov (Ozpinar et al., 2013).
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 83/2016
o mäsových výrobkoch v Prílohe č. 1 uvádza ako základné suroviny na výrobu
Bratislavských párkov bravčové a hovädzie mäso v časti organoleptické požiadavky
definuje povrchový vzhľad a farbu – párky v celofánovom čreve, oddeľované pretláčaním,
farba svetlohnedá, povrch hladký alebo mierne vrásčitý, nedoformovaný, vzhľad a farba
nákroja – na reze výrobok homogénny, ružovočervenej farby, ojedinelý výskyt drobných
kolagénnych častíc a vzduchových dutiniek prípustný, konzistencia- pevná súdržná, vôňapo čersven údenine, chuť – príjemne slaná, na skuse výrobok šťavnatý. Najmenšie
množstvo mäsa vo výrobku určené Vyhláškou je 50 % hmot. a najvačšie množstvo tuku
vo výrobku 35 % hmotnosti výrobku.
MATERIÁL METÓDY
V našej štúdii sme analyzovali druhové zastúpenie mäsa v Bratislavských párkoch
od rôznych výrobcov. Vzorky boli nakúpené v supermarketoch na území Slovenskej
republiky. Druhové zastúpenie mäsa v Bratislavkých párkoch je dané Výhláškou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
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o mäsových výrobkoch upravujúcou požiadavky na výrobu mäsových výrobkov,
manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh. Analyzované boli 4 vzorky od štyroch
rôznych výrovcov. Identifikované mäsové druhy sme porovnali so zložením produktu
uvedeným výrobcom a rovnako porovnané so zložením uvedeným vo Vyhláške. V prvom
kroku analýzy sme použili komerčný kit na izoláciu DNA z potravín NucleoSpin Kit for
Food aby sme dosiahli optimálnu čistotu DNA získanej zo zakúpených výrobkov.
Z vyizolovanej DNA bol s využitím komponentov Chipron LCD Aarray Kit Meat 5.0
vytvorený PCR produkt, ktorý bol verifikovaný pomocou gélovej elektoroforézy
a následne sme v analýze pokračovali podľa protokolu vypracovaného výrobcom Chipron
LCD Aarray Kit Meat 5.0 umožňujúcim identifikáciu 24 druhov zvierat. Na vyhodnotenie
sme využili prístrojové vybavenie, scaner a softvér navrhnutý a odporúčaný výrobcom.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Kontrola potvrdila, že reálne zloženie mäsových výrobkov nekoresponduje s informáciami
na etikete. Úlohou kontrolých orgánov je aktívne chrániť verejné zdravie a zabezpečovať
kvalitu predávaného tovaru. Z toho dôvodu sú potrebné rýchle a presné metódy
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na detekciu mäsových druhov, ktorých úlohou je kontrola kvality a zaistenie bezpečnosti
potravín po celom svete (Unajak et al., 2011).
Nami získané zistenia preukázali, že tri vzorky zo sledovaného súboru vzoriek (4)
obsahovali mäso hovädzie a bravčové. Podľa intenzity signálu zatial považovaného len za
hypotetický kvantifikačný odhad bolo vo výrobkoch väčšinovo zastúpené bravčové mäso
a hovädzie mäso sa v rámci receptúry podielalo na celkovom obsahu mäsa len minoritne.
Jedna z vybraného súboru vzoriek (4) bola označená nesprávne. U spomínanej vzorky bola
identifikovaná kontaminačná DNA Gallus gallus. Obsah kuracieho mäsa nebol uvedený na
etikete výrobku a podľa sily signálu na výstupnom protokole z analýzy bolo jeho
zastúpenie približne porovnateľné s obsahom bravčového mäsa, obsah hovädzieho mäsa
bol i v tejto vzorke minoritný rovnako tak ako v predoslých troch.
Falšovanie mäsových výrobkov je celosvetovým problémom. Zámena deklarovaného
druhu mäsa za iný druh bez označenia a informovania spotrebiteľa je porušením zákona,
predstavuje ekonomický podvod a rovnako tak vyvoláva etické a náboženské obavy
v súvislosti s bezpečnosťou potravín (Abd El-Nasser et al., 2010). Techniky overovania
zloženia mäsových výrobkov sa v poslednej dobe modernizovali a v súčastnosti
je overovanie vykonávané rôznymi analytickými metódami (Ballin et al., 2009).
Pri vzájomnom porovnaní má každá metóda relatívne výhody. Doposial najvýhodnejšími
sú metódy založené na amplifikácií DNA, pretože ich presnosť, využiteľnosť je menej
ovplyvnená mierou priemyselného, tepelného spracovania výrobku, potravine (Pascoal et
al., 2005). DNA Microarray techniky ponúkajú výrazné výhody detekcie viac ako
jedeného druhu. Prostredníctvom DNA Microarray je možno identifikovať dvadsať štyri
druhov v jednej reakcii, čím sa šetrí čas a sučasne znižujú náklady. DNA Microarray môžu
priniesť výsledky rýchlejšie a citlivejšie využitím amplifikovanej DNA získanem pomocou
konvenčnej PCR techniky (Azuka et al., 2011). Tento systém je založených na princípe
amplifikácie konsenzuálnych oblastí DNA živočíšnych druhov a diferenciáciu druhov
podľa druhovo špecifickými sond, ktoré sú kovalentne viazané na povrchu mikročipov.
Čip využíva rozdiely v rámci mitochondriálnej DNA (mtDNA) príslušných druhov zvierat.
Chipron LCD array kit využíva špecifické rozdiely v rámci 16S rRNA mtDNA. Tento
genetický lokus bol značne využívaný pri identifikovaní chránených druhov vo viacerých
štúdiach (Kocher et al., 1989). Na LCD Array bola preukázaná vysoká citlivosť.
Identifikované boli všetky druhy prítomné vo vzorke v objeme 0,1% z analyzovaných
druhov mäsa. To potvrdzuje tvrdenie výrobcu, ktoré uvádzajú detekčný limit <0,5%
v závislosti od stupňa spracovania (Yosef et al., 2014).
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ZÁVER
Pravidelná kontrola mäsových výrobkov by mala byť vzhľadom na vyšší dopyt po mäse
znásobená. Pri realizácií štúdie sa potvrdila požadovaná citlivosť a využiteľnosť Chipron
LCD Aarray Kit Meat 5.0 pri detekcií zvieracích druhov, druhovej identifikácií mäsa,
mäsových druhov obsiahnutých v receptúre zvoleného druhu mäsového výrobku. Vysledky
ukázali, že jedna z vybraného súboru vzoriek bola označená nesprávne. Spomínaná vzorka
obsahovala kuracie mäso, ktoré nebolo uvedené v zložení výrobku uvedenom výrobcom
na etikete. Získané výsledky sú podnetom pre ďalšie skúmanie a analýzy a posudzovanie
možného vzniku kontaminácie vo výrobe.
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VYUŽITÍ A APLIKACE HYDROKOLOIDŮ V DRŮBEŽÍCH MASNÝCH
VÝROBCÍCH
UTILISATION AND APPLICATION OF HYDROCOLLOIDS IN THE POULTRY
MEAT PRODUCTS
Robert Gál – Iva Burešová – Michaela Brychtová – Žaneta Švédová – Vikendra Dabash
Ústav technologie potravin, UTB ve Zlíně, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the use of hydrocolloids in poultry meat products. Food
hydrocolloids belong between also called food ingredients or additives, which modifies
the structural properties of food. It serves mainly as thickeners. The most frequently
hydrocolloids in meat production are starches, carrageenans, xanthan gum, guar gum, locust
bean gum, gum Euchema, konjac gum, gum karaya, tara gum and agar. Was analyzed range
poultry meat products, with a focus on the use of hydrocolloids in recipes. It was found that
hydrocolloids are used by almost all meat products, which performs important functions.
Keywords: hydrokoloidy, aditiva, drůbeží masné výrobky, analýza sortimentu
ÚVOD
V současnosti existuje mnoho netradičních potravin, netradičních postupů přípravy tradičních
potravin, existují nové požadavky na transport potravin, na přípravu finálních jídel
a na racionalizaci výživy. Protože se vlastnosti základních potravinářských surovin nemění,
jediná možnost, jak upravovat texturu, je přídavkem plnidel, zahušťovadel, gelotvorných látek
a stabilizátorů. Bez těchto látek by už nebylo možné vyhovět cenovým požadavkům
obchodních řetězců a zákazníků na masné výrobky. Pro zákazníky je důležité, aby byly
výrobky svým vzhledem, konzistencí, vůní a chutí shodné s masnými výrobky vyrobenými
pouze z masa. Přídatné látky v kombinaci se způsobem výroby přinášejí možnost, jak na bázi
klasických potravinářských substrátů vyrábět výrobky nové, nekonvenční, ale i výrobky
klasické novými moderními metodami. Výrobky musí snášet transport do obchodů
a do domácností a také musí bez problémů snášet i nesprávné způsoby použití.
Hydrokoloidy jsou řazeny mezi přídatné látky, které lze používat při výrobě potravin jen
tehdy, je-li to nezbytné z technologických důvodů. Přidávají se do potravin za účelem
vytvoření textury, konzistence a zajištění stability potravin. Za přídatné látky se nepovažuje
jedlá želatina, kasein a sérové bílkoviny [1].
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Hydrokoloidy jsou přítomny v různém množství prakticky ve všech přirozených potravinách.
Ovlivňují jejich texturu, strukturu a do jisté míry i chuť a aroma. V masném průmyslu
se hydrokoloidy využívají zejména jako vodovazné a stabilizující prostředky. Musí udržet
vodu během celého procesu mělnění, vaření, chlazení a v průběhu skladování. Slouží také
k emulgování tuků a bílkovin ve výrobcích. Hlavní funkcí hydrokoloidů v masných výrobcích
je jejich schopnost vázat vodu [2,3].
Hydrokoloidy jsou polymerní látky schopné velmi pevně a stabilně vázat velký objem vody
v množství až stonásobku jejich vlastní hmotnosti. Polymerními látkami jsou nazývány proto,
že jejich molekuly jsou složeny ze stovek až mnoha set tisíců jednodušších molekul. Svojí
strukturou se řadí mezi polysacharidy, bílkoviny nebo i syntetické polymery. Jako typický
polysacharid lze uvést např. škrob, celulózu, rostlinné gumy. Typickým bílkovinným
polymerem je želatina, kasein, vaječný albumin a další. Rozpustné polysacharidy slouží jako
zahušťovadla, plnidla, zvyšují viskozitu výrobků, působí jako stabilizátory disperzí a některé
jsou gelotvornými látkami. Mají schopnost vázat vodu a za daných podmínek některé vytváří
trojrozměrnou strukturu neboli gel. Zmíněné vlastnosti jsou využívány při výrobě mnoha
potravinářských výrobků, kde je zapotřebí zvýšení viskozity nebo stabilizace textury
u finálních výrobků, aby nedocházelo během skladování k uvolňování vody [4,5].
V potravinách se vyskytují dva druhy hydrokoloidů:


Hydrokoloidy v potravinách běžně přítomné – např. škrob, lepek, celulóza, bílkoviny
a kolagen.



Hydrokoloidy do potravin přidávané – např. pektiny, rostlinné gumy, karagenany,
modifikované škroby a další.

Hydrokoloidy jsou do potravin přidávány z důvodu zajištění potřebné textury a funkčních
vlastností. Mezi hydrokoloidy rostlinného původu řadíme karagenany, různě esterifikované
pektiny, lukustovou gumu, arabskou gumu, algináty, nativní i modifikované škroby atd.
Z živočišného původu je možné zmínit želatinu, kasein a sérové bílkoviny. Mohou se
používat jednotlivě, ale i ve směsi, kdy dochází ke vhodnému kombinování jejich vlastností
[5].
Hydrokoloidy jsou polymerní látky, které po rozpuštění nebo dispergování ve vodě tvoří
roztoky nebo disperze, kde jsou jednotlivé makromolekuly nebo jejich nemolekulární shluky
hydratovány (česky řečeno rozpuštěny). Většina z těchto látek jsou polysacharidy, ale patří
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sem i bílkoviny a dokonce i některé syntetické polymery. U mnoha látek není známo přesné
složení a struktura. Proto je názvosloví převážně empirické.
Třídění polymerů:
a) Přírodní
rostlinné exsudáty – arabská guma, tragantová guma, karaya guma, ghatti guma
rostlinné extrakty – pektiny, arabinogalaktan (modřínová guma)
moučky ze semen – z rohovníku (svatojánský chléb), luštěniny guar, jitrocele blešníku,
kdoule
extrakty z mořských řas - agar, algináty, karagenan, furcellaran
obilné škroby – kukuřičný, pšeničný, rýžový, voskový kukuřičný, sorgový, voskový
sorgový
škroby z hlíz – bramborový, marantový, maniokový
dusíkaté látky živočišného původu – želatina, albumin, kasein
dusíkaté látky rostlinného původu – sójový protein
vejce a vaječné produkty
b) Modifikované polo-syntetické
deriváty celulózy – karboxymetylcelulóza, metylcelulóza, hydroxypropylmetylcelulóza,
metyletylcelulóza, hydroxypropylcelulóza
nízkoesterifikovaný pektin
látky mikrobiálního původu – dextran, xantanový polysacharid
propylenglykolalginát
předželatinové škroby
modifikované škroby – karboxymetylškrob, hydroxymetylškrob, hydroxypropylškrob
modifikované mouky
c) Syntetické
vinylové polymery – polyvinylpyrolidon, polyvinylalkohol, karbovinylpolymer
rtylenoxidové polymery – polyox [6].
MATERIÁL A METODY
Pro analýzu sortimentu drůbežích masných výrobků bylo vybráno pět výrobců masných
výrobků, jejichž produkty se v obchodních sítích vyskytovaly nejčastěji. Výrobci
pro zachování anonymity byli označeni písmennými kódy A, B, C, D a E.
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V rámci analýzy sortimentu byly vzorky masných výrobků odebrány z tržní sítě v ČR.
U analyzovaných drůbežích masných výrobků bylo zjišťováno využití hydrokoloidů
v recepturách. Bylo následně taktéž provedeno porovnání využití hydrokoloidů v drůbežích
masných výrobcích mezi jednotlivými výrobci. Porovnání bylo uskutečněno mezi
analyzovanými produkty, aby byly zdůrazněny odlišnosti ve výrobních technologiích
jednotlivých výrobních podniků. Také byly graficky znázorněny použité hydrokoloidy
v různých výrobcích.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V masných produktech výrobce A, byly zjištěny tyto hydrokoloidy: guma Euchema, guma
guar, karubin, xanthan, acetylovaný škrobový difosfát.
Tabulka 1. Zastoupení hydrokoloidů v drůbežích masných výrobcích – výrobce A
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Daná výrobní společnost použila při výrobě kuřecí šunky pouze jeden hydrokoloid,
a to E 407a – guma Euchema.
V recepturách ostatních drůbežích masných produktů byly aplikovány hydrokoloidy: guma
Euchema, karubin, guma guar, xanthan a acetylovaný škrobový difosfát
Tabulka 2. Zastoupení hydrokoloidů v drůbežích masných výrobcích – výrobce B

V recepturách masných výrobků u producenta B byly zastoupeny tyto hydrokoloidy:
karagenan, xanthan a guma guar. V recepturách kuřecích šunek se vyskytovaly dva stejné
hydrokoloidy, a to E 407- karagenan a E 415 – xanthan.
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Tabulka 3.

Zastoupení hydrokoloidů v drůbežích masných výrobcích – výrobce C

Výrobce drůbežích masných produktů, označený jako C, měl následující využité
hydrokoloidy v masných výrobcích: guma guar, guma Euchema a karagenan
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Tabulka 4. Zastoupení hydrokoloidů v drůbežích masných výrobcích – výrobce D

Výrobní společnost D použila pro výrobu drůbežích šunek dokonce hydrokoloidy čtyři, a to
karagenan, guma Euchema, xanthan a fosfátový diester škrobu.
Do drobných masných a ostaních drůbežích výrobků byly aplikovány tyto hydrokoloidy:
guma Euchema, karagenan, xanthan
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Tabulka 5. Zastoupení hydrokoloidů v drůbežích masných výrobcích – výrobce E

Výrobce pod označením E použil v recepturách na kuřecí a krůtí šunky následující
hydrokoloidy, a to karagenan, xanthan, guma Euchema a acetylovaný škrobový difosfát.
V grafu č. 1 jsou porovnány četnosti využití jednotlivých hydrokoloidů v drůbežích šunkách
ze sledovaného sortimentu 5 zpracovatelů drůbežího masa.
Největší využití v této skupině masných výrobků má E 407 - karagenan, poté E 415 - xanthan,
E 407a - guma Euchema, E 1412 - fosfátový diester škrobu a v jedné výrobní aplikaci i E
1414 acetylovaný škrobový difosfát.
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Graf 1. Četnost využití hydrokoloidů v šunkách
Z pohledu využití hydrokoloidů do kuřecích párků a ostatních masných výrobků z drůbežího
masa, je nejvíce využívaným hydrokoloidem E 412 - guma guar, následně E 407a – guma
Euchema, E 410 – karubin, E 415 – xanthan a E 1414 – acetylovaný škrobový difosfát.

Graf 2. Četnost využití hydrokoloidů v kuřecích párcích

127

ZÁVĚR
Hydrokoloidy se řadí mezi polymerní látky. Jsou schopné velmi pevně a stabilně vázat velký
objem vody v množství až stonásobku jejich vlastní hmotnosti. Hydrokoloidy se do potravin
přidávají z důvodů zajištění potřebné textury a funkčních vlastností.
Byla provedena analýza sortimentu drůbežích masných výrobků se zaměřením na použití
hydrokoloidů v recepturách a následně bylo provedeno porovnání použitých hydrokoloidů
mezi jednotlivými výrobky. Bylo zjištěno, že v různých druzích drůbežích šunek patří mezi
nejpoužívanější hydrokoloidy E 407 – karagenan a E 415 – xanthan. Dále se v recepturách
pro výrobu drůbežích šunek vyskytovaly hydrokoloidy E 407a – guma Euchema a E 1412 –
fosfátový diester škrobu.
Dále bylo analyzováno, že nejpoužívanějším hydrokoloidem v drůbežích párcích a ostatních
masných výrobcích je hydrokoloid E 412 – guma guar. Pro výrobu drůbežích párků jsou dále
používány hydrokoloidy E 407a – guma Euchema, E 410 – karubin, E 415 – xanthan a E 1414
– acetylovaný škrobový difosfát.
Mezi nejpoužívanější hydrokoloidy ve všech drůbežích masných výrobcích od výše
zmíněných společností patří hydrokoloidy E 407 – karagenan, E 407a – guma Euchema, E
412 – guma guar a E 415 – xanthan.
Karagenan v masných výrobcích slouží jako zahušťovadlo, želírující látka, emulgátor
a stabilizátor. Guma Euchema působí jako želírující látka. Guma guar plní funkci
zahušťovadla a stabilizátoru. Xanthan se využívá zejména jako stabilizátor. Dalšími
používanými hydrokoloidy jsou E 1414 – acetylovaný škrobový difosfát, E 410 – karubin,
E 417 – guma tara a E 1412 – fosfátový diester škrobu. Karubin je využívaný jako stabilizátor
a zahušťovadlo.
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ALERGÉNY SLEPAČÍCH VAJEC
ALLERGENS OF HEN EGGS
Jozef Golian – Marek Šnirc – Ľubomír Belej
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
ABSTRACT
Allergy to eggs pose serious health risks particularly in the pediatric population. The most
important allergen egg include ovomucoid, ovalbumin, ovotransferín, lysozyme C, livetíny
egg yolk and serum albumin. We analyze data on the prevalence of allergy to eggs in Europe
published in research reports. The highest prevalence of the egg allergens are found
in Estonia, Italy and Finland in the range of 3.9 to 22.7%. Research on the prevalence
of allergies but in different countries use different diagnostic methods by which then also
depends on the percentage of prevalence.
Keywords: food allergies, allergens, prevalence rate, epidemiological studies
ÚVOD
Alergia na vajcia je najfrekventovanejšia u detí vo veku do troch rokov, korešponduje
na alergiách detí v rozsahu približne 35 %. Často sa vyskytuje spolu s alergiou na mlieko.
Klinické príznaky sú identické ako u ostatných potravinových alergií, s prevahou kožných
príznakov (ekzém, žihľavka, atopická dermatitída), ale približne u štyroch až piatich
percentách pacientov sa môže vyskytnúť aj anafylaxia. Alergia na konzumáciu vajec sa môže
rozvinúť u ľudí, ktorí sú v častom kontakte s vtákmi, prostredníctvom syndrómu vták – vajce.
Aj alergia na vajcia zvyčajne časom ustúpi, ale pri pretrvávajúcich formách sa príznaky môžu
meniť a zhoršovať (Rancé, Dutau, 2008).
Slepačie vajce je zložené z nealergénnej škupiny (8 – 11 % hmotnosti vajca), z vaječného
bielka (56 – 61 %) a zo žĺtka (27 – 32 %). Vaječný bielok obsahuje 10 % proteínov a 88 %
vody. Žĺtok je zložený z 50 % vody, 34 % lipidov a 16 % bielkovín, preto má rozdielne
vlastnosti. Alergény sú obsiahnuté najmä v bielku a patria sem ovomukoid (Gal d 1), vaječný
albumín (Gal d 2), ovotransferín (Gal d 3) a lyzozým (Gal d 4). U ostatných minoritných
proteínov nebola zatiaľ popísaná alergénna aktivita. Hlavným alergénom žĺtka je α – livetín
(Gal d 5) (Mine, Yang, 2008; Poulsen, 2001).
Alergia na vaječný bielok je veľmi často asociovaná s alergiou aj na žĺtok. Skrížené alergie
na slepačie vajcia a vajcia iných vtákov sú zriedkavé, taktiež aj skrížená alergia na slepačie
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vajcia a kuracie mäso. Za vzácny syndróm vajce – vták je zodpovedný α – livetín. Informácie
o význame proteínov bielka z hľadiska alergenicity sú aj v súčasnosti rôzne. Tieto rozdiely
sú založené na fakte, že štúdie sú vykonávané na rôznych populáciách, čo

znamená,

že je pravdepodobné, že vaječné proteíny sú odlišne spracovávané tráviacim systémom
dojčiat a dospelých. Prevláda však názor, že dominantné sú alergény bielka – ovoalbumín
a ovomukoid (Mine, Yang, 2008;

Rancé, Dutau, 2008; Poulsen, 2001).

Štruktúra a funkcia hlavných alergénov vaječného bielka
Ovomukoid má molekulovú hmotnosť 28 kDa a predstavuje 11 % z proteínov vaječného
bielka. Ide o vysoko glykozylovaný proteín obsahujúci 186 aminokyselín a je známa jeho
aktivita inhibítora trypsínu. Má deväť intramolekulárnych disulfidových mostíkov
a 20 – 25 % jeho zloženia tvoria sacharidy (Mine, Yang, 2008).
Ohľadom termostability ovomukoidu sú k dispozícii protichodné informácie. Zatiaľ
čo Rancé a Dutau (2008) uvádzajú, že je chápaný ako termolabilný, čo vysvetľuje fakt,
že jedinci precitlivení na surové vajcia tolerujú uvarené vajcia; na druhej strane Mine a Yang
(2008) vo svojej práci tvrdia, že sa vyznačuje vysokou termostabilitou a môže byť odolný
aj voči iným formám denaturácie, čo môže súvisieť s prítomnosťou množstva disulfidových
väzieb. Zároveň však konštatujú, že experimenty s alergickými pacientmi viedli k rozporným
výsledkom.
Tabuľka 1 Prehľad hlavných alergénov slepačích vajec (URL 1)
Molekulová
Proteín

Podiel zo všetkých

Kód

hmotnosť (kDa)

bielkovín (%)

Ovomukoid

Gal d 1

28

11

Ovoalbumín

Gal d 2

44

54

Ovotransferín (konalbumín)

Gal d 3

78

12

Lyzozým C

Gal d 4

14,3

3,4

Vaječný bielok

Vaječný žĺtok – livetíny
Sérový albumín (α – livetín)

9,3
Gal d 5

69

Ovoalbumín je fosfoglykoproteín s relatívnou molekulovou hmotnosťou 44 kDa.
Je to proteín obsiahnutý vo vaječnom bielku v najväčšom množstve (54 %.) Molekula
obsahuje 385 aminokyselín. Zaujímavou vlastnosťou ovoalbumínu je jeho homológia
so serpínmi, skupinou inhibítorov proteázy nachádzajúcich sa vo všetkých eukaryotických
organizmoch. Bolo však zistené, že ovoalbumín nemá žiadnu inhibičnú aktivitu voči
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proteázam. Plní úlohu hlavného zdroja aminokyselín vo vajciach. Aj ohľadom termostability
ovoalbumínu sa vedú spory, je však chápaný ako termostabilný a odolný aj voči tráviacim
enzýmom pri nízkom pH (Mine, Yang, 2008).
Ovotransferín je monomérny glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 78 kDa. Jeho hlavnou
funkciou je väzba a transport železa na svojej molekule, čiže patrí k transportným proteínom.
Je známa jeho antimikrobiálna aktivita aj antioxidačné vlastnosti. Ovotransferín je tepelne
labilný alergén, ale bolo popísané, že vo väzbe s dvoj – alebo trojmocnými železitými
katiónmi môže tvoriť tepelne stabilné komplexy (Mine, Yang, 2008).
Lyzozým je enzým (glykozidáza) obsahujúci štyri disulfidové väzby, s molekulovou
hmotnosťou 14,3 kDa, známy svojou aktivitou proti prokaryotickým organizmom.
Predstavuje iba 3,4 % z celkového obsahu bielkovín vajec. Je jedným z prirodzene
sa vyskytujúcich enzýmov používaných v potravinárskom priemysle. Bolo dokázané,
že je najstabilnejší v rozmedzí pH 3,5 - 5,0 a denaturuje pri teplote medzi 75 a 80 °C (Mine,
Yang, 2008).
Štruktúra a funkcia hlavných alergénov vaječného žĺtka
α – livetín je slepačí sérový albumín s molekulovou hmotnosťou 69 kDa. Bol popísaný ako
termolabilný, reaktivita s IgE protilátkami klesá o 88 % po zahriatí na 90 °C po dobu 30 min.
Je spojený s rozvojom syndrómu vták – vajce, ktorý je charakterizovaný respiračnými
a gastrointestinálnymi príznakmi po konzumácii vajec alebo po kontakte s vtáčími antigénmi
z peria, trusu alebo mäsa. Ostatné proteíny vaječného žĺtka (lipovitelíny, fosvitín) neboli
popísané ako alergénne (Schade, Chakana, 2007; Rancé, Dutau, 2008).
MATERIÁL A METODIKA
V práci sme analyzovali údaje o prevalencii

alergií na vajcia v Európe publikované vo

výskumných správach. Výsledky práce sme získali systematickým výberom relevantných
údajov z východiskového zdroja: výskumnej správy University of Portsmouth publikovanej
v roku 2013.. Následne sme vyhodnotili mieru prevalencie alergií na vajcia a tiež sme popísali
pravdepodobné vplyvy rôznych faktorov na prevalenciu na základe poznatkov získaných
z vedeckej literatúry.
VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA
Prevalencia alergií na vajcia v Európe
Výskumná správa University of Porthsmouth (2013) obsahuje údaje o prevalencii alergií na
vajcia, vaječný bielok i žĺtok získané z 25 štúdií, ktoré boli vykonané v sedemnástich
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krajinách. Údaje boli publikované v rokoch 1980 až 2012 a vekový rozsah skúmaných
účastníkov bol taký istý ak pri výskume alergie na mlieko, 6 mesiacov až 97 rokov. Do
výsledkov boli zahrnuté údaje o IgE aj o non – IgE reakciách (tabuľka 2).
Alergia na vajcia je najfrekventovanejšia u detí vo veku do troch rokov (Rancé, Dutau,
2008). S týmto tvrdením súhlasí údaj z Estónska, kde bola zistená prevalencia 20,6 % u detí
do dvoch rokov. Štúdia použila výsledky vyšetrení Skin Prick testom. Najvyšší údaj (22,7 %)
je tiež z Estónska, hovorí o prevalencii IgE sprostredkovanej alergie na vaječný bielok
u päťročných detí. I tu sa však vyskytuje rovnaký rozpor v údajoch ako pri alergii na mlieko,
pretože v rovnakej štúdii, ale pri použití Skin Prick testu, sa zistila nulová prevalencia. Aj tu
teda môžu výsledky skresľovať tie isté vplyvy. Ďalšia vysoká hodnota prevalencie (10,2 %)
bola zistená v Taliansku u trinásťročných detí použitím náplasťového testu.
V ďalších krajinách ako Nemecko, Maďarsko a Dánsko bol spoľahlivejšími klinickými
vyšetreniami zistený výskyt alergie na vajcia v rozsahu od 1,6 do 2,8 %, a to u malých detí
i dospelých až do veku 97 rokov. Môžeme teda konštatovať, že aj alergia na vajcia je
najfrekventovanejšia v krajinách strednej a severnej Európy. V krajinách ako Švédsko
a krajiny Spojeného kráľovstva boli zistené nízke miery prevalencie aj dotazníkovou formou,
u malých detí aj dospelých.
Ako konštatovali Savage et al. (2007) aj alergia na vajcia v detskom veku má dobrú prognózu,
má tendenciu zmiznúť podobne ako alergia na mlieko. Toto je potrebné zohľadňovať pri
určovaní časového trendu vývoja prevalencie, kedy môžu prípady alergie ubúdať, pribúdať
alebo môže prevalencia stagnovať.
V tabuľke 3 sú tiež porovnané výsledky získané formou dotazníkov, s použitím sIgE, STP
a DBPCFC tou istou štúdiou. I tu je možné vyvodiť rovnaký záver ako pri alergii na mlieko,
hoci v tomto prípade je nedostatok údajov z vyšetrení expozičnými testami pre porovnanie. Je
zrejmá veľká rozdielnosť údajov získaných jednotlivými metódami. Je potrebné brať do
úvahy rozsah, vekové skupiny aj iné charakteristiky skúmaného súboru a uskutočňovať
výskumy pokiaľ možno rovnakou metodikou na jedincoch s podobnými charakteristikami,
ako uviedli Rona et al. (2007). Iba takto by bolo možné získať podobné, a teda aj presnejšie
údaje.
Prognóza alergie na vajcia
Alergia na slepačie a ostatné vtáčie vajcia vymiznú u približne 80 % malých alergikov do
3 rokov veku. Pomerne častý je súbeh alergie na vajcia s alergiou na kuracie a slepačie mäso
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(záleží, na ktoré bielkoviny vajcia je alergia - tu sa jedná o reakciu na sérový albumín alfa
livetin). Alergici na vajcia majú v neskoršom veku vyššie riziko alergie na perie.
Tabuľka 2 Prevalencia alergií na vajcia v európskych krajinách podľa vekových kategórií
(Zdroj údajov: University of Porthsmouth, 2013)
Krajina

Veková kategória

Údaje z roku:

Použitá diagnostická

% PA

metóda/metodika štúdie
Estónsko

5 rokov

2001

sIgE

22,7

Estónsko

do dvoch rokov

2001

SPT

20,6

Taliansko

13 rokov

2008

Atopy Patch Test

10,2

Estónsko

do jedného roka

2001

SPT

5,2

Fínsko

4 roky

2009

dotazník

3,9

Nemecko

5 – 6 rokov

1999

SPT

2,8

Maďarsko

20 – 69 rokov

2008

sIgE

2,8

Maďarsko

60 – 97 rokov

2006

sIgE

2,8

Nemecko

25 – 74 rokov

2001

SPT

1,9

Dánsko

3 roky

2005

DBPCFC

1,6

Švédsko

8 rokov

2008

dotazník

1,6

Švédsko

4 roky

2008

SPT

0,6

DBPCFC – dvojito slepý, placebom kontrolovaný provokačný test potravinami, SPT – kožný Prick test, sIgE meranie hladiny špecifických IgE v krvnom sére, PA – potravinová alergia

Liečba alergie na vajcia
Liečba spočíva v dodržiavaní bezvaječnej diéty, ak je dieťa dojčené, diétu často musí držať
aj mamička (ak dieťa reaguje aj napriek materskému mlieku). Bielkoviny vajec
sú termostabilné alergény ich ale potenciál sa varom znižuje len minimálne, výraznejšie
sa znižuje len u žĺtka.
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Tabuľka 3 Porovnanie výsledkov rôznych diagnostických metód pri výskume prevalencie
(Zdroj údajov: University of Porthsmouth, 2013)
Diagnostická metóda
Zdroj
alergénu

Krajina

Dotazník

kategória

SPT

sIgE

DBPCFC

% prevalencie

Estónsko

do jedného roka

-

5,2

4,2

-

Island

do dvoch rokov

3,1

1,2

-

-

Švédsko

do dvoch rokov

4,0

1,5

-

-

Estónsko

2 roky

-

1,8

20,6

-

Nórsko

2 roky

-

2,8

11,4

-

Švédsko

4 roky

3,7

-

0,6

-

6 rokov

1,9

0,9

-

-

5 – 17 rokov

3,0

-

-

-

15 rokov

3,0

0,2

-

-

Maďarsko

20 – 69 rokov

-

8,3

2,8

-

Dánsko

22 rokov

0,9

-

-

0,1

Nemecko

0 – 80 rokov

-

0,2

-

0,1

Nemecko

25 – 74 rokov

0,4

1,9

-

-

Maďarsko

60 – 97 rokov

-

10,1

2,8

-

Spojené
kráľovstvo
Vajcia

Veková

Francúzsko
Spojené
kráľovstvo

DBPCFC – dvojito slepý, placebom kontrolovaný provokačný test potravinami,SPT –kožný Prick test, sIgE meranie hladiny špecifických IgE v krvnom sére

Počas diéty je potrebné vyhýbať sa vajciam všetkých druhov vtákov a to vo všetkých
formách, obvykle je vhodné sa vyhýbať aj kuraciemu a slepačím mäsu. Je preto nevyhnutné
čítať zloženie všetkých potravín, nevyhovujúce zloženie má predovšetkým značná časť
sladkostí, zmrzlín, pečiva, cestovín, mäsových výrobkov (rezne, karbonátky, sekaná, tyčinky
surimi), dressingov a lahôdok (lebo zvyčajne obsahujú majonézu). Doporučené dbať
na zdravé črevá (obmedziť sladké, mlieko a mliečne výrobky a lepok). Medzi vaječné
bielkoviny patrí aj zložky ako ovalbumín, ovoglobulin, ovamucin, lyzozým (používané
na konzerváciu syrov), livetin, vaječný lecitín (emulgátor). Vaječné bielkoviny obsahujú tiež
niektoré vakcíny, jedná sa o vakcíny aplikované v rámci povinného očkovania – Priorix
a ďalej napr. Priorix Tetra, vakcíny proti kliešťovej encefalitíde a vakcíny proti chrípke.
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Náhrady vajec
V potravinárskom priemysle je potrebné používať do potravín aj náhrady vajec tak, aby boli
potraviny vhodné a plnohodnotné pre ľudí, ktorí trpia alergiami na niektorú zo zložiek vajec.
Najčastejšie sa používajú tieto náhrady:
-

škrob (kukuričný, kuzu alebo arrowroot) alebo pudingový prášok: 1 vajce v liatych
cestách (bábovky, muffiny, lievance, zemiakové placky pod.),

-

chia semienka: v liatych a kysnutých cestách a pri obaľovaní možno 1 vajce nahradiť
gélom z chia semienok, na ktorý zmiešame 1 lyžicu šalvie semienok so 4 lyžicami vody
a zmes necháme za občasného miešania stáť asi 20 minút,

-

mleté ľanové semienka: namiesto 1 vajca použiť rozmixovanú 1 lyžicu ľanových
semienok s 3 až 4 lyžičkami vody,

-

tuk alebo orechová pasta ( „maslo“, ide o orechy či semená rozmixované na takmer
hladkú pastu): do krehkých (cukroviniek, cookies, lineckých koláčov) a kysnutých ciest
pridať miesto vajca 3 lyžičky až lyžicu tuku alebo orechovej pasty,

-

kypriaci prášok: do liatych ciest kyprených bielkovým snehom pridať miesto neho prášok
do pečiva, 1 vajcu zodpovedajú zhruba 2 lyžice kypriaceho prášku a 2 lyžice vody navyše
do cesta,

-

banán: namiesto vajec pridať do liatych ciest roztlačený banán, 1 vajce nahradí polovica
banánu,

-

cícerová múka alebo zmes na obaľovanie alebo do liatych ciest sa nahradí 1 vajcom
zmesou 3 lyžíc celozrnnej múky s 3 lyžicami vody,

-

xantán alebo guar: do bezlepkových ciest možno 1 vajce nahradiť pol lyžičkou
xantanovej alebo guarovej gumy a 3 lyžicami vody.

Informácie o alergénoch vajec na obaloch potravín
Alergény sa môžu v zložení výrobkov skrývať pod rôznymi názvami. Zloženie výrobkov
sa môže zmeniť. Je preto istejšie čítať etikety aj pri už známom alebo tolerovanom výrobku.
Prítomnosť vaječných bielkovínna etiketách potravinárskych výrobkov indukujú nasledovné
zložky: albumín, globulín, livetin, lyzozým, majonéza, ovalbumín, ovoglobulin, ovomucin.
ZÁVER
Prevalencia alergií na vajcia je vyššia v detskom veku ako v dospelosti. V jednotlivých
krajinách Európy je prevalencia rozdielna, pohybuje sa od 0,8 - 22,7 %. V rámci Slovenskej
republiky nie sú známe podrobné informácie o prevalencii alergií na vajcia. V potravinárskom
priemysle sa používajú rôzne náhrady za vajcia, ktoré majú znižovať riziko výskytu alergénov
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na minimum. Pre alergikov sú najdôležitejšie informácie o alergénov uvedených na etiketách
výrobkov. Podľa

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1169/2011 sú výrobcovia

povinní údaje o obsahu alergénov na etiketách uvádzať. Táto povinnosť platí aj pre zariadenia
spoločného stravovania, kde musia byť alergény vyznačené na jedálnom lístku.
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THE OPTIONS FOR PRODUCTION OF GLUTEN-FREE PASTA AND BREAD FOR
CELIAC PEOPLE
Joany Lizet Hernandez Kong – Luděk Hřivna – Viera Šottníková
– Veronika Zigmundová – Šárka Dvořáková
Department of Food Technology, FA MENDELU, Zemědělská 1,
613 00 Brno
ABSTRACT
This research describes the use of gluten-free raw materials to produce pastas and sweet
pastry for celiac people. For the preparation of these products, a gluten-free flour mix and
sources of fiber, in different concentrations were used. For the gluten-free flour mix wheat
fiber concentrate (WF200), in proportions of 0%, 3%, 5% and 7%, was used. The main
evaluated parameters were texture and volume. For the pasta production bamboo (BAF 200)
and pea fiber concentrate (EF150) in proportion of 6% were used. The cooking quality
parameters were mainly evaluated. These products were sensory tested and the results
evaluated by statistical methods. Finally, it is shown that all the samples were evaluated
positively.
Keywords: celiac disease, gluten-free bread, pasta, fiber
INTRODUCTION
Celiac disease (CD) is a chronic enteropathy produced by gluten intolerance, more precisely
to certain proteins called prolamines, which cause atrophy of intestinal villi and clinical
symptoms that can appear in both childhood and adulthood (Osella, 2014).
The consequence of the damage of the lining of the small intestine, is that it reduces
the absorption of nutrients and minerals, which gradually leads to the deprivation of the entire
organism. But, not only does lead interfere with the mal-absorption, also can damage the
kidneys, liver, nervous and skin systems (Lužná and Vránová, 2007).
In the Czech Republic, it occurs in about 1 % of the population. For long it has been
an unknown disease. In 1945, a Dutch pediatrician K.W. Dicke confirmed that the symptoms
of patients with CD eased after exclusion of cereals from their diet (Možná, 2006).
At present the only known method to treat CD is the use of a gluten-free diet. The diet
involves a careful monitoring of the composition of the consumed food and its complicated
selection. This is related to the significantly higher financial costs than conventional food
products have. Gluten-free flour has a negative impact on the quality characteristics of the
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baked products, especially on volume and on texture. The absence of gluten does not have
a negative impact only on bread, also on pasta type products. The pasta without gluten
overcook easily, has a poor water binding capacity and is characterized by high sediment
(Pozler, 2002). For this reason, several scientific workers and food producers work on the
improvement of these products (Lužná and Vránová, 2007). Particularly, the gluten-free bread
rolls stales quickly, reaching a small volume and poor texture. These deficiencies can
be addressed by adding hydrocolloids as xanthan and guar gum as shown in the research
executed by Peris (2014). Another disadvantage related with the gluten-free baked products
is that it does not have a high nutritional value, neither vitamins nor fiber.
MATERIALS AND METHODS
The experiment took place in the technological laboratories of the Institute of Food
Technology of Mendel University. The following types of gluten free foodstuffs were tested:
Gluten-free sweet pastry: Vánočka (Christmas cake) is a braided pastry eaten at Christmas
time (Vánoce) in the Czech Republic and Slovakia. For its elaboration gluten-free flour mix,
butter, sugar, eggs, yeast, milk, wheat fiber concentrate (WF200), vanilla sugar, raisins and
salt were used. The gluten free flour mix is a mixture of corn starch, lupine flour, manioc
modified starch, grape sugar, guar gum, emulsifier soya lecithin and ascorbic acid. It may
contain traces of sesame. The wheat fiber WF 200 is a white, fine-fibered dietary fiber
concentrate produced from wheat plant. It contains about 45 grams of fiber in 100 g of bran.
Also, it has a neutral taste and is used to dietary fiber enrichment, fat reduction, caloric value
reduction, texture improvement, control of moisture migration, and to reduce weight loss.
WF 200 allows the formation of three-dimensional network structures. It Mainly improves
digestibility of foods and helps the intestines (Mořkovska, 2009).
Baking experiment: Four recipes were designed. For the samples 2 to 4, shown in the table 1,
different amounts of wheat fiber (WF 200: 3, 5 and 7 %) with a fiber length of 200 m.
The sample 1 was labelled as a control sample that does not content fiber supplement.
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Table1. Proposed Christmas cake recipe with a different fiber percentage
1
2
3
Ingredients (g)/sample
Gluten-free flour mix
500
485
475
Butter
125
125
125
Sugar
125
125
125
Egg
195
195
195
Yeast
42
42
42
Milk
200
230
250
Fiber WF 200
0
15
25
Vanilla sugar
8
8
8

4
465
125
125
195
42
270
35
8

Raisins

25

25

25

25

Salt

2

2

2

2

For the preparation of dough, the yeast and sugar were added into the milk. Then, the rest
of ingredients were added at once. The dough was kneaded in a dough kneader for about one
minute at minimum speed of 600 rpm. It was raised in a proofer for 60 minutes. After
the removal from the proofer, it was divided into four pieces and shaped to their traditional
form (braided sweet pastry). Before the dough was rested for 10 minutes, the pieces were
covered with a layer of beaten egg with the aim to improve the properties of the crust. Before
the baking, the pieces were reinforced to maintain its shape by sticks. The baking time was
20 minutes at 170 C.
Sensory analysis - Evaluation of the product: The sensory evaluation was carried out
by a team of trained tasters (n = 13) and the results were evaluated by using a sensory analysis
test. A total of 14 characteristics were evaluated: volume, shape, color of the crust, wholeness
of the crust, gloss of the crust, porosity, mellowness of the crumb, aroma and taste. Also,
some mechanical properties as hardness, cohesiveness, flexibility, stickiness and sensation
after chewing were evaluated. The sensory evaluation was made by unstructured graphic
scales, which had a range of 10 cm, 10 cm meant 10 points (100 %), i.e. the best ratings.
Texture analysis: The hardness of the sweet pastry was also evaluated through the device
TIRATEST 27025. The test was carried out at the same day and the day after baking.
The device measured the basic physical characteristics of the samples by tensile, compressive
or flexural force strength. The force required to puncture the sample, is expressed in Newton
(N).
Gluten-free pasta: To produce gluten-free pasta gluten free flour mix, eggs, yeast, bamboo
fiber concentrate (BAF200) with a fiber length of 200 m, pea fiber concentrate (EF 150)
with a fiber length of 150 m, hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) and water were used.
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For the preparation of the samples, which content gluten-free flour mix, it was necessary
to add a greater amount of water in comparison with the conventional pasta recipe.
Experiment: To produce the pasta samples, 6 % of bamboo and pea fibers were used. Seven
samples of pasta were formulated. The sample 1 was the control sample, which was produced
only with flour and water. For the recipe of the samples 2 and 3, bamboo fiber (BAF 200) and
pea fiber (EF 150) were used. Hydrocolloid neither eggs were not used in these recipes.
The samples 4 and 5, BAF 200, EF 150 and eggs were used. For the samples 6 and 7 content
of BAF 200, EF 150 and the hydrocolloid HPMC were used. The used recipes are shown
in the table 2.
Table 2 Proposed recipe for the manufacture of pasta with different types of fiber
1
2
3
4
5
6
Raw materials
Gluten-free flour mix
250
235
235
235
243
232.5
Fiber BAF 200 (g)
0
15
0
15
0
15
Fiber EF 150 (g)
0
0
15
0
15
0
HPMC (g)
0
0
0
0
0
2.5
Egg (ml)
0
0
0
70
70
0
Water (ml)
100
110
130
100
80
140

7
232.5
0
15
2.5
0
130

Into the blender device the required ingredients were added and then the dough was produced.
The addition of water was adapted, so that the consistency of the dough in all the samples was
the same. To produce the samples, TR 70 machine was used. The made pasta dough was
spread on trays and put in the oven. The drying period was carried out in four stages, using
different temperatures (40 C, 50 C, 45 C and 45 C), relative air humidity in the dryer
(70 %, 65 %, 50 % and 43 %), and drying time (3 hours, 3 hours, 2 hours and 3 hours).
The total drying time was 11 hours.
The HPMC, a hydrocolloid, is a non-fermented synthetic fiber based on cellulose.
It is produced by a chemical reaction of the base of the cellulose with sodium hydroxide
solution. It is a loose white substance without a characteristic taste or smell. It is commonly
used in the food industry as a stabilizer, thickener and emulsifier. This hydrophilic compound
can bind large quantities of water. Improves the structure and volume of bakery products
(Grond et al. 2015). On the other hand, the BAF200 is a pure dietary fiber which is obtained
from bamboo stalks. It has great water holding capacity which is reflected on the increase
of its volume. It is a white powder without smell and taste. It is used primarily for the ability
to increase the volume and shelf life of bakery products (Müllerova, 2010). The PF150
is a soluble fiber which is obtained from the husk of the pea plant. The fibers have a good
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water binding capacity, it could retain water in an amount up to five times its weight
(Kopáčová, 2003).
Sensory analysis - evaluation of the product: The samples were evaluated by 10 evaluators.
The pasta was evaluated in cooked and uncooked forms. The evaluated parameters were
different. For the uncooked samples color, overall appearance (shape) and the quality of the
surface were evaluated. The sensory evaluation of the cooked pasta was carried out
immediately after cooking. In the stage color and its pleasantness, appearance (shape),
stickiness after cooking, aroma and its pleasantness, taste and its pleasantness as well as
overall impression were evaluated. The evaluators had a double questioner, corresponded with
the sensory evaluation of uncooked and cooked pasta samples. The evaluation was carried out
through numerical point scale.
Test of the boiling time of the pasta: The produced samples were tested after drying and
cutting. The time of cooking was previously set. After cooking the pasta the binding capacity,
swelling capacity and sediment were measured (Vyžralová, 2001, Pelikán et al., 1993,
Hrušková et. al., 2015).
Statistical analysis on both studies
The statistical evaluation of the identified data was performed by Microsoft Excel and
Statistica 12. For the calculation single-factor ANOVA method was used, which has also been
used for evaluation of dispersion analysis. The averages and standard deviations of observed
data were calculated. The results were shown through the row and column charts.
RESULTS AND DISCUSSION
The sensory profile of the sweet pastry samples
This study found that exist significant differences (p  0.05) related with the shape among the
samples. For the rest of the studied parameters did not present statistical significant
differences (p  0.05). The following figures (Fig.1, Fig.2), show that the sample 4, which
included in its formulation 7 % of WF wheat fiber, received the best evaluation. On the other
hand, the worst score was achieved by the sample 2, with 3 % of wheat fiber. On the volume,
shape and mellowness got the worst punctuation.
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Fig. 1: Graphical representation of
the sample 1- without wheat fiber

Fig. 2: Graphical representation of
the sample 2- with 3%wheat fiber

Also, the texture of the samples was measured twice: on the same baking day and in the
following one. These measurements were made on TIRATEST 27025 (Kučerová, 2013).
The lowest strength was achieved by the sample 2, which contained 3 % WF. On the other
hand, the highest one by the sample 4, with 7 % of WF. There was found a statistical
difference (p0.05) between these two measurements.
The sensory profile of the pasta samples
This study found out that exist significant differences (p  0.05) related with the color before
cooking, quality of the surface, color and aroma after cooking among the samples. For the rest
of the studied parameters it was not found statistical significant differences (p  0.05).
The following figures (Fig.3, Fig.4), showed the sensory profile of the samples. This research
found that the best score was achieved by those formulas which contained eggs as an
ingredient. The samples which contained egg had the most acceptable color, taste and smell.
The best evaluated sample was sample 5, which contained 6 % of FP and eggs. On the other
hand, considered as the worst was sample 7, which contained FP and HPMC in its recipe.

Fig. 3: Graphical representation of
the sample 5- with 6% pea fiber and
eggs

Fig. 4: Graphical representation of
the sample 7- with 6%pea fiber and
HPMC
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The time of cooking, water binding capacity, swelling power and sediment were determined.
In relation with the time of cooking, the time was ranged between 3 to 5 minutes. The longest
cooking time (5 minutes) was achieved by sample 1 and sample 4. The shortest time
(3 minutes) was achieved by the samples 2 and 3, which contained just fiber. The water
binding capacity was ranged between 95 % to 111 %. The highest score was found in sample
3 and the lowest in t samples 2 and 6, which contained bamboo fiber. In relation with the
swelling power, the average value was around 1 %. The highest percentage was achieved
by sample 1 (1.25 %). The lowest percentages were observed in sample 2 (0.67 %) and
4 (0.80 %). Regarding the sediment, the average values were ranged from 110 to 250 ml.
The highest values of the sediment were found in sample 2 and 3 (250 ml), which contained
just fiber in their formulation.
CONCLUSION
The celiac disease is an illness which affect the mucosa of the small intestine. The damage
reduces the absorption of nutrients and minerals, which gradually leads to the deprivation
of the entire organism. Nowadays, the only known method of treatment is adherence
to a gluten-free diet, i.e. to eat appropriate foods without gluten content.
The aim of this research was to design recipes to produce appropriate gluten-free products
as sweet pastry and pasta. During the study, several tests and evaluation of different properties
were carried out. In the case of the pasta, the boiling time and texture and volume of the
pastry were considered the most important parameters of quality. Based on the results given
by the participants, the conclusions can be evaluated as positive. Both, in the production
of the pasta and the sweet bread, gluten-free flour mix was used as well as different
percentages of fiber were used. In the case of the sweet pastry 3, 5 and 7 % of WF 200 was
used; and the pasta was made with the addition of 6 % of BAF 200 and EF 150. For the pasta
recipes eggs or HPMC were used. In total 4 types of gluten-free sweet pastry were produced.
In terms of shape and volume, the sample 4, which contained 7 % of WF, obtained the best
score. Often, the volume and shape of gluten free baked goods are considered
as unsatisfactory. Also the sample 4 got the highest score on mellowness, aroma and taste.
Additionally, 7 samples of gluten-free pasta were elaborated. The color after cooking and
aroma were the best evaluated in the sample 4 (6 % BAF and eggs). In relation with the taste,
the highest score was achieved by the sample 5 (6 % EF and eggs). The proposed recipes are
recommended products for consumption and production in pilot plants or factories. It can be
concluded that an adequate selection of raw materials and the correct quantity of them, allows
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the creation of a food product with a satisfactory quality for a very specific segment of the
population limited by the consumption of gluten.
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práce. Brno: MENDELU v Brně.
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ISBN 80-7157-099-0
Peris, B. (2014). Desarrollo de formulaciones de pasta fresca con incorporación de salvado
micronizado y agentes estructurales: propiedades tecno-funcionales. Trabajo final de Grado.
Universidad Politecnica de Valencia ONLINE. Available at: goo.gl/vJAaW9. 05.02.2017
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FONIO – VLIV PŘÍDAVKŮ NA KVALITU CEREÁLNÍCH VÝROBKŮ
FONIO – ADDITIONS EFFECT ON CEREAL PRODUCTS QUALITY
Marie Hrušková – Ivan Švec – Michaela Drábková
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5,
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ABSTRACT
Two types of wholegrain fonio flour were tested in blends with wheat one (additions 2.5, 5.0
and 10.0). Effect of both fonio types on Zeleny and Falling Number values was rather
insignificant. The higher ratios of the alternative flour, the lower values of the mentioned
analytical tests were measured. Specific volumes of bread variants containing 5% of both
fonio flour types were comparable to ones of wheat control, but buns vaulting was partially
depressed. Quality of modified cookies did not significantly differ between F1 and F2
counterparts, even the highest fonio dosage was found to be acceptable. In case of elbow
pasta, their shape and taste after cooking were partially worsened, especially by influence
of laboratory prepared F2 raw material (graham by-taste).
Keywords: wheat composite flour, bread quality, cookie spread, pasta quality, ANOVA
ÚVOD
Fonio (Digitaria sp.) je africká obilovina příbuzná pšenici a prosu, která je ve své domovině
označována výrazem acha (D. exilis) a iburu (D. iburua). Plodem je obilka a zrna bílé nebo
černé barvy dosahují miniaturních rozměrů (kolem 0,5 mm). Tato velikost umožňuje
zpracování pouze na celozrnnou mouku. V subsaharské Africe v oblasti Sahelu (cca 3 mil.
km2) je pěstována zejména acha (Nigérie, Guinea, Mali), iburu převažuje v Sengalu a v Sieře
Leoně. Ve státech Togo a Benin tvoří fonio až 66 % denního příjmu potravin.
Složení mouk z acha a iburu se významně neliší (Coda et al., 2010) a v základních živinách
je podobné pšeničné mouce (75% polysacharidů, 7-8 % bílkovin, cca 2% tuku). Naopak
obsahují více vápníku, fosforu (Jideani a Akingbala, 1999) a volných aminokyselin, zejména
prolinu (Coda et al., 2010). Mezi bílým a černým foniem je však zřejmý rozdíl v zastoupení
frakcí bílkovin – bílé (tzv. acha) má vyšší podíl prolaminových a nižší podíl glutelinových
proteinů a dále fenolických látek (Coda et al., 2010).
Cílem předložené práce bylo zhodnotit vliv dvou typů celozrnných výrobků z fonia na
základní analytické, znaky reologické chování pšeničné mouky a kvalitu laboratorně
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připraveného pečiva, sušenek a těstovin. Pomocí analýzy rozptylu byly pak porovnány rozdíly
v jakostních parametrech výrobků, způsobené druhem a výší přídavku fonia.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká polosvětlá M byla vyrobena ze sklizně 2015 firmou Delta – Jaroslav
Chochole (Praha). Obsah bílkovin byl průměrný (11,3 %) stejně jako Zelenyho hodnota
(32 ml). Číslo poklesu 400 s ukazuje na sníženou aktivitu amyláz. Vzorky fonia pocházejí
z Burkina Faso a byly dodány francouzskou společností Gaia (Grahulet, Francie). Symbol F1
označuje průmyslově vyrobenou hladkou mouku z fonia, F2 pak laboratorně vyrobenou
z celých semen (mletí na mlýnku Concept KM 5001; Švec et al. 2016). Zvolené přídavky
činily 2,5 – 5.0 – 10,0% na mouku. Kódování vzorků zahrnuje výši přídavku a typ fonia
(např. M2,5F1 nebo M10F2).
Technologická kvalita neobohacených a kompozitních mouk byla hodnocena analyticky
pomocí Zelenyho testu a čísla poklesu, provedených podle ISO norem. Cereální výrobky
zahrnovaly pečivo, sušenky a těstoviny, vyrobené v laboratorním měřítku podle interních
postupů (Hrušková et al. 2006, Hrušková a Švec 2015, Hrušková a Vítová 2007).
S využitím programu Statistica 7.1 (Statsoft Inc., Tulsa, USA) bylo provedeno statistické
porovnání vlivu typu a výše přídavku fonia na rozptyl reologických znaků (HSD test).

VÝSLEDKY A DISKUZE
Podle hodnot Zelenyho testu a čísla poklesu měl vzorek M průměrnou kvalitu bílkovin
(32 ml) a aktivitu amyláz o cca 33% nižší než technologické optimum (400 s). Fonio jako
obilovina lepek sice obsahuje, ale podíl gluteninové frakce je proti prola-minové nižší (Coda
et al. 2010). Proto je z obrázku 1 patrné, že zejména 10 % přídavek obou typů mouky z fonia
významně snížil technologickou kvalitu bílkovin. Změny v čísle poklesu pšeničné mouky
nejsou s ohledem na chybu stanovení významné – pro kompozity M+F1 bylo rozpětí
změřených hodnot 384 – 425 s a pro druhou variantu z M+F2 392-414 s.
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Posouzení kvality pečiva pro-kázalo pozitivní vliv obou typů celozrnné mouky z fonia i pro
nejvyšší přídavky. Tvar pečiva se statisticky nezměnil, klenutost všech fortifikovaných
výrobků byla mírně horší než optimum (poměrová čísla v/d mezi 0,55 a 0,62). To
pravděpodobně souvisí s částečným ředěním lepkových bílkovin, ačkoli měrný objem
výrobků s 2,5 a 5% F1 nebo F2byl minimálně srovnatelný s pšeničným standardem
(Obrázek 2). Také Igyor (2005) potvrzuje tyto závěry, jako vyhovující doporučuje kompozitní
směsi obsahující až čtvrtinu fonio mouky.
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V případě sušenek nelze také modifikaci receptury hodnotit negativně, míra zvětšení průměru
sušenek během pečení („spread ratio“) byla statisticky srovnatelná pro všechny testované
kompozitní vzorky. Hodnota pro čistě pšeničné sušenky byla sice vyšší, ovšem tento rozdíl
byl na hranici přesnosti stanovení.
Těstoviny s přídavky fonia se vyznačovaly dobrou lisovatelností. Zkouška varem potvrdila
stejnou dobu tepelné úpravy pro dosažení požadovaných senzorických vlastností (8,0 min;
Tabulka 1), mouky z fonia tedy optimální dobu varu neovlivnily. Vaznost stejně jako
bobtnavost těstovin nebyly na receptuře závislé, zjištěné hodnoty lze označit za průměrné.
Míra extrakce těstovin do vody během vaření, vyjádřená jako sediment, byla nižší pro
kompozitní vzorky obsahující netradiční surovinu F2 (104 ml proti 136 ml pro pšeničné
těstoviny; Tabulka 1). V případě komerčně vyrobené mouky F1 mohla být zrnka fonia
upravena loupáním – snížení obsahu vlákniny a mletí na přesně definovanou jemnější
granulaci mohlo přispět k většímu vyluhování varem těstovin.
Tabulka 1. Hodnocení vařených těstovin z kompozitních mouk s foniem
Kompozitní Přídavek
mouka
fonia (%)
M
0,0
2,5
M + F1
5,0
10,0
2,5
M + F2
5,0
10,0
Opakovatelnost
a

Optimální doba
varu (min)
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
-

Vaznost
(%)
159,2 a
168,4 a
174,4 a
178,8 a
155,2 a
150,4 a
157,6 a
4,25

Bobtnavost
1,45 a
1,51 a
1,44 a
1,40 a
1,50 a
1,48 a
1.51 a
0,08

Sediment
(ml)
136
216
136
136
104
104
104
-

hodnoty ve sloupcích označené stejným písmenem nejsou statisticky odlišné (P = 95 %).

V Tabulce 2 je uvedeno porovnání výsledků senzorického hodnocení všech tří typů
cereálních výrobků – nejmenší změny byly zjištěny pro varianty sušenek. Minimální
odchylky ve spotřebitelské kvalitě sušenek mohou souviset s vyšším podílem cukru
v receptuře (10 %); sladká chuť mohla částečně maskovat případnou netypickou příchuť.
V případě pečiva může senzorický profil dosáhnout hodnoty 21 bodů, kdy by takový
výrobek byl již senzoricky nevyhovující. S přihlédnutím k tomuto maximu se přídavky fonio
mouk projevily slabě, negativní dopad byl zjištěn na rovnoměrnost pórovitosti střídy (vliv
F1 i F2), chuti a žvýkatelnosti (vliv F2; data neuvedena). Laboratorně připravený produkt s
F2 měl ve vyšších koncentracích významnější dopad na organoleptické vlastnosti těstovin,
zejména na tvar a chuť po uvaření (celozrnná příchuť).
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Tabulka. 2 Porovnání změny senzorických profilů pečiva, sušenek a těstovin přídavky fonia
Kompozitní
mouka
M
M + F1

M + F2

Přídavek
fonia (%)
0.0
2.5
5.0
10.0
2.5
5.0
10.0

Pečivo
8.0
0%
10.0
-25 %
8.5
-6 %
10.0
-25 %
10.0
-25 %
8.5
-6 %
12.0
-50 %

Cereální výrobek
Sušenky
12.0
0%
12.0
0%
12.0
0%
12.0
0%
12.0
0%
13.0
-8 %
11.0
-8 %

8.0

12.0

Optimum (body)
*

Hodnoty psané kurzívou vyjadřují relativní změnu proti optimální
profilu daného cereálního výrobku, tj. proti nefortifikovanému standardu.

Těstoviny
20
0%
19
-5 %
17
-15 %
17
-15 %
19
-5 %
16
-20 %
16
-20 %
20

hodnotě

senzorického

ZÁVĚR
Přídavky dvou typů celozrnné fonio mouky ovlivnily kvalitu pečiva, sušenek a těstovin podle
typu a výše přídavku. Recepturní podíly do 5 % na mouku byly hodnoceny jako vyhovující
s ohledem na spotřebitelské parametry těchto finálních výrobků, v případě sušenek je možný
přídavek i zdvojnásobit. Desetiprocentní přídavek však pečivu a těstovinám dodal celozrnnou
příchuť, a tedy se nemusí jednat o negativní změnu.
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SENZORICKÉ HODNOCENÍ SUŠENEK VYROBENÝCH Z RŮZNÝCH SLADIDEL
THE SENSORY EVALUATION OF BISCUITS MADE FROM VARIOUS
SWEETENERS
Marcela Jandlová – Jindřiška Kučerová
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1,
613 00 Brno
ABSTRACT
The sensory evaluation of biscuits prepared from some less used sweetener as wheat syrup,
corn syrup, date syrup, honey, invert sugar, cane molasses and for referenced sucrose was
explored in this study. The sensory evaluated biscuits were baked at 200°C and 225°C.
The cookies baked at 200°C were evaluated better than cookies baked at 225°C. The best
overall acceptability was determined for biscuits with sucrose baked at 200°C, the second best
with invert sugar and the third with date syrup. The sensory evaluation of the overall
impression was best for biscuits with sucrose baked at 200°C and 225°C. The highest ratio of
partial sweet taste was found in biscuits with sucrose baked at 200°C (63 %), the second
highest sweet taste was found in biscuits with date syrup baked at 225°C (38 %) and 31 % of
partial sweet taste was determined in cookies with the invert sugar baked at 200°C, biscuits
with honey baked at 225°C and biscuits with cane molasses baked at 200°C. The top rated
biscuits are associated with highly represented partial sweet taste.
Keywords: invert sugar, syrup, cane molasses, honey, biscuits, sensory evaluation
ÚVOD
Nejčastěji se při výrobě pečiva používá sacharóza, u trvanlivého pečiva a cukrářských
výrobků i glukóza a fruktóza. Kromě chuťových vlastností dodávají sacharidy pečivu barvu,
jsou zdrojem živin při kynutí těst, spoluvytváří reologické vlastnosti těst, či slouží jako
dekorace finálních produktů. Volba sladidel ovlivňuje ekonomiku výroby i zdravotní aspekty
výrobků, jako je vhodnost pro diabetiky, možnost snížení energetické hodnoty výrobků aj.
(Dodok, 1988). Cukr dodává výrobkům chuťovou plnost a sladkou chuť, při pečení
karamelizuje, což ovlivňuje barvu výrobků (Hrušková, 2009). Většina polysacharidů je bez
chuti (Strunecká, Patočka, 2012). Sladkou chuť vykazují i cukerné alkoholy, některé
oligosacharidy, monosacharidy, ale většina je oproti sacharóze méně sladká, či nesladká
a hořká. Sladší než sacharóza jsou některá syntetická náhradní sladidla. Sacharóza vykazuje
plnou chuť, a i při vysokých koncentracích je chuťově přijatelná. V senzorickém hodnocení
152

se sacharóza používá jako standard sladké chuti. Sladkost látek je násobkem sladkosti
sacharózy (Tabulka 1). Sladkost závisí na anomeru, na koncentraci cukru, na teplotě, na
přítomnosti dalších látek a jiných faktorech (Velíšek, 1999).
Tabulka 1. Sladkost cukrů a cukerných alkoholů (Velíšek, 1999)
Cukr

Sladkost

Cukerný alkohol

Sladkost

Sacharóza

1,0

Xylitol

0,9–1,2

D-glukóza

0,4–0,8

Glycerol

0,5

D-fruktóza

0,9–1,8

L-arabinitol

1,0

D-mannosa

0,3–0,6

D-mannitol

0,5–0,7

D-xylosa

0,7

Galaktitol

0,4

Invertní cukr

0,95–1,8

Isomaltitol

0,4–0,5

Maltóza

0,3–0,6

Maltitol

0,7–0,9

Laktóza

0,2–0,6

Laktitol

0,3–0,4

D-galaktóza

0,3–0,6

Palatinitol

0,45

Laktulosa

0,6

Raffinosa

0,15–0,2

Konzumaci sacharózy se vzhledem k civilizačním nemocem, které způsobuje, doporučuje
omezit. Výrobci reagují výrobou potravin bez cukru, light a nízkokalorických, kdy nahrazují
cukr umělými sladidly. Fruktóza se dnes používá ke slazení nápojů, doporučená konzumace
je max. 25 g fruktózy denně. V lidském těle se fruktóza přetváří na zásobní tuk, ukládaný
v oblasti břicha, srdce a jater. Tento typ obezity způsobuje infarkty, aterosklerózu, vysoký
krevní tlak, onemocnění jater. Vysoká hladina fruktózy v krvi způsobuje hypertenzi,
rezistenci na inzulín, záněty aj. (Strunecká, Patočka, 2012). Fruktóza vykazuje minimální
změny hladiny cukru v krvi, stejně tak med vykazuje nižší nárůst hodnot krevního cukru než
sacharóza, navíc med má vyšší sladivost, zdá se být vhodnou náhradou za sacharózu
(Shambaugh et al., 1990). V medu jsou ze sacharidů nejvíce zastoupeny fruktóza a glukóza
(Velíšek, Hajšlová, 2009). Obilné sirupy mají obecně nižší sladivost než sacharóza,
pro shodnou sladkou chuť je nutné do pokrmů dát 1,5násobné množství (Zemanová, 2010).
MATERIÁL A METODY
Pro výrobu sušenek byla použita sladidla: pšeničný, datlový a kukuřičný sirup, invertní cukr,
med, sacharóza a třtinová melasa. Suroviny byly zakoupeny v České republice. Invertní cukr
byl vyroben v laboratoři Ústavu technologie potravin dle Bláha, Kadlec, Plhoň (1998), kde
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byly vyrobeny i sušenky. Dle receptury bylo na 100 g mouky použito 40 g sladidla. Sušenky
byly pečeny při 200°C a 225°C. Sušenky byly senzoricky zhodnoceny 7 proškolenými
hodnotiteli. Byly stanoveny dílčí chutě, přijatelnost a základní senzorické ukazatele. Získané
hodnoty ze senzorického hodnocení byly zpracovány.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Při senzorickém hodnocení u deskriptoru celkový dojem (Tabulka 2) byla nejlépe hodnocená
sušenka se sacharózou, pečená při 200°C i při 225°C, nejhůře byla hodnocená sušenka
s kukuřičným sirupem, pečená při 200°C, a při pečící teplotě 225°C byla nejhůře hodnocena
sušenka s pšeničným sirupem.
Tabulka 2. Senzorické hodnocení celkového dojmu
použité
sladidlo

sacharóza

invertní
cukr

Med

pšeničný
sirup

kukuřičný
sirup

datlový
sirup

třtinová
melasa

pečeno při
200°C

83,66

77,12

55,56

58,86

51,26

70,97

63,69

pečeno při
225°C

63,16

51,65

39,22

30,22

36,18

62,57

56,02

Hedonické hodnocení celkové přijatelnosti je znázorněno v Tabulce 3, kdy nejlépe byla
hodnocená sušenka se sacharózou, jak varianta pečená při 200°C tak při 225°C, nejhůře pak
varianta pečená při 200°C s kukuřičným sirupem, a pečených při 225°C pro sušenky
s medem.
Tabulka 3. Hedonické hodnocení celkové přijatelnosti sušenek pečených při 200°C a 225°C
použité
sladidlo

sacharóza

invertní
cukr

med

pšeničný
sirup

kukuřičný
sirup

datlový
sirup

třtinová
melasa

200°C

89,42

81,48

64,15

69,18

59,59

75,26

63,49

225°C

83,40

60,65

51,12

59,33

60,38

72,42

68,19

Dílčí chutě u vzorků sušenek pečených při 200°C při hodnocení dílčích chutí (Obrázek 1)
nevykazovaly „cizí“, „jinou“ ani „svěží kyselou“ chuť. Sladká chuť převažovala u sušenek se
sacharózou, chuť po melase převažovala u sušenek ze třtinové melasy a chlebová, sladová
chuť byla zastoupena nejvíce u vzorku sušenek s datlovým sirupem. U ostatních vzorků
převažovala dílčí chuť moučná, škrobová, nejvíce u sušenek z pšeničného sirupu.
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Sacharóza

Invertní cukr

Moučná,…
Moučná,…
Jiná 60
Připálená
Jiná 80
Připálená
60
Cizí 40
Chlebov…
Cizí
Chlebová,…
40
20
20
Karamel…
Kovová
Karamelová Kovová
0
0
Máslová
Medová
Máslová
Medová
Svěží kyselá
Po melase

Svěží…
Po melase

Sladká
Ovocná

Pšeničný sirup

Med

Moučná,…
Jiná 80
Připálená
60
Cizí
Chlebová,…
40
20
Kovová
Karamelová
0

Moučná,…
Jiná 80
Připálená
60
Cizí
Chlebová,…
40
Kovová

20
0

Máslová

Karamelová
Medová

Svěží kyselá
Po melase

Sladká
Ovocná

Máslová

Sladká
Ovocná

Medová

Svěží kyselá
Po melase

Kukuřičný sirup

Sladká
Ovocná

Datlový sirup

Moučná,…
Jiná 60
Připálená
40
Cizí
Chlebová,…
20
Kovová
Karamelová
0

Moučná,…
Jiná 40
Připálená
30
Cizí
Chlebová,…
20
10
Kovová
Karamelová
0

Máslová

Máslová

Medová

Svěží kyselá
Po melase

Sladká
Ovocná

Svěží kyselá
Po melase

Medová
Sladká
Ovocná

Třtinová melasa
Moučná,…
Jiná 80
Připálená
60
Cizí
Chlebová,…
40
20
Kovová
Karamelová
0
Máslová
Svěží kyselá
Po melase

Medová
Sladká
Ovocná

Obrázek 1 Dílčí chutě hodnocené u sušenek pečených při 200°C
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Vzorky sušenek pečených při 225°C neměly při hodnocení dílčích chutí „cizí“ ani „jinou“
dílčí chuť (Obrázek 2). Nejvíce zastoupená sladká dílčí chuť byla u sušenek s datlovým
sirupem. Nejvíce škrobové, moučné chuti vykazoval pšeničný sirup, po melase nejvíce
chutnala sušenka se třtinovou melasou, nejvíce zastoupená chlebová, sladová chuť byla
zjištěna
u datlového sirupu a stejnou hodnotu zastoupení v celkové chuti vykazovaly sušenky
s třtinovou melasou.
Sacharóza

Invertní cukr

Moučná,…
Jiná 40
Připálená
30
Cizí
Chlebová…
20
10
Kovová
Karamelo…
0
Máslová

Medová

Svěží…
Po melase

Moučná…
Jiná 80
Připálená
60
Cizí
Chlebov…
40
20
Kovová
Karamel…
0
Máslová

Sladká
Ovocná

Medová

Svěží…
Po…

Med

Pšeničný sirup
Moučná,…
Jiná100
Připálená
Cizí
Chlebová…
50

Moučná,…
Jiná 80
Připálená
60
Cizí
Chlebová,…
40
20
Kovová
Karamelová
0

Kovová

Máslová

Máslová

Svěží kyselá
Po melase

Sladká
Ovocná

Medová
Sladká
Ovocná

Karamelo…

0

Medová

Svěží…
Po melase

Sladká
Ovocná

Datlový sirup

Kukuřičný sirup
Moučná,…
Jiná 80
Připálená
60
Cizí
Chlebová…
40
20
Kovová
Karamelo…
0

Moučná,…
Jiná 80
Připálená
60
Cizí
Chlebová,…
40
20
Kovová
Karamelová
0

Máslová

Máslová

Svěží…
Po melase

Medová
Sladká
Ovocná

Svěží kyselá
Po melase
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Medová
Sladká
Ovocná

Třtinová melasa
Moučná,…
Jiná 80
Připálená
60
Cizí
Chlebová,…
40
20
Kovová
Karamelová
0
Máslová

Medová

Svěží kyselá
Po melase

Sladká
Ovocná

Obrázek 2. Dílčí chutě hodnocené u sušenek pečených při 225°C
Nejvíce zastoupená sladká dílčí chuť (Obrázek 3) byla zjištěna u sušenek se sacharózou
pečených při 200°C (63 %), druhé nejvyšší zastoupení sladké dílčí chuti vykazovaly sušenky
s datlovým sirupem pečených při 225°C (38 %) a s hodnotou zastoupení 31 % byly sušenky
s invertním cukrem pečené při 200°C, sušenky s medem pečených při 225°C a sušenky

zastoupení dílčí chutě

se třtinovou melasou pečených při 200°C.

80%

63%

60%
40%

25%

31%
19%

38%

31%
25%
6%

20%

13%

19%

19%

31%
25%

6%

0%
sacharóza invertní
cukr

med

pšeničný kukuřičný
sirup
sirup

200°C

datlový
sirup

třtinová
melasa

225°C

Obrázek 3. Sladká dílčí chuť sušenek pečených při 200°C a 225°C
Lidé všeobecně preferují sladkou chuť, s nárůstem dostupných náhradních sladidel vzrostly
i obavy o nárůstu chutě na sladké a k obezitě, stejně tak, že dojde k narušení vztahu mezi
chutí a energií (Drewnowski et al., 2012). V naší studii byly nejlépe hodnoceny sušenky
s nejvyšším zastoupením sladké chuti, a to se sacharózou, a s datlovým sirupem (pečených
při 225°C).
ZÁVĚR
Při senzorickém hodnocení byly nejlépe hodnoceny sušenky s nejvyšším zastoupením sladké
chuti, což byly sušenky se sacharózou a datlovým sirupem (při variantě pečené při 225°C).
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Celkový senzorický dojem měly nejhorší sušenky s nejnižší hodnotou sladké chuti, což byly
s kukuřičným a pšeničným sirupem. Tato studie vycházela ze shodné receptury pro všechna
sladidla, ale bylo by vhodné pro další studii zkusit navýšit množství zmiňovaných sirupů
a sladidel na požadovanou sladivost.
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ESTERY KYSELINY FTALOVÉ V OBALECH MASNÝCH A MLÉČNÝCH
VÝROBKŮ
THE PHTHALIC ACID ESTERS IN PACKAGING OF MEAT AND DAIRY
PRODUCTS
Marcela Jandlová – Alžbeta Jarošová
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1,
613 00 Brno
ABSTRACT
Phthalic acid esters (PAE), which cause respiratory diseases and carcinogenicity, are used
as plasticizers for food packaging plastics. The legislation lays down specific migration limits
for bis-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 1.5 mg∙kg-1 and for dibutylphthalate (DBP)
0.3 mg∙kg-1 of food. The aim of this study was the analysis of selected foods packings for the
presence of DEHP and of DBP by high-performance liquid chromatography (HPLC). The
selected meat and dairy product packaging were analyzed The highest measured value of
DEHP was determined at white liverworts containers 1,222.9 g∙dm-2. The lowest measured
value of DEHP was detected in colored part of the yogurt cup 132.8 g∙dm-2. The highest
measured value of DBP was determined in the red cap of whole milk 69.2 g∙dm-2.
The lowest value of DBP – bellow the limit of detection – was found in the colored part of the
soft plastic packaging of stewed ham.
Keywords: phthalates, DBP, DEHP, packaging, contaminant
ÚVOD
Ftaláty jsou různorodou skupinou chemických látek. Používají se jako plastifikátory plastů
používaných jako kontaktní materiál s potravinami, v lékařských zařízeních, do hraček,
ve zboží pro domácnost, složky v produktech pro osobní péči. Nejvíce vyráběné ftaláty, které
jsou endokrinními disruptory je di-(-2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) a diisononyl ftalát (DINP).
DEHP je zastoupen jednak v obalech potravin, kontaminuje potravinové suroviny i přímo.
Dibutyl ftalát (DBP) je ester kyseliny ftalové, který byl dříve významně uplatňován jako
plastifikátor, v dnešní době se více používá pro polyvinylacetátové disperze (Rahman, Brazel,
2004).
Plastové obaly jsou v dnešní době nepostradatelné, jednak prodlužují trvanlivost potravin, tak
zároveň i chrání potravinu před vnějšími vlivy. Látky obsažené v plastech mohou migrovat
jak vrámci plastu, tak i mimo plast (Piotrowska, 2005). Ftaláty jsou karcinogenní, způsobují
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onemocnění dýchacích cest: kašel, astma, rýma aj., předpokládá se i souvislost se vznikem
inzulínové rezistence a mají vliv na hormony štítné žlázy (Pilka et al., 2012), zhoršují
androgenní aktivitu. Byl pozorován syndrom testikulární dysgeneze u samců potkanů, kam
se řadí rakovina varlat, kryptorchismus, snížená kvalita spermatu aj. (Hu et al., 2009) Výzkum
zabývající se studiem metabolitů v moči lidí zjistila, že osoby konzumující nebalené
a nekonzervované potraviny měli průměrně o 53–56 % nižší koncentraci metabolitů DEHP
oproti osobám stravujících se balenými a konzervovanými potravinami (Rudel et al., 2011).
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 stanovuje specifický migrační limit do potravin pro DEHP
1,5 mg∙kg-1 potraviny a pro DBP 0,3 mg∙kg-1 potraviny. V tučných potravinách je obecně
množství esterů kyseliny ftalové vyšší, než u netučných potravin; DEHP je vysoce lipofilní
(Rahman, Brazel, 2004).
MATERIÁL A METODY
Balené potraviny byly zakoupeny v tržní síti v České republice. Obaly potravin byly
mechanicky očištěny, následně omyty destilovanou vodou. Vzorky plastů byly nastříhány
na požadované velikosti a rozstříhány na menší velikosti vloženy na 72 hod. do směsi
rozpouštědel hexan, dichlormethan (1 : 1). Poté byly extrahovány třepáním 1 hod, zfiltrovány
přes dekontaminovaný filtrační papír do odpařovacích baněk a následně byly extrahovány
ještě dvakrát po půl hodinách. Vzorek v odpařovací baňce byl odpařen na vakuové odparce,
dosušen dusíkem, odparek byl rozpuštěn v 5 ml hexanu do 10ml vialky. Byl-li roztok hexanu
se vzorkem čirý, byl převeden kvantitativně do 1,5ml vialky, vysušen dusíkem, přidán 1 ml
acetonitrilu a stanoven na HPLC. Byl-li roztok hexanu se vzorkem barevný či kalný, byl
nejprve pročištěn pomocí kyseliny sírové, odebrán do 1,5ml vialky, vysušen dusíkem, přidán
1 ml acetonitrilu a stanoven na HPLC. Byl-li roztok hexanu se vzorkem čirý a obsahoval jen
mírný kal či prach, tak byl odstředěn, a odebrán objem 3 ml, vysušen dusíkem, přidán 1 ml
acetonitrilu, zvortexován a stanoveny na HPLC. Pro stanovení na HPLC byla použita kolona
Zorbax Eclipse C8 a UV detekce při vlnové délce 224 nm, a pro vyhodnocení byl
použit softwaru Agilent Chemstation for LC and LC/MS systems. Měření bylo opakováno
dvakrát. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Koncentrace ftalátů jsou graficky znázorněny na Obrázek 1 a Obrázek 2. U obalů mléčných
produktů byla nejvyšší hodnota DEHP 459,4 g∙dm-2 naměřena v červeném víčku
plnotučného mléka, nejnižší hodnota DEHP 132,8 g∙dm-2 byla naměřena v barevné části
kelímku jogurtu. Nejvyšší hodnota DBP 69,2 g∙dm-2 byla naměřena v červeném víčku
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plnotučného mléka, nejnižší hodnota DBP 6,1 g∙dm-2 byla naměřena v PET-lahvi
plnotučného mléka. U obalů masných výrobků byla nejvyšší hodnota DEHP 1222,9 g∙dm-2
naměřena v obalu játrovky (bílé barvy), nejnižší hodnota DEHP 155,5 g∙dm-2 byla
naměřena v bezbarvém tvrdém spodním plastu staročeského salámu. Nejvyšší hodnota DBP
38,1 g∙dm-2 u obalů masných produktů byla naměřena v hnědém obalu čajovky, nejnižší
hodnota DBP resp. nedetekovatelná byla u barevné části měkkého plastu dušené šunky.
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Obrázek 1. Koncentrace ftalátů DEHP a DBP [μg∙dm-²] v obalech mléčných výrobků
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Obrázek 2. Koncentrace ftalátů DEHP a DBP [μg∙dm-²] v obalech masných výrobků
(1A –staročeský salám, bezbarvá část, horní měkký plast; 1B – staročeský salám, barevná
část, horní měkký plast; 1C– staročeský salám, bezbarvá část, spodní tvrdý plast; 2A– dušená
šunka standardní, bezbarvá část, horní měkký plast; 2B– dušená šunka standardní, barevná
část, horní měkký plast; 2C– dušená šunka standardní, bezbarvá část, dolní tvrdý plast;
3A– anglická slanina, bezbarvá část, horní měkký plast; 3B– anglická slanina, barevná část,
horní měkký plast; 3C– anglická slanina, bezbarvá část, dolní tvrdý plast; 4– játrovka, bílý
obal; 5– čajovka, hnědý obal)
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Studie zabývající se stanovením migrujících látek v PET lahvích, poukazuje na vyšší
množství DEHP a DBP v plastových PET lahvích z barevné umělé pryskyřice, než z čiré
(Kim et al., 1990). Bach et al. (2010) uvádí, že při výrobě PET lahví nejsou použivány
ftaláty, ale předpokládá, že dochází ke kontaminaci na plnících linkách, při úpravě vody aj.
Nicméně studie zkoumající vodu skladovanou v PET lahvích zjistila nárůst ftalátů ve vodě
s dobou skladování. Dále bylo zjištěno, že kyselé prostředí stimuluje uvolňování a migraci
ftalátů (Bach et al. 2010). Nicméně průměrné naměřené hodnoty ftalátů v plastové PET lahvi
byly 6,1 g/dm2 DBP a 423,9 g/dm2 DEHP.
DEHP je od roku 1930 nejvíce rozšířeným a používaným plastifikátorem (Rohman et al.,
2004), což koresponduje s našimi výsledky, kdy koncentrace DEHP byla v plastových
obalech vyšší, než DBP.
Ftaláty se také používají jako změkčovadla do tiskařských barev. Studie Xue et al. (2004)
zjistila, že ve všech vzorcích s tiskařskou barvou je přítomen DBP, a došli k závěru, že
papírové obaly na potraviny s potiskem jsou vice kontaminovány, než bez potisku. V našem
případě koncentrace ftalátů, jak DEHP, tak DBP, v barevných částech obalů byla vždy vyšší
než v bezbarvé.
ZÁVĚR
V naší studii se koncentrace ftalátů v obalech vybraných masných a mléčných výrobků
pohybovaly

pro

DEHP

od

132,8

g∙dm-2

do

1222,9

g∙dm-2,

hodnoty

DBP

od nedetekovatelného množství po 69,2 g∙dm-2. Vyšší hodnoty pro DEHP korespondují
s tím, že DEHP je nejvíce používaným plastifikátorem. Koncentrace ftalátů v barevných
částech plastových obalů byla stanovena v naší studii nižší, než v odpovídajících bezbarvých
částech.
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ABSTRACT
The aim of the experiment presented at this conference was to optimize the dose and
frequency of drip irrigation potatoes in dry areas in combination with foliar application
of fertilizers and evaluate results from the year 2016 in two varieties of potatoes (Jolana and
Monika) in the field trial in station Žabčice. Yield, starch content and parameters of the
sensory analysis was compared with results from instrumental methods (color and texture)
before and after thermal treatment of tubers. In experimental variants were detected normal
values of the variety included in the trial. They were found particularly differences in starch
content especially in the control non-irrigated variant, but these are not significantly different
from irrigated variants. This, together with other results prefer drip irrigation group. Starch
content of tubers was statistically highly significantly affected by the dose of irrigation water,
with increasing dose of water is decreased the starch content in tubers. But if we convert
the value to the yield of starch per hectare, we find that this indicator rising dose of water
on the contrary increased. Table value of tubers did not show a significant difference from the
values given in the catalog of varieties of potatoes and was evaluated in all experimental
variants as excellent.
Keywords: water, color, texture, starch, variety
ÚVOD
Voda je základní podmínkou života na zemi. Dostatek vody je nejsilnějším limitujícím
faktorem při pěstování všech zemědělských plodin. Nastalé změny klimatu charakteristické
vysokými teplotami a suchem v letním období zasahují negativně zejména brambory. Stejně
jako v roce 2012 i v roce 2015 se tento průběh povětrnosti projevil snížením výnosů brambor
o 40 %. Možná a dosud známá řešení spočívají v uplatňování jednotlivých prvků technologie
pěstování, nejčastěji závlah (Hamouz et al., 2007). Rezistence brambor na podmínky sucha
zatím nebyla jasně identifikována na genetické ani molekulární úrovni. A to proto, že citlivost
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k nedostatku vody se určuje minimálně ve třech hladinách: účinnost fotosyntézy, iniciace
stolonů, vývoj hlíz a rozdělení uhlíku mezi těmito částmi při nedostatku vody. Kromě toho je
vodní stres často doprovázen stresem působení vysoké teploty, který komplikuje polní studie
a hodnocení odrůd. Reakce bramboru na sucho se projevuje na úrovni celé rostliny
a pravděpodobně má polygenní charakter. Současný stav poznání neobsahuje komplexní
pohled na problematiku změn klimatu a její dopady na produkci a kvalitu brambor. Navíc
se jedná o problematiku specificky regionální, takže nelze zcela přijmout a implementovat
poznatky z využití kapkové závlahy v podmínkách Izraele nebo USA (Idaho). Změny klimatu
a časté období sucha v rozhodujících fázích vegetace brambor mají zcela jiný charakter
v našich ekonomických podmínkách.
MATERIÁL A METODY
Přesný polní pokus byl založen na lokalitě – Žabčice (49°1'22.783"N 16°37'4.409"E).
K výsadbě byly použity dvě odrůdy s rozdílnou délkou vegetační doby – raná odrůda Monika
a poloraná odrůda Jolana. Na obou stanovištích bylo ve čtyřech opakováních a u každé
odrůdy založeno 8 variant zavlažování v kombinaci s hnojením N (viz tabulka 1).
Tabulka 1. Pokusné varianty
Varianta

Závlaha při vlhkosti půdy

Hnojení N před výsadbou

Hnojení N přes závlahy

1

Bez závlahy

120 Kg.ha-1

-

-1

-

2

60 % VVK

120 Kg.ha

3

65 % VVK

120 Kg.ha-1

4

70 % VVK

120 Kg.ha-1

5

Bez závlahy

60 Kg.ha-1

60 Kg.ha-1

6

60 % VVK

60 Kg.ha-1

60 Kg.ha-1

7

65 % VVK

60 Kg.ha-1

60 Kg.ha-1

8

70 % VVK

60 Kg.ha-1

60 Kg.ha-1

Vlhkost půdy byla měřena u každé varianty zavlažování samostatně čidlem VIRRIB.
Konkrétní vlhkost, při které došlo k automatickému spuštění závlahy, byla spočítána z hodnot
volné vodní kapacity a bodu vadnutí na základě stanovení půdních hydrolimit na dané
lokalitě. Závlahová dávka byla stanovena jednotně na 10 mm. Hnojení N v průběhu vegetace
přes závlahu bylo provedeno za použití hnojiva YaraLiva Calcinit ve čtyřech závlahových
dávkách. Hnojení přes závlahy bylo provedeno v období prodlužovacího růstu porostu.
Hnojení přes závlahu bylo provedeno pomocí zařízení Dosatron D3, které přimíchává roztok
hnojiva k závlahové vodě dle nastavené koncentrace. U nezavlažované varianty s hnojením
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v průběhu vegetace byla dávka N dodána ve stejném hnojivu jednorázově jeho rozmetáním
na povrch půdy. Z každé parcely bylo ručně odkopáno na poli deset trsů, u nichž byl přímo
na pokusné stanici proveden rozbor výnosotvorných ukazatelů. Stanovení obsahu škrobu bylo
provedeno podle Ewerse. Stolní hodnota byla provedena bodovým systémem hodnocení
(ČERMÁK, 2010) a to 6-člennou hodnotící komisí splňující požadavky na citlivost smyslů
(stupeň ISO 8586-1) v senzorické laboratoři (norma ISO 8589). K vyjádření senzorické
jakosti bylo použito 9-bodové stupnice. Deskriptory byly konzistence – velmi měkká až velmi
pevná (1-9), struktura – jemná až hrubá (3-7), moučnatost – velmi slabá až velmi silná (1-9),
vlhkost – velmi slabá až velmi silná (1-9), nedostatky v chuti – nepatrné až velmi silné (1-9),
tmavnutí hlíz po uvaření – velmi slabé až velmi silné (1-9), stabilita kvality hodnocena
nebyla. Pro velmi přesné měření barvy syrových i vařených hlíz byl využit stolní
spektrofotometr KONICA MINOLTA CM-3500d, s charakteristikou měření d/8, SCE
a štěrbinou 8 mm. Textura byla měřena texturometrem TIRAtest 27025 (Německo),
penetrační sondou. Hlízy byly tepelně upraveny vařením (KREUTZMANN et al., 2011).
Na řezu hlízy byly sledovány charakteristiky L* (lightness) a souřadnice a* a b* popisující
charakter barvy (+a* pro červenou, -a* pro zelenou a +b* pro žlutou a –b* pro modrou
barvu). Výsledky byly statisticky vyhodnoceny v programu STATISTICA metodou analýzy
variance (ANOVA) s následným testováním Tukeyovým testem.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výnos hlíz byl statisticky průkazně vyšší u variant se závlahou v porovnání
s nezavlažovanými variantami. Na Lokalitě Žabčice byl mezi jednotlivými zavlažovanými
variantami minimální rozdíl. Toto bylo zřejmě způsobeno vyšším úhrnem srážek
ve vegetačním období na lokalitě v Žabčicích. Rozdíl v množství dodané závlahové vody tak
byl na této lokalitě u jednotlivých variant velmi malý.
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Obrázek 1. Výnos hlíz (odrůda Monika vlevo, Jolana vpravo)
Hnojení před výsadbou porostů nebo přes závlahovou vodu v průběhu vegetace nemělo na
výnos hlíz významnější vliv. Vyšší škrobnatosti dosáhly vzorky hlíz odrůdy Jolana (průměrně
16,48 %) než odrůda Monika (průměrně 13,54 %). V rámci pokusu dosahovala u obou odrůd
kontrolní varianta bez závlahy (č. 1 a 5) nejnižší škrobnatost. Výnos škrobu byl v přímé
korelaci s výnosem hlíz.
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Obrázek 2. Škrobnatost hlíz (odrůda Monika vlevo, Jolana vpravo)
Stolní hodnota hlíz nevykazovala výrazného rozdílu od hodnot uváděných v Katalogu odrůd
brambor. Obě odrůdy jsou hodnoceny jako varný typ B. Vyšší stability odebraných hlíz
vykázala odrůda Monika, zejména u pokusných variant. Kontrolní varianty obou odrůd
se mírně odlišovaly v moučnatosti, byly zjištěny rozdíly ve vlhkosti a struktuře, nicméně
nevybočovaly z rozmezí obecně dané varnému typu B. Hlízy byly hodnoceny jako velmi
chutné. Textura byla hodnocena u syrových a vařených hlíz penetračním testem, ve kterém
nebyly zjištěny výrazné rozdíly ani u jedné z odrůd mezi jednotlivými variantami. Syrové
hlízy vykázaly vyšší tvrdosti u odrůdy Jolana, vařené u odrůdy Monika, avšak rozdíly
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zde byly minimální. Barva byla měřena spektrofotometricky a vyhodnocena v systému
CIELAB jako L* (světlost) a souřadnice pro intenzitu červené (a*) a žluté (b*) barvy. Hlízy
odrůdy Monika byly na řezu světlejší než odrůdy Jolana (L* = 76,33, resp. 74,80). Pokusné
varianty se nelišily od kontrolních u obou odrůd. U barevných souřadnic a* a b* bylo
dosaženo podobných výsledků. V čase došlo ke změně barvy zejména snížením hodnoty L*,
avšak mezi variantami se jeví jako nevýznamná.
ZÁVĚR
U pokusných variant byly zjištěny běžné hodnoty dané odrůdou zařazených do pokusu. Byly
zjištěny zejména rozdíly ve škrobnatosti především u kontrolních nezavlažovaných variant,
ale tyto nejsou výrazně odlišné od zavlažovaných variant. To spolu s dalšími výsledky
(výnos) hovoří ve prospěch kapkové závlahy brambor. Škrobnatost hlíz byla statisticky
vysoce průkazně ovlivněna dávkou závlahové vody, se stoupající dávkou vody se snižoval
obsah škrobu v hlízách. Přepočítáme-li ale hodnoty na výnos škrobu z hektaru, tak zjistíme,
že tento ukazatel se vzrůstající dávkou vody se naopak zvyšoval. Stolní hodnota hlíz
nevykazovala výrazného rozdílu od hodnot uváděných v Katalogu odrůd brambor a byla
hodnocena u všech pokusných variant jako výborná.
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INCIDENCE AND CHARACTERIZATION OF PORK QUALITY CLASSES
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NA KOMERČNÍCH JATKÁCH
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Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, Croatia
ABSTRAKT
Cílem této práce bylo zhodnotit četnost a charakterizovat třídy jakosti vepřového masa
na komerčních jatkách. Pro tento výzkum bylo náhodně vybráno jeden den po porážce
40 chlazených jatečně upravených těl prasat a bylo provedeno měření jatečních parametrů
a parametrů kvality masa. Vzorky masa byly zařazeny do jedné z pěti typických jakostních
kategorií, a to na základě ztráty odkapem a L* hodnoty. Největší podíl vzorků masa
byl zařazen do kategorie načervenalé-růžové, měkké a vodnaté maso (73 %), která má sice
přijatelnou barvu, ale její technologické vlastnosti jsou většinou narušeny. Nebyly zjištěny
významné rozdíly mezi jakostními třídami u parametrů jatečně upravených těl, kromě oblasti
svalů beder. Významně vyšší L* a b* hodnoty byly zjištěny u kategorie bledé maso
ve srovnání s kategoriemi červené a tmavé maso, přičemž významně vyšší ztráty odkapem
byly zjištěny u kategorie vodnaté maso ve srovnání s kategoriemi normální a suché maso.
Vzhledem k vysokému podílu kategorie vodnaté maso (75 %) by bylo velmi vhodné využít
genetické markery a zlepšit environmentální faktory, jako je například předporážkový stres
a postupy zpracování brzy po porážce.
Klíčová slova: vepřové maso, kvalita masa, parametry jatečně upraveného těla
INTRODUCTION
In the past, meat industry has always striven for quantity and less for quality. Today,
consumers are becoming more discriminating and the demand for high quality meat
is growing. Many factors exert an influence on meat quality and solutions to improve quality
are mostly ambiguous (Van de Perre, 2011). Poor pork qualities, namely inadequate waterholding capacity and pale color, were key quality problems highlighted in a pork quality chain
(Cannon et al., 1996). Although intensive selection for muscle development and against fat
deposition has contributed to the increased incidence of pale, soft and exudative (PSE) meat,
it has been estimated that only 4% of inferior quality meat is due to genetics (Cassens, 2000).
While having in mind important rearing factors like genetics, age, sex and feeding which
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affect mostly yield, pork quality is largely affected by pre-slaughter handling (such as loading,
transportation, unloading, lairage), method of slaughter and chilling (Tarrant, 1989).
Typically, pork meat is classified into five classes: PSE; reddish-pink, soft and exudative
(RSE); pale, firm, non-exudative (PFN); reddish-pink, firm and non-exudative (RFN); and
dark, firm and dry (DFD). This is usually based on pH value, color traits and indicators
of water-holding capacity. Recommended values and criteria have been proposed by many
authors (Kauffman et al., 1992; Hoffman, 1994; van Laack et al., 1994; Warner et al., 1997;
O’Neill et al., 2003; Pospiech et al., 2011;). Although these could be helpful in classification,
there are some differences in values used and vice versa, and classification of same meat
could be different. This was concluded by Cazedey et al. (2016) who found that frequency
distributions of quality classes differed (P<0.001) among criteria, which resulted in large
variations: 3 to 68% PSE; 0 to 73% RSE; 5 to 68% RFN; 0 to 22% DFD; and 0 to 33%
unclassified samples. Authors concluded that the classification of pork quality depends on the
adopted criterion, which indicated the need for international standardization, so that pork
quality can be determined efficiently and effectively.
One of the first big surveys was performed by Kauffman et al. (1992) on 10,753 hams who
found that the U.S. industry produces only about 15% RFN or normal meat, while there
is 15% PSE, 10% DFD, and 60% RSE meat. O’Neill et al. (2003) performed an analysis
on 4560 randomly selected longissimus dorsi muscles and found that there were 25.5% PSE,
0.5% DFD, 14.5% RSE, and 59.5% RFN meat, while Šimek et al. (2004) found that only
8.5% of 200 carcasses from a commercial slaughterhouse in Czech Republic were assigned
as PSE meat. Recent study on 230 randomly selected longissimus lumborum muscles was
performed by Chmiel and Slowinski (2016) who found that there were 45% RFN, 45% PSE,
5% RSE and 5% DFD. It can be seen from those studies that distribution of pork quality
classes are being extremely uneven between studies, mostly because of different approach,
criteria and values used. However, there is a mutual general agreement that pork quality has
not been much improved over the years, and big efforts should be done in managing quality,
yield and profitability. The aim of this paper was to examine the incidence and to characterize
pork quality classes of randomly selected carcasses in a commercial slaughterhouse.
MATERIALS AND METHODS
This study was carried out on 40 randomly selected carcasses from commercial pigs
slaughtered in a slaughterhouse of actual daily capacity of 1,200 heads in Croatia. After
chilling during 24 hours, cold carcass weight was recorded, and carcass length (a straight line
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from the forward edge of the first rib to the forward edge of the aitch bone) and half length
(a straight line from the forward edge of the first cervical vertebra atlas to the forward edge
of the aitch bone) was measured. Muscle thickness (MT), back fat thickness (BFT) and lean
meat percentage (LM) were given by the slaughterhouse official recording. A rib cut
of 7–10 cm (two thoracic vertebrae sections above the last rib) was taken from the right halfs
and the back fat thickness at last rib (BFT_14) including the skin at the 3/4 point over the rib
eye at the level of last rib was measured. Loin muscle area (LMA) at the level of last rib was
traced on transparent foil and measured by planimeter. pH value and color traits were
measured in triplicates in loin muscle at the level of last rib. Mobile pH-meter IQ 150
(IQ Scientific Instruments, USA) equipped with spear type electrode BlueLine 21pH (Schott
AG, Germany) were used for measuring pH value. The L* a* b* color values (CIE, 1986)
were determined on the surface of freshly cut meat after 30 min bloom time using a Minolta
colorimeter CR 410 (Minolta, Osaka, Japan; light source D65, observer 2°, a measuring head
hole 50 mm, 50% overlapping). For a drip loss (DL) measurement a 40 g sample of meat cut
perpendicularly to muscle fibers was taken 26 h post mortem, placed in a HDPE (high density
polietilen) plastic bag, and kept at 4 °C. After 48 h, the sample was removed from the bag,
dried on absorbent paper, and reweighed, and the amount of drip was expressed
as a percentage (Honikel, 1998). Cooking loss (CL) was prepared from 40 g sample of meat
cut perpendicularly to muscle fibers, which were placed in a HDPE plastic bag, and cooked in
the boiling water till 80°C in the core. After that, samples were chilled in ice cold water till 15
°C, removed from the bag, dried on absorbent paper, and reweighed, and the amount of
cooking loss was expressed as a percentage (Honikel, 1998). Based on DL and L* values,
samples were classified into one of five categories as described (van Laack et al., 1994): PSE
(DL>5, and CIE L* value>58), RSE (DL>5, and CIE L* value 52 – 58), PFN (DL<5, and
CIE L*>58), RFN (DL<5, and CIE L* 52 – 58), DFD (DL<5, and CIE L*<52). To evaluate
differences among classes, data were analyzed with ANOVA, using the GLM procedures
of SAS (SAS Institute, 2015). Individual mean separation was achieved using the least
squares mean test. When the interaction was significant, the Scheffé test was used to make
comparisons between samples.
RESULTS AND DISCUSSION
Mean and variability of traits obtained are shown in Table 1. These data show a quite large
variation of some carcass and meat quality traits. Within carcass traits, BFT_14 had the
highest coefficient of variation (28.98%), followed by BFT (20.23%) and MT (11.87%).
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Although carcass weight was in range 68.90-100.00 kg, this trait had acceptable variability
with coefficient of variation 8.28%. Carcass and half length, and lean meat percentage were
the least variable traits. Mörlein et al. (2007) studied traits on 606 carcasses and they reported
similar results with coefficient of variation for BFT 17.42%, MT 7.97% and carcass weight
6.19%. As seen from the results, despite intensive selection on back fat thickness, there is still
a very high variability of this trait within commercial pig breeding.
Table 1. Descriptive statistics of the carcass and meat quality traits (n = 40)
Trait
Carcass weight (kg)
Back fat thickness (mm)
Muscle thickness (mm)
Lean meat (%)
Back fat thickness at last rib (mm)
Carcass length (cm)
Half length (cm)
Loin muscle area (cm2)
pH
L*
a*
b*
Drip loss (%)
Cooking loss (%)

Mean
84.74
15.58
30.71
57.73
11.10
81.80
96.25
48.24
5.59
54.69
15.95
5.39
6.09
28.95

MIN
68.90
9.80
48.80
49.50
6.00
76.00
91.00
41.30
5.44
51.77
13.79
4.60
3.21
22.84

MAX
100.00
23.20
83.20
63.00
19.00
90.00
105.00
61.66
5.84
59.16
17.92
7.18
10.54
34.16

SD
7.02
3.15
7.20
2.88
3.22
2.99
3.14
4.20
0.09
1.70
0.92
0.53
1.74
2.73

CV, %
8.28
20.23
11.87
4.99
28.98
3.65
3.27
8.70
1.63
3.11
5.75
9.82
28.49
9.43

Within meat quality traits, DL was the most variable trait (CV=28.49%) with range
3.21-10.54%. Mörlein et al. (2007) found higher variability of DL trait (CV=39.58%) within
higher range 1.28-16.08%. Similarly was found by Van Oeckel et al. (2003) who reported
similar variability of DL trait (CV=37.5%) within range 0.8-11.4%. Other meat quality traits
had coefficient of variation lower that 10%, while pH and L* value had the lowest coefficient
of variation, 1.63 and 3.11, respectively. Mörlein et al. (2007) and Van Oeckel et al. (2003)
reported similar variabilities.
Distribution of meat quality classes based on DL and L* values as proposed by van Laack
et al. (1994) revealed that the highest proportion of samples was grouped in the RSE class
(73%) followed by the RFN class (18%). Classes PFN (5%), PSE (2%) and DFD (2%) were
having a low proportion. Those results were similar to the report given by Kauffman et al.
(1992) on 10,753 hams who found that the U.S. industry produces about 60% RSE, 15% RFN
or normal meat, 15% PSE, and 10% DFD meat. However, another studies performed by
O’Neill et al. (2003) and Chmiel and Slowinski (2016) showed higher proportion of RFN
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class (45-59.5%) and lower proportion of RSE class (5-14.5%), with variable proportion
of PSE class (25.5-45%). It is worth mentioning that selection criteria for distribution
in classes are very uneven between authors. This was found by Cazedey et al. (2016) who
concluded that a same sample could be classified into different quality class according to the
criterion utilized, which results in large variations in the frequency distributions and quality
attributes.
Comparison of the results of the carcass and meat quality traits between quality classes
is shown in table 2 and 3. There were no significant differences between quality classes
in carcass traits, except for LMA value which was significantly higher in PFN class compared
to all other classes. Since there were only 2 samples in PFN class it is possible that this was an
experimental error. Similar results were found by Van Oeckel et al. (2003) who did not
established differences in cold carcass weight nor lean meat percentage between normal and
PSE pork. In our research there were no major differences in slaughter traits between quality
classes leading to a conclusion that slaughter traits are not related to meat quality class.
Table 2. LS means and respective standard errors of selected carcass traits
Trait
PSE
RSE
PFN
RFN
n
1
29
2
7
76.70 ±
84.76 ±
79.75 ±
85.34 ±
Carcass weight (kg)
6.84
1.27
4.83
2.58
14.60 ±
15.88 ±
12.80 ±
15.57 ±
Back fat thickness (mm)
3.23
0.60
2.28
1.22
67.20 ±
60.25 ±
62.00 ±
62.28 ±
Muscle thickness (mm)
7.38
1.37
5.22
2.79
59.90 ±
57.34 ±
60.45 ±
58.13 ±
Lean meat (%)
2.92
0.54
2.06
1.10
Back fat thickness at last rib
9.00 ±
11.34 ±
8.50 ±
11.14 ±
(mm)
3.31
0.62
2.34
1.25
79.00 ±
81.38 ±
81.00 ±
83.14 ±
Carcass length (cm)
2.78
0.52
1.96
1.05
94.00 ±
92.65 ±
97.00 ±
97.71 ±
Half length (cm)
15.07
2.80
10.66
5.70
43.24 ±
48.13 ±
57.92 ±
47.66 ±
Loin muscle area (cm2)
b
b
a
3.48
0.65
2.46
1.32b

DFD
1
97.70 ±
6.84
13.40 ±
3.23
53.80 ±
7.38
58.40 ±
2.92
11.00 ±
3.31
89.00 ±
2.78
102.00
± 15.07
41.30 ±
3.48b

LS means in the same row with different letters are significantly different (P<0.05).

As expected, DL and L* values were significantly different between classes, mostly because
meat samples were grouped according to this two traits (Table 3). Significantly higher L* and
b* values were found in pale meat (PSE and PFN) compared to red and dark meat classes,
while significantly higher DL values were found in exudative meat (PSE and RSE) when
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compared to normal and dry meat classes. DFD meat had the highest pH value, as expected,
and this was significantly different when compared to PSE, RSE and PFN meat, but not when
compared to RFN or normal meat. Similar results were reported by Warner et al. (1997),
van Laack and Kauffman (1999), Van Oeckel et al. (2003) and Chmiel and Slowiński (2016).
There were no significant differences in any trait between normal and DFD meat, which could
be assigned to a uneven class incidence and sample size. Color trait a* and cooking loss were
not significantly different between quality classes as it was reported Van Oeckel et al. (2003),
but not in agreement with Warner et al. (1997).
Table 3. LS means and respective standard errors of selected meat quality traits
Trait
pH
L*
a*
b*
Drip loss (%)
Cooking loss (%)

PSE
5.52 ±
0.08b
59.16 ±
1.21a
16.50 ±
0.84
7.18 ±
0.39a
10.54 ±
1.19a
33.96 ±
2.65

RSE
5.58 ±
0.02b
54.39 ±
0.22b
16.19 ±
0.16
5.34 ±
0.07b
6.62 ±
0.22b
28.77 ±
0.49

PFN
5.53 ±
0.06b
58.60 ±
0.85a
15.13 ±
0.60
6.32 ±
0.27a
4.15 ±
0.84c
31.73 ±
1.87

RFN
5.63 ±
0.03ab
54.60 ±
0.46b
15.13 ±
0.32
5.15 ±
0.15b
4.25 ±
0.45c
28.35 ±
1.00

DFD
5.84 ±
0.08a
51.80 ±
1.21b
16.07 ±
0.84
4.81 ±
0.39b
3.20 ±
1.19c
27.81 ±
2.65

LS means in the same row with different letters are significantly different (P<0.05).

CONCLUSION
Our results of carcass and meat quality traits between quality classes were in accordance with
previous reports and were as expected in spite of uneven distribution and sample size.
However, there are big concerns about class distributions, especially the incidence of RSE
meat, which has an acceptable color, but technological properties are mostly impaired.
According to our research, the incidence of RSE meat of randomly evaluated carcasses
in a commercial slaughterhouse is more than 70%. Even more, the ratio of exudative meat
classes (PSE, RSE) to non-exudative and dry meat classes (PFN, RFN, DFD) is 3:1.
The economic losses associated with the occurrence of PSE and RSE pork are extensive.
Direct costs include reduced yields in the carcass, as well as reduced yields in wholesale and
retail cuts used for processing and cooking. Indirect costs include an increase in product
variability and a reduction in consumer appeal due to poor color, drip loss in retail display,
variation in organoleptic qualities, and reduced juiciness (Kauffman et al, 1992; Cassens,
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2000). Because of that, over the past five decades, there has been much more work in the pork
meat area where a few genetic markers have been identified, and are currently used to remove
susceptible animals from the herd. However, improvement of environmental factors such
as antemortem stress and early postmortem processing practices (e.g. chilling rate) are still
seen as practical solution to minimize the development and severity of the exudative meats
(Barbut et al, 2008).
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ABSTRACT
In this experiment, the observed production of greenhouse gases in the species Tenebrio
molitor. They were monitored production of carbon dioxide, ethane and ethylene.
The production of these gases was measured in two groups. To determine the production
of greenhouse gases was used a gas chromatograph. Measured values were converted
to production in g/kg body weight, and compared to the production of greenhouse gases
livestock. The results show that the difference in the production of greenhouse gases between
species Tenebrio molitor and farm animals is for carbon dioxide in the range
of 0.822 to 26.548 g/kg WS/h. For other greenhouse gases difference ranged from
0.009 to 1.375 g CO2-eq/kg WS/h.
Keywords: edible insects, greenhouse gases, livestock
ÚVOD
Jedlý hmyz lze definovat jako všechny druhy hmyzu, jejichž konzumace nezpůsobuje
negativní ovlivnění zdravotního stavu konzumenta. Nejčastěji se jedná o druhy hmyzu, které
jsou na daném místě hojně rozšířené, a jejich sběr, popřípadě chov není nijak náročný. Mezi
využívané druhy hmyzu patří potemník moučný, potemník brazilský, cvrček stepní, cvrček
domácí, saranče pustinná a saranče stěhovavá (BORKOVCOVÁ a kol., 2009). Jedním
z nejčastěji chovaných druhů je potemník moučný – Tenebrio molitor. Jedná se o snadno
dostupný a chovatelný druh. Dospělec má tmavohnědé až černé tělo dlouhé 14–18 mm.

177

Krovky jsou lesklé s podélným žebrováním. Velikost larvy je cca 30 mm. Barva je zlatohnědá
s tmavší hlavou a posledními články těla (BRUINS, 2005).
V ČR je chov pro potravinářské využití zatím jen okrajovou záležitostí, do budoucna lze ale
předpokládat v souvislosti se světovými trendy rozvoj i v této oblasti. Jako každý chov
hospodářských zvířat i chov hmyzu ve velkém bude spojen s produkcí organického odpadu
a s produkcí skleníkových plynů. Mezi nejvýznamnější skleníkové plyny patří oxid uhličitý,
metan a oxid dusný (OONINCX, 2010). Emise těchto plynů z živočišné výroby představují
14,5 % všech antropogenních emisí (GERBER a kol., 2013).
Cílem experimentu bylo změřit a sledovat produkci skleníkových plynů vyprodukovaných
chovem potemníka moučného.
MATERIÁL A METODY
Předmětem experimentu byly larvy potemníka moučného, které byly uzavřeny do infuzních
lahví, ze kterých byl tuberkulinovou jehlou odebírán vzorek vzduchu. Z důvodu produkce
oxidu dusného a metanu na hranici měřitelnosti byly v rámci experimentu stanovovány etan
a etylen. Měření probíhala po dobu 3 hodin v intervalu 60 minut. K porovnání s výsledky
ostatních autorů byly naměřené hodnoty přepočteny na ekvivalent oxidu uhličitého.
Produkce skleníkových plynů byla sledována u dvou skupin potemníků, z nichž jedna byla
nasycena potravou a druhá byla v době experimentu ponechána hladová. Obsah etanu
a etylenu v 1 ml vzduchu odebraném tuberkulinovou stříkačkou byl stanoven na plynovém
chromatografu

(FISSONS
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s

kapilární
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m
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HP-PLOT/Al2O3. Teplota detektoru byla 200 °C, teplota nástřiku 230 °C a teplota kolony
40 °C (FIŠEROVÁ, HRADILIK. 1994, FIŠEROVÁ a kol., 2001, FIŠEROVÁ a kol., 2008).
Obsah oxidu uhličitého byl stanoven na plynovém chromatografu CHROM 5 s
katharometrem s 1,5 m dlouhou náplňovou kolonou plněnou PORAPAKem Q podle
PROKEŠ a kol. (2006).
Naměřené hodnoty byly přepočteny na CO2-eq pomocí GWP (global warming potencial)
jednotlivých skleníkových plynů. To znamená, že obecný postup pro výpočet je následující:
produkce sledovaného skleníkového plynu vynásobená příslušnou hodnotou GWP.
Pro výpočet celkové produkce skleníkových plynů byl v našem případě použit následující
vzorec. Produkce GHG (green house gases) = (produkce CO2 x 1) + (produkce etanu x 8,4) +
(produkce etylenu x 6,3). Statistické hodnocení bylo provedeno po přepočtu na standard
etylenu a oxidu uhličitého v 1 ml vzduchu z prostoru, z kterého byl nástřik odebrán
(koncentrace v infuzní lahvi), pro produkci plynů hmyzem byla koncentrace plynů přepočtena
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na hmotnost živočišného materiálu. Výsledky byly po statistickém zhodnocení zpracovány
graficky. Data byla zpracována statistickým programem STATISTICA v.12 (StatSoft).
Vzhledem k omezenému počtu vzorků byly použity robustní neparametrické metody.
Porovnávání dvou nezávislých skupin bylo prováděno Mann-Whitney U testem,
pro porovnání více nezávislých skupin byla využita analýza variance Kruskal-Wallis.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky měření produkce skleníkových plynů u chovaných skupin potemníka jsou uvedeny
v Tabulkách 1 a 2. Z výsledků přepočtených na CO2-eq (viz Tabulka 2) je zřejmé, že skupina
nasycených potemníků vyprodukovala v průběhu experimentu několikanásobně vyšší
množství sledovaných plynů oproti skupině nenasycených. Tento rozdíl byl prokázán rovněž
statistickým hodnocením.
Tabulka 3. Naměřené hodnoty skleníkových plynů u potemníka moučného – hladoví/sytí
Potemník moučný
1 hod

2 hod

3 hod

etyl/hlad

9,6

7,92

8,25

Sm. odchylka

1,76

0,69

0,39

etan/hlad

4,02

2,77

2,96

Sm. odchylka

0,74

0,71

0,54

CO2/hlad

5,59

8,33

8,87

Sm. odchylka

0,11

0,29

0,38

etyl/syt

66,91

64,62

53,85

Sm. odchylka

1,35

3,94

8,35

etan/syt

15,93

16,1

14,36

Sm. odchylka

0,98

1,27

2,26

CO2/syt

12,5

14,26

21,27

Sm. odchylka

0,29

1,12

1,03
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Tabulka 4. Naměřené hodnoty produkce
převedené na CO2-eq
Potemník moučný
1 hod
2 hod
etyl/hlad 0,06048
0,0499
etan/hlad 0,03377
0,02327
CO2/hlad 0,00559
0,00833
etyl/syt
0,42153
0,40711
etan/syt
0,10036
0,10143
CO2/syt 0,0125
0,01426

skleníkových plynů u potemníka moučného
průměr
0,054117
0,0273
0,00759667
0,389298
0,097419
0,01601

3 hod
0,05198
0,02486
0,00887
0,33926
0,09047
0,02127

celkem
0,08901

0,502727

Při statistickém vyhodnocení produkce skleníkových plynů mezi skupinou sytých a hladových
byl zjištěn statisticky významný rozdíl v produkci u všech tří sledovaných skleníkových
plynů. Hodnoty p byly následující. Pro produkci oxidu uhličitého byly hodnota p 0,012186,
pro etan p 0,012186 a pro etyl p 0,012186. Podrobné výsledky Mann-Whitneyova U testu pro
jednotlivé skleníkové plyny jsou uvedeny v Tabulce 3.
Tabulka 5. Výsledky Mann-Whitneyova U testu u Tenebrio molitor pro produkci CO2
Mann-Whitneyův U Test;
označené testy jsou významné na hladině p<0,05000
proměnná

Sčt poř.
potemník
hladový

Sčt poř.

U

Z

p – hodn.

Z
upravené

- potemník - sytý

CO2

15,00000

40,00000

0,0

-2,050672

0,012186

-2,51435

Etylen

15,000000

40,00000

0,0

-2,050672

0,012186

-2,050672

Etan

15,000000

40,00000

0,0

-2,050672

0,012186

-2,050672

Mann-Whitneyův U Test;
označené testy jsou významné na hladině p<0,05000
proměnná

p - hodnota

N platn.

N platn.

potemník
hladoví

2*1str.

- potemník - sytý přesné p

CO2

0,011926

5

5

0,007937

Etan

0,012186

5

5

0,007937

Etylen

0,012186

5

5

0,007937

OONINCX (2010) ve své studii uvádí, že produkce CO2 u druhu Tenebrio molitor
je 1,031 g/kg ŽV. Námi naměřené hodnoty byly řádově deset krát nižší, což mohlo být
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způsobeno tím, že měření produkce CO2 v tomto pokusu probíhalo bez přítomnosti krmného
substrátu, kdežto ve studii OONINCX (2010) bylo měření prováděno za jeho přítomnosti.
V tom případě je značně pravděpodobné, že část skleníkových plynů produkovaly
mikroorganismy vyskytující se v substrátu. RUMPOLD a SCHLÜTER (2013) ve své práci
uvádějí, že v chovech jedlého hmyzu se nacházejí následující mikroorganismy: Escherichia
coli a Klebsiella aerogenes a Staphylococus sp. Studie Němcové a kol. (2011) uvádí, že tyto
mikroorganismy mohou produkovat značné množství plynů, především CO2. Escherichia coli
produkuje při teplotě 25 °C cca 158,673 μg oxidu uhličitého za hodinu a při teplotě 30 °C již
270,76 μg CO2 za hodinu v závislosti na substrátu a množství přítomných mikroorganismů.
OONINCX (2010) dále ve své práci uvádí, že produkce CO2 byla u sytého T. molitor
5–10krát vyšší než u hladového. Toto tvrzení se nám podařilo vyvrátit. Námi zjištěný rozdíl
v produkci CO2 byl nižší.
Pro srovnání produkce CO2 s jinými hospodářskými zvířaty můžeme využít údajů z řady
studií. PHELIPPE a NICKS (2014) ve své studii uvádějí produkci CO2 u prasat o živé
hmotnosti 70 kg, která vyprodukovala 1,55 kg CO2 za den. Po přepočtu produkce na kg živé
hmotnosti za hodinu to odpovídá hodnotě 0,923 g/kg. V porovnání s produkcí oxidu
uhličitého u Tenebrio molitor se jedná o hodnotu, která je 57,65krát vyšší.
ZERVAS a TSIPLAKOU (2011) ve své práci uvádějí produkci ostatních skleníkových plynů
u prasat. Po přepočtení uvedených hodnot na g/kg za hodinu a ekvivalent oxidu uhličitého
získáme hodnotu 0,245 g CO2-eq/kg za hodinu. V porovnání s námi zjištěnými hodnotami
u potemníka moučného je tato hodnota o 0,242 g CO2-eq/kg/h nižší.
HENN a kol. (2015) ve svém výzkumu zjišťovali produkci CO2 u brojlerových kuřat.
Uváděné hodnoty byly přepočteny a byla zjištěna produkce 1,182g CO2/kg ŽV/h. Tato
hodnota je opět 73,83krát vyšší než u potemníka moučného. Další studie uvádí produkci
oxidu uhličitého ve výši 4,347 g/kg za hodinu (BROUČEK a ČERMÁKOVÁ, 2015). Což
je v porovnání s Tenebrio molitor 271,52krát vyšší hodnota. BROUČEK a ČERMÁKOVÁ
(2015) ve své práci uvádějí u brojlerů produkci metanu 82,636 mg/kg za hodinu, oxidu
dusného 0,409 mg/kg za hodinu, což v přepočtu na ekvivalent oxidu uhličitého činí 1,862 g
CO2-eq/kg/h. Tato hodnota je 3,823krát vyšší než u Tenebrio molitor.
HRISTOV a kol. (2015) ve svém výzkumu uvádějí průměrnou produkci CO2 u telat
639,57 g/kg ŽH za den, což po přepočtení na g/kg ŽH za hodinu, činí 26,649 g. Tato
produkce je 1664,52krát vyšší než u sledovaného druhu jedlého hmyzu.
PODKÓWKA a kol. (2015) ve své práci uvádějí produkci metanu a oxidu dusného
pro Českou republiku v kg/ks skotu za rok při živé hmotnosti 585 kg. Po přepočtení
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uváděných hodnot na produkci v g CO2-eq/kg za hodinu získáme pro metan hodnotu 0,4704 g
CO2-eq a pro oxid dusný hodnotu 0,0423g CO2-eq/kg/h. Z těchto hodnot vyplývá, že celková
produkce je 0,5127g CO2-eq/kg za hodinu. Při srovnání s produkcí u potemníka moučného
zjistíme, že vyprodukuje pouze o 0,0257 g CO2-eq/kg/h méně.
U malých přežvýkavců činí produkce oxidu uhličitého 1,241 g/kg ŽV (ZERVAS
a TSIPLAKOU, 2011). Tato hodnota je v porovnání s námi sledovaným druhem potemníka
o 1,225 g/kg ŽV vyšší. ZERVAS a TSIPLAKOU (2011) ve své práci uvádějí roční produkci
skleníkových plynů u malých přežvýkavců. Po přepočtení této hodnoty na produkci v g/kg
za hodinu a ekvivalent oxidu uhličitého získáme hodnotu 0,496 g CO2-eq/kg za hodinu.
Hodnoty emisí oxidu dusného produkovaných přímo zvířaty autor neuvádí. Po porovnání
s produkcí u potemníka moučného zjistíme, že rozdíl v produkci je 0,009 g CO2-eq/kg/h.
Tyto

vysoké

rozdíly

v produkci

oxidu

uhličitého

mezi

potemníkem

moučným

a hospodářskými zvířaty jsou dle QUINLAN a GIBBS (2006) způsobeny fyziologií dýchání
hmyzu. Především nesouvislým výdejem oxidu uhličitého z organismu, což má za úkol snížit
výdej vody z těla hmyzu.
ZÁVĚR
Z výsledků vyplývá, že existuje průkazný rozdíl v produkci všech tří měřených plynů mezi
skupinami sytých a hladových larev druhu Tenebrio molitor, přičemž vyšší produkce byla
zjištěna u skupiny sytých larev.
Při porovnání produkce skleníkových plynů mezi Tenebrio molitor a hospodářskými zvířaty
byly nejvýraznější rozdíly zjištěny v produkci oxidu uhličitého. Nejvyšší zjištěný rozdíl byl
v porovnání s telaty, kde dosáhl hodnoty 26,633 g CO2/kg za hodinu. Rozdíly v produkci
ostatních skleníkových plynů nebyly tak výrazné. Zde byl nejzajímavější rozdíl v porovnání
s prasaty, kde bylo zjištěno, že Tenebrio molitor vyprodukuje o 0,242g CO2-eq/kg/h více.
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ABSTRACT
Food industry is a high innovative sector of the market. People wont to eat healthier, because
they understand a food’s nutritional value (anticancer, antiinflamantory, for example), as well
as overall health risk. Global sales of healthy food products, are estimated to reach $1 trillion
by 2017.
One way to achieve high position in the food industry is to introduce the so-called novel
foods. Novel Food is defined as food that has not been consumed to a significant degree
by humans in the EU prior to 1997, when the first Regulation on novel food came into force.
Examples of Novel Food include agriculture products from third countries (chia seeds), newly
produced nutrients (synthetic zeaxanthin) or extracts from existing food (rapeseed protein).
Novel Food must be: safe for consumers and properly labelled to not mislead consumers.
Going to meet the challenges of the market, the Member States and bodies af the European
Union amended the procedure for approval of novel food and repleced the old regulation
(No 258/97/EC) with new legislation (No 2015/2283. In theory, the change is expected
to shorten and simplify procedures, but the details of the new procedure and its application
in practice could hamper the implementation of the assumed goals. In addition, the weakening
of copyright protection of costly research necessary to put the innovative product
or ingredient on the market can discourage many entrepreneurs to submit an application
for authorization of the new products.
Keywords: novel food, European Union
INTRUDUCTION
Authorisation for the use of novel foods and food ingredients have been harmonized in the EU
since 1997 which was good idea. Just then, Regulation (EC) No 258/97 concerning novel
foods and novel food ingredients was adopted. As was mentioned above the new food is food
not consumed to a significant degree in the EU before 15 May 1997, which belongs to one
of the many categories listed in the Regulation.
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THE MAIN TEXT
Novel food include the following food groups:


the substances, including micro-organisms which have no history of safe use
as a food;



food that has been made, processed, preserved or packaged by a process that:
◦ not previously been used in the food,
◦ causes the food to undergo a major change in its structure;



food that comes from plants, animals or microorganisms that have been genetically
modified so that:
◦ plant, animal or micro-organism has the characteristics that were not previously
observed in plants, animals and microorganisms,
◦ plant, animal or microorganism no longer exhibits characteristics that were
previously observed in plants, animals and micro-organisms,
◦ one or more properties of plants, animals and micro-organisms no longer fall
within the anticipated range for the plant, animal or microorganism.

Up until the beginning of 2015, there have been around only 180 applications
(7-10 applications/year). So far around 80 novel foods have been authorised for use in the EU,
which is not a large number compared to the amount produced foods and food market
potential. Authorised novel food include products traditionally eaten in non-EU countries
such as "noni juice" (is made from the fruit of the Morinda citrifolia tree indigenous
to Southeast Asia and Australasia), and food produced using the latest technological
innovations such as oils and dairy products enriched with phytosterols/phytostanols to reduce
cholesterol.
Currently, in order to get permission to implement a new food it is necessary to obtain
the consent of the Member State or the European Commission. The regulation provides
for two procedures for placing on the market of novel food. The first is an application:
complex, costly and lasting many years. To apply on the market novel foods or ingredients,
the company must apply to the Member State. The competent authority shall decide whether
additional assessment by the European Food Safety Authority is required. The competent
authority allows the marketing of the product, if any additional evaluation is necessary and,
if the Commission and the other EU countries do not oppose (which is often a problem).
If Commission decision is necessary, the Commission asks the Standing Committee on plants,
animals, food and feed opinion The second is notification- simplified procedure
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for the substantial equivalent present in the diet of Europeans. The new food or ingredient
may be marketed through a simplified procedure called "notification" (in accordance with
Article 5 of Regulation (EC) No 258/97). The Company will notify only the Commission
of its intention to market a new food or ingredient based on the opinion of the food
assessment body of a Member State that has established the "substantial equivalence" already
authorized novel foods which greatly facilitates case.
In 2008, the Commission proposed a proposal to amend the existing regulation
on novel foods, which proved to be too stringent for producers of food. The use of innovative
food ingredients requires a time-consuming safety assessments and meet the strict
requirements and specific legal norms. An increasingly important aspect of the
commercialization of innovation is also protection of intellectual property. In 2011,
co-legislative procedure discussions initiated the debate concerning the topic of cloning but
unfortunately no agreement was reached between the European Parliament and the Council,
which stopped further work. Consequently, the Commission was asked to prepare a separate
legislative proposal on cloning for food production on the basis of an assessment of their
impact. In 2013 the Commission presented a long-awaited proposal for a Regulation (EC)
no 258/97. According to the project, novel foods would be subject to a simpler, more
transparent and more efficient authorization procedure fully centralized at the EU level, which
should enable safe, innovative foods to be placed on the EU market faster without losing
the high level of protection of public health. The co-legislators, the European Parliament and
the Council reached agreement on a new regulation, which was adopted on 25 November
2015. In this regulation the Commission shall only authorise and include a novel food
in the Union list if it complies with the following conditions:
1. the food does not, on the basis of the scientific evidence available, pose
a safety risk to human health;
2. the food's intended use does not mislead the consumer, especially when the
food is intended to replace another food and there is a significant change in the
nutritional value;
3. where the food is intended to replace another food, it does not differ from that
food in such a way that its normal consumption would be nutritionally
disadvantageous for the consumer.
It will no longer be required for initial assessment by the EU Member State. Where
the Commission requests an opinion from the Authority, it shall forward the valid application
to the Authority without delay, and not later than one month after having verified its validity.
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The Authority shall adopt its opinion within nine months from the date of receipt of a valid
application (now there is no time limit). The placing on the market within the Union
of traditional foods from third countries will be facilitated where the history of safe food use
in a third country has been demonstrated. Those foods should have been consumed in at least
one third country for at least 25 years as a part of the customary diet of a significant number
of people. But the history of safe food use should not include non-food uses or uses not
related to normal diets. And what is also important applicants could indicate which parts
of the information provided they wish to be treated as confidential and provide all the
necessary details to substantiate their request for confidentiality. From entry into force of this
Regulation any request for placing a novel food on the market within the Union submitted
to a Member State in accordance with Regulation (EC) No 258/97 and for which the final
decision has not been taken before 1 January 2018 shall be treated as an application under this
Regulation.
CONCLUSION
The free movement of safe and wholesome food is an essential aspect of the market foods and
contributes significantly to the health and economic interests.. Novel foods should be safe and
criteria for the assessment of the safety risks arising from novel foods should be clearly
defined and laid down.Differences between national provisions concerning the safety
assessment and authorization of novel foods hindered so far the free movement of such food.
This led to unequal conditions of competition. Therefore, unifying and centralizing the
procedure of authorization for novel foods is undoubtedly progress in this area.
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KVALITA ZRNA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI UPLATNĚNÍ
MIMOKOŘENOVÉ VÝŽIVY
BARLEY MALT QUALITY WITH USAGE OF FOLIAR NUTRITION
Roman Maco – Veronika Zigmundová – Luděk Hřivna – Yvona Dostálová
– Adam Podaný
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The effect of different fertilizers on barley quality from company AGRA GROUP a.s.
was compared. The positive effect of applied foliar fertilizers on the spring barley grain
(variety Bojos) was found out. Grain quality, specially the mechanical properties, was
influenced. NanoFYT Si preparation caused the positive effect on the grain yield, increased
the leading grain proportion and contributed to the higher starch content. Foliar fertilizer KGel supported the use of fertilizers UREAstabil + AmisaN which led to higher yields and
better grain quality. Grain yield and starch content in the grain was increased due
to N-FENOL MIX preparation usage.
Keywords: malted barley, grain, grain quality, fertilization, foliar fertilizers, elicitors.
ÚVOD
Ječmen (Hordeum Vulgare L.) se využívá jako krmivo pro hospodářská zvířata a je především
vnímán jako významná pivovarská surovina. První známky výroby kvašeného nápoje
podobnému pivu pocházejí z Číny, a to z doby asi 7000 let před naším letopočtem. Výhoda
v pěstování jarního ječmene spočívá především v tom, že má oproti pšenici kratší vegetační
dobu, což umožňuje i menší výkyvy výnosů v různých klimatických podmínkách
(Kosař et al., 2000). Ječmen je dnes nejdůležitější surovinou pro pivovarský průmysl,
ale používá se také na výrobu whisky a jiných nápojů (Fox et al., 2003). Kvalita zrna
sladovnického ječmene má tedy zásadní význam pro jeho komerční potravinářské využití.
Požadavky na kvalitu sladovnického ječmene udává norma ČSN 46 1100-5 Ječmen
sladovnický. Slad a jeho kvalita mají zásadní vliv na vlastnosti vyrobeného piva. Kvalita
a výnos jsou do značné míry ovlivněny odrůdou sladovnického ječmene, podmínkami
stanoviště a uplatněnou agrotechnikou (Hřivna, 2003). Konečný výnos pak významně

190

koreluje s počtem odnoží a s hmotností vysušené nadzemní části biomasy na jednotku plochy
(Koutroubas, 2014).
Vzhledem k dynamickému příjmu živin hned od počátku vegetace se můžeme setkávat
s jejich deficitem, který je způsoben jak agrochemickými vlastnostmi půdy, tak i průběhem
povětrnosti. Jednou z možností řešení tohoto deficitu je i mimokořenová výživa
(Hřivna & Richter, 2004). Jejím prostřednictvím můžeme ovlivňovat aktivitu rostlin a také
doplnit část deficitních živin (Mráz, 2001). Mezi největší výhody listových hnojiv patří
to, že můžeme okamžitě reagovat a dodat živinu na deficitní místo v okamžiku její nejvyšší
potřeby.
MATERIÁL A METODY
V průběhu let 2014 a 2015 byly založeny maloparcelní polní pokusy, ve kterých byla
ověřována hnojiva firmy AGRA CZ a.s. ve výživě jarního ječmene odrůdy Bojos. Byla
sledována dynamika růstu a vývoje rostlin, výnos zrna a jeho kvalita. V rámci pokusu byla
použita tuhá dusíkatá hnojiva (LAV 27, UREAstabil /US/) a kapalná dusíkatá hnojiva
(DAM 390) a dusíkatá hnojiva se sírou (AmisaN). Pro omezení ztrát dusíku byl u kapalných
dusíkatých hnojiv použit přípravek StabilureN /STU/. V rámci mimokořenové aplikace byla
testována hnojiva K-GEL, NanoFYT Si /NNF/, a růstová látka aplikována v přípravku
N-Fenol Mix /NF/. LAV 27 obsahuje ledek amonný s vápencem (27 % N), UREAstabil
je hnojivo, které obsahuje 46 % amidického dusíku s obsahem inhibitoru ureázy (NBPT).
Toto hnojivo se používá při povrchové aplikaci a zajišťuje rychlejší průnik dusíku
do kořenové zóny a snižují se ztráty těkáním dusíku, DAM 390 je kapalné dusíkaté hnojivo
(30 % N). Obsahuje amidickou, amonnou i nitrátovou formu dusíku. AmisaN
je koncentrované kapalné hnojivo, jehož základní složkou je močovina a síran amonný
(19 % N, 5 % S). Obsahuje okamžitě přijatelnou vodorozpustnou síru. K-GEL je listové
hnojivo (K2O 175 g/l, S 58 g/l), které je určeno pro podporu procesů fotosyntézy, především
v pozdních fázích vegetace s prodlouženou účinností díky gelotvorné složce. Obsahuje
smáčedlo, které výrazně zvyšuje kontaktní plochu postřikové jíchy na povrchu listů.
NanoFYT Si (20 % hydratovaných částic SiO2.n H2O) je pomocný rostlinný přípravek
s obsahem křemíku. Tento přípravek je určen k rychlému dodání křemíku u obilnin a výrazně
přispívá k omezení biotických a abiotických stresů během vegetace. N-FENOL MIX
(4-nitrofenolát sodný 9 g/l, 2-nitrofenolát sodný 6 g/l, 5-nitroguajakolát sodný 3 g/l)
je rostlinný stimulátor pro použití během období aktivního růstu. Používá se za cílem zvýšení
aktivity rostlin, za současného zlepšení čerpání živin z půdy a zvýšení tvorby biomasy rostlin.
191

Mimo aplikaci testovaných hnojiv a přípravků byly také prováděny standardní agrotechnické
zásahy tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Aplikace testovaných hnojiv byla provedena
dle schématu uvedeného níže (tabulka 1-2). Porost se sklízel v plné zralosti. Sklizeň byla
provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger s automatickým vzorkovacím
zařízením a váhou. Termíny sklizně byly 3. 8. 2014 a 6. 8. 2015. Z každého opakování byl
odebrán vzorek zrna k dalším analýzám.
Tabulka 1. Schéma aplikovaných hnojiv v roce 2014
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Tabulka 2. Schéma aplikovaných hnojiv v roce 2014

Poznámka: N-hnojivo je uvedeno zkratkou, číslo za označením hnojiva znamená dávku N v kg.ha-1a pod ní je
dávka hnojiva, přípravku v kg, l.ha-1, var. - varianta

U jednotlivých vzorků byly stanoveny následující parametry zrna: výnos zrna, objemová
hmotnost, přepad zrna nad sítem 2,5 a 2,8 mm na Steineckerově prosévadle, obsah škrobu dle
Ewerse a obsah N-látek dle Kjeldahla (Basařová et al., 1992). Výsledky byly vyhodnoceny
a zpracovány do tabulek a grafů pomocí programů STATISTICA 12 a Microsoft Excel.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výnos zrna ječmene je ovlivněn různými faktory. Významnou roli hrají povětrnostní
podmínky, obsah dusíku v půdě, odrůda a výsevek. Vliv použitých hnojiv na výnos zrna
(kvůli dobrým povětrnostním podmínkám v roce 2014) nebyl zcela průkazný, protože
všechny varianty dosahovaly velmi vysokých výnosů (graf 1. Nejvyššího výnosu bylo
dosaženo u varianty 6, kde byl aplikován přípravek NanoFYT Si v pozdní fázi vegetace.
Výnos dosahoval v průměru 10,182 t/ha. Použití hnojiva AmisaN u jednotlivých variant
na počátku sloupkování mělo také pozitivní vliv na výnos zrna. Nejmenší výnos v roce 2014
byl dosažen u varianty 4, v průměru 8,784 t/ha. Z toho vyplývá, že aplikace hnojiva LAV
po vzejití porostu byla nejméně efektivní. Výnos zrna dosažený v roce 2015 byl i přes
extrémní povětrnostní podmínky (sucho a vysoké teploty) excelentní (graf 2). Nejvyšší výnos,
v průměru 12,277 t/ha, byl stanoven u varianty 6 po samostatné aplikaci přípravku NanoFYT
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Si. Dobré výnosy byly také dosaženy u variant 2 a 3 po aplikaci N-FENOL MIX a hnojiva
K-Gel.

Graf 1 Výnos zrna v roce 2014

Graf 2 Výnos zrna v roce 2015

Při posuzování kvality zrna sladovnického ječmene se sledují kvalitativní parametry, jako
je objemová hmotnost, přepad zrna nad sítem 2,5 mm, obsah N-látek a škrobu. Objemová
hmotnost je ovlivněna především obsahem škrobu v zrnu, vlhkostí zrna a také jí ovlivňují
povětrnostní podmínky (Kosař et al., 2000). Objemová hmotnost má vliv také na extraktivnost
sladu. Z rozdílu mezi objemovou hmotností ječmene (72-74 kg) a objemovou hmotností sladu
(světlého 54-58-60 kg; tmavého 52-55 kg) můžeme také usuzovat na úroveň rozluštění sladu
(Psota, Vejražka, 2006). V našem pokusu se objemové hmotnosti v roce 2014 pohybovaly
v rozmezí 68,73–69,33 kg/hl. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány u varianty 5 (69,33 kg/hl),
u které bylo aplikováno hnojivo AmisaN na počátku sloupkování a u varianty 6 (69,30 kg/hl)
po aplikaci přípravku NanoFYT Si. U všech variant však byly rozdíly minimální. Objemová
hmotnost v roce 2015 nebyla v důsledku malé hmotnosti odebraných vzorků stanovena.
Podíl předního zrna je z hlediska sladařského využití velmi důležitým ukazatelem, protože
právě přední zrno se zpracovává pro sladařské účely. Výsledky z roku 2014 poukazují,
že u variant s největším přepadem zrna nad sítem 2,8 mm byl i nejvyšší výnos zrna
(varianty 5 a 6). Pro sladařské zpracování je rozhodujícím faktorem celkový podíl sladařsky
zpracovatelných zrn tj. Σ 2,5 + 2,8 mm. Zbylé zrno tvoří takzvaný propad a pro výrobu sladu
se nevyužívá. Dle normy ČSN 46 11 00-05 je požadavek na přepad zrna nad sítem min. 85 %.
V roce 2014 byly hodnoty podílu předního zrna u hnojených variant téměř 97 %, což
je výjimečné (tabulka 3). Ročník 2015 se vyznačoval ještě vyššími hodnotami přepadu zrna
nad sítem 2,8 a 2,5 mm (tabulka 4). Nejvyšší hodnota přepadu zrna nad sítem 2,8 mm byla
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zaznamenána u varianty č. 3 po aplikaci přípravku K-Gel (86,93 %). U všech variant byl
v jednotlivých letech vyšší jak 97 %, což je skutečně velmi příznivý stav.
Tabulka 3. Přepad předního zrna v roce 2014

Tabulka 4. Přepad předního zrna v roce 2015

Obsah dusíkatých látek, v praxi označovaný jako obsah bílkovin, patří mezi hlavní kritéria při
výkupu sladovnického ječmene. Na obsahu bílkovin se podílí z 12 % odrůda a ze 72 %
pěstitelské podmínky (Petr, 2004). Prokeš et al., (1997) uvádí jako optimální obsah bílkovin
v ječmeni 10,7-11,2 %, přičemž pro zajištění výroby kvalitních sladů by neměla být
překročena hranice 11,5 %. Dle ČSN 46 11 00-05 by se obsah dusíkatých látek měl
pohybovat v rozpětí mezi 10-12 %.
V našem pokusu se obsah dusíkatých látek u všech variant, v roce 2014, pohyboval v rozmezí
12,10-12,48 % a byl tedy nad hranicí kvality požadovanou sladovnami. Nejvyššího obsahu
dusíkatých látek dosáhla varianta 5 (v průměru 12,48 %) po aplikaci přípravku AmisaN.
Nejnižší hodnota byla zaznamenána u varianty 4 (v průměru 12,10 %), u které došlo
k aplikaci hnojiva LAV po vzejití porostu. Obsah dusíkatých látek v roce 2015, se pohyboval
v průměru mezi 11,75-12,09 %, což jsou z hlediska sladovnických kritérií lepší hodnoty než
v roce předešlém. Nejvíce dusíkatých látek (v průměru 12,09 %) obsahovala varianta č. 3
po aplikaci přípravku K-Gel. V průměru nejnižší hodnoty byly sledovány u varianty č. 1
(11,75 %), u které nebyla provedena mimokořenové výživa. Celkově mimokořenová výživa
zvyšovala v tomto roce obsah dusíkatých látek až o 0,34 %.
Obsah škrobu v zrnu ječmene rozhoduje o extraktivnosti sladu a také o tom, kolik vytěžíme
alkoholu při vaření piva. Vysoký obsah škrobu je základem nejen vysoké extraktivnosti,
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ale také křehkosti a friability sladu (Polák et al., 1998). V roce 2014 všechny varianty v
průměru přesahovaly hranici 64 % (graf 3). Nejvyšší obsah škrobu byl stanoven u varianty 7
(66,68 %) s aplikací přípravku NanoFYT Si. V ročníku 2015 se obsah škrobu v průměru
pohyboval v rozmezí 63,94-66,04 % (graf 4). Aplikace přípravku NanoFYT Si v časnější fázi
růstu u varianty č. 6, přispěla k nejvyššímu obsahu škrobu (66,04 %).

Graf 3 Obsah škrobu v zrnu v roce 2014

Graf 4 Obsah škrobu v zrnu v roce 2014

ZÁVĚR
Závěrem můžeme konstatovat, že kvalitu zrna ječmene nejvíce ovlivňoval přípravek
NanoFYT Si, který pozitivně působil na celkový výnos, zvyšoval podíl předního zrna
a přispíval i k vyššímu obsahu škrobu. Listové hnojivo K-Gel mělo zase vliv na lepší využití
hnojiv UREAstabil + AmisaN a přispívalo tak k vyšším výnosům i k lepší kvalitě zrna.
Neztratil se ani přípravek N-FENOL MIX, který podpořil především výnos a obsah škrobu
v zrnu. I přesto, že výsledky pokusu byly do značné míry ovlivněny průběhem povětrnosti,
měla mimokořenová výživa na výnos i kvalitu produkce zpravidla příznivý vliv. Pozitivně
byly ovlivněny především kvalitativní parametry zrna.
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ABSTRACT
Cereal grains are a major source of dietary energy and nutrients worldwide. Gluten proteins
(prolamins and glutelins) from wheat play crucial role in a bakery industry. However, gluten
also causes negative response in a small subset of the population, which suffer from celiac
disease. This is the reason for incorporation of alternative crops into the human diet. Suitable
substitute can be pseudocereals or legumes, which have rich nutritional value with a low
content of prolamins. The aim of this study was to analyze collection of cereals,
pseudocereals and legumes according to the composition of their proteins and their possible
application in gluten-free diet. There was determined the total nitrogen content and from it the
content of crude protein, further nutritional quality factor and fractional composition
of proteins. The results showed that the crude protein content varies from 9.89 % to 21.5 %,
while the highest protein content was reached by legumes. Nutritional quality was based
on the coefficient of nutritional quality. The highest value of the coefficient of nutritional
quality was calculated in peas. Representation of storage proteins indicate technological
quality of the seeds. In this regard, the best technological quality was significant in wheat.
Keywords: proteins, cereals, pseudocereals, legumes
ÚVOD
Obilniny sú základnou potravinou obyvateľov na celom svete a sú veľmi dôležitým zdrojom
vysokohodnotných bielkovín, sacharidov, vitamínov, vlákniny a minerálnych látok.
Zrno obilnín obsahuje asi 75 % sacharidov, 10 až 15 % bielkovín a 2 % tukov a využíva
sa predovšetkým v potravinárstve, ale taktiež v priemysle a na výživu zvierat (Gajdošová
a Šturdík, 2004). Zásobné bielkoviny sú najdôležitejšími ukazovateľmi technologickej kvality
zrna obilnín. Zo zdravotného hľadiska sú prolamíny zaujímavé pre obsah celiakálne aktívnych
polypeptidov, ktoré môžu u niektorých jedincov vyvolávať rôzne potravinové alergie alebo
autoimunitné ochorenia (Gálová et al., 2011b). Celiakia alebo celiakálna sprue
je autoimunitné ochorenie vyvolané intoleranciou na lepkotvorné bielkoviny a príbuzné
prolamíny raže, jačmeňa a ovsa u jedincov s genetickou predispozíciou. Bielkoviny tvoriace
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lepok spôsobujú zápalový proces a poškodenie sliznice tenkého čreva, ktorá nedokáže plniť
svoju funkciu. Jedinci trpiaci celiakiou sú odkázaní na celoživotnú bezlepkovú diétu,
čo znamená, že obsah prolamínov v ich strave by nemal, podľa platnej legislatívy, prevyšovať
5 % (Alvarez-Jubete et al., 2009). Pseudoobilniny sú dvojklíčnolistové rastliny, ktoré
produkujú zrná bohaté na škrob, podobne ako obilniny (Hager et al., 2012). Láskavec
(Amaranthus sp.) a pohánka (Fagopyrum sp.) sa zaraďujú medzi pseudoobilniny, ktoré
sú jednu z bezlepkových alternatív obilnín v strave celiatikov. Semená týchto rastlín
sú funkčne a kompozične podobné obilninovým zrnám, navyše predstavujú bohatý zdroj
minerálnych prvkov a bioaktívnych látok (Moreno et al., 2014). Semená strukovín
predstavujú bohatý zdroj bielkovín, sacharidov a niektorých vo vode rozpustných vitamínov
a minerálov (Friedman, 1996). Bielkoviny strukovín sa vyznačujú vysokým obsahom lyzínu,
leucínu, arginínu, kyseliny asparágovej a kyseliny glutámovej. Najdôležitejšou bielkovinovou
frakciou strukovín sú globulíny, ktoré môžu tvoriť 50 až 60 % z celkového obsahu bielkovín
(Juliano, 1999).
MATERIÁL A METÓDY
Analyzovali sme semená šiestich komerčne dostupných vzoriek obilnín, pseudoobilnín
a strukovín, konkrétne pšenicu (Triticum sp.), pohánku (Fagopyrum sp.), láskavec
(Amaranthus sp.), hrach (Pisum sp.), šošovicu (Lens sp.) a cícer (Cicer sp.). V celozrnnom
šrote vzoriek sme stanovili obsah celkového dusíka Kjeldahlovou metódou (Michalík, 2002)
a frakčnú skladbu bielkovín podľa Golenkova (Michalík, 2002), na základe čoho sme
vypočítali obsah hrubých bielkovín a koeficient nutričnej kvality. Výsledky sme
matematicko-štatisticky vyhodnotili v programe Microsoft Excel.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Využitie obilnín vo výžive ľudí má dlhoročnú tradíciu. Jednou z najčastejšie pestovaných
plodín na svete je pšenica, ktorá sa vďaka svojmu špecifickému zastúpeniu lepkotvorných
bielkovín (prolamíny a glutelíny) využíva najmä pri výrobe chleba, cestovín a rôznych
pekárenských výrobkov. Obsah a kvalita zásobných bielkovín je hlavným faktorom
ovplyvňujúcim technologickú kvalitu zrna obilnín. Avšak frakcia prolamínových bielkovín
nie je vhodná pre pacientov trpiacich celiakiou, a preto v posledných rokoch narastá záujem
o využívanie alternatívnych plodín, akými sú napríklad pseudoobilniny a strukoviny,
pri výrobe bezlepkových potravín (Hager et al., 2012).
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Celiakia je autoimunitné ochorenie, pri ktorom dochádza k viazaniu prolamínov na epitelové
bunky črevných klkov, čo spôsobuje deštrukciu resorpčného epitelu tenkého čreva a poruchu
vstrebávania bielkovín (Gálová et al., 2011b).
V nadväznosti na uvedené sme analyzovali jednu obilninu, dve pseudoobilniny a tri druhy
strukovín na obsah hrubých bielkovín a frakčnú skladbu bielkovín v zrnách jednotlivých
plodín.
Z výsledkov (Tabuľka 1) vyplýva, že medzi jednotlivými plodinami je značný rozdiel
v obsahu bielkovín (Graf 1). Priemerný obsah hrubých bielkovín v analyzovaných plodinách
bol 16,73 % s rozsahom od 9,89 % (pšenica) do 21,5 % (cícer a šošovica), čím sa potvrdilo,
že strukoviny sa vyznačujú vyšším obsahom bielkovín v porovnaní s obilninami
a pseudoobilninami (Gálová et al., 2011b).

cícer
21,5 %

šošovica
21,5 %

pšenica
9,89 %

pohánka
12,52 %
láskavec
15,16 %

hrach
19,79 %

Graf 1 Obsah hrubých bielkovín v jednotlivých plodinách
Koeficient nutričnej kvality ( KNK ) udáva výživovú a nutričnú kvalitu jednotlivých plodín.
Z výsledkov (Tabuľka 1) vyplýva, že najvyššiu hodnotu KNK dosiahol hrach (8571,43 %),
nasledovala šošovica (2027,17 %), cícer (1950,59 %), pohánka (955,80 %), láskavec (743,43
%) a najnižšiu výživnú kvalitu mala pšenica (99,68 %).
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Tabuľka 1. Celkový obsah dusíka, hrubých bielkovín a KNK jednotlivých plodín

pšenica

celkový N
(%)
1,74

hrubé bielkoviny
(%)
9,89

KNK
(%)
99,68

pohánka

2,09

12,52

955,80

láskavec

2,66

15,16

743,43

hrach

3,47

19,79

8571,43

šošovica

3,58

21,50

2027,17

cícer

3,58

21,50

1950,59

X (%)

2,85

16,73

2391,35

σ (%)

0,74

4,51

2844,54

V (%)

25,96

26,96

118,95

vzorka

Vysvetlivky: celkový N – celkový dusík,
σ – smerodajná odchýlka, V – variačný koeficient

KNK-

koeficient

nutričnej

kvality,

X

–

priemer,

Bojňanská a Urminská (2010) stanovili v súbore obilnín, pseudoobilnín a strukovín najvyšší
obsah hrubých bielkovín v strukovinách (cícer 20,7 %; šošovica 27,4 %) a v pohánke 14,3 %.
Naše výsledky sa zhodujú aj s výskumom Gálovej et al. (2011b), ktorí stanovili priemerný
obsah hrubých bielkovín v obilninách na 9,13 % s koeficientom nutričnej kvality 117,54 %.
Magala et al. (2012) porovnávali obsah bielkovín v múkach strukovín a pšenice. Obsah
bielkovín v celozrnnej cícerovej (20,64 %) a hrachovej múke (20,94 %) presiahol
dvojnásobok množstva bielkovín v pšeničnej múke (10,07 %), čo je v súlade s našimi
výsledkami.
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Tabuľka 2. Frakčná skladba bielkovín jednotlivých plodín
vzorka
pšenica

alb+glob
(%)
21,92

prolamíny
(%)
33,17

glutelíny
(%)
33,99

zvyšok
(%)
10,92

pohánka

53,51

8,76

9,22

28,53

láskavec

52,06

8,68

26,79

12,47

hrach

88,47

1,05

8,95

1,53

85,9

4,49

4,49

5,12

cícer

73,33

4,25

12,85

9,57

X (%)

62,53

10,07

16,05

11,36

σ (%)

23,01

10,67

10,63

8,51

V (%)

36,80

105,96

66,23

74,91

šošovica

Vysvetlivky: alb+glob – albumíny a globulíny, X – priemer, σ – smerodajná odchýlka, V – variačný koeficient

Stanovením frakčnej skladby bielkovín je možné vyhodnotiť analyzovaný materiál z hľadiska
výživnej a technologickej kvality. Albumínové a globulínové frakcie bielkovín obsahujú
vysoké množstvo esenciálnych aminokyselín, čo má pozitívny vplyv na výživnú kvalitu
produktov, zatiaľ čo prítomnosť prolamínov a glutelínov - lepkotvorných (gluténových)
bielkovín, je potrebná pre dosiahnutie optimálnej technologickej kvality pekárenských
výrobkov. Vo frakcii prolamínov viacerých plodín (pšenica, jačmeň, raž, ovos) je možné
detekovať prítomnosť celiakálne aktívnych bielkovín (Palenčárová a Gálová, 2010).
Hischenhuber et al. (2006) konštatujú, že Codex Alimentarius limituje obsah gluténu na 20
mg.kg-1 pre prirodzene bezlepkové potraviny. Pre potravinárske produkty, ktoré nie
sú prirodzene bezlepkové, je stanovená maximálna hranica obsahu gluténu na 200 mg.kg-1,
čo zodpovedá 0,02% gluténu (Wieser a Koehler, 2008).
Z výsledkov (Tabuľka 2) vyplýva, že zastúpenie albumínov a globulínov v zrne
sa pohybovalo od 21,92 % (pšenica) do 88,47 % (hrach). Obsah albumínov a globulínov
v pohánke dosiahol hodnotu 53,51 % a v láskavci 52,06 %. Na druhej strane, najvyššiu
hodnotu percentuálneho zastúpenia prolamínov sme zistili v pšenici (33,17 %) a najnižšiu
v strukovinách (1,05 % až 4,49 %). Najvyšší obsah glutelínov bol zistený v pšenici (33,17 %)
a najnižší v hrachu (8,95 %) a šošovici (4,49 %). Gálová et al. (2011a) udáva percentuálne
zastúpenie frakcie albumínov a globulínov 24,49 %, prolamínov 37,42 % a glutelínov
29,46 %. Vo svojom výskume stanovil Socha et al. (2010) obsah albumínov a globulínov
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v pšenici na 22,62 % a v láskavci na 56,98 %. Obsah prolamínov v láskavci bol 3,15 %
a v pšenici 33,78 %, zatiaľ čo percentuálne zastúpenie frakcie glutelínov bolo v pšenici
34,95 % a 23,02 % v láskavci. Uvedené výsledky sa zhodujú s percentuálnym zastúpením
jednotlivých bielkovinových frakcií v našich analyzovaných vzorkách. Na základe uvedeného
možno povedať, že hrach, šošovicu a cícer môžeme zaradiť do zoznamu “gluten-free” plodín,
a teda používať ich ako surovinu pre potreby bezlepkovej diéty.
ZÁVER
Cieľom tejto práce bolo stanoviť bielkovinový profil analyzovaných obilnín, pseudoobilnín
a strukovín a odporučiť, ktorá z týchto plodín je vhodná pre použitie v bezlepkovej diéte. Na
základe dosiahnutých výsledkov môžeme skonštatovať, že najvyšší obsah hrubých bielkovín
bol zistený v šošovici a cíceri (21,5 %). Najlepšiu nutričnú hodnotu z hľadiska percentuálneho
zastúpenia albumínov a globulínov vykazoval hrach (88,47 %) s hodnotou KNK 8571,43 %.
Na základe zastúpenia zásobných bielkovín vykazovala najlepšiu technologickú kvalitu
pšenica s obsahom prolamínov 33,17 % a glutelínov 33,99 %. Pseudoobilniny a strukoviny sa
vyznačujú tým, že ich dominantnou frakciou sú cytoplazmatické bielkoviny a na druhej strane
majú veľmi nízky obsah lepkotvorných bielkovín, čo umožňuje ich využitie v bezlepkovej
diéte celiatikov.
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VLIV ÚPRAVY SUROVINY NA VÝTĚŽNOST A TEXTURNÍ VLASTNOSTI
RYBÍCH KLOBÁS
INFLUENCE OF DIFFERENT RAW MATERIAL TO YIELD AND TEXTURAL
PROPERTIES OF FISH SAUSAGES
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ABSTRACT
The aim of this work was to determine influence of raw materials to yield and textural
properties of carp sausages. Raw fish muscle was treated by cooling and freezing for 7 days.
The appearance of intestinal surface, texture, and appearance on cut were evaluated
by sensory analysis (p <0.05). Differences (p = 0.000149) were found among specimens from
fresh and freezing raw materials after cooking. The other relations were observed among
samples assessed cooled and hot cooking for appearance on cut which were processed from
frozen flesh (p = 0.000342). In both samples of fresh and frozen flesh were investigated
significant statistical differences in the descriptor appearance on cut (p = 0.048006,
p = 0.036776), respectively. It resulted volume of sausage product was higher in the case
of fresh carp fillet flesh and the sensory properties of final products were different.
Keywords: fish sausage, sensory evaluation, fresh fish flesh, frozen fish flesh
ÚVOD
Rybí maso a produkty z ryb jsou hodnotným zdrojem nutričních látek, které významným
způsobem ovlivňují zdraví člověka. Kulturní návyky jednotlivých skupin obyvatel a jejich
regionalita může ovlivnit množství konzumace ryb a výrobků z nich, jak uvádí (Raju et al.,
2003). Obsahují vyvážený poměr bílkovin, tuků, sacharidů, vitaminů a minerálních látek
(Ćirković et al., 2011; Okanović et al., 2013). Chemické složení masa jednotlivých druhů ryb,
a jejich variet, závisí na potravě, věku, pohlaví, prostředí a ročním období (Guler et al., 2008;
Ćirković et al., 2012; Ljubojević et al., 2013). Tradičně se, v České republice, jako surovina
pro výrobu rybích klobás, využívá chlazené rybí maso různých druhů ryb, nejčastěji kapra
obecného (Cyprinus carpio L.). Možnosti využití suroviny pro výrobu rybích výrobků, jsou
jednak ve formě chlazené, tak i mražené. Jak uvádí Vacha et al. (2013), Martino a Zaritzky
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(1986), Nesvadba (2008), rychlé mražení a pomalé rozmrazování zvyšuje kvalitu rybího
masa, což ovlivňuje také výtěžnost masných výrobků (Ingr, 1994). Vstupní surovina
významně ovlivňuje výslednou kvalitu rybího masného výrobku, zejména jeho vůni, texturu,
šťavnatost a chuť (Egbal a Ghada, 2011).
MATERIÁL A METODY
Rybí klobásy byly vyrobeny na Mendelově univerzitě v Brně, Agronomické fakultě, Ústavu
zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, v rámci výuky předmětu Jakost a zpracování
ryb. Pro výrobu rybích klobás byly použity dvě odlišně připravené suroviny, jednak čerstvá
surovina získaná po filetování svalovina kapra obecného (C. carpio L.) a dále surovina
zamražená -20 ±0,5 °C. Kapři byli shodného stáří (K4), shodné kategorie (3 kg ± 0,4 kg),
shodného původu (Pohořelický kapr) i plemene. Byl hodnocen vliv procesu zmražení
a rozmražení na vlastnosti této suroviny, resp. vlastnosti vyrobených klobás. Ze základních
surovin bylo dle stejné receptury (Tabulka 1) připraveno dílo s čerstvou a mraženou
surovinou, které bylo naraženo do střev kalibru 30/32. Při výrobě klobás se uvažovalo
se ztrátou 15 % masného výrobku.
Tabulka 1. Suroviny pro výrobu rybích klobás
Rybí klobásy - složení na 100 kg výrobku (kg)
suroviny
množství (kg)
rybí maso
70,00
uzený bok
20,00
uzená slanina
10,00
přísady
množství (kg)
kmín drcený
1,00
česnek
4,00
paprika
2,00
DDS
1,00
Forro-PE
0,40
vláknina
1,00
voda/led
30,00
obaly
m*100 kg-1
V střevo 30/32
300,00
Technologický postup přípravy díla
Uzená slanina a uzený bok byly nařezány na kostky 0,8 mm na řezačce Talsa MP 98 U5
a následně podmraženy na 2 hod. při -20 ±0,5 °C. Filetované rybí maso (chlazené/mražené)
bylo pomleto na řezačce s použitím desky 0,8 mm. Byla přidána dusitanová solící směs
(DSS), voda/led a polyfosfát Forro-PE. Spojka byla solena pouze na obsah DSS 1 %
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(z důvodu použití uzené slaniny, jako vložky, s obsahem soli 4 %). Po promíchání bylo
přidáno koření a byla vymíchána spojka, do které byla přidána nakostkovaná a podmražená
uzená slanina a uzený vepřový bok. Do hotového vymíchaného díla byla přidána vláknina.
Dílo bylo promícháno na míchačce RC 100 Mainca, naraženo do vepřových střev kalibru
30/32 a tepelně opracováno (Vyhláška č. 69/2016 Sb.). Po dobu tepelného opracování bylo
nutné dodržet teplotu v jádře pod 75 ±0,5 °C (Tabulka 2) z důvodu rizika podlití tuku.
Dílo bylo zauzováno přerušovaně po dobu 2 hodin, kdy proces uzení tekutým kouřem trvá
20 min. Po tepelném opracování a vyuzení byly výrobky šokově zchlazeny na teplotu v jádře
pod 10 °C a následně dochlazeny na teplotu 4 ±0,5 °C. Následně byly výrobky zabaleny
na vakuovém vakuovacím balícím přístroji Henkelman Boxer 35 P dle pokusných skupin
a uloženy do chladírny s teplotou 4 ±0,5 °C.
Tabulka 2. Program udírny BASTRA na tekutý kouř pro uzení rybích klobás
Udírna - Bastra - program "Rybí klobásy"
krok
funkce
čas (min.)
teplota (°C) vlhkost (%)
0
1 vybarvení II 37 °C jádro (-) 57 °C komora
sušení II
30
58 °C komora
0
2
uzení II
12
60°C komora
0
3
1
60 °C komora
0
4 vybarvení II
sušení
II
5
61
°C
komora
0
5
uzení II
12
62 °C komora
0
6
vaření II 70 °C jádro (-) 80 °C komora
100
7
vaření II
10
80 °C komora
100
8
sušení II
1
0
9
zrání I
0
10
Ze surovin byly vyrobeny 2 skupiny tepelně opracovaných rybích klobás. Ty byly
k senzorickému hodnocení předloženy jak ve formě chlazené, tak ohřáté. Výroba rybích
klobás i následné zhodnocení výtěžnosti a senzorická analýza byly provedeny na Ústavu
technologie potravin, Mendelovy univerzity v Brně, studenty a vyučujícími ústavů
Technologie potravin a Zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství. Byly hodnoceny
následující deskriptory: povrch střeva, textura a vzhled na nákroji. Výsledky hodnocení byly
zaznamenávány pomocí grafických nestrukturovaných stupnic (100 mm) (Ambrosiadis et al.,
2004) se slovním popisem krajních bodů a zpracovány v programu MS Excel. Vedle
senzorického hodnocení bylo porovnáváno i množství technologicky navázané vody
s ohledem na použitou surovinu.
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Výsledky byly statisticky vyhodnoceny podle ANOVA v programu STATISTICA 12,
s použitím Duncanova tesut. Statistická průkaznost byla stanovena na hladině průkaznosti
p <0,05.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Statisticky významné rozdíly byly zjištěny mezi chlazenou i mraženou surovinou jak u klobás
hodnocených za studena, tak i po tepelné úpravě. Bylo zjištěno, že surovina chlazená navázala
více technologicky přidané vody ve formě šupinkového ledu. Vodu přirozeně v mase
obsaženou i vodu přidanou udržela v průběhu tepelného opracování a chlazení výrobku lépe.
Výtěžnost klobás z chlazené rybí suroviny byla o 8,6 % vyšší než ze suroviny zmražené.
Jediný statisticky neprůkazný rozdíl ve sledovaných parametrech byl zjištěn u textury
(tabulka 3), která nebyla u hotového výrobku senzoricky hodnoceného za studena i po ohřátí
ovlivněna přípravou vstupní suroviny. Deskriptor povrch střeva vykazoval statisticky
průkazné rozdíly (p <0,05) mezi vzorky z chlazené suroviny hodnocené za studena, i za tepla
(p = 0,000149). Další statisticky průkazný rozdíl byl mezi vzorky z mražené suroviny, které
byly hodnoceny vůči sobě jako studené a teplé (p = 0,000342). U deskriptoru vzhled v nákroji
byl zjištěn průkazný rozdíl (p = 0,048006) mezi vzorky z chlazené suroviny hodnocené před
a po ohřátí a také mezi stejnými vzorky z mražené suroviny (p = 0,036776).
Tabulka 3. Statistické vyhodnocení sledovaných deskriptorů senzorické analýzy (p <0,05)
Vzhled na
Vzorek Povrch střeva
Textura
nákroji
a
50±22,58
38,62±9,16
73,12±14,54b,c
1
53,5±13,51a
43,75±16,29
75,87±12,47c
2
84,5±6,78b
26,00±20,28
53,5±17,42a
3
84,87±4,25b
33,12±13,33 55,75±19,99a,b
4
statisticky průkazný rozdíl (p <0,05)
1 rybí klobása z čerstvé suroviny, hodnocena za studena
2 rybí klobása z mražené suroviny, hodnocena za studena
3 rybí klobása z čerstvé suroviny, hodnocena po ohřátí
4 rybí klobása z mražené suroviny, hodnocena po ohřátí
a,b,c

Kapr obecný je rozšířen jak ve střední tak východní Evropě (Vacha et al., 2013) a je jedním
z nejdominantnějších chovaných druhů také v Srbsku (Ćirković et al., 2007). Při tepelném
opracování (Kašpar a Buchtová, 2015) dochází k uvolňování chemických látek, které
se podílejí na vzniku typického rybího aroma. Při tepelném opracování (Kašpar a Buchtová,
2015) dochází k uvolňování chemických látek, které se podílejí na vzniku typického rybího
aroma. U vzorků, které byly předloženy ohřáté, prokázán vliv na termostabilitu a uvolnění
aromatických látek, které ovlivňují senzorické hodnocení. Okanović et al. (2013) uvádí
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rozdíly mezi vzorky před a po tepelném opracování. Dincer a Cakli (2010) zjistili, že výrobky
vyrobené z mražených filet, vykazovaly méně výrazné rozdíly v textuře, než výrobky
z rozmražených filet, ovšem bez statistické průkaznosti (p >0,05). Podle Barroso et al. (1998)
a Pérez-Won et al. (2006) textura rybích filet může být měřena také instrumentálními
metodami. Spotřeba ryb i výrobků z nich je v České republice velmi nízká, což obecně
odpovídá nižšímu pozitivnímu vnímání a hodnocení rybích výrobků (Kašpar a Buchtová,
2015). Vždy při hodnocení ryb a výrobků z nich musíme vzít v úvahu, jak uvádí Raksakulthai
et al. (2004), zemi původu rybí suroviny a také zvyklosti při zpracování a produkci rybích
výrobků.
ZÁVĚR
Jako surovina pro výrobu rybích klobás se využívá chlazené rybí maso různých druhů ryb,
nejčastěji kapra obecného (C. carpio L.). Možnosti využití suroviny jsou jak ve formě
chlazené, tak i ve formě mražené. Statisticky významné rozdíly byly sledovány mezi
chlazenou i mraženou surovinou u klobás hodnocených za studena i po tepelné úpravě.
Bylo zjištěno, že chlazená surovina navázala a po tepelné úpravě udržela více vody,
jak přirozeně v mase obsažené, tak i technologicky přidané, a to o 0,86 kg na 10 kg výrobku.
Již při výrobě byla sledována nižší vaznost masa. Mražením ošetřená surovina ztratila
schopnost udržet vodu přirozeně se v mase vyskytující i vodu technologicky přidanou.
Vstupní surovina významně ovlivňovala výslednou kvalitu rybího masného výrobku, rybích
klobás, ze senzorického hlediska, zejména v deskriptorech povrchu střeva a vzhledu na řezu.
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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate changes in colour and pH which occurred during aging
of beef meet. In this experiment, there were included 13 samples of vacuum-packed aged
meat. Samples were stored for 4, 6, 7 and 8 weeks at 2 °C. It was found that changes of colour
affects both aging of meat and the type of cutting. While values of L* at sirloin were
increasing (from 36,74 in 4th week to 40,03 in 8th week), values of top side steaks were
decreasing (from 41,16 in 4th week to 38,02) at 8th week. Values of pH were constant during
whole time of storing.
Keywords: beef, aging, colour, pH
ÚVOD
Spotřeba masa v ČR se v roce 2015 meziročně zvýšila o 3,4 kg a byla na úrovni 79,3 kg
na osobu a rok, z toho zaujímalo hovězí maso 8,4 kg, což je 10,6 % z celkové spotřeby masa.
Od roku 1989 se tak spotřeba hovězího masa rapidně snížila, v té době totiž Češi spotřebovali
asi 30 kg hovězího masa na os/rok (Hrbek 2016; Vodičková 2016). V posledních letech
ale hovězí znovu začíná zajímat čím dál více spotřebitelů, příčinou může být zvyšující
se zájem o kvalitní vyzrálé maso. Spotřebitelé ho vyhledávají jak v restauračních zařízeních,
tak v řeznictvích. Zrání masa je klíčovou fází v produkci kvalitní suroviny. Při tomto procesu
dochází k degradaci kyseliny mléčné a ke zvyšování pH masa. Aktinomyosinový komplex
se rozkládá na aktin a myosin. Maso získává křehkost, zvyšuje se rozpustnost bílkovin
a vaznost, vznikají degradační produkty bílkovin a zlepšují se senzorické vlastnosti. Maso
se stává během tohoto procesu chutným (Steinhauser, 1995). Hodnocení kvality vyzrálého
masa je předmětem mnoha studií, avšak podmínky zrání se u nich značně liší. Různí se jak
počet dní zrání, tak teplota uchování. Délka zrání se pohybuje v rozmezí 4 – 26 dní. Teplota,
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při níž se maso uchovává, se pohybuje do teploty 4 °C (Li et al. 2007; Andrade et al., 2010;
Ba et al., 2012; Cubero-Rojas et al., 2013; Guermazi et al., 2014; Wesierska, 2014).
MATERIÁL A METODIKA
Materiálem pro tento pokus bylo maso jalovic poražených na komerčních jatkách ve věku
19 měsíců, porážkové hmotnosti 400,3 ± 21,7 kg, hmotnosti JUT 215,3 ± 21,7 kg. JUT byla
rozbourána a vyčleněny části hřbetu a kýty z každého kusu. Tyto části byly převezeny
na Ústav technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně (ÚTP MENDELU) za neporušení
teplot chladírenského řetězce (2 až 4 °C). Zde byly zváženy, rozděleny na menší části (n = 13)
a vakuově zabaleny. Pro pokus byl použit vrchní šál (S) a nízký roštěnec (R). Vzorky byly
uloženy do chladírny masného provozu ÚTP (CZ 22067) a odebírány v časovém souladu
s metodikou pokusu po 8 týdnů. Teplotní podmínky do 2 °C byly kontrolovány každý den
zápisem teplot. Ty nepřesáhly 2 °C za celé sledované období. Hodnoty pH byly měřeny
elektrometricky pomocí přístroje PORTAVO 907 MULTI pH (firma KNICK, Německo)
s vpichovou elektrodou SE104 N. Ten je kalibrován vždy před měřením (při teplotě měření)
pomocí sady pufrů (pH 7, pH 4). Po každém měření, které bylo provedeno s opakováním,
byla elektroda opláchnuta destilovanou vodou a osušena buničinou. Z dvou nezávisle
měřených vpichů byl vypočítán průměr pH. Maso bylo posléze opět vakuově zabaleno.
Měření barvy proběhlo spektrofotometricky (Konica Minolta CM – 3500 d, Japonsko),
s režimem měření d/8, D65, 30 mm. Vyhodnocení proběhlo v systému CIELAB
(CMs-100w Spectramagic NX), kde L* je světlost (lightness), a* a b* souřadnice barvy
pro červenou (+a) až zelenou (-a) a žlutou (+b) až modrou (-b) oblast, C* sytost a h0 odstín.
Podle hodnot L*a*b* v porovnání se standardem nebo počátečním časovým úsekem
sledování lze vyjádřit celkovou barevnou odchylku ΔE*ab (Saláková, 2012):
ΔΕ*ab se vypočte podle vztahů:

E*  L *2  a *2  b *2

L*  L *vzorku  L * předlohy

a*  a *vzorku a * předlohy
b*  b *vzorku b * předlohy
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Hodnota ΔL* je odchylka světlosti (lightness) (přechod černá – bílá), Δa* a Δb* představují
rozdíly u barevných souřadnic a* a b* v diagramu. Měření probíhalo u vzorku masa na třech
místech a hodnota byla zprůměrována.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Hodnoty ΔL* se u obou částí (vrchního šálu i nízkého roštěnce) lišily. Zatímco tyto hodnoty
u vrchního šálu byly na počátku pokusu vyšší (1. týden 41,16 ± 1,78) a v průběhu času
se mírně snižovaly (8. týden 38,02 ± 1,75), u nízkého roštěnce tomu bylo právě
naopak – hodnoty stoupaly (Tabulka 1; Obrázek 1).
Tabulka 1. Vývoj hodnot L*, a*, b*, h0 a pH (LSM ± Sd) v čase u vrchního šálu (S)
1. týden
4. týden
6. týden
7. týden
8. týden
L* (D65)

41,16 ± 1,78a

40,31 ± 1,65a 38,71 ± 2,04ab 39,06 ± 0,97b

38,02 ± 1,75b

a* (D65)

9,21 ± 1,06a

9,28 ± 0,85a

11,34 ± 0,67b

b* (D65)

8,99 ± 0,94a

9,25 ± 0,87a

8,54 ± 0,88a

8,32 ± 0,84a

8,40 ± 0,82a

C* (D65)

12,88 ± 1,33a

13,11 ± 1,13a

13,18 ± 1,43a

12,57 ± 1,43a

14,21 ± 1,3b

h0 (D65)

44,33 ± 2,1a

44,89 ± 1,92a 40,53 ± 2,02ab 41,57 ± 2,47ab 37,37 ± 6,31b

pHult

5,53 ± 0,02a

5,45 ± 0,08ab

10,03 ± 1,28ab 9,42 ± 1,28ab

5,45 ± 0,09ab

5,42 ± 0,06b

5,37 ± 0,04b

– rozdílné indexy v řádku označují statisticky průkazné rozdíly mezi skupinami na hladině významnosti
(P ≤ 0,05)
a,b
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Obrázek 1: Vývoj hodnot L*, a*, b*, h0 v čase skladování u šálu (S)
V porovnání se studií Łopacky a spol. (2016), kde byla hodnota L* roštěnce po 8 dnech
37,6 ± 0,43, což se blíží hodnotě našeho pokusu v 2. týdnu zrání. Zato hodnota a* se ve studii
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Łopacky a spol. (2016) lišila více – po 8 dnech bylo u vzorku naměřeno 16,3, zatímco v tomto
pokusu to bylo u roštěnce 11,15 (Tabulka 2; Obrázek 2).
Tabulka 2. Vývoj hodnot L*, a*, b*, h0 a pH (LSM ± Sd) v čase u nízkého roštěnce (R)
1. týden
4. týden
6. týden
7. týden
8. týden
L* (D65)

36,74 ± 0,84a 37,29 ± 0,92ab 37,84 ± 1,96ab 39,44 ± 1,26b

40,03 ± 1,75b

a* (D65)

11,15 ± 0,52a

11,12 ± 0,43a

10,46 ± 1,09a

9,24 ± 0,82b

8,68 ± 1,08b

b* (D65)

9,29 ± 0,89a

9,48 ± 0,89a

9,40 ± 0,89a

9,48 ± 1,04a

9,64 ± 0,87a

C* (D65)

14,54 ± 0,49a

14,63 ± 0,65b 14,08 ± 1,34ab 13,30 ± 0,52b

12,99 ± 1,15b

h0 (D65)

39,74 ± 3,61a

40,39 ± 2,91a

41,95 ± 1,84a 45,64 ± 5,17ab 48,10 ± 3,46b

pHult

5,46 ± 0,02a

5,44 ± 0,09ab

5,44 ± 0,09ab

5,42 ± 0,10ab

5,41 ± 0,02b

– rozdílné indexy v řádku označují statisticky průkazné rozdíly mezi skupinami na hladině významnosti
(P ≤ 0,05)
a,b
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Obrázek2: Vývoj hodnot L*, a*, b*, h0 a pH v čase u roštěnce (R)
Celkový vývoj výsledků škály a* u vrchního šálu byl vzestupný, oproti tomu u nízkého
roštěnce byl sestupný (obrázek 1 a 2). Týden po porážce byla hodnota pH již relativně stálá,
jak u šálu, tak u roštěnce (vrchní šál 5,53 ± 0,02, nízký roštěnec 5,46 ± 0,02 – obrázek 1 a 2).
Během dalších týdnů až po týden 8. hodnoty pH sice klesaly, ale pouze velmi nepatrně.
Zastavily se na hodnotě 5,37.
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ZÁVĚR
Faktor zrání masa ovlivňuje barevné změny během této doby. Mění se hodnoty světlosti
a především podíl červené barvy. S tím je spojena změna sytosti a odstínu. Důležitou roli však
hraje i výseková část. Trend, který byl zaznamenán u vrchního šálu, kdy se měnila hodnota
L* v sestupné tendenci a maso tmavne je opakem zvyšující se hodnoty této veličiny u nízkého
roštěnce v průběhu celých 8 týdnů zrání. Podobně je tomu i u hodnot a*, b* a h0. Průběh zrání
v délce 8 týdnů však podstatně neovlivňuje hodnoty pH ani u jedné z výsekových částí. Tyto
hodnoty byly celkově stálé a prakticky neměnné.
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MATRICOVÝ EFEKT POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ NA
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ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the recovery of beta-lactoglobulin, peanut proteins
and egg white proteins from multiple complex food matrices and dietary supplements.
For of the method a modified extraction protocol was used. The effect of additions of a milk
powder in different concentrations, polyvinylpyrrolidone, fish gelatin and Tween 20 was
tested. Recovery of some matrices, especially in dietary supplements was reduced in extracts
without milk powder addition. Influence of Additives (additions) on results of recovery was
different in the different ELISA assays and different samples. The main factors that may
influence the test results in our chosen samples are probable interactions with compounds
in a food matrices (e.g. polyphenols, beta-glucan).
Keywords: matrix effect, immunoassays, ELISA, egg, beta-lactoglobulin, peanut, food
allergens
ÚVOD
Imunoeseje jsou velmi využívané jako metody pro stanovení alergenů v potravinách.
Nejtypičtější metodou pro stanovení proteinů potravinových alergenů jsou sendvičové
formáty ELISA metody, kdy je na pevné fázi vázána protilátka. ELISA metody používané
v praxi na stanovení alergenů musí být pro zajištění správných a přesných výsledků
validovány. V procesu validace by měly být prověřeny kromě parametrů správnosti
a shodnosti také možné matricové efekty (1). Potravinové matrice jsou komplexním
systémem lipidů, sacharidů a proteinů. Vzájemné interakce těchto komponent s alergenními
proteiny, které negativním způsobem ovlivňují recovery, tedy stanovení známého přídavku
ke vzorku, jsou označováno jako matricový efekt (2).

Faktory, které mohou způsobit

matricový efekt, zahrnují interakci látek obsažených v potravinové matrici (tanin, polyfenoly),
dále pak sníženou rozpustnost a reaktivitu vlivem tepelné denaturace proteinů a rozdíly
proteinové konformace alergenů z různých zdrojů plodiny (botanických odrůd atd.) (4, 6).
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Tyto faktory přispívají k obtížnému definování vhodných referenčních materiálů
pro potravinové alergeny a je tím vysvětlen fakt, proč specifické proteiny ve vzorku potraviny
nevykazují stejnou afinitu k protilátce, jakou vykazují jako součást kalibrátorů. Tento fakt
proto výrazně ovlivňuje detekci alergenů z různých matric (3). Z tohoto důvodu, že matrice
mohou výrazně ovlivnit výsledek stanovení, vydala AOAC (Association of Official
Analytical Chemists) a jiné pracovní skupiny doporučení, které matrice by měly být testovány
v rámci validací ELISA metod na stanovení alergenů.
MATERIÁL A METODY
Z obchodní sítě bylo vybráno 7 vzorků, z čehož byly 3 z kategorie doplňků stravy,
2 potraviny určené pro zvláštní výživu a 2 potraviny považované za běžné matrice. Vzorky
byly vybrány s ohledem na zastoupení různorodých matric, které dříve nebyly v ELISA
testech analyzovány. Vzorky byly záměrně vybrány jako nulové matrice z hlediska obsahu
tří zvolených alergenů, ale pro zjištění vlivu matrice byly analyzovány také s přídavky
alergenů. Proteiny alergenů, které byly přidávány k matricím potravin a doplňků, byly
ve dvou případech u alergenů: β-laktoglobulin a vejce získány od dodavatele Sigma Aldrich.
U alergenu β-laktoglobulin byl jako přídavek do matrice využit protein s čistotou 90 %
prodávaný pod kat. č. L3908. U alergenu vejce se jednalo o směs proteinů lysozym
kat. č. 62970, Ovoalbumin kat. č. A5503, Conalbumin kat. č. C0755, a Trypsin inhibitor
kat. č. T9253. Pro přídavek alergenu arašíd byl využit lyofilizovaný extrakt připravený podle
vlastní metody popsané viz (5). Přídavky alergenů byly připraveny pomocí výše popsaných
izolátů alergenů způsobem, aby koncentrace proteinů v extraktu byla ve výši 2 mg/kg
proteinů arašídů, 2 mg/kg β-laktoglobulinu a 5 mg/kg směsných proteinů vaječného bílku.
Pro analyzování potravin a doplňků byly použity ELISA soupravy SEDIUM RD
β-lactoglobulin ELISA kit (kat.č. FA00107), SEDIUM RD Peanut ELISA kit (kat.č.
FA01012) a SEDIUM RD Egg ELISA kit – native (kat. č. FA00408), které jsou součástí
akreditovaných metod naší zkušební laboratoře. U všech třech ELISA metod se jednalo
o sendvičové stanovení, kdy na pevné fázi byla navázána polyklonální králičí nebo ovčí
protilátka proti příslušnému alergenu a v druhém kroku byla dávkována druhá protilátka
značená křenovou peroxidázou. Postup při prvním stanovení vzorků byl dodržen podle
návodu a při druhém stanovení byla modifikována extrakce. Sigma Aldrich byla také
dodavatelem látek přidávaných do extraktů: polyvinylpyrrolidon (kat. č. 81390), rybí želatina
(kat. č. G7765) a Tween 20 (kat. č. P1379). Směsi proteinů sušeného mléka a bílku byly
použity z běžné obchodní sítě.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Pro testy bylo použito 7 potravin či doplňků, které jsou popsány níže v tabulce 1. Vzorky A–F
nejsou matrice, které by byly typické z hlediska testování alergenů, a proto nejsou často
výrobci prověřené možné matricové efekty těchto potravin. Vzorky H a I byly vybrány jako
matrice, které slouží jako referenční a matricový efekt u nich není očekáván z hlediska
jednoduchosti matrice, která neobsahuje látky, způsobující v ELISA testech interference.
Tabulka 1. Seznam použitých potravin
Značení Název potraviny/
Složení
vzorku doplňku (výrobce)
A

Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
(Terezia company)

hlíva ústřičná, rakytníkový olej, želatina

B

Mladá pšenice (Iswari)

100% mladá pšenice

C

Hroznový cukr Energit
(VITAR s.r.o.)

dextróza, kyselina citrónová, protihrudkující
látka – Stearan hořečnatý, palmový olej, přírodní
aroma, kyselina L-askorbová, kyselina
pantotenová, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid,
thiamin mononitrát

D

Raw protein peanut
butter, ovocná tyčinka

datle 50 %, arašídy 34,9 %, rýžový protein 15 %,
sůl 0,1 %

E

Kokosový nápoj sušený
(TOPNATUR s.r.o.)

dextróza, kokosový tuk (29 %), sušený
glukózový sirup, emulgátor: E472e, stabilizátor:
fosforečnan draselný, aroma

F

Raw energy maracuja &
coconut, ovocná tyčinka

datle 68 %, kokos 27 %, koncentrovaná šťáva
z marakuji 5 %

H

Kukuřičná krupice

kukuřice

I

Rýžová krupice

rýže

Výsledky testovaných matric s přídavky alergenů se značně lišily u jednotlivých ELISA testů
i jednotlivých vzorků. Při dodržení standardního postupu testů přídavků do matrice, tedy
recovery, u alergenů arašíd, vajec ani beta-laktoglobulinu nebyl získán akceptovatelný
výsledek vždy minimálně u jedné testované matrice. Proto byly pro blokování nespecifických
vazeb na protilátku na pevné fázi nebo vazeb na antigeny testovány přídavky jiných proteinů
do

extraktu

v poměru

vzorek

:

přídavek

2:1

(značené

v tabulce

„0,5“),

1:1

(značené v tabulce „1“) a 1:2 (v tabulce značené „2“), přídavky detergentu Tweenu 20,
přídavky polyvinylpyrrolidonu a rybí želatiny. Přídavek Tweenu 20 o koncentraci 0,3 % měl
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vliv pouze na snížení recovery, tedy zřejmě došlo ke snížení vazby specifických proteinů na
protilátku na pevné fázi. Stejný vliv měl přídavek vinylového polymeru polyvinylpyrrolidonu
a rybí želatiny, které se v ELISA testech běžně používají pro blokaci nespecifických vazeb
na protilátku. Zjevný pozitivní efekt na zvýšení recovery měl u všech testovaných alergenů
přídavek mléčných proteinů. U ELISA testu na stanovení arašídů a vajec se jednalo
o přídavky sušeného mléka a u testu na stanovení beta-laktoglobulinu se přidávala sušená
směs proteinů vaječného bílku.
V ELISA testu na stanovení proteinů arašíd byly při dodržení standardního postupu, tedy
extrakce vzorku bez přídavků pro blokování nespecifických vazeb, vyhodnoceny jako
nejproblematičtější z hlediska výsledku recovery vzorky C, E a F, kde je výsledek přídavku
specifického proteinu do matrice nejnižší. Přídavky detergentu Tweenu 20 měly jednoznačně
vliv ve všech případech na snížení vazby specifického proteinu na pevnou fázi a výsledek
recovery byl snížen viz. obrázek. 1. Naopak přídavky nespecifických proteinů, v tomto
případě přídavky sušeného mléka, měly vliv na zlepšení výsledku recovery u všech
problematických matric. Téměř bez rozdílu byly výsledky referenčních matric H a I, kde
nebyl očekáván matricový efekt, v případě dodržení standardní extrakce a extrakce
s přídavkem mléka v poměru 2:1. U vzorků, kde nastal matricový efekt, se jako
nejefektivnější přídavek projevil stejný přídavek, který neměl vliv na výsledek testu
u referenčních vzorků tedy přídavek 2:1. V tomto případě se recovery většiny vzorků
pohybovalo v rozmezí, které považujeme za ideální, tedy 75–125 %. U vzorku F bylo
zjištěno, že matrice není nulová a obsahuje stopy arašíd, které nejsou detekovatelné bez
přídavku mléka viz obr.2. Výsledek recovery je proto zkreslený o koncentraci specifických
proteinů přítomných ve vzorku před přídavkem specifických proteinů do matrice
a recoverynelze přesně vyhodnotit. Vyšší přídavky mléka se u tohoto testu projevovaly
ve snížení procenta recovery, což může být způsobeno tím, že vysoké koncentrace
nespecifických proteinů ve vzorku naopak brání specifickým proteinům ve vazbě
na protilátku na pevné fázi.
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3

vzorek A
vzorek A + mléko 0,5
vzorek A + mléko 1
vzorek A + mléko 2
vzorek B
vzorek B + mléko 0,5
vzorek B + mléko 1
vzorek B + mléko 2
vzorek B + tween 20
vzorek C
vzorek C + mléko 0,5
vzorek C + mléko 1
vzorek C + mléko 2
vzorek E
vzorek E + mléko 0,5
vzorek E + mléko 1
vzorek E + mléko 2
vzorek E + tween 20
vzorek F
vzorek F + mléko 0,5
vzorek F + mléko 1
vzorek F + tween 20
vzorek H
vzorek H + mléko 0,5
vzorek H + mléko 1
vzorek H + mléko 2
vzorek I
vzorek I + mléko 0,5
vzorek I + mléko 1
vzorek I + mléko 2

koncentrace [mg/mkg]

Recovery - přídavek 2 mg/kg proteinů arašíd

2,92

1,28
2,94

2,5

1,5
1,29

0,65

3 3

1,52

1,26

1

0,5
0,33

0

Obrázek 1. Recovery – proteiny arašíd
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2
1,96

1,8
1,59
1,4
1,52

1,22

1,07
0,95

0,620,61
0,35
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OD 450

Absorbance vzorků bez přídavku arašídů

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

OD 450 kalibrátoru 0,1 ppm

Obrázek 2. Absorbance vzorků bez přídavku arašíd

V případě testování recovery u alergenu vajec se projevily jako nejproblematičtější vzorky A,
B a C, ale ani ostatní matrice s výjimkou referenčních nedosahovaly při dodržení běžného
postupu recovery ani 50 % viz obrázek 3. Tyto výsledky se výrazně zlepšily, stejně jako
v případě ELISA testu na stanovení arašíd, po přídavku nespecifického proteinu do extrakce.
Na rozdíl od testu arašíd vyšší přídavky nespecifických proteinů neměly negativní vliv na
vazbu specifických proteinů a jako nejlepší přídavky byly vyhodnoceny nejvyšší testované
přídavky

sušeného

mléka

s výjimkou

jednoho

referenčního

vzorku.

Přídavky

polyvinylpyrrolidonu
a rybí želatiny, které by měly bránit matricovému efektu na jiném principu než přídavky
nespecifických proteinů, měly na výsledek recovery negativní vliv.
U testu beta-laktoglobulinu byly výsledky mezi jednotlivými vzorky nejméně rozdílné
viz obrázek 4. Jedinou výjimkou byl vzorek A, který vykazoval v běžném extrakčním postupu
nejnižší recovery a měl na něj příznivý vliv přídavek nespecifických proteinů stejně jako
u výše zmíněných testů. U ostatních vzorků měl přídavek proteinu naopak negativní vliv, kdy
výtěžek recovery snižoval.
U testovaných přídavků byl sledován ve všech případech i vliv na nulové matrice
a ten se u žádného z nich neprojevil např. falešnou pozitivitou nebo zvýšením pozadí.
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3
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2
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1
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vzorek I + PVP + FG

vzorek I + mléko 2

vzorek I + mléko 1

vzorek I

vzorek H + mléko 2

vzorek H + mléko 1

vzorek H

vzorek E + mléko 2

vzorek E

vzorek E + mléko 1

vzorek D + mléko 2

vzorek D + mléko 1

vzorek D

vzorek C + mléko 2

vzorek C + mléko 1

vzorek C

vzorek B + PVP + FG

vzorek B + mléko 2

vzorek B + mléko 1

vzorek B

vzorek A + PVP + FG

vzorek A + mléko 2

vzorek A + mléko 1

optimální recovery

vzorek A

koncentrace [mg/kg]

Recovery - přídavek 5 mg/kg nativních proteinů vajec

Obrázek 3. Recovery – alergen vejce

koncentrace [mg/kg]

Recovery - přídavek beta-laktoglobulinu 2 mg/kg
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

optimální recovery

Obrázek 4. Recovery – přídavky beta-laktoglobulinu

ZÁVĚR
Nástrojů, kterými zlepšovat validaci ELISA souprav, které jsou nejrozšířenějšími metodami
pro stanovení alergenů, je doporučených celá řada. Nicméně i přestože validační zprávy
ELISA souprav obsahují informace o testování různých matric, které jsou organizacemi
AOAC vyhodnoceny jako potencionálně rizikové, není možné v rámci validací prověřit
kompletní spektrum matric, se kterými se laboratoře mohou v rámci testování alergenů setkat.
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Některé ze složek, které byly obsaženy v námi vybraných vzorcích, byly natolik specifické,
že nebyly v seznamech doporučených matric pro výrobce souprav. Jednalo se například
o složky: mladá pšenice, ovoce maracuja (Mučenka jedlá) nebo rakytníkový olej. Tyto složky
mají jednu společnou vlastnost a to, že obsahují vyšší obsah polyfenolů (popř. beta-glukanů
u vzorku A), než je obsaženo v tzv. běžných matricích. Předpokládáme proto, že hlavním
faktorem způsobující matricový efekt je vazba polyfenolů (popř. beta-glukanů) na specifické
proteiny v extraktu vzorku a znemožnění vazby specifického proteinu s protilátkou.
Na extrakci může mít také negativní dopad vyšší obsah tuků v některých vzorcích.
Přestože příčina matricového efektu je pravděpodobně stejná u všech testovaných vzorků,
efekt přídavku nespecifických proteinů byl rozdílný u jednotlivých vzorků i analýz
fungujících na stejném principu. Proto je nutné závěrem doporučit zkušebním laboratořím při
testování alergenů ELISA metodami u nových matric, obzvláště pokud se jedná o netypickou
matrici netestovanou výrobcem soupravy, aby byly prověřené možné matricové efekty
a případně byla v laboratoři nebo v kooperaci s výrobcem provedena optimalizace metody.
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VLIV DUSÍKATÉHO HNOJENÍ NA VÝNOS BRAMBOR A KVALITU HLÍZ
NITROGEN FERTILIZATION EFFECT ON POTATO YIELD AND TUBER
QUALITY
Andrea Svobodová – Pavel Kasal
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
ABSTRACT
In the years 2012 - 2014 an experiment was established with nitrogen mineral fertilizer, urea
and UREAstabil in three doses. Doses of mineral fertilizers were 150N, 100N and 50N per
hectare. Influence of fertilization variants on yield and quality parameters of ware potatoes
was observed.

From achieved results it is clear, that potato yield and quality was not

significantly affected by kind of fertilizer. From the results it can be concluded that to achieve
adequate yield level dose of about 100 kg N per hectare was sufficient.
ÚVOD
Brambory jsou plodinou náročnou na živiny. Jedním ze základních předpokladů pěstitelského
úspěchu je proto zajistit optimální množství živin. Velmi významným faktorem je samostatná
přítomnost živin v půdě, která bývá souhrnně označována jako stará půdní síla. Udržení půdní
úrodnosti, jako předpokladu zajištění stabilních výnosů a kvality zajistíme přiměřenou
náhradou odebraných živin organominerálním hnojením a správnými agrotechnickými
zásahy. Dlouhodobá aplikace organických a minerálních hnojiv pozitivně ovlivňuje obsah
organické hmoty v půdě a další fyzikálně chemické vlastnosti (Pandey, 2006),
ale i výnosovou úroveň, její stabilitu a kvalitu. Minerální hnojiva jsou vyráběna v chemickém
průmyslu. Mají vyšší obsahy živin ve srovnání se statkovými hnojivy. Důležitým prvkem,
který ovlivňuje výnos a kvalitu brambor je dusík (Bélanger et al., 2003). Zatímco u ostatních
základních živin vycházíme především z jejich obsahu v půdě v rámci osevního sledu,
v případě dusíku musíme specificky ,,operovat“ pro každou plodinu zvlášť (Čepl, 2000).
Cíl je však stejný, a to najít kompromis mezi dvěma základními vlivy, které dusík
má – pozitivně působí na výnos a negativně na kvalitu produkce. Základním předpokladem
pro uplatnění technologických postupů ve výživě rostlin, je tedy zvýšit efektivnost hnojení
dusíkem a zároveň omezit negativní důsledky tohoto hnojení. Nejvíce používaným hnojivem
k bramborám je Močovina 46%. Močovina má největší obsah dusíku ze všech běžně
používaných minerálních dusíkatých hnojiv (46,4 %). Díky tomu má nejnižší náklady
na transport vztažené na jednotku dusíkatých živin. Nevýhodou je její rychlý rozklad, kdy
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vlivem enzymu ureázy z četných mikroorganismů a rostlinných zbytků poměrně rychle
hydroliticky štěpí na uhličitan amonný, který je labilní sloučeninou a snadno se rozkládá
na amoniak a kyselinu uhličitou. Kyselina uhličitá se rozpadá na vodu a oxid uhličitý
(Vaněk et al., 2012). Pro pomalejší rozklad močoviny v půdě bylo vyvinuto hnojivo
UREAstabil, které za pomoci inhibitoru ureázy eliminuje ztráty dusíku únikem amoniaku
do ovzduší. Jsou tím vytvořeny lepší předpoklady pro transport nehydrolyzovaná močoviny
ke kořenům rostlin (Růžek et al., 2006). Při hnojení dusíkem se každopádně mění chemické
složení rostlin v důsledku zvýšené schopnosti rostlin přijímat anorganické i organické složky
půdního roztoku (Lin, 2004). Zvyšující dávky dusíku průkazně snižují obsah sušiny, škrobu
a zhoršují chuť hlíz po uvaření (Čepl, 2000).
MATERIÁL A METODY
Přesný polní pokus se stupňovanými dávkami Močoviny a Močoviny s inhibitorem ureázy
s názvem UREAstabil (Tabulka 1) byl založen na výzkumné stanici Valečov při VÚB
Havlíčkův Brod. Sledování probíhalo v rámci tří let od roku 2012 do 2014. 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. V pokuse byly použity a hodnoceny dvě konzumní odrůdy brambor. Jednalo se o
ranou odrůdu Karin a poloranou odrůdu Red Anna. 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), obsahu škrobu (%), sušiny (%) a obsahu celkového dusíku
v hlízách (%).
Tabulka 1. Varianty dusíkatého hnojení
druh
aplikace před sázením
číslo
hnojiva
(kg č. ž. N.ha-1)
1.
Močovina
150
2.
Močovina
100
3.
Močovina
50
4.
UREAstabil
150
5.
UREAstabil
100
6.
UREAstabil
50
7.
Nehnojeno
0

229

VÝSLEDKY A DISKUZE
Výnos hlíz byl statisticky významně ovlivněn zkoušenými variantami hnojení pouze u odrůdy
Red Anna (Graf 2), tj. u odrůdy s delší vegetační dobou. Varianty hnojení se u rané odrůdy
Karin (Graf 1) statisticky významně neuplatnily. Určitá pozitivní tendence vlivu
stupňovaných dávek dusíku byla patrná, zejména u hnojení s Močovinou.
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Graf 1: Vliv varianty na výnos hlíz – Karin Graf 2: Vliv varianty na výnos hlíz – Red Anna
Obsah škrobu (Tabulka 2) v hlízách byl statisticky významně ovlivněn zkoušenými
variantami hnojení u polorané odrůdy Red Anna.
Tabulka 2. Vliv variant hnojení a ročníku na obsah škrobu v hlízách (%)
Odrůda

Karin

Red
Anna

Varianta
1
2
3
4
5
6
7

Ročník
2012
16,30
16,10
16,40
16,10
16,20
16,20
16,50
16,25a

2013
14,20
14,70
15,00
14,00
14,60
14,60
15,00
14,58b

Průměr
F test pro
ročník
137,44**
14,30
14,00
1
14,30
14,30
2
14,50
14,30
3
14,10
14,20
4
14,30
14,20
5
14,40
14,50
6
14,50
14,40
7
Průměr
14,33a 14,26a
F test pro
ročník
1,60
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2014
14,90
15,30
15,10
15,10
15,20
15,10
15,20
15,12c

13,60
13,90
14,40
14,00
14,10
14,20
14,70
14,14a

Průměr
15,13a
15,35a
15,50a
15,04a
15,31a
15,31a
15,23a
15,32

F-test
varianty

0,57

13,97a
14,17ab
14,39ab
14,09ab 3,13*
14,23ab
14,33ab
14,56b
14,24

pro

Stejných výsledků dosáhli ve svých pokusech s hnojivem UREAstabil a Močovinou Sýkora
et al. (2010), kteří potvrdili průkazný vliv zvyšující se dávky dusíkatého hnojiva, na snížení
obsahu škrobu v hlízách. Největší obsah škrobu byl naměřen u obou odrůd v roce 2012,
ale ročníkový vliv se neprojevil u polorané odrůdy Red Anna a výsledné průměry měření jsou
téměř shodné u všech sledovaných let. Výsledky u rané odrůdy Karin potvrdily zjištění Jůzla
et al. (2005), kteří uvádějí, že ročníková variabilita bývá zpravidla nejvyšší a má rozhodující
váhu na obsah škrobu v hlízách.
Obsah sušiny v hlízách (Tabulka 3) nebyl statisticky významně ovlivněn zkoušenými
variantami hnojení s tendencí u obou testovaných odrůd, pro nejnižší obsah sušiny u varianty
s nejvyšší dávkou dusíku (150 kg N.ha-1).
Tabulka 3. Vliv variant hnojení a ročníku na obsah sušiny v hlízách (%)
Ročník
Varianta
Průměr F-test pro varianty
Odrůda
2012
2013
2014
21,20 22,10 24,15 22,48a
1
21,97 23,40 25,04 23,55a
2
22,04 24,12 25,54 29,90a
3
21,60 22,18 24,20 22,66a 1,37
4
21,14 23,14 24,44 23,24a
5
Karin
22,07 24,33 25,26 23,89a
6
21,62 24,84 25,06 23,84a
7
Průměr
21,66a 23,44b 24,99c 23,36
ročníku
F - test pro
59,09**
ročník
18,67 19,76 20,81 19,75a
1
19,45 20,80 22,20 20,82a
2
18,76 21,78 22,00 20,85a
3
18,82 19,88 20,38 19,70a 1,67
4
18,75 21,17 21,53 20,49a
Red
5
Anna
19,01 21,36 22,17 20,84a
6
19,59 21,19 22,19 20,99a
7
Průměr
19,00a 20,85b 21,61b 20,49
F - test pro
46,95**
ročník
Tím bylo potvrzeno zjištění Vokála (1995), který uvádí, že zvyšující se dávky dusíku snižují
obsah sušiny v hlízách. Poměrně jednoznačně pozitivní vliv na obsah sušiny hlíz měla raná
odrůda Karin s průměrným obsahem sušiny 23,36 %, který byl výrazně vyšší oproti polorané
odrůdě Red Anna s průměrným obsahem 20,49 %. Obsah sušiny v hlízách statisticky
průkazně ovlivnil ročník pěstování. Nejmenší obsah sušiny u obou odrůd byl zjištěn v roce
2012, nejvyšší pak v roce 2014. Obsah dusíku v sušině hlíz (Tabulka 4) u rané odrůdy Karin
231

byl statisticky významně ovlivněn zkoušenými variantami hnojení. Varianty s dávkami dusíku
100 kg a 150 kg N.ha-1

obsahovaly staticky průkazně více dusíku v sušině hlíz oproti

variantám s 50 kg N.ha-1 a bez N hnojení. To je v souladu se zjištěním Shabazi et al. (2009),
kteří ve své práci potvrzují, že se zvyšující dávkou dusíkatých hnojiv se zvyšuje i obsah
nitrátů v hlízách. Tendenční vliv zvyšujících se dávek dusíku na zvýšený obsah dusíku
v sušině hlíz byl patrný do určité míry i u polorané odrůdy Red Anna. Odrůda ovlivnila obsah
dusíku jen minimálně, na rozdíl od působení ročníku, který se uplatnil u obou odrůd vysoce
významně.
Tabulka 4. Vliv variant hnojení a ročníku na obsah N v sušině hlíz (%)
Odrůda

Karin

Varianta
1
2
3
4
5
6
7

Ročník
2012
1,44
1,38
1,36
1,51
1,44
1,35
1,42
1,41a

Průměr
F test pro
4,17*
ročník
0,82
1
0,96
2
1,31
3
1,28
4
1,35
5
Red Anna
1,30
6
1,28
7
Průměr
1,19a
F - test pro
9,01**
ročník

2013
1,71
1,56
1,34
1,70
1,57
1,34
1,23
1,49ab

2014
1,72
1,70
1,37
1,59
1,52
1,49
1,38
1,54b

1,50
1,20
1,10
1,46
1,36
1,04
1,09
1,25ab

1,52
1,42
1,24
1,49
1,37
1,49
1,36
1,41b

Průměr
1,62a
1,55a
1,36b
1,60a
1,51a
1,39b
1,34b
1,48

1,28a
1,19a
1,22a
1,41a
1,36a
1,28a
1,24a
1,28

F-test
varianty

pro

9,31**

1,43

ZÁVĚR
Z uvedených výsledků je patrné, že při vzájemném srovnání Močoviny a UREAstabil nebyl
v podstatě zaznamenán žádný statisticky významný výnosový rozdíl. Z tohoto hlediska je pro
výběr dusíkatého hnojiva rozhodující jeho cena, která v tomto případě je výhodnější
při použití Močoviny. S ohledem na skutečnost, že dusíkatá hnojiva byla aplikována „na
široko“ v období přípravy půdy před sázením, otázkou je, zdali by lepších výsledků
s hnojivem UREAstabil nebylo dosaženo lokální aplikací při sázení. Na výsledcích je patrné,
že se stoupající se dávkou dusíkatého hnojiva se zvyšoval i výnos hlíz, ale výrazněji pouze
mezi nízkou a střední dávkou dusíku a při porovnání s nehnojenou variantou. Statisticky
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významná reakce byla zaznamenána u odrůdy Red Anna. Dávka dusíku ovlivnila i další
sledované ukazatele jako byly obsah škrobu (statisticky významně s ohledem na vyšší obsah
u odrůdy Red Anna v případě nehnojené varianty) a obsah dusíku v sušině hlíz (statisticky
významně u odrůdy Karin). Tendence ukazují, že ze zvyšující se dávkou dusíkatého hnojiva
klesá obsah škrobu a sušiny v hlízách. Z výsledků lze odvodit, že pro dosažení odpovídající
výnosové úrovně byla dostačující dávka pohybující se kolem 100 kg N na hektar. U dalších
sledovaných ukazatelů se tato dávka projevila také jako optimální a kvalita hlíz nebyla
průkazně zhoršena.
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ANALYTICKÉ A ANTIOXIDAČNÍ PARAMETRY RŮZNÝCH DRUHŮ CIBULE
ANALYTICAL AND ANTIOXIDANT PARAMETERS OF DIFFERENT ONION
TYPES
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ABSTRACT
Onions (Allium cepa L.) contain several important biologically active compounds (vitamins,
minerals, antioxidants) and phytoncides that have positive effect on human health. Vitamin E
and C, and some different polyphenolic compounds, with flavonoids and flavonol quercetin
as the most important, belong to the common antioxidants in onions. In this work five types
of raw onion were evaluated (yellow, white, red, pink onion and shallot). There were analyzed
refractometric dry solids (RDS), acid amount, fiber content, amount of polyphenols and
antioxidant capacity. The biggest values of RDS and acid amount were detected for shallots
and red onions. The highest content of fiber was determined for shallots (0.6 g/100 g); other
types of onion had much lower content. Polyphenols and antioxidant capacity, measured
by DPPH method, were presented with the highest values for shallots (93.9 mg eq. GA/100 g;
4.13 mg eq. AA/100g) and red onions (85.2 mg eq. GA/100 g; 4.66 mg eq. AA/100g).
The lowest content of polyphenols was determined in pink onions (49.9 mg eq. GA/100 g)
and the least AC was evaluated for white onions (2.52 mg eq. AA/100g). Shallot and red
onion therefore belong to the types with the highest amount of biologically active compounds.
Keywords: onion, fiber, polyphenols, DPPH, antioxidant capacity
ÚVOD
Cibule kuchyňská (Allium cepa L.) patří u nás k nejrozšířenější zelenině mnoha pokrmů.
Rod cibulovitých Allium obsahuje více než 300 rozdílných druhů, kam patří cibule
kuchyňská, cibule šalotka (Allium ascalonicum), cibule zimní, pór, pažitka. Všechny druhy
tohoto rodu spojuje jejich charakteristická štiplavá vůně a chuť. Cibule má desítky místních
i vyšlechtěných odrůd s chutí od sladké po štiplavou, s barvou od bělavé, žluté, hnědé
až po červenou s rozmanitými tvary od plochého, přes kulovitý po protáhlý. U nás pěstované
odrůdy cibule patří spíše k polosladkým až sladkým (PRUGAR et al., 2008). Jejich výrazná
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charakteristická vůně je způsobena přítomností silice obsahující síru. Užitnou částí
je nejčastěji vlastní cibule (Bulbus allii capae), ale také nať a listy (MALÝ, 2003).
Cibule byla pěstována a oblíbena už ve Starém Egyptě, Řecku, později Římě. Cibule
se vyskytuje v různých zeměpisných šířkách a nadmořských výškách v Evropě, Asii, Severní
Americe a Africe (PAMPLONA-ROGER, 2008).
Cibule obsahuje řadu zdraví prospěšných látek. Konkrétní složení a účinky závisí na formě
cibule - syrové nebo upravené, a rozdíly existují i ve složení různých odrůd a pěstebních
podmínkách (BRIGGS, 2009). Cibule je důležitým zdrojem fenolových kyselin a flavonoidů
(antokyany a flavonoly, např. kvercetin) (de la ROSA et al., 2010; SLIMESTAD et al., 2007),
které jsou významné pro svoje antioxidační účinky. Dále jsou v cibuli obsaženy složky silice
s obsahem síry, které mají často silné antibiotické vlastnosti. Silice cibule s charakteristickou
štiplavou vůní je tvořena seskviterpeny a sloučeninami obsahující síru (thioly, sulfidy,
thiokarboxylové kyseliny, S-alkylestery, thiofeny a jiné organické sirné sloučeniny)
(PRUGAR et al., 2008; LEE et al., 2012). Působením enzymu allinasy vznikají alliciny
s charakteristickým pachem. Při krájení dochází k jejich rychlému rozkladu za tvorby
pyruvátu, amoniaku a sulfenové kyseliny, jejíž kondenzací vznikají příslušné sulfináty, které
vykazují

antimikrobní

vlastnosti.

Hlavními

složkami

aroma

vařené

cibule

jsou

2-methyl-2-butenal a 2-methyl-2-pentanal, a charakteristickými složkami aroma smažené
cibule jsou dimethylthiofeny. Kromě těchto látek cibule obsahuje i cukry (glukóza, fruktóza,
arabinóza, xylóza, manóza, sacharóza, rafinóza), pektinové látky, hemicelulózy, vlákninu,
vitaminy (C, B1, B6) a minerální látky (draslík, železo, mangan, zinek) (VELÍŠEK and
HAJŠLOVÁ, 2009; GRIFFITHS et al., 2002).
Cibule se využívá při chorobách dýchacích cest, revmatických a cévních chorobách. Má silné
antibakteriální účinky zejména na sliznice, preventivně působí proti infekcím a chrání jemné,
citlivé epitelové buňky na vnější vrstvě sliznic, pomáhá při snižování krevního tlaku a cukru
v krvi, podílí se na krvetvorbě, povzbuzuje tvorbu hormonů, posiluje srdce a krevní oběh,
napomáhá v prevenci arteriosklerózy (BRIGGS, 2009; GRIFFITHS et al., 2002; JANČA and
ZENTRICH, 1994).
Cibule je jeden z nejbohatších zdrojů flavonoidů v lidské stravě. Flavonoidy, a jejich
významná biologicky aktivní složka flavonol kvercetin, společně s askorbovou kyselinou patří
do skupiny antioxidantů, které snižují nebo úplně blokují činnost volných radikálů v těle
(VELÍŠEK and HAJŠLOVÁ, 2009; LACHMAN et al., 2003), které mohou poškozovat
buňky a přispívat k tvorbě nádorů.
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Cílem této práce bylo stanovit analytické (refraktometrická sušina, celkový obsah kyselin,
hrubá vláknina) a antioxidační (obsah polyfenolických látek a antioxidační aktivita)
parametry u 5 druhů cibule (žlutá, bílá, červená, růžová a šalotka).
MATERIÁL A METODY
Vzorky cibule: 5 druhů syrové cibule I. jakosti zakoupené v běžné tržní síti – žlutá (původ:
ČR), bílá (původ: Španělsko), červená (původ: Holandsko), růžová cibule (původ: Francie)
a šalotka banánová (původ: Francie).
Refraktometrická sušina: měřena ve vzorku šťávy syrové cibule měřena pomocí digitálního
refraktometru (Hanna Instruments, ČR).
Celkový obsah kyselin: stanoven v roztoku vzorku připraveném po rozmixování syrové cibule
extrakcí do vody (80 °C) po dobu 15 min. s následnou filtrací. Byla využita titrační metoda
s odměrným roztokem NaOH (0,1 M) za použití indikátoru fenolftaleinu. Celkový obsah
kyselin byl přepočten na převládající kyselinu – kyselinu jablečnou.
Hrubá vláknina: stanovena pomocí gravimetrické metody založené na principu vážení zbytku
vzorku po hydrolýze pomocí přístroje ANKOM220 Fiber Analyzer (ANKOM Technology,
USA). Pro hydrolýzu se používaly činidla - roztok H2SO4 (0,127 M) za vyšší teploty
a po výplachu horkou vodou roztok NaOH (0,313 M) za vyšší teploty. Vzorky byly
po ukončení extrakce v sáčcích propláchnuty, vysušeny při teplotě 105 °C a zváženy, a dále
spáleny při teplotě 550 °C a opět zváženy.
Obsah polyfenolických látek (PF): stanoven v reakční směsi složené z extraktu vzorku
(po rozmixování syrové cibule extrakce do vody (80 °C) po dobu 1 hod. na třepačce
s následnou filtrací) a Folin-Ciocalteuova činidla (Penta, ČR) v alkalickém prostředí
(10 % Na2CO3) modifikovanou fotometrickou metodou (KONČIĆ and JUG, 2011) měřením
vzniklého modrého komplexu spektrofotometrem (Libra S6 Biochrom, UK) při 760 nm
po uplynutí reakčního času 1 hodiny ve tmě při laboratorní teplotě. Jako standard byla použita
kyselina gallová. Celkový obsah PF byl vyhodnocen pomocí rovnice regrese kalibrační křivky
standardu kyseliny gallové (GA) a vyjádřen jako ekvivalent kyseliny gallové v mg/100g.
Antioxidační aktivita (AA): zjišťována fotometrickou metodou využívající stabilní radikál
DPPH• a jeho reakci s extraktem ze syrové cibule. Při reakci dochází k redukci radikálu
DPPH• (difenylpikrylhydrazyl) za vzniku DPPH-H a tím odbarvení reakční směsi, absorbance
se měří při 517 nm. Pokles absorbance se vyhodnocuje proti kontrolnímu vzorku (vzorek
v reakční směsi nahrazen vodou) po uplynutí reakčního času. AA byla měřena v reakční směsi
složené z extraktu vzorku (po rozmixování cibule extrakce do vody (80 °C) po dobu 1 hod.
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na třepačce s následnou filtrací) a roztoku činidla DPPH v ethanolu (0,16 mM; Aldrich, USA)
modifikovanou fotometrickou metodou (KONČIĆ and JUG, 2011) spektrofotometrem (Libra
S6 Biochrom, UK) při 517 nm po uplynutí reakčního času 30 minut ve tmě při laboratorní
teplotě. AA byla vyhodnocena pomocí rovnice regrese kalibrační křivky standardu kyseliny
askorbové (KA) a vyjádřena jako ekvivalent kyseliny askorbové v mg/100g.
Všechny hodnoty jsou udávány jako průměr ze tří stanovení.
VÝSLEDKY A DISKUZE
K základním analytickým parametrům, které jsou významnými ukazateli sloužícími
k hodnocení kvality produktů, jako je cibule, patří určení refraktometrické sušiny, obsah
kyselin a hrubé vlákniny.
Refraktometrická, neboli rozpustná sušina představuje orientační stanovení obsahu cukrů jako
je sacharóza ve vzorku. Rozsah refraktometrické sušiny v různých druzích cibule byl
8,7 – 15,5 %. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny u šalotky a u červené cibule (12,6 %)
s průměrnou hodnotou 11 %. Podobné nízké hodnoty refraktometrické sušiny vykazovaly
vzorky bílé, žluté a růžové cibule. Vnitřní suknice mají celkově více cukrů než vnější. Obsah
cukrů v cibuli je závislý i na odrůdě, podmínkách vnějšího prostředí a způsobech
agrotechniky (ŠAPIRO et al., 1988).
Celkový obsah kyselin zjišťován alkalimetrickou titrací, vyjádřen jako obsah kyseliny
jablečné, byl nejvyšší u červené cibule (0,25 %) a šalotky (0,20 %). Nejmenší obsah kyselin
byl stanoven u cibule bílé (0,14 %). Zbývající druhy cibule mají obsah kyselin blízký hodnotě
uváděné v Potravinových tabulkách, 0,18 % (KOVAČÍKOVÁ et al., 1997).
Cibule nepatří k nejvýznamnějším zdrojům vlákniny, ale pro své rozsáhlé použití v kulinární
přípravě pokrmů může malou mírou přispívat k naplnění konzumace doporučeného příjmu
vlákniny. Hrubá vláknina je část vlákniny, která je složena z celulózy a ligninu. Nejvyšší
obsah hrubé vlákniny byl zjištěn u cibule šalotky (0,64 g/100 g) co koreluje s tabelovanou
průměrnou hodnotu 0,59 g/100 g (VELÍŠEK and HAJŠLOVÁ, 2009). Ostatní cibule
se od šalotky lišily výrazně nižším obsahem, kdy bílá a červená cibule měly 0,47 g/100 g,
a nejméně hrubé vlákniny bylo stanoveno u žluté a růžové cibule (0,39 g/100 g).
Antioxidanty se v cibuli z části vyskytují ve formě různých polyfenolických látek.
Pro stanovení celkových polyfenolů byla použita metoda s Folin-Ciocalteuovým činidlem,
kdy reakcí přítomných polyfenolů s tímto činidlem vzniká barevný produkt, jehož absorbance
se měří fotometricky a uvádí se v přepočtu na standard, kterým byla kyselina gallová (GA).
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Nevýhodou této metody je, že Folin-Ciocalteuovo činidlo je redukováno i jinými látkami
než jsou polyfenoly, například kyselinou askorbovou (ZLOCH et al., 2004).
Obsah polyfenolů se v cibuli pohyboval v rozmezí 49,89 až 93,91 mg ekv. GA/100 g
(Obrázek 1). Průměrný obsah polyfenolů u všech zkoumaných vzorků byla 72,47 mg ekv.
GA/100 g. Nejvyšší obsah polyfenolů byl stanoven u cibule šalotky a v cibuli červené.
To koreluje se zjištěním, že červená cibule je v porovnání s jinými druhy cibule nejbohatší
na polyfenoly, flavonoidy, flavonoly a tanin (LEE et al., 2012). Méně polyfenolů bylo určeno
v cibuli bílé a žluté, a nejnižší obsah polyfenolických látek měla růžová cibule. Námi zjištěné
hodnoty jsou na spodní hranici hodnot uváděných Sellappanem et al. (SELLAPPAN and
AKOH, 2002), kteří stanovili obsah polyfenolů v cibuli v rozmezí 73,33 – 180,84 mg ekv.
GA/100g.
Pro posouzení antiradikálové aktivity (stanovení AA) byla zvolena spektrofotometrická
metoda s využitím DPPH. Principem metody je reakce testované látky se stabilním radikálem
DPPH•, při níž dochází k redukci radikálu za vzniku DPPH-H (difenylpikrylhydrazinu).
Tmavě fialový roztok DPPH při reakci mění barvu, až se úplně odbarví a dochází ke změně
(snížení) absorbance. AA byla srovnána se standardem kyseliny askorbové (KA). Výsledky
měření AA v různých druzích cibule jsou zobrazeny na obrázku 1, kdy hodnoty AA jsou,
pro lepší porovnání, uvedeny v grafu v jednotkách μg ekv. KA/g. Antioxidační aktivita
se pohybovala v rozmezí 2,52 až 4,66 mg ekv. KA/100g. Největší AA byla zjištěna v cibuli
červené a šalotce, které také měly nejvyšší obsah PF. Nejnižší AA byla stanovena v cibuli
bílé, téměř poloviční hodnota oproti cibuli červené. Z hodnot pro bílou cibuli je patrné,
že ačkoliv obsah PF byl třetí nejvyšší, na AA mají vliv i jiné antioxidační složky než jen
polyfenolické látky. U cibule to můžou být i vitaminy s antioxidačním účinkem jako např.
vit. C nebo některé minerální látky. Korelace zjištěná mezi obsahem PF a AA byla
0,8339, což poukazuje na průměrnou korelaci.
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Obrázek 1. Obsah polyfenolů a antioxidační aktivita různých druhů cibule
ZÁVĚR
Šalotka a červená cibule patří k těm druhům cibule, které se vyznačují vyššími hodnotami
refraktometrické sušiny i kyselosti, a šalotka i vyšším obsahem hrubé vlákniny. Nejvyšší
obsah polyfenolů a také největší antioxidační aktivita byly opět stanoveny v cibuli červené
a šalotce, ostatní druhy (žlutá, bílá, růžová cibule) mají méně PF a nižší AA. Šalotka
a červená cibule se tedy řadí k druhům s nejvyšším obsahem biologicky aktivních látek.
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ABSTRACT
The aims of this study were as followed to determine the descriptive sensory profile
of dry-aged beef rumpsteaks prepared by chef. For sensory analysis there were chosen
following descriptors: pleasantness of flavor, flavor intensity, texture on bite, juiciness,
pleasantness of taste, and taste intensity. The results were recorded in the unstructured graphic
(100 mm lines) with a verbal description of the endpoints, there were 0 the worst and 100
as

the

best.

The

biggest

differences

among

the

evaluators

were

determined

in descriptorpleasantness of flavor, except steaks 8 week of dry-aging with a statistically
significant difference (p  0.05). On the other hand, no significant differences (p > 0.05) were
observed in texture on bite and juiciness.
Keywords: sensory properties of beef steak, rumpsteak, training evaluators
ÚVOD

Vzhled, šťavnatost, vůně, chuť a textura jsou jedny z nejvýznamnějších senzorických
deskriptorů pro hodnocení masa (Wheeler et al., 1999). Senzorická analýza je jedním
z nejrozšířenějších způsobů hodnocení steakového masa, kdy někteří autoři sledovali vliv
tepelné úpravy na hodnocení steaků (Obuz et al., 2004; Tapp et al., 2011). Některé studie
se zabývaly deskriptivní senzorickou analýzou vůně, chuti a texturních vlastností hovězího
masa (Lorenzen et al., 1999; Schmidt et al., 2010), ale na druhou stranu nejsou publikace
zabývající se problematikou rozdílnosti hodnocení školenými a neškolenými hodnotiteli
(Stone et al., 2012). Jak vzhled syrového, tak vzhled gastronomicky upraveného steaku mají
vliv na přijetí nebo odmítnutí konzumentem. Dále jejich rozhodování ovlivňuje barva, kterou
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hodnotitelé hodnotí především celkovou kvalitu a tím selektují výběr masa (Issanchou,1996).
Barva masa je také jedním z indikátorů čerstvosti (Mohan a Rakesh, 2016), což potvrzují další
studie, které potvrzují vliv zvýšeného hnědnutí (tmavnutí) povrchu masa na odmítnutí
produktu konzumentem (McKenna et al. 2005, AMSA 2012). Suché zrání (staření) mase
je specifická technologická operace, kdy maso po porážce zraje ve visu. Během zrání dochází
k nesčetným biochemickým reakcím, které ovlivňují senzorické parametry, a to především
vzhled, barvu, vůni, chuť nebo texturu. Studie, která by prokázala nebo vyvrátila průkazné
rozdíly v hodnocení masa stařených steaků školenými a neškolenými hodnotiteli, nebyla
publikována.
MATERIÁL A METODY

Vzorky steaků pocházely ze zrárny hovězího masa, a to z části hovězí kýty, konkrétně
ze středové části květové špičky, tzv. rumpsteak. Celá část s květovou špičkou zrála ve visu
při teplotě 1 ±0,5 °C.
Vzorky hovězího masa zrajícího suchou cestou ve visu byly připraveny v restauraci
La Bouchée, Brno, standardní steakovou přípravou, a to prudké opečení steaku ze všech stran,
následné pečení při 180 °C po dobu 5 minut a 5 minut „odpočinutí“ před filováním
a podáváním. Vzorky byly podávány bez ochucení. Steaky byly školeným a neškoleným
hodnotitelům podávány bez časového sledu a délky zrání. Výsledky hodnotitelé
zaznamenávali do formuláře s nestrukturovanými grafickými stupnicemi (100 mm),
se slovním popisem krajních bodů. Byly hodnoceny deskriptory příjemnost vůně, intenzita
vůně, textura při skusu, šťavnatost, příjemnost chuti a intenzita chuti.
Získané výsledky byly zpracovány v programu Excel a statisticky vyhodnoceny v programu
STATISTICA CZ, verze 12, a to jednofaktorovou metodou ANOVA a metodou lineární
regrese.
VÝSLEDKY A DISKUSE
U deskriptoru příjemnost vůně bylo prokázáno, že významné statistické rozdíly byly zjištěny
mezi školenými a neškolenými hodnotiteli (p  0,05) v sedmi případech z osmi (tabulka 1).
AMSA (1995) publikovala, že existují rozdíly především u hovězího masa v deskriptoru
příjemnost vůně, což koresponduje s našimi výsledky. Statisticky neprůkazné (p > 0,05)
rozdíly mezi hodnotiteli byly u vzorku z 8. týdnu zrání.
Vzorky u deskriptoru intenzita vůně byly hodnoceny kromě 5. a 8. týdne zrání odlišně
(p  0,05). V deskriptorech týkajících se vůně byly zjištěny největší statistické rozdíly,
podobné výsledky publikoval McKenna et al. (2005). Dále bylo pozorováno, že menší počet
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průkazných rozdílů byl v následujících dvou deskriptorech, a to v příjemnosti chuti a intenzitě
chuti. U deskriptoru příjemnost chuti byly nalezeny průkazné rozdíly (p 0,05) v 50 %
hodnocení, a to ve 3., 6., 7. a 8. týdnu zrání (tabulka 1). Na druhou stranu, v deskriptoru
intenzita chuti byly nalezeny průkazné rozdíly (p  0,05) pouze u vzorků ze 7. a 8. týdne
zrání. Deskriptor textura při skusu v žádném z osmi případů neprokázala rozdíly v hodnocení
mezi školenými a neškolenými hodnotiteli (p > 0,05). Stejné výsledky byly pozorovány
při porovnání hodnotitelů u deskriptoru šťavnatost a korespondují s Knock et al. (2006).
Tabulka 1. Senzorické hodnocení rumpsteaků školenými a neškolenými hodnotiteli
Vzorek/
délka rání
0

2

3

4

5

6

7

hodnotitelé

příjemnost

intenzita

textura při

vůně

vůně

skusu

šťavnatost

příjemnost

intenzita

chuti

chuti

S

47,33±3,14a

45,67±7,15 a 59,83±11,05 57,67±11,70

43,17±6,38

43,33±6,32

N

34,16±11,82

30,33±10,56

58,50±16,04 46,00±9,00

41,67±5,68

40,17±11,65

S

53,67±5,02

52,33±12,93 49,00±11,06

49,50±4,75

47,17±3,58

N

35,33±10,31b 32,50±11,57b

61,67±8,62

47,50±8,28

42,33±7,50

39,83±8,61

S

58,33±7,78a

52,00±7,00a

53,17±12,93 50,00±4,16

53,33±5,65a

48,33±10,26

N

39,00±9,74

36,33±11,40

56,17±9,20

47,83±5,28

42,33±6,82

38,00±6,52

S

58,50±7,99a

47,83±10,29a

56,50±9,00 54,67±12,26

50,17±8,80

42,00±13,80

N

35,17±8,19b

31,00±12,62b 62,67±15,20 56,33±7,45

39,17±17,47

33,50±11,09

S

53,50±7,94

a

52,17±14,07 50,83±12,84 48,83±10,60 51,33±13,77

51,50±12,17

N

42,00±7,19

b

35,67±13,09

53,00±4,12

54,00±7,16

44,83±6,57

42,33±8,26

S

61,00±8,10a

60,83±15,40a

50,00±8,14

51,17±5,70

55,83±7,69a

57,50±7,41

N

38,83±11,07

b

37,33±12,85

b

58,17±14,30 49,33±7,25

41,17±8,93

b

43,67±12,20

S

64,33±11,84

a

62,83±10,16

a

55,33±9,09 66,50±11,81

70,67±12,00a

N

45,67±12,38b 44,17±13,91b 52,17±16,41 45,17±5,98 44,83±14,00b 49,17±14,18b

S

60,17±18,83

58,67±16,18

N

42,67±10,11

40,83±12,90 51,50±13,93 46,50±4,79 46,50±11,80b 45,50±11,13b

8

b

50,67±5,19

a

b

b

a

b

59,33±6,87
47,83±8,51

b

a

49,83±8,39 65,17±13,95a 67,33±18,20a

S – školení hodnotitelé
N – neškolení hodnotitelé
a,b
statisticky průkazné rozdíly (p < 0,05)

Ve všech případech školení hodnotitelé hodnotili předložené vzorky, ve kterých byl nalezen
statisticky průkazný rozdíl (p < 0,05) mezi školenými a neškolenými hodnotiteli, vyšším
počtem bodů. Tudíž příjemnost a intenzita vůně byla pro ně výraznější a příjemnější u téměř
všech vzorků a příjemnost a intenzita chuti byla pro ně výraznější a příjemnější zejm. v 6., 7.
a 8. týdnu zrání. Pouze v deskriptoru textura při skusu neškolení hodnotitelé zaznamenali
v šesti případech z osmi vyšší hodnoty než hodnotitelé školení, u šťavnatosti to bylo pouze
ve dvou případech. V ostatních sledovaných deskriptorech vždy školení hodnotitelé

244

v průměru ohodnotili vzorky vyšším bodovým hodnocením, což odpovídá výsledkům, které
publikovala The National Cattlemen's Beef Association (2007).
ZÁVĚR
Ze

získaných

výsledků

můžeme

konstatovat,

že

školení

v senzorické

analýze

je pro objektivnost hodnocení velmi důležité a ukázalo se, že statisticky průkazné rozdíly
(p < 0,05) jsou zejména v obecném hodnocení vůně a chuti. Školení hodnotitelé prokázali,
že existovala rozdílnost v hodnocení steakového masa zralého od 0 po 8 týdnů. Z výsledků
vyplývá, že běžný spotřebitel není schopen ohodnotit přednosti déle stařeného masa. Pakliže
by se vzalo do úvahy gastronomické hledisko, spotřebiteli stačí pro gurmetský zážitek méně
stařené maso a navíc v případě tohoto pokusu nebyly steaky nijak dochucovány solí
a kořením, což není standardní při běžné konzumaci.
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FONIO – VLIV PŘÍDAVKŮ NA CHOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MOUK
FONIO – ADDITIONS EFFECT ON COMPOSITE FLOUR BEHAVIOUR
Ivan Švec – Marie Hrušková – Michaela Drábková
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5,
166 28 Praha 6
ABSTRACT
Two types of wholegrain fonio flour were tested in blends with wheat one (additions 2.5, 5.0
and 10.0). Effect of both fonio types on Zeleny and Falling Number values was rather
insignificant. The higher ratios of the alternative flour, the lower values of the mentioned
analytical tests were measured. With respect to farinograph proof results, composite flour
containing commercial or laboratory prepared fonio flour could be differentiated according to
dough stability only. In further farinograph parameters, flour composites demonstrated
properties comparable to wheat control. Profiles determined by using of Rapid Visco
Analyser revealed out higher viscosity for composites with commercial fonio wholegrain
flour, perhaps due to higher content of damaged starch. RVA parameters Peak Viscosity and
Final Viscosity were dependent on tested blends composition in the higher extent. Prediction
of fonio flour content should be successful from approx. 71%.
Keywords: wheat composite flour, fonio wholegrain flour, rheological behaviour, RVA,
ANOVA
ÚVOD
Fonio (Digitaria sp.) je africká obilovina příbuzná pšenici, která se vyskytuje ve dvou
botanických variantách – D. exilis (acha), plodící světlá semena, a D. iburu (iburu), plodící
černá zrna. Semena jsou strukturně obilkami miniaturních rozměrů (kolem 0,5 mm),
umožňující zpracování pouze na celozrnnou mouku. V pásu Sahelu na ploše cca 3 mil. km2
převažuje pěstování druhu acha (Nigérie, Guinea, Mali), černé iburu dominuje v Sengalu
a v Sieře Leoně. Ve státech Togo a Benin tvoří fonio až 66 % denního příjmu potravin.
Složení mouk z acha a iburu se významně neliší (Coda et al. 2010) a v základních živinách
je podobné pšeničné mouce (75% polysacharidů, 7-8 % bílkovin, cca 2% tuku). Naopak
obsahují více vápníku, fosforu (Jideani a Akingbala, 1999) a volných aminokyselin, zejména
prolinu (Coda et al. 2010). Mezi bílým a černým foniem je však zřejmý rozdíl v zastoupení
frakcí bílkovin – bílé (tzv. acha) má vyšší podíl prolaminových a nižší podíl glutelinových
proteinů (Coda et al. 2010).
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Cílem předložené práce bylo prověřit vliv tří přídavků mouky z bílého fonia na základní
analytické znaky a reologické chování pšeničné mouky. V příspěvku jsou diskutovány
výsledky farinografické a Rapid Visco Analyser (RVA) zkoušky, výsledky dalších
reologických testů (extenzografu a amylografu) a OTG přístroje. Průkaznost zjištěných
rozdílů byla posouzena analýzou rozptylu v programu Statistica 7.1 (Statsoft, Tulsa, USA).
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká polosvětlá M byla vyrobena ze sklizně 2015 firmou Delta – Jaroslav
Chochole (Praha). Obsah bílkovin byl průměrný (11,3 %) stejně jako Zelenyho hodnota
(32 ml). Číslo poklesu 400 s ukazuje na sníženou aktivitu amyláz. Vzorky fonia pocházejí
z Burkina Faso a byly dodány francouzskou společností Gaia (Grahulet, Francie). Symbol F1
označuje průmyslově vyrobenou hladkou mouku z fonia, F2 pak laboratorně vyrobenou
z celých semen (mletí na mlýnku Concept KM 5001; Švec et al. 2016). Přídavky byly zvoleny
na úrovni 2,5; 5.0 a 10,0%, značení vzorků je např. M2,5F1 nebo M10F2.
Technologická kvalita neobohacených a kompozitních mouk byla hodnocena analyticky
pomocí Zelenyho testu a čísla poklesu, podle ISO norem. Reologické zkoušky zahrnovaly
farinografický, extenzografický, amylografický a RVA test, které byly provedeny podle
příslušných mezinárodních standardů. Pro získání RVA profilu pšeničné mouky výrobce
doporučuje šestnáctiminutový protokol 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 %. Viskozita je vyjádřena v jednotkách mPa∙s.
S využitím programu Statistica 7.1 (Statsoft Inc., Tulsa, USA) bylo provedeno statistické
porovnání vlivu typu a výše přídavku fonia na rozptyl reologických znaků (HSD test).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Podle hodnot Zelenyho testu a čísla poklesu měl vzorek M průměrnou kvalitu bílkovin
(32 ml) a aktivita amyláz o cca 33% nižší než technologické optimum (400 s). Fonio jako
obilovina lepkové bílkoviny obsahuje, ale podíl gluteninové frakce je proti prolaminové nižší
(Coda et al. 2010). Proto je z obrázku 1 patrné, že přídavek obou typů mouky z fonia
významně snížil technologickou kvalitu bílkovin. Změny v čísle poklesu pšeničné mouky
nejsou s ohledem na chybu stanovení významně – pro kompozity M+F1 bylo rozpětí
změřených hodnot 384 – 425 s a pro směsi z M+F2 392-414s.

248

Výsledky farinografické zkoušky ukazují na mírný vliv fonia na vaznost a zejména opačný
trend mezi F1 a F2 v případě stability těsta. Pro kompozity s rostoucím podílem F1 se stabilita
zkrátila až na cca třetinu, zatímco pro vzorky s F2 se až o čtvrtinu prodloužila (Tabulka 1).
Stupeň změknutí byl nízký jak v případě standardu, tak směsí pšenice-fonio nezávisle na typu
a výši přídavku alternativní mouky (celkově 30-60 FJ). Podle komplexního ukazatele
farinografické číslo kvality (FQN) bylo možno složení testovaných kompozitních mouk
odlišit nejpřesněji.
Tabulka 1. Vliv druhu a výše přídavku fonia na farinografické charakteristiky pšeničné
mouky
Stupeň
Doba vývinu Stabilita těsta
Sample
Vaznost (%)
změknutí
FQN (mm)
(min)
(min)
(FJ)
M
64,8 a
2,00 ab
12,00 d
30 a
170 d
M2,5F1
64,8 a
1,25 a
9,75 c
35 a
170 d
M5F1
64,7 a
2,75 b
7,25 b
45 ab
130 a
M10F1
65,1 ab
2,00 ab
3,50 a
60 b
163 cd
M2,5F2
66,0 b
2,00 ab
8,25 b
40 ab
143 ab
M5F2
66,2 b
1,50 a
15,00 e
25 a
150 bc
M10F2
66,2 b
1,25 a
14,25 e
30 a
145 b
Opakovatelnost

0,2

0,20

0,20

4

M: pšeničná mouka; M5F1: kompozitní mouka z pšeničné a fonio v poměru 95:5 hm. %.
FQN – farinografické číslo kvality.
a-d: průměry ve sloupcích označené stejným písmenem nejsou statisticky odlišné (P = 95%).
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2,5

Základní znaky RVA profilů pšeničné a kompozitních mouk byly sice statisticky odlišné,
ovšem zjištěné rozdíly se pohybovaly v relativně úzkém rozpětí (cca 25% hodnot kontrolního
vzorku M). Proto lze pozorovat překryv rozptylů mezi kompozitními moukami obsahujícími
F1 a F2, celkově však převažují nižší hodnoty pro laboratorně vyrobenou mouku z fonia (tj.
F2, Tabulka 2). Z uvedených RVA profilů bylo možno složení kompozitní mouky podle Peak
Viscosity a Final Viscosity predikovat s úspěšností 71 % (5 homogenních skupin ze
7 možných). Naproti tomu byla maximální viskozita při zahřívání (Peak Viscosity)
pro všechny vzorky zaznamenána téměř ve stejném čase (5,93 až 6,03 min).
Tabulka 2. Vliv druhu a výše přídavku fonia na RVA charakteristiky pšeničné mouky
Pasting Temp Peak Time
Peak Visc
Hold Visc
Final Visc
Sample
(°C)
(min)
(cP)
(cP)
(cP)
M
84,75 abc
6,07 a
2263 cd
1355 bc
2845 cd
M2,5F1
84,80 abc
6,07 a
2348 d
1420 c
2945 d
M5F1
83,10 ab
6,00 a
2367 d
1400 bc
2958 d
M10F1
82,40 a
6,00 a
2381 d
1413 c
2977 d
M2,5F2
84,75 abc
6,00 a
2075 bc
1256 ab
2666 bc
M5F2
86,45 c
6,07 a
2020 ab
1295 abc
2681 ab
M10F2
85,65 bc
5,93 a
1830 a
1151 a
2556 a
Opakovatelnost

0,57

0,05

41

27

35

M: pšeničná mouka, M5F1: kompozitní mouka z pšeničné a fonio v poměru 95:5 hm. %.
a-d: průměry ve sloupcích označené stejným písmenem nejsou statisticky odlišné (P = 95%).

Změny v reologických charakteristikách kompozitních mouk se pozitivně projevily
ve výsledcích pekařského pokusu a kvality pečiva, jak je diskutováno v rámci našeho posteru,
týkajícího se kvality cereálních výrobků z uvedených kompozitních mouk pšenice-fonio.
ZÁVĚR
Přídavky dvou typů celozrnné fonio mouky ovlivnily reologické chování pšeničné mouky
podle typu a výše přídavku. Jednoznačný rozdíl byl pozorován ve farinografickém znaku
stabilita těsta, jehož hodnoty se s výší přídavku zvětšovaly a celkové byly průkazně větší
pro směs s laboratorně připravenou moukou F2. Oba typy fonia však nezhoršily konzistenci
těsta při přehnětení (významně nezvýšily stupeň změknutí). Opačný trend byl pozorován
během RVA zkoušek, kdy průkazně vyšší viskozita byla zaznamenána pro kompozitní mouky
obsahující komerční produkt F1. Podle těchto výsledků a závěrů z extenzografické zkoušky
lze shrnout, že mouka z africké cereálie fonio má dobrý pekařský potenciál, neboť reologické
charakteristiky kompozitních mouk jsou téměř srovnatelné s pšeničným standardem.
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VLIV PŘEDPLODINY NA VYBRANÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY ZRNA
OZIMÉ PŠENICE V ROCE 2016
THE IMPACT OF PRECEDING CROP ON SELECTED GRAIN QUALITY
PARAMETERS OF WINTER WHEAT IN YEAR 2016
Petr Vrtílek – Vladimír Smutný – Tamara Dryšlová
Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1,
613 00 Brno
ABSTRACT
The results of the field trial in 2016 confirmed the significance of different preceding crop
on selected grain quality parameters of bread wheat. It was found out, that lucerne is a good
preceding crop for winter wheat, especially for appropriate qualitative grain parameters,
mainly the content of N-substances (crude proteins) in grain. In dry years could lucerne
as preceding crop moreover positively increase the content of N substances in grain and other
quality parameters but also reduce the yield of winter wheat because of a lack of sufficient
water which is limiting for the growth. Interaction between preceding crop and soil tillage was
significant. When minimum soil tillage was used, the content of N-substances in grain was
higher about 0.6 % after lucerne, but the lowest after winter wheat. This confirmed that
different soil tillage system can have some impact on the quality of wheat grain. The lowest
content of N-substances in grain was found after winter wheat as preceding crop
in combination with minimum soil tillage. The difference in content of N-substances between
this variant and variant with preceding crop lucerne was 3.4 %. This confirmed that the winter
wheat as cereal isn´t suitable preceding crop for bread wheat in terms of the content
of N-substances. On the other hand, we can conclude that silage maize is suitable preceding
crop for winter, especially for appropriate bulk density of grain, which reached their highest
levels in both methods of soil tillage.
Keywords: winter wheat, preceding crop, soil tillage, qualitative parameters, content
of N-substances
ÚVOD
Ozimá pšenice (Triticum aestivum L.) má své výjimečné postavení mezi pěstovanými polními
plodinami na orné půdě v České republice. Tomu dokládají i každoroční osevní plochy, které
pravidelně dosahují přes 700 000 ha. Z tohoto hlediska je ozimá pšenice v současné době
nejdůležitější a nejrozšířenější pěstovanou polní plodinou i obilninou v České republice.
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Přestože se tato plodina pěstuje prakticky ve všech výrobních oblastech, patří zároveň
k nejnáročnějším na půdně-klimatické podmínky a předplodinu.
Základními pěstitelskými cíli u všech plodin je výše produkce v souladu s dosažením
odpovídajících kvalitativních parametrů (Kučerová, 2005). U ozimé (potravinářské) pšenice
tomu není výjimkou. Často se setkáváme, že při výkupu zrna potravinářské pšenice
zpracovatelé požadují vyšší požadavky u vybraných jakostních parametrů, než které stanovuje
norma ČSN 46 1100-2 (tabulka 1). Jedná se například o vyšší obsah dusíkatých látek (Nlátek), za kterých jsou ochotni zpracovatelé zaplatit více, než je dáno v normě. Naopak
existují takové jakostní parametry, které jsou opomíjeny nebo nejsou vůbec obsaženy
v normě.
Tabulka 1. Požadavky na zrno potravinářské pšenice u vybraných jakostních parametrů
dle ČSN 46 1100-2
Jakostní parametr
Limit pro pšenici pekárenskou
Vlhkost [%]
nejvýše 14,0
Objemová hmotnost [kg.hl-1]
nejméně 76,0
Obsah dusíkatých látek v sušině (Nx5,7) [%]
nejméně 11,5
Sedimentační index [ml]
nejméně 30
Mezi faktory, které mohou rozhodnout o výsledné vyšší jakosti zrna potravinářské pšenice,
patří kromě vhodné odrůdy, průběhu ročníku, půdně-klimatických podmínek lokality i vliv
použité agrotechniky (Zimolka, 2005). Mezi agrotechnické faktory můžeme zařadit termín
setí, výsevek, způsob zpracování půdy, předplodinu, výživu a hnojení.
Ozimá pšenice je poměrně náročná polní plodina na volbu předplodiny (Procházka, 2001).
Velmi dobrými předplodinami pro ozimou pšenici jsou víceleté pícniny (vojtěška, jetel),
luskoviny (zvláště hrách), ozimá řepka, luskovinoobilné směsky na zeleno, rané a polorané
brambory a kukuřice na siláž. Středně dobrými předplodinami jsou jeteloviny, okopaniny
a kukuřice na zrno včas sklizená, luskovinoobilné směsky na zrno, mák, případně len.
Špatnými předplodinami jsou obilniny a pozdě sklizené okopaniny (Křen a kol., 2015).
Volba předplodiny je pro výslednou jakost zrna velmi důležitým faktorem (Prugar, 2008),
protože vytváří podmínky pro rozvoj kořenové soustavy pšenice. Zároveň podstatně mění
fyzikální vlastnosti půdy. Ty jsou důležité pro růst a vývin biomasy, ale také pro tvorbu klasu
a zrna (Prugar a Hraška, 1986).
MATERIÁL A METODY
Polní pokus byl založen v ročníku 2015/2016, v rámci dlouhodobých polních pokusů, které
jsou založeny od roku 2003 na Polní pokusné stanici v Žabčicích, která je výzkumným
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zázemím v oblasti rostlinné produkce Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Tato
stanice se nachází v kukuřičné výrobní oblasti, v nadmořské výšce 179 m a je vzdálená 25 km
jižně od jihomoravské metropole, města Brna. Třicetiletý průměr ročních úhrnů srážek na této
lokalitě činí 480 mm a průměrná roční teplota vzduchu zde dosahuje 9,2 °C. Z tohoto hlediska
se lokalita řadí mezi nejteplejší a nejsušší oblasti v České republice. Tyto negativní projevy
jsou částečně kompenzovány zrnitostně těžší půdou s půdním typem fluvizem glejová
a dostupnou hladinou podzemní vody, v hloubce 0,8 – 2,5 m pod povrchem půdy, která
je ovlivňována kolísající hladinou řeky Svratky, jež protéká nedaleko pokusné lokality.
Jde o podmínky zcela odlišné od stanoviště s lehkými písčitými půdami ve stejné oblasti,
kde v době vegetace často dochází k velké evapotranspiraci a s následnou extrémní stresovou
situací pro rostliny.
V tabulce 2 jsou porovnány hodnoty měsíčních průměrných teplot vzduchu a úhrnu srážek
v roce 2015 a 2016 s dlouhodobým teplotním a srážkovým normálem (1991 – 1990).
Tabulka 2. Průběh průměrných teplot vzduchu a úhrnu srážek za rok 2015 a 2016 s teplotním
a srážkovým normálem (1961 – 1990) na Polní pokusné stanici v Žabčicích
Měsíc

I

II

III

Průměrná teplota (°C)

1,8

1,6

5,5

Úhrn srážek (mm)

20,0

7,4

-1,2

5,1

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I-XII

10,1 14,7 19,1

22,9

23,6

15,9

9,6

6,2

2,9

11,2

28,0

9,4

33,8 22,4

22,4

106,0 23,8 48,0 24,8 17,2 363,2

5,5

9,8

15,7 19,8

21,3

19,5

17,9

3,9

-0,5

10,5

25,6 64,7 30,4 41,6 42,0 34,8 149,2

65,0

10,0 54,4 24,9

7,2

549,8

-2,0

0,0

9,2

2015

2016
Průměrná teplota (°C)
Úhrn srážek (mm)

9,0

1961 - 1990
Teplotní normál (°C)
Srážkový normál (mm)

0,2

4,3

9,6

14,6 17,7

19,3

18,6

14,7

9,5

4,1

24,8 24,9 23,9 33,2 62,8 68,6

57,1

54,3

35,5 31,8 36,8 26,0 479,7

Předplodinami pro ozimou pšenici byly hrách setý, ozimá pšenice, vojtěška setá a kukuřice
na siláž. Pokus byl proveden ve čtyřech opakováních. Na všech variantách byla vyseta odrůda
Rumor, středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti, která patří mezi doporučené odrůdy ozimé
pšenice a dosahuje vysokého výnosu a objemové hmotnosti zrna. Její nevýhodou je však malá
stabilita čísla poklesu. V pokusu byly použity dva způsoby zpracování půdy, a to orba
(na hloubku 0,24 m) a minimalizační technologie (mělké kypření do hloubky 0,15 m).
Setí odrůdy proběhlo dne 2. 10. 2015, při výsevku 4 MKS.ha-1 (MKS - milión klíčivých
semen), do hloubky 3 cm. Celková aplikovaná dávka dusíku činila 170 kg N.ha-1. Dále byly
aplikovány P a K minerální hnojiva (90 kg P2O5.ha-1a 120 kg K2O.ha-1), 2x fungicid,
1x herbicid, 1x insekticid a 2x regulátor růstu. Sklizeň byla provedena dne 19. 7. 2016,
maloparcelní sklízecí mlátičkou SAMPO Rosenlew SR 2010. Dosažené výnosy
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ze sklizňových ploch o velikosti 22,5 m2 (ve čtyřech opakováních na každé variantě) byly
přepočteny na hektar při vlhkosti zrna 14 %. U odebraných vzorků byly stanoveny vybrané
kvalitativní parametry: obsah dusíkatých látek (N-látek), objemová hmotnost zrna,
sedimentační index (Zelenyho test), gluten index a obsah mokrého lepku. Obsah dusíkatých
látek zrna byl stanoven pomocí analyzátoru NIR (NIR - Near Infrared Spectroscopy) na Polní
pokusné stanici v Žabčicích. Objemová hmotnost zrna pomocí obilního zkoušeče OS-1
dle ČSN 461011 v laboratoři Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity
v Brně. Sedimentační index (Zelenyho test), gluten index a obsah mokrého lepku pak
v akreditované laboratoři společnosti Agrotest fyto, s. r. o. Výsledky byly zpracovány
v tabulkovém procesoru Microsoft EXCEL a následně statisticky vyhodnoceny analýzou
rozptylu (ANOVA) s následným Tukey HSD testem na hladině významnosti 0,05,
ve statistickém programu STATISTICA 12.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Tabulkách 3 a 4 zobrazuje průměrné výsledky hodnot sedmi vybraných jakostních ukazatelů
ozimé (potravinářské) pšenice, odrůdy Rumor, v rámci vlivu čtyř předplodin u dvou odlišných
způsobů zpracování půdy (orba, minimalizační technologie), se statistickým vyhodnocením
pomocí ANOVA (analýzy rozptylu) v ročníku 2015/2016.
V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky jakostních ukazatelů zrna ozimé (potravinářské) pšenice,
po zpracování půdy orbou, ze kterých vyplývá, že u obsahu N-látek, sedimentačního indexu
(SEDI) a obsahu mokrého lepku (ML) nebyly statisticky průkazné rozdíly zjištěny mezi
předplodinami ozimá pšenice a kukuřice na siláž. U předplodiny hrách setý a vojtěška setá
taktéž ne. Naopak mezi těmito dvěma skupinami předplodin již byl zjištěn statistický
průkazný rozdíl. Nejvyššího obsahu N-látek bylo dosaženo po vojtěšce seté (12,9 %), kdy
rozdíl mezi hrachem setým činil 0,4 %, po ozimé pšenici 1,9 % a po kukuřici na siláž o více
než 2 % (2,4 %). Zároveň bylo zjištěno, že po předplodině ozimé pšenici a kukuřici na siláž
nebylo dosaženo limitu obsahu N-látek (11,5 %) dle ČSN. U obsahu mokrého lepku bylo
dosaženo nejlepších výsledků po předplodině vojtěšce seté (29,6 %). Nejhůře po kukuřici
na siláž, kde rozdíl mezi vojtěškou setou by nižší o 9,8 %. Nejvyšší hodnoty sedimentačního
indexu bylo dosaženo opětovně po předplodině vojtěšce seté (35 ml). Kromě vojtěšky seté
dosáhl limitu sedimentačního indexu (nejméně 30 ml) dle ČSN i hrách setý. Naopak
po předplodině ozimé pšenici a kukuřici na siláž nikoliv. Z hlediska objemové hmotnosti
nebyly zjištěny mezi předplodinami žádné statistické průkazné rozdíly. Nejvyšší hodnota byla
dosažena po kukuřici na siláž (77,2 kg.hl-1). Po ostatních tří předplodinách dosahovala
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objemová hmotnost hranice limitu (76,0 kg.hl-1) podle ČSN. U gluten indexu (GI) byly
nejvyšší hodnoty dosaženy po předplodině ozimé pšenici a kukuřici na siláž (97). Zároveň
nebyly zjištěny statistické průkazné rozdíly mezi předplodinami ozimá pšenice a kukuřice
na siláž, ani mezi hrachem setým a vojtěškou setou.
Tabulka 3. Průměrné hodnoty vybraných jakostních ukazatelů u odrůdy Rumor při zpracování
půdy orbou
Jakostní parametry
Předplodina

Obsah
N-látek
(%)

Objemová
hmotnost
(kg.hl-1)

Sedimentační
index - Zelenyho
test (ml)

Gluten
index

Obsah
mokrého lepku
(%)

pšenice ozimá
hrách setý
kukuřice na siláž
vojtěška setá

11,0 a
12,5 b
10,5 a
12,9 b

76,6 a
76,2 a
77,2 a
76,6 a

25 a
32 b
22 a
35 b

97 b
94 a
97 b
91 a

21,0 a
27,9 b
19,8 a
29,6 b

Odlišná písmena značí statisticky průkazný rozdíl při významnosti p < 0,95

V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky jakostních ukazatelů zrna ozimé (potravinářské) pšenice,
po zpracování půdy minimalizační technologií, kdy u obsahu N-látek, sedimentačního
indexu (SEDI) a obsahu mokrého lepku (ML) nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly
mezi předplodinami hrachem setým a kukuřicí na siláž. Nejvyššího obsahu N-látek bylo
dosaženo po předplodině vojtěšce seté (13,5 %). Druhého nejvyššího obsahu N-látek bylo
dosaženo po předplodině kukuřici na siláž, kde rozdíl činil 1,7 %. Po předplodinách ozimé
pšenici a hrachu setém však nebyl limit obsahu N-látek (11,5 %) dle ČSN splněn. Z hlediska
limitu sedimentačního indexu (nejméně 30 ml) dle ČSN nebylo dosaženo po třech
předplodinách. Výjimku tvořila předplodina vojtěška setá, po které bylo dosaženo 35 ml.
U obsahu mokrého lepku bylo dosaženo nejvyšší hodnoty po předplodině vojtěšce seté
(30,4 %). Nejnižší naopak po ozimé pšenici, kde rozdíl byl 13,1 %, po hrachu setém 6,5 %
a po kukuřici na siláž o 4,6 % méně. Nejvyšší objemové hmotnosti bylo dosaženo
po předplodině kukuřici na siláž (77,5 kg.hl-1). Nejnižší po vojtěšce seté, kde rozdíl byl nižší
o 2,1 kg.hl-1, čímž nebylo dosaženo limitu objemové hmotnosti (nejméně 76,0 kg.hl-1)
dle ČSN. Statisticky průkazné rozdíly byly zjištěny u předplodiny ozimé pšenice, kukuřice
na siláž a vojtěšky seté. U gluten indexu (GI) nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly
mezi předplodinami ozimou pšenicí, hrachem setým a kukuřicí na siláž. Nejnižší hodnota byla
zjištěna po předplodině vojtěšce seté (88).
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Tabulka 4. Průměrné hodnoty vybraných jakostních ukazatelů u odrůdy Rumor ozimé
(potravinářské) pšenice, v rámci zpracování půdy minimalizační technologií
Jakostní parametry
Předplodina

Obsah
N-látek
(%)

Objemová
hmotnost
(kg.hl-1)

Sedimentační
index - Zelenyho
test (ml)

Gluten
index

Obsah
mokrého lepku
(%)

pšenice ozimá
hrách setý
kukuřice na siláž
vojtěška setá

10,1 a
11,4 b
11,8 b
13,5 c

76,5 b
76,9 bc
77,5 c
75,4 a

20 a
27 b
28 b
35 c

96 b
95 b
95 b
88 a

17,3 a
23,9 b
25,8 b
30,4 c

Odlišná písmena značí statisticky průkazný rozdíl při významnosti p < 0,95

Z výsledků u obou způsobů zpracování půdy (orba a minimalizační technologie) bylo
zjištěno, že jednotlivé předplodiny měly rozdílný vliv na vybrané kvalitativní parametry zrna
ozimé (potravinářské) pšenice. Především u obsahu N-látek, jako jednoho z hlavních
kvalitativních parametrů zrna ozimé (potravinářské) pšenice bylo zjištěno, že po předplodině
ozimé pšenici je dosahováno nižšího obsahu N-látek v zrnu. Tuto nevýhodu této předplodiny
na následný obsah N-látek v zrnu zjistila také Štěpánová (2010). Naopak po předplodině
vojtěšce seté se dosáhlo nejvyššího obsahu N-látek v zrnu u obou způsobů zpracování půdy.
To lze zvláště zdůvodnit tím, že vojtěška setá dostatečně obohacuje půdu o dusík, který
je důležitou živinou pro rostliny, ale i daným ročníkem (2015/2016), kdy byl vyšší úhrn
srážek a tím i dostatek vody (vláhy) v půdě pro následnou ozimou (potravinářskou) pšenici.
Naopak v suchých letech by vojtěška mohla odčerpáním vody z půdy snížit výnos ozimé
pšenice, která by trpěla nedostatkem vody. Zároveň by došlo ke zvýšení obsahu N-látek
v zrnu. Kromě předplodiny se dále zjistilo, že na odlišné výsledky kvalitativních parametrů,
zvláště u obsahu N-látek v zrnu a objemové hmotnosti má vliv odlišný způsob zpracování
půdy. Například při použití minimalizační technologie zpracování půdy bylo dosaženo velmi
nepatrného zvýšení obsahu N-látek v zrnu o 0,6 %. Částečný vliv odlišných způsobu
zpracování půdy, spíše minimalizační technologie, na obsah N-látek v zrnu také potvrzuje
Ditsch a Grove (1991). Zatímco Lopez-Bellido et al. (1998) zjistili, že naopak po orbě
je dosaženo lepších výsledků, v případě zvýšení vyšší dostupnosti dusíku z půdy. Zároveň, ale
zjistili, že po minimalizační technologii zpracování půdy je dosahováno lepších výsledků
u objemové hmotnosti. Muchová (2003) naopak zase potvrdila, že vyšší objemová hmotnost
zrna je častěji dosažena po orbě než po minimalizační technologii, v interakci s ročníkem.
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ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků polního pokusu lze konstatovat, že nejvhodnější
předplodinou pro ozimou (potravinářskou) pšenici u obou způsobů zpracování půdy (orba,
minimalizační technologie), z hlediska obsahu N-látek, sedimentačního indexu a obsahu
mokrého lepku, je vojtěška setá. Dále bylo potvrzeno, že nepříliš vhodnou předplodinou,
na následné vybrané jakostní ukazatele zrna ozimé (potravinářské) pšenice, je ozimá pšenice.
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s názvem „Vyhodnocení vlivu agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna, vybrané
půdní vlastnosti a ekonomiku pěstování ozimé pšenice v různých systémech hospodaření“.
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HODNOCENÍ JAKOSTI MEDŮ OD ČESKÝCH VČELAŘŮ Z ROKU 2016
QUALITY EVALUATION OF HONEY FROM CZECH BEEKEEPERS OF 2016
Blanka Zábrodská – Michaela Králová – Ivana Borkovcová – Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the quality of honey obtain from Czech beekeepers.
The basic legislative physicochemical parameters (water content, electrical conductivity,
titratable acidity, 5-hydroxymethylfurfural (HMF), diastase activity) and pH were determined
in 96 honeydew and floral honeys. The water content, electrical conductivity values and HMF
were in accordance with Decree no. 76/2003 Coll. (Council Directive 2001/110/EC).
Two samples of honey exceeded legislative limit for titrable acidity and one sample
for diastase activity, respectively. However, when assessing the quality of the samples
according to Standard ČSV 1/1999 (water content of ≤ 18% compared to ≤ 20% given by
legislation) did not comply with the threshold for 23 honey samples (24%) its water content.
These deficiencies may be caused by premature extraction of honey, by heating over 40 °C
or by bad hygiene practice. This can be explained by lack of experience novice beekeepers.
Implementation of further training before registration could be recommended.
Keywords: Beekepeers, bee product, water, hydroxymethylfurfural, diastase activity, quality
ÚVOD
Med od českých včelařů je velice žádaný a často nedostatkový, protože situace v tržní síti
je vzhledem k časté nevyhovující jakosti medů a jejich stále častějšímu falšování nepříznivá.
Proto je nutné věnovat jakosti a zdravotní nezávadnosti medu od českých včelařů zvýšenou
pozornost. Problematickými fyzikálně-chemickými parametry bývají nejčastěji obsah vody,
obsah 5-hydroxymethylfurfuralu (HMF), aktivita enzymu diastázy a výjimečně i titrační
kyselost.
Obsah vody je důležitým znakem kvality medu, je totiž indikátorem úrovně zralosti medu,
stárnutí medu a dodržení vhodných podmínek během skladování. Obsah vody také ovlivňuje
ostatní vlastnosti medu, především jeho údržnost (Escuredo et al., 2013). Její obsah se může
měnit od 15 do 21 % v závislosti na úrovni zralosti medu dosažené v úle, botanickém původu
medu a zpracovatelských technikách včelaře (Yücel a Sultanoglu, 2013).
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Přípustný limit pro obsah vody je dle platné legislativy (Vyhlášky č. 76/2003 Sb. resp.
Směrnice Rady 110/2001/EC) stanoven na 20 %. V České republice vznikla svazová Norma
jakosti ČSV 1/1999 “Český med”, která vzhledem ke způsobu ošetřování včelstev
a zpracování medu v ČR zpřísňuje svými požadavky na jakost legislativní předpisy i v obsahu
vody (≤ 18 %). 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, která 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
(hygroskopicita medu). Proto je důležité med skladovat v suchém prostředí a jako obal
používat sklenice s dobře těsnícími víčky. Med však může mít obsah vody i přirozeně vyšší
v závislosti na botanickém původu, což je také uvedeno v legislativě, u vřesového medu
(Calluna) může být obsah vody nejvýše 23 %.
HMF je endogenní cizorodá látka, vyskytující se v potravinách obsahujících sacharidy.
Vzniká v nich jednak dehydratací hexos a hexulos v kyselém prostředí a jednak v důsledku
Maillardových reakcí.
Obsah HMF vzrůstá při záhřevu nad 40 °C (Tosi et al., 2002; Fallico et al., 2004; Turhan et
al., 2008; Bartáková et al., 2011). Tato teplota bývá často překročena při ztekucování
zkrystalizovaného medu, jelikož tekutý med je pro spotřebitele stále atraktivnější, než med
zkrystalizovaný.
HMF má ve vysokých koncentracích nepříznivé účinky na lidské zdraví (Janzowski et al.,
2000; Capuano a Fogliano, 2011; Islam et al., 2014). V národní i evropské legislativě
(Vyhláška 76/2003 Sb., Směrnice Rady 110/2001/EC) je jeho limit stanoven na 40 mg/kg
s výjimkou medů z regionů s tropickým klimatem a směsí těchto medů, u kterých může být
obsah hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg.
Diastáza je enzym, který zajišťuje štěpení škrobu na jednodušší sacharidy. Při záhřevu
současně s HMF klesá i aktivita tohoto enzymu (Tosi et al., 2004; Babacan a Rand, 2007;
Tosi et al., 2008; Samborska a Czelejewska, 2014). Limit pro aktivitu diastázy minimálně
8 stupňů dle Schadeho, je taktéž uveden v legislativě. Výjimku tvoří medy s přirozeně nízkým
obsahem enzymů (citrusové medy) a obsahem HMF nižším než 15 mg/kg, u kterých může být
aktivita diastázy nejméně 3.
Titrační kyselost charakterizuje obsah volných kyselin obsažených v medu, přičemž
legislativa stanovuje maximální obsah kyselin do 50 mekv/kg. Vyšší titrační kyselost svědčí
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o dlouhodobém skladování medu nebo o fermentaci medu způsobené zvýšeným obsahem
buněk osmofilních kvasinek (Vorlová et al., 2002).
Elektrická vodivost medu je na základě Vyhlášky č. 76/2003 Sb. resp. Směrnice Rady
110/2001/EC rozhodujícím parametrem pro deklaraci původu medu. Elektrická vodivost
medu souvisí totiž mj. s množstvím minerálních látek v medu. V květových medech
je vodivost nižší, v medovicových naopak vysoká. Legislativa udává, že pokud má med
hodnotu vodivosti menší než 80 mS/m, označuje se jako květový, jako medovicový med lze
označit med s hodnotou vodivosti vyšší než 80 mS/m. Výjimky platí pouze pro medy
z planiky (Arbutus unedo), vřesovce (Erica), blahovičníku (Eucalyptus
lípy (Tilia

camadulensis),

spp.), vřesu obecného (Calluna vulgaris), Leptospermum a Melaleuca spp..

(Vyhláška č. 76/2003 Sb., 2003).
MATERIÁL A METODY
V této studii bylo analyzováno devadesát šest vzorků květových i medovicových medů
od českých včelařů z roku 2016. Vzorky medů pocházely ze všech regionů České republiky.
Medy byly uchovávány ve skleněných nebo plastových prodejních obalech při pokojové
teplotě 23 ± 2 °C a analyzovány do sedmi měsíců od nákupu. Z devadesáti šesti včelařů jich
třicet tři uvedlo, že jejich med byl nějakým způsobem ztekucován, padesát sedm včelařů
potvrdilo, že jejich med nijak ztekucován nebyl a šest včelařů tuto informaci neuvedlo.
Všechny fyzikálně-chemické parametry byly analyzovány dle Harmonizovaných metod
Evropské komise pro med (Bogdanov et al., 1997). Obsah vody byl měřen refraktometricky
(metoda Chatawayova revidovaná Wedmorem). HMF byl stanoven metodou vysokoúčinné
kapalinové chromatografie (HPLC). Analýza byla provedena pomocí separačního modulu
Alliance 2695 s PDA detektorem 2996 (Waters, USA). Separace probíhala na koloně Zorbax
Eclipse XDB C18, 150 x 4,6 mm, 5 µm. Mobilní fázi tvořila směs methanolu a vody
v poměru 10:90. Průtok mobilní fáze byl 0,8 ml/min, teplota kolony 35 °C, velikost nástřiku
10 µl. Detekce probíhala v UV oblasti při vlnové délce 285 nm. K vyhodnocení byla použita
metoda kalibrační přímky (software Empower 2, Waters, USA). Diastatická aktivita byla
stanovena metodou Phadebas (Spekol 11, Carl Zeiss Jena), elektrická vodivost byla měřena
konduktometricky (konduktometr Cond 730SET, sonda TetraCon 325, inoLab), pH pomocí
pH metru (Hanna instruments) a pH elektrody (Theta ´90, typ HC 124) a titrační kyselost byla
stanovena volumetricky, alkalimetrickou titrací. Výsledky analýzy byly zpracovány
programem Microsoft Excel 2007 (Microsoft Corporation, USA).
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VÝSLEDKY A DISKUSE
U sledovaných vzorků medu nedošlo dle Vyhlášky č. 76/2003 Sb. (Směrnice Rady
110/2001/EC) k porušení legislativních limitů u hodnot obsahu vody, elektrické vodivosti
a HMF (tabulka 1).
U dvou vzorků medu došlo k překročení legislativního limitu pro titrační kyselost a u jednoho
vzorku nebyl splněn legislativní limit pro aktivitu diastázy.
Avšak při posouzení vzorků dle Normy jakosti ČSV 1/1999 Český med (obsah vody
≤ 18 % oproti ≤ 20 % daným legislativou) nesplňuje limit již dvacet tři vzorků medu (24 %)
svým obsahem vody. U dvou vzorků klesly hodnoty diastatické aktivity téměř k nejnižší
hranici dané legislativou a u čtyř vzorků byly zaznamenány hodnoty titrační kyselosti těsně
pod legislativním limitem. Z toho vyplývá, že by tyto hodnoty nemusely v době spotřeby
odpovídat legislativním požadavkům.
Tabulka 1. Výsledky stanovení fyzikálně-chemických parametrů květových a medovicových
medů od českých včelařů
Aktivita diastázy
Medy
Voda
Elektrická
Titrační kyselost HMF
[stupně dle
včelaři
[%]
vodivost [mS/m]
[mekv/kg]
[mg/kg]
Schadeho]
pH
Průměr
17,1
60,3
29,7
1,7
18,9
4,3
SD
1,14
33,24
10,78
1,68
5,19
0,28
MEDIAN
17,2
52,6
30,5
1,2
18,8
4,3
MAX
19,4
133,8
63,5
10,4
31,5
5,4
MIN
14,4
13,0
12,0
0,2
7,5
3,7
Zvýšený obsah vody v medech byl pravděpodobně způsoben jeho předčasným vytočením
nebo nevhodným skladováním vzhledem k jeho hygroskopicitě. Vzorky s nízkou aktivitou
enzymu diastázy mohly být ztekuceny pomocí vysoké teploty (nad 40 °C), která již aktivitu
enzymů snižuje a zvyšuje hodnoty HMF. Ovšem dle informací od včelařů a zjištěné korelace
hodnot diastatické aktivity a HMF lze usuzovat, že pouze jeden vzorek byl takto tepelně
ošetřen. U tohoto vzorku diastatická aktivita klesla ke hranici dané legislativou, HMF
vykazoval zvýšené hodnoty oproti průměru HMF od všech včelařů a překročil legislativní
limit pro titrační kyselost. Ostatní vzorky s nízkou diastatickou aktivitou měly aktivitu tohoto
enzymu buď přirozeně nižší, nebo byly nevhodně skladovány. Vysoké hodnoty titrační
kyselosti poukazují na pravděpodobnou fermentaci medu, způsobenou zvýšeným počtem
buněk osmofilních kvasinek, které se mohly do medu dostat v důsledku nesprávné hygienické
praxe při jeho vytáčení.
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Tyto hodnoty lze vysvětlit nedostatečnou znalostí problematiky včelaření začínajících
včelařů, což by bylo možné vyřešit školením, které by absolvoval každý nový včelař
při registraci.
ZÁVĚR
V medech pocházejících od českých včelařů byly zaznamenány zvýšené hodnoty obsahu
vody. Také byl zjištěn velmi mírný nárůst medů s vyšší titrační kyselostí a nízkou aktivitou
diastázy. Zvýšené hodnoty vody, titrační kyselosti a nízká aktivita diastázy mohly být
způsobeny pravděpodobně postupnou náhradou předchozí generace včelařů včelaři novými,
kteří nemají dostatek zkušeností s problematikou včelaření. Tuto situaci by bylo možné
vyřešit školením absolvovaným při registraci každého nového včelaře.
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KVALITA PŠENIČNÉ MOUKY ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH VÝROBCŮ
WHEAT FLOUR QUALITY OF CZECH AND FOREIGN PRODUCERS
Veronika Zigmundová – Viera Šottníková – Luděk Hřivna – Miroslav Jůzl
– Šárka Nedomová – Roman Maco
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1,
613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of this study was to compare the wheat flour quality of Czech and foreign producers.
Soft wheat flour was evaluated from 14 producers from the Czech Republic and from
21 foreign producers (from Austria, Slovakia, Romania, Ukraine, Australia and New
Zealand). The basic technological analysis of these flour samples was prepared
and farinograph properties of dough samples were carried out on farinograph device.
The baking experiment with the quality parameters evaluation and sensory analysis of baked
products were determined, the flour and crust colour was found out and the baked products
compactness was carried out as well. The Czech flour quality wasn´t significantly different
from foreign flour (α = 0,05). Only Zeleny sedimentation test and drop dough consistency
were different where the Czech flour was better evaluated.
Keywords: soft wheat flour, quality, farinograph, baking experiment, senzory analysis,
colour, compactness
ÚVOD
Nejrozšířenější obilovinou a zároveň základním zdrojem potravy pro lidskou populaci
z hlediska obsahu bílkovin, sacharidů, minerálních a dalších látek obsažených v zrnu
je pšenice setá (Triticum aestivum L.). V současnosti světová produkce i spotřeba pšenice
neustále vzrůstá. Za posledních několik let přesáhla hranici 700 milionů tun ročně
(IGC, 2016). Potravinářská pšenice je využívána pro výrobu řady pekárenských kynutých
výrobků, pečivárenských výrobků i těstovin. Kromě lidské výživy nachází široké uplatnění
i v oblasti výživy hospodářských zvířat, ve zpracovatelském průmyslu je využívána na výrobu
škrobu a lihu (Zimolka et al., 2005). Kvalita mouky je ovlivněna především chemickým
složením zrna. V menší míře se do kvality mouky promítá i vliv mletí (Cornell, 2012).
Požadavky na mouku jsou specifické podle jejího určení. Kvalita mouky jako hlavní suroviny
má pro pekařské zpracování značný význam, neboť ovlivňuje technologii výroby a finální
266

podobu konečných výrobků. Pekárenský průmysl vyžaduje především vyrovnanou kvalitu
mouk v požadovaných jakostních parametrech. Práce se zabývá srovnáním vybraných
kvalitativních parametrů mouk různé provenience a výrobků z nich upečených.
MATERIÁL A METODY
V rámci pokusu byly hodnoceny vzorky pšeničné hladké mouky, vyrobené v různých státech
a kontinentech různými výrobci. Analýza s následným hodnocením byla provedena u celkem
35 vzorků mouk (obrázek 1).

Obrázek 1. Analyzované vzorky mouk

267

Vzorky č. 1 – 12 pocházely od výrobců z České republiky, vzorky 13 – 22 z Rakouska.
Ze Slovenska byly zastoupeny vzorky 23 – 26. Vzorek 27 pocházel z Austrálie a 28 z Nového
Zélandu. Rumunské mlynáře zastupoval vzorek č. 29, z Ukrajiny pak pocházely vzorky
30 - 33. Testovanou škálu uzavíraly biovzorky 34 -35 od českých výrobců.
Byly provedeny základní technologické rozbory mouk – stanovení zrnitosti mouky
(ČSN 56 0512-5), obsahu popela (ČSN ISO 2171), obsahu vody (ČSN ISO 712 (461014)),
stanovení kyselosti (ČSN 560512-9), Zelenyho sedimentačního testu (ČSN ISO 5529),
stanovení obsahu N-látek (ČSN ISO 1871), mokrého lepku (ČSN 560512-10) a čísla poklesu
(ČSN ISO 3093). Na Brabenderově farinografu byla stanovena vaznost vody a reologické
vlastnosti vyrobených těst (ČSN ISO 5530-1). Následně byl proveden pekařský pokus
s vyhodnocením parametrů kvality těst a pečiva a provedena senzorická analýza upečených
výrobků.

Barva

mouky

a

hotového

pečiva

byla

stanovena

spektrofotometricky

na spektrofotometru Konica Minolta CM 3500d, který proměřuje celé viditelné spektrum
v rozmezí 380-780 nm a je připojen na počítač se softwarovým programem CMs-100w
Spektramagic NX verze 2.0 k analýze dat. Ke stanovení barvy byly navoleny režimy
reflektance, geometrie d/8 k měření odraženého světla pod úhlem 8°, režim osvětlení D65
(6 500 Kelvinů), eliminace lesku SCE a velikost štěrbiny 30 mm. Ze získaných výsledků byla
vypočítána i celková barevná diference. Pevnost pečiva byla stanovena na přístroji TIRA
TEST 27 025 pomocí penetrace válcovou sondou o průměru 3 mm do hloubky 10 mm,
rychlost příčníku byla 50 mm/min. Naměřené hodnoty byly zpracovány v programech
Microsoft Excel 2010 a Statistica 12. Byly využity popisné statistiky, dvouvýběrový T-test
k porovnání skupiny českých a zahraničních mouk a korelační analýza. Všechna testování
byla provedena na 5% hladině významnosti.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z celkového počtu 35 vzorků pšeničné mouky vyhovovalo požadavkům vyhlášky
č. 182/2012 Sb. k zákonu č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích z hlediska
parametru zrnitosti jen 48,57 % pro obchodní mouky. Přitom zrnitost je jedním z parametrů,
který ovlivňuje vlastnosti mouky. Částice hladké mouky jsou více mechanicky narušeny
a snáze podléhají enzymatické aktivitě oproti moukám hrubým (Kučerová, 2004). Hodnoty
obsahu popela se pohybovaly v rozmezí 0,31 až 3,06 %. Minimální obsah popela vykazoval
vzorek číslo 29 z Rumunska, nejvyšší obsah popela byl stanoven u vzorku číslo
27 z Austrálie, který několikrát překročil limitní obsah popela v mouce určený vyhláškou.
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Stejného výsledku bylo dosaženo i u parametru kyselosti, který koresponduje s obsahem
popela. Naměřené hodnoty kyselosti se pohybovaly v rozmezí 38,56 až 233,41 mmol/kg.
Pomocí korelační analýzy byla zjištěna vysoká pozitivní závislost (α = 0,05) mezi obsahem
popela a kyselostí (r = 0,9824**). Můžeme předpokládat, že v případě vyššího obsahu popela
a kyselosti se jednalo o mouku více vymletou (Hampl, 1970). Norma ČSN 46 1100-2
stanovuje pro pšenici určenou k pekárenským účelům minimální hodnotu 30 ml sedimentu
analyzovaného vzorku mouky, obsah N - látek v sušině 11,5 % a hodnotu pádového čísla
220 s. Australský vzorek měl i nejnižší hodnoty Zelenyho sedimentačního testu (6,88 ml),
nejvyšší kvalitu vykazovala mouka z Nového Zélandu (36,96 ml). Z celkového počtu
35 vzorků vyhovělo požadavkům normy 22 vzorků, tedy 62,86 %. Obsah N -látek a hodnotu
pádového čísla nesplňoval pouze jeden vzorek (č. 32 ) z Ukrajiny (11,26 % N – látek, číslo
poklesu 214 s). Dle Zimolky et al. (2005) působí obsah dusíkatých látek pozitivně na kvalitu
těsta, chování pečiva při pečení a jeho objem. Avšak jejich vysoký obsah není zárukou vysoké
kvality lepku (Švec et al., 2011). Naměřené hodnoty obsahu mokrého lepku se pohybovaly
v širokém rozmezí 2,5 až 37,4 %. Podlimitních hodnot dosáhly celkem 4 vzorky
(č. 27 z Austrálie, č. 33 z Ukrajiny, biovzorky z České republiky). Nejvyšších hodnot dosáhl
vzorek číslo 22 z Rakouska. Taktéž byla zjištěna velká pozitivní závislost mezi obsahem
mokrého lepku a Zelenyho testem (r = 0,7320**). Obsah a kvalita lepkových bílkovin
v mouce má významný vliv na objem a tvar pečiva (Kučerová, 2004), podporuje jeho
propečení a stravitelnost a významně se odráží na kvalitě střídy. Řada odrůd vykazující nižší
obsah kvalitnějšího lepku je pekařsky vhodná, zatímco odrůdy s vysokým obsahem
nekvalitního lepku jsou pro výrobu kynutých těst nevhodné (Zimolka et al., 2005).
Z provedených T-testů (α = 0,05) pro skupinu českých a zahraničních mouk vyplývá,
že se dané skupiny mouk významně lišily jen v parametru Zelenyho testu (p < 0,05).
Z hlediska farinografických ukazatelů vyrobených těst byla nejvyšší vaznost vody zjištěna
u novozélandského vzorku (64,2 %), poté u vzorků českých. Nejnižší vaznost vody moukou
vykazoval australský vzorek (53,7 %). K podobnému výsledku dospěl i C. W. Brabender,
který zjistil, že se vaznost u evropských mouk pohybuje kolem 53 – 60 % (Příhoda,
Hrušková, 2007). Množství vázané vody je ovlivněno tvrdostí zrna, vaznost vody moukou
ovlivňuje výtěžnost a stabilitu těsta (Zimolka et al., 2005). Vzorek těsta vyrobený z australské
mouky se choval poněkud odlišně a dosahoval oproti ostatním vzorkům zdaleka nejvyšších
hodnot u ukazatelů vývinu těsta (15 min.), stability těsta (18,7 min.) a poklesu konzistence
(503 B.J.). Doba vývinu těsta u českých a středoevropských měkkých pšenic se pohybuje
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v rozmezí 2 – 6 minut, u kvalitních tvrdých pšenic z Austrálie bývá obvykle přes 10 minut,
ale může dosáhnout i hodnot kolem 20-ti minut, což se potvrdilo i v našem stanovení.
Pro mouky s kvalitnější bílkovinou je vysoce pravděpodobná vyšší vaznost, delší doba vývinu
těsta a i větší stabilita těsta. Pro vysoce kvalitní tvrdé pšenice bývá charakteristický mírný
pokles konzistence těsta (Příhoda, Hrušková, 2007). Číslo kvality australského vzorku, které
je odvislé od stability a poklesu konzistence těsta dosáhlo nulové hodnoty, nejvyšší hodnoty
čísla kvality byly stanoveny u českých bio vzorků 34 a 35 (109 a 93). T-testy (α = 0,05)
pro skupiny vzorků těst vyrobených z českých a zahraničních mouk potvrdily, že se dané
skupiny liší v parametru poklesu konzistence (p < 0,05). Dle statistického vyhodnocení
naměřených dat pomocí korelační analýzy byla prokázána velká pozitivní závislost (α = 0,05)
mezi poklesem konzistence a vývinem těsta (r = 0,7492**). Naopak mezi číslem kvality
a stabilitou těsta byla prokázána velká negativní závislost (r = - 0,8314**).
V pekařském pokusu byly hodnoceny kvalitativní parametry jednotlivých vzorků těst i pečiva.
Velmi vysoká lepivost těsta byla shledána u rakouského vzorku číslo 18 a ukrajinského
vzorku číslo 32, který zároveň vykazoval i výbornou pružnost. Výtěžnost těsta se pohybovala
v rozmezí 163,05 až 172,21 % a v závislosti na hmotnosti těst byla vyšší u skupiny českých
mouk. Nejnižší výtěžnost těsta vykazoval australský vzorek v závislosti na vaznosti vody,
nejvyšší vzorek číslo 15 z Rakouska. Dle Kučerové (2004) je výtěžnost těsta ovlivněna
recepturou, způsobem vedení těsta, vazností a vlhkostí mouky. Nejnižší ztráty pečením
se projevily u vzorku číslo 26 ze Slovenska (11,4 %), který se vyznačoval i nejvyšší
výtěžností pečiva (148,58 %). Výtěžnost pečiva se pohybuje kolem 130 až 144 %. Ztráty
u běžného pečiva činí 10 až 13 % a závisí na tvaru a hmotnosti klonků, době a teplotě jejich
pečení, druhu mouky a vlhkosti těsta (Kučerová, 2004). Z hlediska objemové výtěžnosti
pečiva byl výrazně nejlepší rumunský vzorek (940 ml/100 g mouky), nejnižší hodnoty dosáhl
australský vzorek (428 ml/100 g mouky). Z vypočtených poměrových čísel pečiva bylo
zjištěno, že všechny vzorky mouky jsou vhodné pro pekařské účely. Hodnoty poměrových
čísel se pohybovaly v rozmezí 0,60 až 0,82. Do celkového hodnocení pekařského pokusu bylo
zařazeno hodnocení vlastností těsta, měrného objemu pečiva a senzorické zhodnocení
celkového vzhledu a tvaru pečiva, kůrky, střídy a chuti. Dle dosažených bodů podle
detmoldského stupně hodnocení bylo do kategorie dobrých vzorků zařazeno celkem 68,6 %
(24 vzorků) a do kategorie uspokojivých 31,4 % (11 vzorků). Žádný z hodnocených vzorků
nevyšel jako neuspokojivý. Jako senzoricky nejlepší byl vyhodnocen vzorek číslo 1 z České
republiky s 38,3 body a jako nejhorší vzorek z Austrálie s 27,4 body.
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Při hodnocení barvy mouky a pečiva byla prokázána negativní závislost mezi intenzitou
červené barvy a* a měrnou světlostí L*. Velkou negativní závislost vykazoval vztah mezi
danými parametry u vzorků mouk (r = - 0,8853**), vysokou u vzorků pečiva (r = - 0,9328**).
Z naměřených hodnot měrných světlostí L* bylo zjištěno, že se mouky v tomto parametru
výrazně nelišily. Hodnoty měrné světlosti kolísaly v úzkém rozmezí 88,46 – 91,75. Nejvyšší
intenzitu červené barvy měl vzorek mouky číslo 15 z Rakouska (a* = 0,69), který
byl vyhodnocen i jako nejtmavší vzorek. S nejnižší intenzitou červené barvy byly
vyhodnoceny nejsvětlejší vzorky mouky - rakouský vzorek číslo 20 (a* = 0,17) a český
vzorek číslo 3 (a* = 0,19), který byl zároveň i moukou s nejnižší intenzitou žluté barvy
b*. Nejvyšší intenzitu žluté barvy měl vzorek slovenské mouky číslo 23 (b* = 11,51). Pelikán
(1993) uvádí, že kolorimetrické stanovení barvy mouky může ovlivnit i její rozdílná zrnitost.
Dle Janečkové et al. (2014) má přídavek obalových částí zrna i podíl na tmavší barvě
výrobků. Bylo však zjištěno, že barva mouky nemá vliv na barvu pečiva, neboť pečivo
nevykazovalo stejnou světlost jako mouky. Hodnoty měrné světlosti L* se u vzorků pečiva
pohybovaly v širším rozmezí, a to 49,31 – 73,80. S nejvyšší intenzitou červené barvy byly
vyhodnoceny tmavé vzorky pečiva číslo 32 z Ukrajiny a 22 z Rakouska s hodnotami
koeficientu a* = 19,24 a a* = 19,05. Nejnižší intenzitu červené barvy měl nejsvětlejší vzorek
číslo 34 z České republiky s hodnotou koeficientu a* = 7,55. Nejvyšší intenzita žluté barvy
byla vyhodnocena u australského vzorku pečiva (b* = 42,59), naopak nejnižší u rakouského
vzorku číslo 14 (b* = 32,93). Barva pečiva mohla být ovlivněna i množstvím zbytkového
cukru, který karamelizuje, projevit se mohly i použité přísady a enzymatická aktivita mouky
(Ashokkumar, 2012). Byla vypočítána i celková barevná diference (ΔE*) mezi vzorky mouky
a upečenými bulkami. Nelze zjistit, zda se jedná o zesvětlení či ztmavení, lze zjistit pouze
velikost dané diference. Barevná diference se pohybovala v rozmezí 30,29 (český vzorek číslo
34) až 51,04 (ukrajinský vzorek číslo 32).
Pevnost upečených výrobků, zjištěných Tira testem, se pohybovala v rozmezí 2,58 – 7,43 N.
Nejnižší pevnost byla naměřena u vzorku číslo 7, nejvyšší u vzorku číslo 8. Oba vzorky byly
upečeny z české mouky.
ZÁVĚR
Práce se zabývala porovnáním kvality 35 vzorků pšeničné mouky českých a zahraničních
výrobců. Byla zjištěna vyšší vaznost u mouk s obsahem kvalitnější bíkoviny, mírný pokles
konzistence těst u kvalitních pšenic a také, že obsah N-látek, množství a kvalita lepku
ovlivňují objem pečiva. Korelační analýzou mezi laboratorním stanovením a farinografickým
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hodnocením byla zjištěna vysoká pozitivní závislost mezi obsahem popela a kyselostí mouky,
velká pozitivní závislost mezi obsahem mokrého lepku a Zelenyho sedimentačním testem,
dále mezi poklesem konzistence a vývinem těsta a velká negativní závislost mezi číslem
kvality a stabilitou těsta. Dle celkového vyhodnocení pekařského pokusu byl jako nejlepší
ohodnocen český vzorek číslo 1, jako nejhorší australský vzorek číslo 27. Korelační analýzou
hodnocení barvy mouk a hotového pečiva bylo zjištěno, že barva mouky nemá vliv na barvu
pečiva a taktéž byla prokázána negativní závislost mezi intenzitou červené barvy a hodnotou
měrné světlosti. Vysokou negativní závislost tak vykazoval vztah mezi danými parametry
u vzorků bulek a velkou negativní závislost u vzorků mouk. Vyšší pevnost pečiva stanovenou
Tira testem vykazovaly české vzorky. Statistickým vyhodnocením byla zjištěna pouze
významná odlišnost skupiny českých a zahraničních mouk v parametru Zelenyho
sedimentačního testu a v parametru poklesu konzistence. Lze tedy říci, že české vzorky mouk
jsou srovnatelné se zahraničními.
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