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Vážení a milí hosté, kolegyně, kolegové a přátelé potravinářské vědy,
setkáváme se letos již po čtyřiačtyřicáté u příležitosti konání Konference o jakosti potravin
a potravinových surovin, která je nedílnou a neodmyslitelnou součástí odborného dění na naší
fakultě a univerzitě. Letošní rok je opět ve znamení potravinářských veletrhů na BVV. Dříve
byla naše konference součástí doprovodného programu veletrhu SALIMA.
Nahlédneme-li do letošního programu, můžeme ve srovnání s ročníky předešlými konstatovat,
že zájem o naši konferenci trvá. Naše akce má i zajímavý sociální aspekt. Je v této uspěchané
době tradičním důvodem k přátelskému setkání řady odborníků napříč širokým spektrem oborů
souvisejících s potravinářstvím a potravinami. I přes to, že organizační činnost stojí převážně
na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, rádi bychom poděkovali dalším
institucím, které se nepřímo i přímo spolupodílí na programu konference.
Jsou to Společnost pro výživu, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Fakulta veterinární
hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Velice si vážíme mediálního
partnerství s odbornými časopisy Maso i Výživa a potraviny, které informují
o naší akci a otiskují příspěvky našich účastníků, a taktéž finanční podpory od firem, které
se účastní naší konference.
Témata přednášených i posterových sdělení jsou každým rokem přehlídkou odborných
příspěvků od pracovníků našich významných institucí provádějících výzkum v potravinářské
oblasti. Aktuálnost některých témat vzrůstá, můžeme zmínit například problematiku využití
bioaktivních látek z potravinových surovin, hmyzu jako potraviny nebo kontroly jakosti
vybraných potravin, které jsou často prezentovány v médiích, a tudíž jsou zajímavé
i z pohledu řadového spotřebitele.
Těší nás Váš stálý zájem o prezentovanou problematiku a věříme, že se společně setkáme
u příležitosti dalšího již pětačtyřicátého ročníku konference.
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ROSTLINNÉ NÁPOJE A JEJICH VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ
PLANT BEVERAGES AND THEIR NUTRITIONAL EVALUATION
Jana Dostálová1 – Marek Doležal1 – Dana Gabrovská2
1Ústav

analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6

2Potravinářská

komora České republiky, Počernická 272/96, 108 00 Praha Malešice

ABSTRACT
The popularity of plant beverages is constantly increasing in the Czech Republic and therefore
the Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic commissioned in the
year 2017 an accredited laboratory to analyse the chemical composition of 12 samples of plant
beverages. In the sensory laboratory of the Department of Food Analysis and Nutrition of the
University of Chemistry and Technology Prague, the sensory evaluation was carried out. Based
on the results of chemical and sensory analysis, plant beverages cannot be recommended as a
substitute

for

cow's

milk,

but

only

as

a

variation

of the diet. The second part of the paper deals with the results of analysis of the composition of
fatty acids in the fat of liquid and dried soy beverages and of milk and cream substitutes that
were made at the Department of Food Analysis and Nutrition in the year 2017. The fatty acid
composition of most products has been nutritionally disadvantageous for the high content
of trans fatty acids or saturated fatty acids that have an adverse effect on development
of cardiovascular and certain other diseases.
Keywords: plant beverages, chemical composition, sensory evaluation, nutritional evaluation,
fat composition of soya beverages
ÚVOD
V současné době se řada spotřebitelů na základě informací v mediích a reklamy rozhodla
zařadit do svého jídelníčku rostlinné nápoje, často nejen jako jeho zpestření, ale jako náhradu
kravského mléka. Náhrada kravského mléka rostlinnými nápoji je nevhodná, zejména u dětí,
těhotných a kojících žen a starších osob, protože rostlinné nápoje nemohou dodat organizmu
některé živiny v dostatečném množství a kvalitě. Náhrada kravského mléka má opodstatnění
pouze v případě nesnášenlivosti laktózy (zde je ale možnost použít výrobky s nízkým obsahem
laktózy) nebo alergie na mléčnou bílkovinu. Tyto nápoje nemohou z hlediska výživového
kravské mléko nahradit, protože se jedná o potraviny výrazně odlišného složení. Z tohoto
důvodu se od roku 1994 podle evropské legislativy nemohou nazývat „mléko“,
ale „nápoj“. Rostlinné nápoje mají i horší senzorickou jakost (chuť, vůni, plnost chuti a někdy
9

i barvu) než kravské mléko (1). Rostlinné nápoje jsou výrazně dražší než kravské mléko
a jejich cena neodpovídá výživovému přínosu pro organizmus a jejich senzorickým
vlastnostem.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Potravinářská komora zadala v roce 2017 akreditované laboratoři chemickou analýzu složení
dvanácti rostlinných nápojů ze současného trhu v ČR a zkušení hodnotitelé provedli jejich
senzorickou analýzu v senzorické laboratoři VŠCHT – ke vzorkům rostlinných nápojů byla
zařazena i dvě mléka (plnotučné a polotučné). Výsledky analýz rostlinných nápojů
a senzorického hodnocení uvádíme v tabulce č. 1 a č. 2.
Tabulka č. 1.

* názvy tekutých nápojů jsou modré, sušených černé
** údaje pro mléko jsou, kromě senzorického hodnocení, údaje z literatury
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Tabulka č. 2.

* názvy tekutých nápojů jsou modré, sušených černé
** údaje pro mléko jsou, kromě senzorického hodnocení, údaje z literatury

Plnotučné mléko bylo podle pětibodové stupnice hodnoceno nejlépe – 1,5. Nejhůře
byl hodnocen nápoj makový 4,8.
Rostlinné nápoje jsou v podstatě extrakty (výluhy) surovin rostlinného původu, nejčastěji sóji,
mandlí, rýže, máku, ovsa, kukuřice, kokosu, pohanky apod. Obsah suroviny a tím i živin
v tekutém nápoji je většinou velmi malý. Obsah sušiny v tekutých nápojích se pohyboval
od 4,07 do 12,04 % (obsah sušiny v mléce je průměrně 13 %). Díky nízkému obsahu sušiny
mají nápoje „vodovou“ chuť, a proto se do některých přidávají látky zahušťující označené
kódem E. V rostlinných nápojích můžeme najít různé látky přídatné, populárně nazývané
„éčka“. Do mléka se však žádná „éčka“ přidávat nesmějí.
Obsah bílkovin byl ve srovnání s mlékem (3,5 % i více) výrazně nižší. Pohyboval
se od < 0,1 do 2,85 %, ale většinou byl menší než 1 %. Biologická hodnota rostlinných bílkovin
je v důsledku nedostatku některých nezbytných (esenciálních) aminokyselin výrazně nižší než
biologická hodnota bílkovin mléka, přičemž biologická hodnota bílkovin syrovátky je nejvyšší
ze všech bílkovin.
Složení tuku rostlinných nápojů je, s výjimkou tuku kokosového, z hlediska výživy vhodnější
než tuku mléčného. Z důvodu nízkého obsahu tuku v rostlinných nápojích je ale tato výhoda
v podstatě zanedbatelná. Jiná situace je u sušených rostlinných nápojů, kde je obsah tuku
poměrně vysoký (21,56 – 27,17 %) a jeho složení je z hlediska výživového nevhodné – vysoký
obsah nasycených mastných kyselin a zejména trans mastných kyselin ve výrobcích Zajíc. Do
11

sušených výrobků se tuky přidávají, v některých případech i částečně ztužené, které obsahují
trans mastné kyseliny. Trans mastné kyseliny působí nepříznivě na vznik srdečně cévních
onemocnění, diabetu a některých dalších onemocnění. Jejich obsah v potravinách
je v řadě zemí legislativně regulován a uvažuje se, že v dohledné době bude limitován
i v evropské legislativě. Analýzou složení tuku sójových nápojů značky Zajíc jsme
se na VŠCHT zabývali již několikrát a vždy jsme vysoký obsah trans mastných kyselin nalezli.
Je zvláštní, že tyto výrobky je stále obsahují, když většina výrobků na českém trhu
je již neobsahuje. Nejnovější výsledky našich analýz složení tukové složky sójových nápojů
včetně náhrad mléka k ochucení kávy nebo čaje jsou v tabulkách č. 3 a č. 4. (2)
Tabulka č. 3. Složení mastných kyselin tuku šesti tekutých a dvou sušených sójových nápojů
(% z celkových mastných kyselin)
Soja
DM
Alnatura
Provamel
Zajíc
Zajíc
Joya
Alpro
Bio
Bio
Bio
Bio
natura
plus
SFA

17,15

17,29

16,48

17,41

16,12

17,01

24,97

23,19

USFA

82,85

82,71

83,52

82,59

83,88

82,99

75,03

76,81

MUFA 21,14

28,47

23,29

23,50

21,34

19,51

32,33

43,06

61,59

54,11

60,12

58,98

62,42

63,35

0,00

0,00

TFA

0,12

0,13

0,11

0,11

0,12

0,13

42,70

33,75

n-6

54,15

48,00

51,97

52,24

53,57

53,88

0,00

0,00

n-3

7,39

6,08

8,12

6,70

8,81

9,43

0,00

0,00

PUFA

SFA – nasycené mastné kyseliny, USFA – nenasycené mastné kyseliny, MUFA – monoenové mastné kyseliny,
PUFA – polyenové mastné kyseliny, TFA – trans mastné kyseliny, n-6 – mastné kyseliny řady n-6 (omega 6),
n-3 - mastné kyseliny řady n-3 (omega 3)

Tabulka č. 4. Složení mastných kyselin tuku čtyř sušených sójových nápojů a čtyř náhrad mléka
a smetany (% z celkových mastných kyselin)
Zajíc
Zajíc
Topnatur Soya
Soya
Cofee
Soya
Orasi
smetana vláknina

drink

creamer creamer

topping
creamer

SFA

26,05

25,22

96,63

16,68

25,21

58,94

98,16

13,66

USFA

73,95

74,78

3,37

83,32

74,79

41,06

1,84

86,34

MUFA

36,99

39,51

1,20

20,33

40,45

28,02

0,74

25,30

PUFA

0,00

0,00

1,94

62,80

0,00

0,00

0,00

60,06

TFA

36,95

35,27

0,24

0,18

34,35

13,05

1,10

0,99

n-6

0,00

0,00

1,72

54,18

0,00

0,0

0,00

59,40

n-3

0,00

0,00

0,22

8,62

0,00

0,00

0,00

0,66
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Obsah sacharidů a cukrů nebyl příliš vysoký, takže nepříznivý vliv cukrů na zdraví i vznik
zubního kazu se téměř neprojeví.
Obsah vápníku byl u většiny výrobků výrazně nižší než v mléce. Vápník v kravském mléce
je navíc mnohem lépe využitelný než v potravinách rostlinného původu. V mléce je jeho
využitelnost větší než 30 %, zatímco v potravinách rostlinného původu je jeho využitelnost
pouze z několika procent.
Obsah vitaminů nebyl stanoven, ale vzhledem k nízkému obsahu sušiny a tuku bude obsah
většiny vitaminů, pokud nejsou o vitaminy obohaceny, nižší než v mléce.
Vysoká konzumace sójových nápojů je spojena s rizikem příjmu různých přírodních toxických
látek. Např. u dětí, žen v reprodukčním věku a u mužů je rizikový příjem fytoestrogenů, které
mají

strukturu

podobnou

ženským

pohlavním

hormonům

a

mohu

je do určité míry nahradit. Na základě letošní studie Státního zdravotního ústavu v Brně nelze
doporučit vyšší konzumaci makového mléka vzhledem vysokému obsahu kadmia. (3) Sója
je také silný alergen.
ZÁVĚR
Závěrem je možno shrnout, že rostlinné nápoje mohou dobře sloužit pouze k obohacení
jídelníčku. Jedná se o potraviny zcela odlišného složení a z hlediska nutričního nahradit
ve výživě mléko nemohou. Jen málo druhů rostlinných nápojů dokáže v určité míře nahradit
živiny přirozeně obsažené v mléce. Úplná náhrada kravského mléka těmito nápoji
je nevhodná zejména u dětí, těhotných a kojících žen a starších osob, protože nedodávají
organismu některé živiny v dostatečném množství a kvalitě. Mléko je přirozený živočišný
produkt a je přímo použitelné pro spotřebu bez dalších aditiv. Naproti tomu rostlinné nápoje
představují vždy určitým způsobem zpracovávané výrobky často právě s celou řadou
přídatných látek označených kódem E (aditiv). Při nákupu je vhodné sledovat surovinové
složení a tabulku výživových hodnot a podle těchto údajů se rozhodnout zda výrobek koupíme.
Předražené výrobky, které obsahují zanedbatelné množství suroviny, podle které
se výrobek jmenuje a zbytek je voda bychom kupovat neměli. Neprospějeme tím ani svému
zdraví a ani si nepochutnáme.
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AKTUÁLNÍ POZNATKY O BIOAKTIVNÍCH LÁTKÁCH V JABLCÍCH
Aleš Horna1 – Viktor Voříšek1 – Lucie Ráčková1 – Jan Táborský2 – Aneta Bílková3,4 –
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Jablka jsou v České republice jedním z nejatraktivnějších druhů ovoce. Jablka se po celý rok
stávají významným přírodním zdrojem bioaktivních látek. Obsahují polyfenolické sloučeniny,
které patří do skupiny sekundárních metabolitů rostlin jako například dihydrochalkony,
flavanoly, antokyany a fenolické kyseliny. Tyto látky se nachází ve slupce, jadřinci, dužině,
listech jabloní i kůře jabloní a příznivě působí proti řadě civilizačních onemocnění například
kardiovaskulárnímu onemocnění, astmatu, plicní dysfunkci, cukrovce, obezitě a rakovině.
Význam jablek nejlépe dokresluje anglické rčení „An apple a day keeps a doctor away“.
V této práci jsou prezentovány výsledky stanovení konkrétních bioaktivních látek. Sledovali
jsme obsahy kyselin salicylové, p-kumarové, gallové, kávové, ferulové, syringové
a chlorogenové, dále epikatechin, katechin, kvercetin, resveratrol, floridzin, amygdalin,
floretin, kaempferol a rutin v plodech jablek konkrétních odrůd jabloní (Opál, Fragrance,
Meteor, Gala, Rucla, Angold, Golden Delicious, Rubín a Lady Sylvia) z Výzkumného
a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. Byl sledován vliv skladovacích
podmínek na obsahy bioaktivních látek v jednotlivých odrůdách jablek. Byla analyzována
jablka po sklizni a po 4, 6 a 8 měsících skladování v podmínkách chlazeného skladu a skladu
s řízenou atmosférou (ultra-low oxygen, ULO). Byla provedena extrakce homogenizovaných
plodů v methanolu s 0,1 obj. % kyseliny mravenčí za účelem stabilizace fenolických látek.
Extrakty byly analyzovány metodou ultraúčinné kapalinové chromatografie ve spojení
s tandemovou hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem TSQ Quantum Access Max
vybaveného ionizací elektrosprejem H–ESI. Separace byla provedena na koloně Hypersil
GOLD 50x2,1 mm, 1,9 µm za podmínek gradientové eluce s mobilní fází A: voda + 0,1 obj.
% kys. mravenčí a mobilní fází B, která obsahovala methanol + 0,1 obj. % kys. mravenčí.
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Byly pozorovány značné rozdíly z hlediska obsahu bioaktivních látek mezi jednotlivými
odrůdami. Největší množství antioxidačních látek bylo nalezeno v čerstvých jablcích.
Absolutně nejvíce fenolických látek obsahovala odrůda Angold. Podmínky chlazeného
skladování nebo skladování s řízenou atmosférou mají různý vliv na různé odrůdy jablek. Bylo
pozorováno, že nejvíce antioxidantů je v čerstvě sklizených jablcích a postupně obsah
sledovaných antioxidantů skladováním klesá, přičemž největší úbytky lze sledovat po čtyřech
až šesti měsících.
Klíčová slova: jablka, antioxidanty, floridzin, skladování, fenolické sloučeniny, UPLC/MS/MS
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BÍLKOVINY PATATINOVÉHO KOMPLEXU, JEJICH IZOLACE PŘI
ZPRACOVÁNÍ BRAMBOR NA ŠKROB A MOŽNOSTI VYUŽITÍ
PATATIN PROTEINS, THEIR ISOLATION FROM STARCH POTATO
PROCESSING AND POSSIBILITIES OF THE USAGE
Jan Bárta – Veronika Bártová – Josef Švajner – Markéta Jarešová – Jiří Diviš
Oddělení pěstování rostlin, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice
ABSTRACT
This contribution deals with potato (Solanum tuberosum L.) tuber proteins, especially with
a group of major tuber proteins that is called patatin or family of patatin proteins. Patatins
are a group of storage proteins, which is constituted by various protein forms with different
grade of glycosylation and charge variability and with molecular weight in range
39.5 – 43 kDa. Patatins dispose of enzymatic activities, especially non-specific lipid acyl
hydrolyse activity (LAH), which is probably connected with tuber defence system. Patatin
abundance in tubers is affected by cultivar variability – there were found the patatin contents in
range from 0.31 (cultivar Bionta) to 2.03 (cultivar Tomensa) % of tuber dry matter
in 40 evaluated potato cultivars. Patatin proteins are water-soluble (belong to albumins)
and they are rich in properties that may be usable in food applications. In addition to utilizable
LAH activity, they possess a good ability to create and stabilize of food foams, gels and
emulsions, to absorb water and fat, to emphasize taste etc. Patatin proteins are isolated from
potato fruit juice that is produced (at potato starch processing) by protein friendly multi-modal
chromatographic technology. The most expanded method for potato protein isolation –
combination of isoelectric and heat precipitation – is not convenient, because it disables proteins
biological and functional properties.
Keywords: potatoes, proteins, patatin, isolation, food applications
ÚVOD
Bramborové hlízy jsou ceněny jako zdravá, nutričně vyvážená příloha k hlavním jídlům,
surovina pro výrobu potravinářských výrobků či surovina pro získávání kvalitního škrobu.
Hlízy obsahují především vodu (68 – 83 % i více), v sušině převažuje již zmíněný škrob
(60 – 80 % sušiny resp. 11 – 25 % čerstvé hmoty). Kromě škrobu obsahují hlízy dusíkaté látky
(1 – 3 %), vlákninu (1 – 2 %), velmi nízké množství tuku (0,1 %), minerální látky
(asi 1 %) a celou řadu zajímavých, většinou zdraví prospěšných, látek (polyfenoly, vitamín C,
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barviva atd.). Bílkoviny představují asi 30 – 85 % dusíkatých látek (nebílkovinné dusíkaté látky
tvoří volné aminokyseliny, jejich amidy, báze nukleových kyselin, glykoalkaloidy aj.) resp. 0,5
– 2 % čerstvé hmoty a brambory proto nejsou považovány za plodinu s jejich vysokým obsahem
(Vokál

a

kol.,

2013).

Přesto

může

jejich

celkový

roční

příjem

být

u průměrného obyvatele ČR vyšší, než příjem bílkovin z luštěnin a to díky tomu,
že je v ČR stále ještě poměrně vysoká spotřeba brambor, kolem 70 kg na osobu a rok (Žižka,
2016), což se o luštěninách říci nedá - u nich byla v roce 2014 průměrná roční spotřeba
na osobu 2,7 kg (Stehlíková, 2016).
Patatin a jeho odrůdová variabilita
Bílkoviny bramboru jsou členěny na tři skupiny (Pots, 1999): 1) patatin nebo-li komplex
či rodina patatinových bílkovin (představují 20 – 40 %), 2) inhibitory proteas (30 – 50 %) a 3)
ostatní bílkoviny (10 – 20 %). Patatin tak představuje hlavní hlízovou bílkovinu.
Je to vodorozpustný glykoprotein (patří mezi albuminy), skládající se v nativním stavu
ze dvou podjednotek. Molekulová hmotnost monomeru se pohybuje v rozmezí 39,5 – 43 kDa,
protože na polypeptid mohou být navázány až tři glykosylové zbytky o molekulové hmotnosti
asi 1,2 kDa (Bárta a kol., 2015). Primární funkce patatinu je funkce zásobní bílkoviny, nicméně
na rozdíl od běžných bílkovin se zásobní funkcí, disponuje patatin enzymovou aktivitou
nespecifické lipidacylhydrolasy (LAH) (Shewry, 2003), u některých isoforem patatinu byla
prokázána funkce i jiných enzymů, např. β-1,3-glukanasa (Tonón a kol., 2001), fosfolipasa A1
a A2 (Senda a kol., 1996). Předpokládá se, že enzymové aktivity patatinů souvisejí s obranným
systémem hlízy (Pots, 1999). Nejen díky své enzymové aktivitě LAH, ale především díky
vysoké vodorozpustnosti (jde o albumin), pěnivosti, emulgačním a dalším vlastnostem má
patatin značný potenciál pro uplatnění v řadě potravinářských aplikací (Bárta a kol., 2015).
Přestože jsou bílkoviny patatinového komplexu v porovnání se skupinou inhibitorů proteas
méně heterogenní, i ony vykazují na odrůdové úrovni poměrně velkou variabilitu jak ve svém
zastoupení v hlízách, tak i v enzymové aktivitě LAH. Při studiu 40 odrůd bramboru (20 odrůd
konzumních brambor a 20 odrůd brambor pro zpracování) byl zjištěn obsah patatinu v sušině
hlíz odrůd konzumních brambor od 0,31% (odrůda Bionta) do 1,38 % (odrůda Marabel)
a v sušině hlíz odrůd brambor pro zpracování bylo nalezeno rozpětí 0,81 % (odrůda Kuras)
až 2,03 % (odrůda Tomensa) (viz obr. 1a a 1b).
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Obrázek 1a: Obsah dusíkatých látek (N x 6,25), obsah bílkovin a obsah majoritní bílkoviny patatinu v % sušiny
hlíz odrůd konzumních brambor (průměr za období 2003 – 2005, stanoviště České Budějovice).
Zdroj: zpracováno podle Bárta, Bártová (2008), Bárta a kol. (2015).

Obrázek 1b: Obsah dusíkatých látek (N x 6,25), obsah bílkovin a obsah majoritní bílkoviny patatinu v % sušiny
hlíz odrůd brambor pro zpracování na škrob a výrobky (průměr za období 2003 – 2005, stanoviště České
Budějovice). Zdroj: zpracováno podle Bárta, Bártová (2008), Bárta a kol. (2015).

Samotný obsah bílkovin v sušině hlíz všech sledovaných odrůd se pohyboval v rozpětí 4,01 %
(odrůda Kuras) do 6,50 % (odrůda Tomensa) a při vyjádření v čerstvé hmotě činilo toto rozpětí
0,82 % (odrůdy Impala a Rosara) – 1,73 % (odrůda Tomensa) (Bárta, Bártová, 2008; Bárta a
kol., 2015).
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Bramborové bílkoviny a jejich produkce ve škrobárnách
Bramborové bílkoviny jsou považovány za nutričně velmi hodnotné, které se svými parametry
blíží kvalitě bílkovin živočišných. Zatímco pro N látky sóji je uváděn index esenciálních kyselin
(EAAI) 62 % (Velíšek a kol., 1999), tak u brambor se pohybuje v rozmezí 61 – 78 % (Míča a
Vokál,

1997),

83

%

pro

bramborový

bílkovinný

koncentrát

a pro patatinovou frakci až 93 % (Bártová, Bárta, 2009). Výživová hodnota bramborových
bílkovin je spotřebiteli využívána v drtivé většině při konzumaci tepelně upravených brambor
nebo při konzumaci výrobků z brambor. Díky zpracování brambor ve škrobárnách
na bramborový škrob jsou ale k dispozici i koncentráty a izoláty bramborových bílkovin.
Při výrobě bramborového škrobu (obr. 2) přecházejí bílkoviny brambor (včetně patatinu)
díky své vodorozpustnosti do tzv. hlízové vody (PFJ – potato fruit juice), která je vedlejším
produktem výroby a zároveň surovinou, z které jsou vyráběny koncentráty bramborových
bílkovin.

Obrázek 2: Schéma produkce škrobu z brambor ve škrobárně a návaznost zpracování hlízové vody
na bílkovinné koncentráty pomocí tepelné koagulace.
Zdroj: Rüffer a kol. (1997), převzato a upraveno z prací Rausch (2002) a Bárta a kol., (2015)

Princip získávání bramborových bílkovin z PFJ je založen na tepelné koagulaci po předchozí
úpravě reakce hlízové vody na pH 5 (hodnota izoelektrického bodu většiny bramborových
bílkovin). Tento princip je výhodný z pohledu vysoké výtěžnosti bílkovin z PFJ a eliminace
aktivity inhibitorů proteas, ale na druhé straně poškozuje biologické a funkční vlastnosti
izolovaných bílkovin. Ve škrobárnách, ve kterých je zavedena izolace bílkovin z PFJ,
je v různých modifikacích používán právě tento způsob. Získané koncentráty bramborových
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bílkovin obsahují 85 % dusíkatých látek, mají stravitelnost cca 70 % a dobrou balanci
aminokyselin (Bárta a kol., 2015) a jsou využívány zejména v oblasti výživy zvířat (mláďata
hospodářských zvířat a domácí zvířata). Částečně jsou využívány i v potravinářském průmyslu,
rozsáhlejšímu využití však brání zmíněné poškození biologických a funkčních vlastností
vlivem tepelné denaturace bílkovin při izolačním procesu (Bárta a kol., 2015).
Izolace patatinu a jeho potravinářské uplatnění
Snaha nalézt šetrnější způsob izolace bramborových bílkovin z PFJ vedla v uplynulých letech
k testování různých izolačních principů, z nichž se jako nejideálnější jeví podmínky
průmyslové chromatografie. V Nizozemí začala v roce 2007 škrobárna Avebe a její dceřinná
společnost Solanic vyrábět bílkovinné izoláty pomocí adsorpční vícemodální chromatografie.
Jde o izoláty celkových bílkovin, ale i o izoláty patatinových bílkovin a izoláty inhibitorů
proteas. Díky šetrnému způsobu izolace mají bílkoviny zachovány své biologické a funkční
vlastnosti jako jsou rozpustnost, enzymové aktivity, pěnivost, schopnost tvořit emulze a gely
a další vlastnosti (Kärenlampi, White, 2009; Giuseppin a kol., 2013). Izoláty patatinu jako
hlavní bramborové bílkoviny jsou využitelné pro následující aplikace:
•

využití pro tvorbu emulzí jako emulgačního činidla (Koningsveld a kol., 2006;
Romero a kol., 2011); enkapsulace tuku (např. zmrzliny), prostředek do výrobků
s vysokým obsahem tuků a cukrů (pomazánky, paštiky, analogy sýru); emulgátor
pro výrobu dressingů, majonéz, tatarských omáček (Giuseppin a kol., 2013)

•

využití pro produkci potravinářských pěn (Ralet, Guéguen, 2001; Koningsveld
a kol., 2002; Lomolino a kol., 2015) a jako stabilizační činidlo potravinářských pěn
u výrobků jako jsou sněhové pusinky, šlehačka, smetana do kávy, pěna cappuccina,
pěnové krémy, šlehané dezerty, šlehané pěny apod. (Giuseppin a kol., 2013)

•

prostředek pro tvorbu gelů (Creusot a kol., 2011; Delahaije a kol., 2015)
a pro zvýšení viskozity (např. jogurtů nebo dezertů) (Giuseppin a kol., 2013)

•

prostředek pro vazbu vody a tuku do masných výrobků (klobásy, salámy atd.)
(Giuseppin a kol., 2013)

•

využití enzymových aktivit patatinu (především aktivit LAH a fosfolipasy A)
pro jeho případnou imobilizaci a využití k syntéze speciálních monoacylglycerolů
a dalších produktů (Macrae a kol., 1998; Pinsirodom, Parkin, 2000; Davies, Macrae,
2001)

•

využití antioxidační a antiradikálové aktivity patatinu, ke které přispívají zbytky
cysteinu a tryptofanu v jeho polypeptidovém řetězci (Liu a kol., 2003)
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•

využití patatinu pro čiření (krášlení) vína jako alternativa k živočišným bílkovinám
(Gambuti a kol., 2012)

•

využití patatinu pro ovlivnění chuťových a aromatických vlastností sýrů v průběhu
jejich zrání, prostřednictvím tvorby mastných kyselin s krátkým řetězcem z mléčného
tuku před započetím tvorby sýra (Spelbrink a kol., 2015)
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VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI ÚPRAVĚ POTRAVIN
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ABSTRACT
Microwave treatment is based on the ability of materials to absorb microwave energy and
convert it to heat. The use of microwave heating in the food industry includes drying,
pasteurization, sterilization, defrosting, tempering or baking of food materials. Microwave
drying reduce the drying time and improve the final product quality. Food products cooked
in a microwave showed better taste, colour, quality and nutritional value than those cooked
by other commonly used methods. If the dose of microwave radiation reaches a certain level,
microwave treatment can be used to pasteurize or sterilize food. The main advantage
of the use of microwave is energy saving, shorter processing time and lower operating costs.
The main disadvantage is the uneven temperature distribution and therefore microwave
treatment is often combined with other food processing methods.
Keywords: microwave treatment, drying, cooking, pasteurization, sterilization.
ÚVOD
Mikrovlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické vlny s vlnovými délkami v rozmezí
od 1 mm do 1 m a frekvenčním pásmem v rozmezí 300 MHz až 300 GHz. Jedná
se o kombinaci elektrických a magnetických polí. Zařízení používaná v domácnostech pracují
obecně s frekvencí 2,45 GHz, zatímco průmyslové systémy pracují s frekvencemi 915 MHz
nebo 2,45 GHz (Guo et al., 2017). Nejčastěji používaná je frekvence 2450 MHz, která je jako
jediná legislativou povolená pro použití v potravinářství v České republice (Vrba, 2001).
Mikrovlny mají nízký obsah energie ve fotonech (0,03 kcal/mol), a proto nemají přímo vliv na
molekulární

struktury,

jelikož

chemické

vazby

mají

energii

v

rozmezí

od 20 do 50 kcal/mol (Aguilar-Reynosa et al., 2017). Z tohoto důvodu je mikrovlnné záření
považováno za neionizující záření (Yin, 2012). Mikrovlnné záření je využíváno v řadě
průmyslových odvětví, například dřevařském, papírenském, textilním, potravinářském nebo
keramickém průmyslu (Chou and Chua, 2001).
PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU
Mikrovlnný ohřev je umožněn schopností materiálů absorbovat mikrovlnnou energii a přeměnit
ji na teplo. Ohřev pomocí mikrovln je způsoben hlavně díky dipólovým a iontovým
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mechanismům (Chandrasekaran et al., 2013). Dipólové nebo iontové pole se snaží přizpůsobit
střídavému elektromagnetickému poli. V tomto procesu dochází ke ztrátě energie ve formě
tepla třením molekul a dochází k přeměně ztrátové energie elektromagnetického pole na energii
tepelnou (Bradshaw et al., 1998; Yin, 2012).
Přeměna mikrovlnné energie na teplo v potravinách je způsobena přítomností vody. Vzhledem
k tomu, že molekuly vody jsou bipolární a otáčejí se v rychle se měnícím elektromagnetickém
poli (2,45 miliardkrát za sekundu), dochází v potravině k tvorbě tepla v důsledku tření mezi
jednotlivými

molekulami

vody.

Protože

vlny

mohou

pronikat

přímo

do materiálu, dochází k ohřevu zevnitř a zajišťuje se tak poměrně rychlé prohřátí celého
výrobku (Kouchakzadeh and Shafeei, 2010; Guo et al., 2017). Existuje mnoho faktorů, které
jsou zodpovědné za mikrovlnný ohřev a rozložení tepla. Nejdůležitější z nich jsou dielektrické
vlastnosti (Chandrasekaran et al., 2013).
DIELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Dielektrické vlastnosti jsou hlavními parametry, které poskytují informace o tom, jakým
způsobem materiály interagují s elektromagnetickou energií během mikrovlnného ohřevu.
Distribuce elektromagnetické energie při mikrovlnném ohřevu je řízena Maxwellovými
rovnicemi. Dielektrické vlastnosti ukazují úspory a ztráty energie v elektrickém poli, obvykle
vyjádřené jako dielektrická konstanta a ztrátový faktor (Guo et al., 2017). Hlavní faktory,
ovlivňující dielektrické vlastnosti potravinových materiálů, jsou frekvence, teplota, složení
potravin (obsah tuku, soli a vody) a stav vody (zmrazená, volná nebo vázaná) (Zhang et al.,
2017). Další důležitá vlastnost související s dielektrickými vlastnostmi je hloubka pronikání.
Dielektrické vlastnosti potravin je třeba znát pro pochopení chování materiálů včetně potravin
při elektromagnetickém ohřevu (Aguilar-Reynosa et al., 2017).
ZPŮSOBY VYUŽITÍ MIKROVLN PŘI ÚPRAVĚ POTRAVIN
Mikrovlnný ohřev má široké uplatnění v oblasti zpracování potravin po dobu několika
desetiletí. Využití mikrovlnného ohřevu v potravinářském průmyslu zahrnuje sušení, pasteraci,
sterilaci, rozmrazování, temperování, pečení potravinářských materiálů apod. Mikrovlnný
ohřev získal oblibu díky schopnosti dosáhnout vysokých rychlostí vytápění, významného
zkrácení doby ošetření, bezpečné manipulaci, snadné obsluhy a nízkých nároků a nákladů na
údržbu (Chandrasekaran et al., 2013).
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SUŠENÍ MIKROVLNAMI
Sušení nabízí možnost, jak zachovat potraviny ve stabilním a bezpečném stavu, protože snižuje
aktivitu vody a prodlužuje trvanlivost potraviny, která je delší než u čerstvého produktu (Zhang
et al., 2006). Mikrovlnné sušení využívá převodu vysokofrekvenční elektromagnetické energie
na

teplo,

čímž

se

kapalná

vlhkost

intenzivně

odpařuje

a

dostává

se k povrchu potravinářského materiálu (Guo et al., 2017).
Mnoho konvenčních tepelných metod jako například sušení proudem vzduchu, sušení
ve vakuu anebo sušení mrazem, často vede k dlouhé době sušení. Může také často docházet
k tepelné degradaci výrobků. Sušení pomocí mikrovln umožňuje zkrátit dobu sušení a zlepšit
tak konečnou kvalitu produktů (Zhang et al., 2006; Kowalski et al., 2016). Hazervazifeh et al.
(2017) ve svém výzkumu došli k závěru, že pro sušení jablečných plátků je výhodnější využít
právě mikrovlnné úpravy, protože při užití metody proudění horkého vzduchu je výrobek
přehřátý na povrchu, následně se nadměrně smršťuje a vykazuje velkou tvrdost. Dochází
k prodloužení doby sušení a výrobek může končit až v nekvalitním hnědém a smrštěném stavu.
U

mikrovlnného

ohřevu

dochází

k

rychlé

absorpci

energie

molekulami

vody

a to způsobuje rychlé odpařování vody. Ohřev pomocí mikrovln vytváří také vnější tok rychle
uniklých par. Kromě vyšší rychlosti sušení, může tento vnější tok zabránit smršťování potravin,
což převažuje ve většině technik konvekčního sušení (Kouchakzadeh and Shafeei, 2010).
Vnitřní odpařování vody během mikrovlnného ohřevu vede k vysokému tlaku výparů
a poskytuje tak otevřenější strukturu a nižší stupeň smršťování v důsledku roztažnosti par uvnitř
výrobku. Pórovitost vede k lepší rehydrataci (de Bruijn and Bórquez, 2014, Paengkanya et al.,
2015).
Nevýhoda mikrovlnného sušení spočívá v nadměrné teplotě podél rohů a okrajů
potravinářských výrobků a může vést k tvorbě nepříjemných aromatických látek, zejména
během konečných fází sušení. Tento problém spočívá v obtížné kontrole teploty
při mikrovlnném sušení, zatímco při sušení teplým vzduchem nikdy teplota produktu
nepřekročí teplotu vzduchu (Chandrasekaran et al., 2013).
VAŘENÍ A PEČENÍ S POUŽITÍM MIKROVLN
Vaření pomocí mikrovlnného záření je ovlivněno přítomností vody a tuku v potravinářských
materiálech. Produkty vařené v mikrovlnné troubě vykazují lepší chuť, barvu, kvalitu
a nutriční hodnotu ve srovnání s těmi, které jsou vařené jinými běžně užívanými metodami
(Chandrasekaran et al., 2013). Vaření pomocí mikrovln má schopnost udržovat vysokou
antioxidační aktivitu, vysoký obsah bioaktivních složek v zelenině a zlepšovat stravitelnost
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bílkovin in vitro v potravinářských produktech tím, že významně snižuje antinutriční faktory
(Guo et al., 2017).
Kromě vaření byly provedeny také pokusy s pečením pomocí mikrovln. Chandrasekaran et al.
(2013) ale uvádějí, že samotné mikrovlnné pečení či kombinace s dalšími způsoby pečení
(horký vzduch či infračervené záření) neposkytují lepší vlastnosti konečného produktu
a konstatují, že je zapotřebí dalšího výzkumu při použití mikrovln pro účely pečení.
MIKROVLNNÁ PASTERACE A STERILACE
Pasterace a sterilace se provádějí za účelem zničení nebo inaktivace mikroorganismů, z důvodu
zvýšení bezpečnosti potravin a také možnosti delší skladovatelnosti (Nott, 1999). Pasterace také
zahrnuje inaktivaci nežádoucích enzymů, které způsobují nechtěné reakce v průběhu
skladování (Chandrasekaran et al., 2013). Dávka mikrovlnného záření je velice důležitá pro
určování

účinnosti

inaktivace.

Bylo

prokázáno,

že

mikroorganismy

mohou

být úplně inaktivovány, pokud dávka mikrovlnného záření dosáhne určité úrovně, která
je pro každou potravinu jiná (Guo et al., 2017).
K inaktivaci mikroorganismů nebo enzymů mikrovlnami dochází z důvodu selektivního
ohřevu, elektroporace, ruptury buněčné membrány a vazby magnetického pole. Díky krátké
době expozice a rychlé inaktivaci enzymů nedochází při mikrovlnné pasteraci a sterilaci
k velkým změnám antioxidační aktivity, barvy a bioaktivních látek (Guo et al., 2017).
KOMBINACE MIKROVLNNÉ ÚPRAVY S JINÝMI ZPŮSOBY ÚPRAVY
POTRAVIN
Nejlepším způsobem, jak využít kladů mikrovlnného sušení a zároveň se zbavit jeho
nedostatků, je kombinace mikrovlnného sušení s konvenčními způsoby (Chizoba-Ekezie et al.,
2017). Mikrovlnné zařízení v kombinaci s jinými způsoby sušení, poskytuje často lepší sušicí
vlastnosti v porovnání se způsoby, kdy jde o jednostupňové sušení (Chandrasekaran et al.,
2013).

Vybrané

hybridní

nebo

vícestupňové

mikrovlnné

sušicí

techniky mohou

při vhodných kombinacích podporovat účinné sušení při současném snížení spotřeby energie
(Zhang et al., 2006).
Kowalski et al. (2016) prováděli pokusy se sušením malin pomocí kombinovaných metod
sušení. Mikrovlnné záření bylo použito v kombinaci s využitím ultrazvuku. Mikrovlny byly
aplikovány po dobu 10 minut. Tento krátký čas byl použit k ochraně tepelně citlivých, cenných
živin a k zamezení jakéhokoli negativního vlivu na kvalitu suroviny. Díky spojení metod došlo
k výrazné úspoře času i energie. Kim et al. (2017) popisují využití účinků plazmy při
mikrovlnném ošetření, čímž lze dospět k lepší mikrobiální dekontaminaci. Další možností je
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spojení mikrovlnného ošetření a elektronových paprsků. Tato kombinace poskytuje rychlou
sterilaci (Chizoba-Ekezie et al., 2017). Nguyen et al. (2013) se zaměřili na možnosti kombinace
mikrovlnného a ohmického ohřevu. Testovali pouze vícefázový modelový pokrm, ale i tak tato
kombinace

metod

vedla

k

velmi

dobrému

prohřátí

pevné

i kapalné fáze pokrmu a stoupla energetická účinnost ohřevu ve srovnání se samotným
mikrovlnným ohřevem.
Kombinované osmotické a mikrovlnné sušení vede k homogennějšímu zahřívání produktu.
Také dochází k mírnému snížení času sušení, snížení smrštění dané potraviny, zvýšení
poréznosti produktu a zlepšení jeho rehydratačních charakteristik (Erle and Schubert, 2001;
Torringa et al., 2001). Další možností je užití zmrazení a poté následného sušení pomocí
mikrovln. Dojde ke snížení doby sušení (až o 29 %) a také se sníží spotřeba energie
(až o 27 %). Tato metoda ovšem vykazuje sníženou kvalitu sušených produktů, které byly
tvrdší, hůře žvýkatelné a gumovější (Zielinska et al., 2015). Spojení s infračerveným zářením
může být využito na pečení, sušení či pražení. Ve výsledku vykazuje konečný produkt tohoto
procesu lepší texturu a křupavost a to díky tomu, že může být použita menší intenzita mikrovln
při

zachování

stejné

rychlosti

sušení

(Uysal

et

al.,

2009;

Chizoba-Ekezie et al., 2017).
Při kombinaci mikrovln a vakua jsou vytvořeny vhodné podmínky pro sušení. Při této metodě
nedochází k výraznému smrštění struktury dané potraviny a odvádění vlhkosti se zrychluje.
Vakuum totiž umožňuje, aby se voda odpařovala při nižší teplotě než při atmosférickém tlaku
a plody byly sušeny bez vystavení vysokým teplotám. Navíc nepřítomnost vzduchu během
sušení může zabránit oxidaci. Při mikrovlnném sušení ve vakuu se teplo nepřenáší, ale vytváří
v potravině. To umožňuje mnohem vyšší přenosové rychlosti než u běžných sušicích operací.
Vzhledem k těmto výhodám se zlepší barva a chuť sušených produktů. Je zde ovšem problém
s vysokými provozními náklady (Erle and Schubert, 2001; Zielinska et al., 2015).
VÝHODY MIKROVLNNÉ ÚPRAVY
Mikrovlny nabízejí při úpravě potravin mnohé výhody. Mezi hlavní patří větší úspora energie,
zkrácení doby zpracování a snížení provozních nákladů (Chizoba-Ekezie et al., 2017). Zielinska
a Michalska (2016) zjistily, že doba sušení borůvek pomocí mikrovln se oproti sušení
konvekčnímu při 60 °C a 90 °C zkrátila dokonce o 96 % respektive 82 %. Hazervazifeh et al.
(2017)

v

pokusech

s

jablky

zjistili,

že

zvyšování

výkonu

mikrovln

má účinek na zkrácení doby sušení. Vliv mikrovlnného ošetření na jablkách zkoumali také
Zarein et al. (2015). Došli k závěrům, že doba potřebná k sušení vzorků jablek od počátečního
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obsahu vlhkosti 74 ± 1,5 % ke konečnému obsahu vlhkosti 4 ± 1 % byla 25, 10 a 4,25 min
při 200, 400 a 600 W. Rychlost sušení se zvyšovala s rostoucími úrovněmi mikrovlnného
výkonu. Obsah vlhkosti byl v materiálu během počáteční fáze sušení velmi vysoký, což vedlo
k vyšší absorpci mikrovln a vyšším rychlostem sušení v důsledku vyšší difúze vlhkosti.
Jak postupovalo sušení, ztráta vlhkosti ve výrobku způsobila snížení absorpce mikrovln
a vedla k poklesu rychlosti sušení. Wang a Sheng (2006) ve své studii se sušením broskví také
uvádějí při použití mikrovlnného ošetření výraznou úsporu energie a času.
Mikrovlnné sušení vyžaduje také menší podlahovou plochu ve srovnání s konvenčními
sušičkami, protože zvýšení rychlosti zpracování umožňuje konstrukci kompaktnějších zařízení,
a proto lze zvýšit kapacitu bez dalších nároků na prostor. Při mikrovlnném sušení jsou provozní
náklady nižší také proto, že energie není spotřebována při ohřevu stěnami. Teplo generované
mikrovlnami se tvoří přímo v produktu, nikoliv ve stěnách pece. Proto jsou tepelné ztráty ze
sušicího zařízení do okolí mnohem nižší. Mikrovlnné sušení má pozitivní vliv na rychlost
sušení, pružnost, barvu, chuť, nutriční hodnoty, mikrobiální stabilitu, rehydratační kapacitu
a křupavost (Vadivambal and Jayas, 2007).
NEVÝHODY MIKROVLNNÉ ÚPRAVY
Přestože výhody mikrovlnného ohřevu výrazně předstihují jeho tradiční protějšky, hlavní
nevýhodou, která omezuje jeho komerční rozšíření, je nerovnoměrné rozložení teploty.
Nerovnoměrné rozložení vlhkosti během sušicích operací komplikuje řízení samotného procesu
a tím také získání požadovaných sušených produktů (Chizoba-Ekezie et al., 2017). Při
zvyšování intenzity mikrovlnného ošetření může mikrovlnný ohřev účinně snižovat konečný
obsah vody, ale zároveň se zvyšuje míra smršťování ošetřeného produktu (Guo et al., 2017).
Kromě toho vysoký penetrační výkon mikrovlnné energie ovlivňuje chování přenosu tepla
a může způsobit přehřátí výrobků vedoucí až k jeho spálení v závislosti na povaze a geometrii
materiálu, dielektrických vlastnostech a návrhu samotného mikrovlnného ohřívače (ChizobaEkezie et al., 2017).
Vzhledem k tomu, že během konečných fází procesu sušení je k dispozici jen omezené
množství vody, může teplota materiálu snadno vzrůst na úroveň, která již způsobuje spálení.
Konečná teplota produktu v mikrovlnné sušičce je obtížně kontrolovatelná ve srovnání
se sušením horkým vzduchem, při kterém se teplota produktu nikdy nedostane nad teplotu
vzduchu v sušičce (Zhang et al., 2017).
Za účelem překonání těchto problémů, zejména nerovnoměrného ohřevu, byla navržena různá
řešení, která v sobě zahrnují vhodný výběr obalových materiálů a také možné spojení s jinými
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možnostmi ošetření pro získání lepších parametrů výrobku. Lepší rovnoměrnosti ohřevu
při procesu mikrovlnného sušení lze dosáhnout například otočením vzorku v mikrovlnném
ohřívači (Datta and Ni 2002; Chandrasekaran et al., 2013; Hazervazifeh et al., 2017).
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VLIV KASTRACE NA JAKOST VEPŘOVÉHO MASA
THE IMPACT OF CASTRATION OF THE QUALITY OF PORK MEAT
Iva Steinhauserová – Gabriela Bořilová – Radka Hulánková
Ústav hygieny a technologie masa
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno, Palackého Tř. 1946/1, 61200 Brno
Kastrace prasat má velmi dlouhou tradici. Metody kastrace prasat lze rozdělit na tradiční
a alternativní. Tradiční metodou je chirurgická kastrace bez anestezie. Mezi alternativní metody
patří především imunokastrace a chirurgická kastrace s anestezií. Jejich primárním cílem je
kromě odstranění kančího pachu i zklidnění zvířat a výrazné omezení agresivity kanečků. Kančí
pach je typický a nepříjemný pach a chuť vepřového masa, který je způsobem přítomností
především dvou látek a to androstenonu a skatolu. Androstenon je feromon, který je
produkován Leydigovými buňkami nadvarlat a způsobuje u vepřového masa pach po moči,
zatímco skatol a také indol je naproti tomu rozkladný produkt aminokyseliny tryptofanu, který
vzniká v tlustém střevě a je zodpovědný za fekální a naftalínový pach u vepřového masa.
Klasická chirurgická kastrace (bez anestézie) vzbudila v minulých letech zájem veřejnosti
z hlediska welfare zvířat a výsledkem byla evropská deklarace týkající se zákazu chirurgické
kastrace prasat s platností od roku 2018 (DG-SANCO, 2010). Jednotlivé země a skupiny
odborné i laické veřejnosti přistupují k legislativnímu zákazu chirurgické kastrace a zavedení
výhradně alternativních metod různě. Obecně lze konstatovat, že producenti masa
i spotřebitelé v jednotlivých členských státech mají velmi rozdílné informace i vlastní
vědomosti týkající se kastrace prasat a vlivu pohlaví na jakost masa. Při srovnání kvality
a složení masa chirurgicky kastrovaných, imunokastrovaných a nekastrovaných prasat jsou
v publikacích často rozdílné údaje. Je to způsobeno porovnáváním různých způsobů výkrmu,
různého genetického materiálu, věku porážených prasat nebo odlišnou metodikou hodnocení
jednotlivých partií. Nicméně většina vědeckých studií poukazuje v první řadě na rozdílné
množství podkožního a intramuskulárního tuku a rozdílné chemické složení tuku u masa
variantně kastrovaných a nekastrovaných prasat.
Problémem je i identifikace kančího pachu. Je to dáno tím, že vnímavost lidí vůči androstenonu
a skatolu je velmi individuální. Obecně je známo, že ženy jsou k identifikaci jednotlivých
složek kančího pachu mnohem vnímavější než muži.
V současnosti není k dispozici rychlá, spolehlivá, on-line metoda, která by byla schopna
identifikovat kančí pach již na jatkách bezprostředně po porážce. Pro jeho posouzení se stále
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využívají především klasické metody, kdy se tuková tkáň zahřeje a školení hodnotitelé
identifikují kančí pach.
Metodami kastrace prasat, kvalitativním a kvantitativním průkazem kančího pachu a dopady
různých způsobů kastrace na produkci vepřového masa v České republice se zabývá projekt
agentury NAZV QJ1510233 řešený na Ústavu hygieny a technologie masa, VFU Brno. Cílem
projektu je komplexní zhodnocení vlivu způsobu kastrace na jakost vepřového masa
a posouzení vlivu technologií chovu, výživy, porážky a zpracování na omezení složek kančího
pachu včetně vývoje software pro senzorické hodnocení cílových deskriptorů vepřového masa
a vyškolení komoditních expertů. Tato práce byla vytvořena v rámci realizace projektu
QJ1510233

-

CasPigMeat

-

Komplexní

hodnocení

vlivu

tradičních

a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné
a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice.
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VLIV ROČNÍKU PĚSTOVÁNÍ LNU SETÉHO NA CHARAKTERISTIKY
KOMPOZITNÍ SMĚSI PŠENIČNÉ MOUKY A LNĚNÉ VLÁKNINY
INFLUENCE OF LINSEED PRODUCTION
YEAR ON CHARACTERISTICS OF COMPOSITE FLOUR
Ivan Švec – Marie Hrušková
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
ABSTRACT
Different types of linseed fiber from variety Amon, Raciol and Recital (crops 2015, 2016) were
tested in blends with wheat one (additions 2.5, 5.0%). Effect of all sorts and addition
on Zeleny value and Falling Number values was rather insignificant. Curves of farinograph
were differed according to flax fibre type. Effect on water absorption is connected with
somewhat negative changes in dough softening degree. Results of extensigraph test
demonstrate changes in dough elasticity and extensibility due to lowering of gluten protein
content. Amylograph profile was verifiably different according to linseed sort and reflecting
diverse wheat and flax polysaccharides. According to PCA year of linseed production has
the most important influence on composites technological behaviour and also prepared quality
of cereal products.
Keywords: wheat composite flour, linseed fiber, rheological behaviour, ANOVA
ÚVOD
Pšeničná mouka jako důležitá recepturní složka pro tradiční cereální výrobky je z hlediska
výživy hodnotným zdrojem polysacharidů, bílkovin, některých vitamínů a minerálních látek.
Netradiční suroviny ze semen plodin dříve u nás pěstovaných jsou známé nejen jako donor
vlákniny, ale i dalších zdraví prospěšných látek. V současné době jsou předmětem výzkumu
plodiny, jejichž semena dávají s vodou slizovitý „roztok“, zkráceně sliz (angl. mucilage). Mezi
nejznámější se řadí produkty ze semen lnu, chia a bazalky.
Len setý (Linum usitatissimum L.) patří mezi nejstarší pěstované rostliny. Pochází
z Jihovýchodní Asie a řadí se do čeledi lnovité (Linaceae). Lněné semínko se stává oblíbenou
součástí zdravé výživy a díky složení je doporučováno do různých diet. Nutriční rozdíl druhů
hnědé a žluté barvy není průkazný, ale spotřebitelé upřednostňují len zlatý kvůli výraznější
oříškovo-máslové příchuti. Složení semene je charakteristické vysokým obsahem oleje
(40 %), vlákniny (28 %) a bílkovin (21 %). Uvádí se přítomnost 4 % minerálních látek a 6 %
polysacharidů ze skupiny lignanů, hemicelulozy a fenolických látek (Fitzpatric, 2008,
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Bernacchia et al., 2014; Ding et al., 2014, Chetana et al., 2010; Kishk et al., 2011, Hrušková
a Švec, 2017). Ve lněném slizu jsou přítomny hetero-polysacharidy tvořené směsí
rhamnogalakturonanů a arbinoxylanů (Rosell et al., 2009, Praznik et al., 2016). Užití celého
lněného semínka v cereálním oboru je limitováno specifickou strukturní charakteristikou.
Lněná vláknina je komerční potravinářský výrobek získaný po lisování nebo extrakci oleje
a vysévání v sypké formě. Zastoupené bílkoviny mají nelepkový charakter a tím ve směsi
s pšeničnou moukou mění technologické znaky kompozitní směsi vhodné pro pekařské
zpracování. Vysoký obsah polysacharidů se při zpracování projevuje zvýšenou vazností vody
a možným výskytem lepivosti těsta. Přítomnost slizovitých látek také ovlivňuje viskozitní profil
a chování suspenze kompozitní směsi při zahřívání.
Cílem práce bylo popsat reologické charakteristiky kompozitní směsi složené z pšeničné
mouky a lněné vlákniny připravené ze semen 3 odrůd lnu olejného (Amon a Raciol-zlatý,
Recital-hnědý) - sklizeň 2015 a 2016. Posuzoval se stav sacharido-amylázového komplexu
(číslo poklesu) a kvalita bílkovin (Zelenyho test) kompozitních směsí. Pomocí zkoušek
na farinografu a extenzografu bylo popsáno reologické chování nefermentovaného těsta.
Z amylografické zkoušky byly posouzeny změny viskozitního profilu suspenze kompozitních
směsí sledovaného složení.
Pomocí analýzy rozptylu a shlukové analýzy byly sledovány rozdíly v reologických
charakteristikách kompozitní směsi, způsobené druhem a výší přídavku lněné vlákniny
z různých ročníků sklizně lnu.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká polosvětlá M byla vyrobena ze sklizně pšenice 2015 a 2016 firmou
Delta – Jaroslav Chochole (Praha). Obsah bílkovin byl průměrný a Zelenyho hodnota
standardní výše (34 a 45 ml). Číslo poklesu (372, 394 s) ukazuje na sníženou aktivitu amyláz.
Vzorky lněné vlákniny LV jsou z laboratorního zpracování (lisování, sušení dezintegrace
a prosévání) odrůdy Amon, Raciol (zlatý len) a Recital (hnědý len) sklizené v letech 2015
a 2016 v Agritecu Šumperk. Přídavky LV (granulace 500-700 µm) činily 2,5 a 5.0 %
na pšeničnou mouku. Technologická kvalita pšeničných a kompozitních mouk byla hodnocena
pomocí Zelenyho testu a čísla poklesu, provedených podle ISO norem. Reologické chování
nefermentovaného těsta a suspenze bylo hodnoceno podle zkoušení na farinografu,
extenzografu a amylografu Brabender (SRN). S využitím programu Statistica 13 (Statsoft Inc.,
Tulsa, USA) byl posouzen vlivu ročníku, druhu a výše přídavku lněné vlákniny
na charakteristiky cereálních výrobků.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Podle hodnoty Zelenyho testu měly vzorky M průměrnou kvalitu bílkovin (45 ml) a aktivitu
amyláz mírně nižší než technologické optimum (hodnoty nad 370 s). Hodnoty čísla poklesu
vzorků pšeničné mouky nejsou s ohledem na chybu stanovení významné. Pro kompozity
M+LV bylo rozpětí změřených hodnot 5 – 10 %. Z Obr. 1 je zřejmé, že vliv původu LV
(rok 2015, 2016) na číslo poklesu je vyšší než druh (zlatý, hnědý len). Výše přídavku se
průkazně projevila v případě užití LV vyrobené z hnědé odrůdy Recital. Vliv tří sledovaných
proměnných nebyl vzhledem k přesnosti měření jednoznačný.

Obr. 1 Číslo poklesu pšeničné mouky a kompozitních směsí s LV

Výsledky farinografické zkoušky ukazují pozitivní vliv LV na vaznost, ale tolerance vůči
přehnětení vyjádřená stupněm změknutí klesá (Obr 2). Přídavky vyrobené z lnů 2016
se vyznačují mírně nižší hodnotou vaznosti a průkazně lepší zpracovatelností těsta. Vliv výše
přídavku LV nebyl jednoznačný a lze odlišit přesněji podle komplexního farinografického
ukazatele (číslo kvality FQN).

38

Obr. 2 Farinografické znaky pšeničné mouky a kompozitních směsí s LV

Charakteristiky viskoelastického chování těsta z kompozitních směsí potvrzují snížení
pekařské kvality těsta standardně připraveného na farinografu. Hodnoty energie jsou nižší
ve srovnání s pšeničným o 10-17 %. S delší dobou odležení dochází ke zvýšení tohoto
parametru. Naopak je patrný pokles tažnosti těsta (zvýšení poměru) a tím zhoršení
zpracovatelnosti zejména pro vyšší přidané množství LV z Raciolu a Recitalu. Bez ohledu
na druh se 2,5 % množstvím LV pekařská jakost přibližuje vlastnostem pšeničného těsta.
Viskozitní profil kompozitních směsí byl podle měření na amylografu pro testované směsi
průkazně rozdílný (Obr. 3). Ve srovnání s moučnými suspenzemi bylo zjištěno zvýšení maxima
všech

suspenzí

z kompozitních

směsí

v závislosti

na

druhu

a

výši

přídavku.

Mezi odrůdami LV ze zlatého lnu jde o znak nejprůkazněji odlišující lněnou vlákninu z obou
testovaných odrůd. Výše amylografického maxima kompozitních směsí je pro přídavek
LV z Recitalu nejvíce odlišná pro vzorky z roku 2015 a 2016 a není ovlivněna přidaným
množstvím.
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Obr. 3 Amylografické maximum pšeničné mouky a kompozitních směsí s LV

Statistické posouzení výsledků
Pomocí shlukové analýzy byly posouzeny 3 úrovně vlivů – původ (výroba LV 2015, 2016),
složení (3 odrůdy) a výše přídavků (2,5 a 5 %). Z dendogramu je zřejmé, že vliv ročníku sklizně
lnu setého, ze kterého byla LV laboratorně připravena, má průkazný vliv na sledované znaky
bez

ohledu

na

druh

i

výši

přídavku.

Z PCA

analýzy

(Obr.

4)

vyplynulo,

že na technologické chování těsta z kompozitních směsí mají vliv všechny sledované
reologické charakteristiky.

Obr. 4 PCA analýza hodnocení pšeničné mouky a kompozitních směsí s LV
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ZÁVĚR
Přídavky lněné vlákniny z Amonu, Raciolu a Recitalu do pšeničné mouky standardní pekařské
jakosti ovlivnily reologické charakteristiky nejvíce podle původu, daného ročníkem pěstování
lnu setého, ze kterého byl lněný produkt laboratorně připraven. Recepturní podíly do výše 5 %
na

mouku

byly

hodnoceny

jako

vyhovující

s ohledem

na

zpracovatelnost

i spotřebitelské parametry cereálních výrobků.
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ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the quality of meat products from the market network.
Selected data were compared on the packaging of selected meat products with data analyzed
analytically and the methods for evaluation of salt content were compared in the work.
The salt content can be determined by sodium or chloride content. There were statistically
significant correlations between the methods for determining salt content over sodium
and chloride for the ham product and dry fermented meat products. When comparing
the selected data on the packaging of the meat product (fat, protein and salt content)
and the data obtained from the analysis, all samples meet the tolerances indicated. The paper
presents only partial results obtained.
Keywords: protein, salt, fat, nutrition parameters
ÚVOD
Jakost potravin (kvalita potravin) je zpravidla chápána jako soubor vlastností, pro které
si spotřebitel určitou potravinu kupuje, ale zároveň se jedná o naplnění požadavků výrobců,
obchodníků a dalších zainteresovaných stran. Jakost v širším smyslu zahrnuje jak vlastnosti,
týkající se složení a senzorických vlastností potraviny (a to včetně jejího označení,
ale například i informace o původu potraviny), tak i jejích vlastností souvisejících s bezpečností
potravin. V ideálním případě by potravina měla být zdravotně nezávadná (bezpečná),
senzoricky perfektní a měla by mít složení a vlastnosti, které odpovídají údajům na obalu
výrobku a očekávání spotřebitelů. Jakost potraviny odráží vedle kvality použitých surovin také
způsob a úroveň jejich zpracování, aspekty použité technologie a podmínky výroby, ale také
podmínky skladování a prakticky veškeré zacházení s potravinou až po její nabízení
zákazníkovi. Jakost je, vedle ceny, klíčovou vlastností potraviny ve vnímání spotřebitele.
V některých případech dokonce spotřebitelé deklarují, že jakost je pro ně při výběru potravin
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na prvním místě, což však příliš neodpovídá praxi v obchodech, kde často velká část zákazníků
vybírá potraviny hlavně, nebo dokonce pouze podle ceny (Dostálová, Kadlec a kol., 2014).
Povinné výživové údaje obsahují informace (Nařízení, 2011):
a) o energetické hodnotě a
b) o množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.
„Tuky“ se rozumějí veškeré lipidy, včetně fosfolipidů. „Nasycenými mastnými kyselinami“
se rozumějí mastné kyseliny, které neobsahují dvojnou vazbu. „Sacharidy“ se rozumějí všechny
sacharidy, které jsou metabolizovány v lidském organismu, včetně polyalkoholů. „Cukry“
se rozumějí všechny monosacharidy a disacharidy přítomné v potravině, s výjimkou
polyalkoholů. „Bílkovinami“ se rozumí obsah bílkovin vypočtený podle vzorce: bílkovina =
množství celkového dusíku podle Kjeldahla × 6,25. „Solí“ se rozumí obsah ekvivalentu soli
vypočtený podle vzorce: sůl = sodík × 2,5. Často diskutovaným problémem příjem soli.
Hlavním zdrojem soli bývají cereálie a výrobky z obilovin 35 %; a maso a masné výrobky
26 % (Philips, 2003). Podle Ruusunen a Puolanne (2005) tvoří příjem sodíku z jídel
obsahujících maso 22 – 24 % doporučené denní dávky. Předložená práce si klade
za cíl porovnání vybraných metod pro hodnocení jakosti masných a srovnání získaných
výsledků s výživovými údaji na obalu masného výrobku. Práce zahrnuje pouze dílčí výsledky.
MATERIÁL A METODY
U vybraných masných výrobků byl stanoven obsah tuku, bílkovin a soli. Metody použité
pro stanovení obsahu soli:
Stanovení sodíku:

AAS – atomová absorpční spektrometrie
ISE – potenciometrické stanovení iontově selektivní elektrodou

Stanovení chloridů: Potenciometrická titrace – potenciometrická titrace dle Mohra
Klasická titrace – titrace dle Mohra s vizuální detekcí
Získané výsledky stanovení obsahu sodíku a chloridů byly přepočteny na obsah soli.
Obsah tuku byl stanoven na přístroji SOXTEC. Jako extrakční činidlo byl použit diethylether.
Obsah bílkovin byl stanoven metodou podle Kjeldahla. Pro přepočet obsahu dusíku na obsah
bílkovin byl použit faktor 6,25.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V tabulce 1 jsou uvedeny vybrané výživové údaje vybraných masných výrobků získané
z obalů v porovnání s údaji získanými při chemické analýze. Odchylka v obsahu tuku
se u prezentovaných výrobků pohybuje v rozmezí 13 – 20 %, odchylka v obsahu soli
2,2 – 16,7 % a odchylka v obsahu bílkovin je u dvou typů výrobků minimální a u dalších
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je 5 – 7 %. Obsah tuku stanovený chemickou analýzou byl u všech typů výrobků nižší než
uvedený údaj ve výživovém složení, obsah bílkovin byl u všech typů výrobků vyšší.

Tabulka 1. Porovnání vybraných výživových údajů na etiketě u vybraných masných výrobků s
údaji získanými při chemické analýze (průměr ±S. D.)
PARAMETR
ÚDAJ NA OBALE
ANALYTICKÝ ÚDAJ
GOTHAJSKÝ tuk
32,5 g
27,85 ± 0,3 g
SALÁM
bílkoviny
9,5 g
9,71 ± 0,09 g
sůl
2,1 g
1,75 ± 0,10 g
SALÁM
tuk
14,7 g
12,02 ± 0,45 g
JUNIOR
bílkoviny
10,7 g
11,28 ± 0,24 g
sůl
2,4 g
2,13 ± 0,29 g
KUŘECÍ
tuk
17,0 g
19,22 ± 0,35 g
PÁRKY
bílkoviny
11,0 g
11,03 ± 0,04 g
sůl
1,9 g
1,86 ± 0,08 g
HERKULES
tuk
43,7 g
34,82 ± 0,20 g
bílkoviny
20,7 g
22,21 ± 0,11 g
sůl
3,6 g
3,89 ± 0,05 g
Tabulka 2. Vybrané přípustné odchylky údajů o výživové hodnotě
Přípustné odchylky pro potraviny
(včetně nejistoty měření)
< 10 g na 100 g
±2g
10 – 40 g na 100 g
± 20 %
> 40 g na 100 g
±8g
< 10 g na 100 g
±2g
10 – 40 g na 100 g
± 20 %
> 40 g na 100 g
±8g
< 1,25 g na 100 g
± 0,375 g
≥ 1,25 g na 100 g
± 20 %

VÝŽIVOVÝ ÚDAJ
BÍLKOVINY

TUKY
SŮL

V Evropské unii je od prosince 2016 závazné pro všechny členské země uvádět na balených
potravinách výživové údaje, mezi které patří i obsah soli (Nařízení, 2011). Podle definice se solí
rozumí obsah ekvivalentu soli vypočtený podle vzorce: sůl = sodík × 2,5. Donedávna se obsah
soli jako NaCl určoval titračně metodou založenou na stanovení chloridů. Jaký
je vztah mezi obsahem soli vyjádřený prostřednictvím stanovení sodíku nebo chloridů popsali
ve své práci Capuano et al. (2013). Analyzovali celkem 1016 vzorků potravin v Nizozemsku,
z toho bylo 79 ve skupině zpracovaných mas v různých kategoriích (trvanlivé salámy, paštiky,
celosvalové výrobky). Zjistili, že obsah soli zjištěný na základě stanovení chloridů byl téměř
vždy nižší, než jaký byl přepočet při stanovení sodíku. Při porovnání dvou metod stanovení
obsahu soli přes sodík byly zjištěny rozdíly u výrobku tlačenka, stejně tak při porovnání dvou
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metod stanovení obsahu soli přes chloridy. Pro výrobek šunka jsou získané hodnoty
vyrovnanější (Tabulka 3).
Tabulka 3. Průměrné hodnoty podílu soli stanovené čtyřmi laboratorními metodami
ve vybraných masných výrobcích (průměr ±S. D.)
obsah soli (%)
Masný
výrobek
TLAČENKA
ŠUNKA

+

podle obsahu Na
AAS

ISE

1,95±0,14
2,21±0,21

1,75±0,13
2,20±0,16

podle obsahu Clpotenciometrická
klasická
titrace
titrace
1,77±0,11
1,90±0,13
1,93±0,21
2,14±0,25

Tabulka 4. Korelační koeficienty podílu soli v porovnání čtyř laboratorních metod
produkt
TLAČENKA

ŠUNKA

metoda
AAS
ISE
potenciometrická titrace
klasická titrace
AAS
ISE
potenciometrická titrace
klasická titrace

potenciometrická
titrace.

AAS

ISE

-0,11
0,35
0,47

0,60
-0,57

0,19

0,90***
0,65**
0,78***

0,68**
0,73***

0,91***

statisticky významné korelace **P<0,01, ***P<0,001

Zatímco v případě výrobků typu tlačenky nevyšly žádné statisticky významné korelace mezi
metodami (Tabulka 4), v případě šunek byla situace jiná. Statisticky významné korelace
(P<0,001) byly prokázány mezi oběma metodami stanovení sodíku (AAS a ISE) i u obou
titračních metod pro stanovení obsahu chloridů (r = 0,91, P < 0,001). Statisticky významné
korelace byly zjištěny i mezi metodami pro stanovení obsahu sodíku i chloridů.
U vzorků salámu Herkules (Tabulka 5) byly zjištěny vyšší hodnoty stanovení obsahu soli přes
chloridy u devíti z deseti vzorků. Statisticky významné korelace byly jištěny mezi stanovením
obsahu soli přes sodík (AAS) a stanovení obsahu soli přes chloridy (titrace). Odchylka v obsahu
soli u salámů Herkules se u prezentovaných výrobků pohybuje v rozmezí 4 – 20 % v porovnání
s výživovými údaji na obalu.
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Tabulka 5. Porovnání obsahu soli u vzorků salámu Herkules (průměr ±S. D.) s údaji na obalu
VZOREK

AAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,90±0,01
3,51±0,10
3,10±0,05
3,46±0,18
2,81±0,03
2,71±0,24
3,65±0,15
3,81±0,12
3,94±0,07
3,99±0,28

KLASICKÁ
TITRACE
%
4,06±0,04
3,95±0,09
3,34±0,05
3,62±0,02
3,15±0,02
3,21±0,06
3,89±0,05
4,18±0,04
4,10±0,04
3,85±0,04

OBAL
VÝŽIVOVÉ
ÚDAJE
% (g/100 g)
3,5
max. 4,0
3,8
max. 4,2
3,0
3,0
max. 4,2
2,9
max. 4,2
2,9
max. 4,2
3,6
max. 4,5
3,6
3,6
max. 4,2
3,2

OBAL
SLOŽENÍ
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ABSTRACT
The aim of the review was analysed degradation processes in dry cured meat and about infuence
of different conditions to them. Drying, salting and curing are the most important process used
in the meat industry. Products with a long maturing time show an extensive breakdown of main
proteins to high number of small peptides. During of drying and ripening process by mainly
endogenous enzymes produce small peptides and aliphatic acids which contribute to the unique
taste of cured meat. These products influences flavour and texture due to the muscle protein
degradation to low-molecular weight compounds, free amino acids (FAA) and biogenic amines
as histamine, putrescine, tyramine, and tryptamine. On the basis of verified electrophoretic
methods,

the

low

molecular

weight

protein

content

of

the

meat

at different stages of maturation is different. Low-molecular proteins can be detected by mass
spectrometry, e.g. MALDI-TOF MS. These facts predict the MALDI-TOF MS method
to identify the stage of the maturation process at a molar level with high sensitivity and accuracy
of protein detection in a short time.
Key words: dry, salted and cured meat, low-molecular weight protein fractions, free amino
acid, biogenic amines
ÚVOD
Mäso je veľmi rýchlo sa kaziaca potravina a spracovanie, ako je zmrazovanie, chladenie,
konzervovanie a sušenie, sa často používajú na zachovanie ich kvality a bezpečnosti (Wang and
Sun, 2002).Medzi najobľúbenejšie mäsové výrobky z bravčového mäsa patrí sušené solené
mäso vďaka svojej typickej chuti a vôni (Ventanas et al., 2005). Kvalita bravčového mäsa je
definovaná ako kombinácia rôznych charakteristík surového a spracovaného mäsa (Joo et al.,
2013).
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Suché sušené mäso
Spracovanie sušenej solenej šunky súvisí s tradičnými výrobnými postupmi pozostávajúcimi
predovšetkým zo stupňov solenia a sušenia, ktoré závisí od požadovanej konečnej kvality
produktu. Suchý konzervovaný mäsový produkt sa zvyčajne spracúva dvoma postupmi solenia
a sušenia. Medzi týmito dvoma postupmi je najdôležitejšie sušenie-dozrievanie, pretože
makromolekulárne proteíny a tuky sú degradované endo enzýmami, čím sa v rámci tohto
postupu produkujú malé peptidy a mastné kyseliny, ktoré prispievajú k typickej chuti
vytvrdeného mäsa (Toldrá, 2016).
Tradičná suchá sušená šunka je výnimočne kvalitný produkt s reprezentatívnou
a charakteristickou textúrou, vôňou a chuťou. Tieto vlastnosti sa postupne tvoria v dlhom
procese výroby, zahŕňajúcom solenie a zrenie, ktoré môžu trvať až 24 mesiacov alebo dokonca
viac. Biochemické reakcie prebiehajú v rámci tohto procesu a sú zodpovedné za jeho konečnú
charakteristickú textúru a chuťové vlastnosti.
Obrázok 1 znázorňuje typický technológie výroby sušenej šunky vrátane optimálnych
podmienok aplikovaných v každom kroku procesu. Soľ preniká počas procesu solenia
a rozptýli sa cez šunku počas solenia.
Podmienky výroby (teplota a vlhkosť), ktoré sa používajú počas dozrievania a sušenia,
umožňujú biochemické reakcie s konečnými charakteristickými vlastnosťami farby textúry
a príchuti (Mora et al., 2013).

Príprava suriviny
>90% vlhkosti

solenie

difúzia soli

1 deň <4° C

75-85% vlhkosť
< 4°C teplota
40-60 dní

zrenie
6-24 mesiacov
vlhkosť 70-80%
teplota 14-20°C

Obrázok 1 Proces výroby sušenej šunky vrátane optimálnych podmienok (Mora et al., 2013).
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Tabuľka 1 Základné chemické zloženie sušeného soleného bravčového stehna a krkovičky
(Cviková et al., 2016)
Voda
(g.100g-1)

Bielkoviny
(g.100g-1)

Intramuskulárny tuk

Soľ

(g.100g-1)

(g.100g-1)

stehno

63,52 ± 0,75

23,37 ± 0,21

4,05 ± 0,65

4,85 ± 0,36

krkovička

58,88 ±1,64

19,98 ± 0,22

14,11 ± 1,64

4,41 ± 0,19

Tabuľka 1 uvádza základné chemické ukazovatele slanej bravčovej krkovičky a stehna. Obsah
vody bol v solenom bravčovom stehne 63,52 g. 100 g-1 v krkovičke a 58,88 g. 100 g-1.
Tabuľka 2 Fyzikálne parametre aminokyselín (Creighton, 1993)
aminokyselina
Valín
Tyrozín
Tryptofán
Treonín
Seríne
Prolíne
Fenylalanín
Metionín
Lyzín
Leucín

Absorbancia
λmax(nm)
274; 222; 193
280; 219

257; 206, 188

Molekulová
hmotnosť
(Da)
117,148
181,191
204,228
119,119
105,093
115,132
165,192
149,208
146,189
131,175

aminokyselin
a
Izoleucín
Histidín
Glycín
Glutamín
Glutamová k.
Cysteín
Aspargová k.
Asparagín
Arginín
Alanín

Absorbancia
λmax(nm)
211

250

Molekulová
hmotnosť (Da)
131,175
155,156
75,067
146,146
147,131
121,154
133,104
132,119
174,203
89,094

Tabuľka 3 Obsah aminokyselín (g.100g-1) v slanej bravčovej krkovičke a stehne (Cviková et
al, 2016)
Aminokyselina
Arginín
Cysteín
Fenylalanín
Histidín
Izoleucín
Leucín
Lyzín
Metionín
Tryptofán
Valín

Stehno
1,72±0,05
0,44±0,01
1,09±0,03
1,17±0,05
1,04±0,03
2,09±0,06
2,35±0,07
0,94±0,02
1,19±0,03
1,12±0,04

Krkovička
1,44±0,04
0,47±0,02
0,92±0,03
0,99±0,05
0,84±0,03
1,72±0,06
2,01±0,05
0,91±0,02
1,02±0,02
0,97±0,04

Tabuľka 3 uvádza zloženie aminokyselín slaného bravčového stehna a krkovičky. Priemerný
obsah arginínu v solenom stehne bol 1,44 g 100 g-1 a 1,72 g 100 g-1 v krkovičke. Priemerný
obsah lyzínu bol 2,01 g 100 g-1 v solenom stehne a 2,35 g 100 g-1 v krkovičke. Priemerný obsah
leucínu bol 1,71 g. 100 g-1 v solenom stehne a 2,09 g. 100 g-1 v krkovičke. Priemerný obsah
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metionínu bol v solenom

stehne a 0,94 g (100 g-1) v krkovičke 0,91 g. 100 g-1

(Cviková et al., 2016).
Proteolýza – degradácie v sušenom mase
Hlavné biochemické reakcie, ktoré sa vyskytujú počas spracovania sušenejšunky
sú enzymatické, vrátane:
- hydrolýzy svalových proteínov (proteolýza),
- hydrolýzy zložiek triacylglycerolov a fosfolipidov (lipolýzy)
- hydrolýzy glukózy (glykolýza),
- transformácie nukleotidov).
Produkty proteolýzy v sušených mäsových výrobkoch vznikajú v priebehu zrenia. Produkty
ako suchá sušená šunka s dlhšou dobou dozrievania viac ako 10 mesiacov vykazujú rozsiahlu
degradáciu hlavných proteínov a tvorbu veľkého množstva malých peptidov a nakoniec veľké
množstvo voľných aminokyselín (FAA). Hlavné biochemické reakcie v priebehu solenia
na sucho sa považujú za zdroj FAA. Proteolýza je všeobecne produktom

enzýmov

s endogénnou aktivitou.
Pri procese, ktorý prispieva k vývoju charakteristickej arómy týchto produktov, sa môžu
vyskytnúť aj chemické reakcie, ako sú Maillardove reakcie a oxidačné reakcie za vzniku
aromatických metabolitov (Toldrá, 2016).
Počas procesu sušenia a dozrievania sa makromolekulárne proteíny a tuky degradujú
endogénnymi enzýmami, čím sa vytvárajú malé peptidy a alifatické kyseliny, ktoré prispievajú
k jedinečnej vôni vytvrdeného mäsa (Xing et al., 2016). Avšak prchavé organické zlúčeniny
ako

nadmerná

oxidácia

lipidov

môžu

byť

tiež

produkované

enzýmami

a mikrobiálnou aktivitou, ktoré pravdepodobne ovplyvňujú kvalitu vytvrdeného mäsa
a dokonca aj ľudského zdravia v dôsledku niektorých faktorov, ako je vysoká teplota tohto
procesu.Proteolýza je jedným z rozhodujúcich biochemických procesov počas dozrievania
mäsa. Tento proces ovplyvňuje chuť a štruktúru v dôsledku degradácie proteínov na zlúčeniny
s nízkou molekulovou hmotnosťou a voľných aminokyselín (FAA). Voľné aminokyseliny
a biogénne amíny priamo ovplyvňujú chuť (Jurado et al., 2007, Buňka et al., 2013).
Proteolýza spočíva v degradácii svalových proteínov v dôsledku účinku endogénnych
svalových peptidáz. Proteolýza je najrozsiahlejší biochemický fenomén počas procesu sušenia
a zrenia mäsa (Toldrá, 2016, Jurado et al., 2007).
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Bielkoviny v sušených mäsách sa postupne degradujú na toxické elementy malých molekúl
vrátane histamínu, putrescínu, tyramínu a tryptamínu. Zo sacharidov sa môžu tvoriť alkoholy,
ketóny, aldehydy, plyny a karboxylové kyseliny. Tuky sa môžu degradovať na aldehydy
a aldehydové kyseliny. Preto je dôležité monitorovať potenciálnu tvorbu toxických zložiek
počas procesu sušenia a dozrievania. Množstvo vytvorených toxických zložiek môže byť
hodnotené množstvom ukazovateľov, z ktorých má veľkú výpovednú hodnotu celkový obsah
prchavých zásaditých báz - dusíka (TVB-N), a obsah malondialdehidu – MDA (Li et al., 2015
a Yang et al., 2017). Hlavne TVB-N tvorené toxickými látkami malých molekúl
a neproteínovými dusíkatými zlúčeninami, ako sú AA a nukleotidové katabolity, sa považujú
za jeden z najpoužívanejších indexov degradácie bielkovín.
Faktory ovplyvňujúce proteolytickú aktivitu
Teplota má významný vplyv na aktivitu enzýmov (Zhao et al., 2005). Ruiz-Ramírez et al.,
(2006) uvádza, že zrenie svalov bicepsu femoris (BF) pri 30 ° C je vyššia intenzita proteolýzy
ako pri teplote 5 ° C. Bolo tiež zistené, že vysoké teploty počas fázy sušenia zrenia podporujú
tvorbu neproteínových zložiek.
Mnohí autori zistili, že rýchlosť proteolýzy je ovplyvnená niekoľkými parametrami
spracovania, ako je teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a obsah soli. Zistilo sa, že vysoký obsah
vody zvyšuje proteolytickú aktivitu v dôsledku vysokej hodnoty aktivity vody (aw) (Serra et al.,
2005). Niektoré štúdie ukázali, že proteolýza zostáva stabilná počas jedného týždňa pri 30 ° C
a zvyšuje sa po jednom mesiaci skladovania za rovnakých podmienok (Morales et al., 2007).
Anatomická poloha svalov vo vnútri šunky (musculus semimembranosus alebo m. Biceps
femoris) tiež zohráva významnú úlohu v priebehu proteolýzy počas procesu výroby sušenej
šunky vďaka rôznej kinetike prenosu soli a vody v každom svale (Harkouss et al., 2015).
Chlorid sodný (NaCl) je najdôležitejšou zložkou výrobného procesu sušeného mäsa pre jeho
prínos k udržiavaniu vodnej kapacity (WHC), predchádzanie mikrobiálnemu rastu, zníženiu
vodnej aktivity, uľahčeniu rozpustnosti určitých bielkovín a typickej slanej chuti. Okrem toho
soľ vpláva na niektoré chemické a biochemické reakcie, ako proteolýzu, lipolýzu a oxidáciu
lipidov, ktoré prispievajú k vývoju štruktúry a typickej chuti (Lorenzo et al., 2014). Redukcia
sodíka v mäsových výrobkoch je možná, ale ťažko sa dosiahne kvôli početným technologickým
vlastnostiam NaCl. V skutočnosti je NaCl základnou zložkou v spracovaných mäsových
výrobkoch, čo prispieva k udržiavaniu kapacity vody, farbe, vlastností udržiavania tuku, chuti
a štruktúry. Navyše soľ znižuje aktivitu vody (aw) a to výrazne ovplyvňuje trvanlivosť sušeného
mäsa.
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Tabuľka 4 Parametre niektorých svalových proteínov (Lafarga et al., 2015)
Proteín

Volne dostupná databáza
sekvencie proteínov

Sérum
albumín

ALBU_BOVIN / P02769

α Hemoglobín

HBA_BOVIN / P01966

ALBU_PIG / P08835

HBA_PIG / P01965
MYH2_BOVIN/Q9BE41

Myozín-2

MYH2_PIG / Q9TV63
ACTS_BOVIN /P68138

Actín α

ACTS_PIG /P68137
Collagen α -1
(I) chain
Collagen α -2
(I) chain

CO1A1_BOVIN/P02453
CO1A2_BOVIN/P02465

Zdroj
Hovädzí
dobytok
Ošípaná
Hovädzí
dobytok
Ošípaná
Hovädzí
dobytok
Ošípaná
Hovädzí
dobytok
Ošípaná
Hovädzí
dobytok
Hovädzí
dobytok

Dĺžka
(aminokyseliny)

Hmotnosť
(Da)

Podiel
bielkoviny
(%)

607

69 293

4,6

607

69 692

4,9

142

15,184

4,2

141

15,039

4,3

1940

223 319

1,6

1939

223 150

1.7

377

42 051

5,0

377

42 051

5.0

1463

138 938

19,1

1364

129 064

17,3

Fadda et al. (2010) uvádzajú sekvencie proteínov z hydrolýzy myofibrilálnej bielkoviny
fermentovaných párkov. Bola identifikovaná sekvencia s miestami štiepenia, molekulová
hmotnosť (Z), vypočítané skóre, pôvod peptidov, celkové zvyšky proteínu a pozícia
identifikovaných peptidov na paternalonom proteíne (tabuľka 5).
Tabuľka 5 Peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou (medzi 1000 a 2100 Da) (Fadda et al.,
2010)
Číslo
peptid
u

RP
frakci
a

Sekvencia

Molekulov
á hmotnosť
(Da)

Pôvodn
ý
proteín

Celkové
proteínov
é zvyšky

pozíci
a

1

G8

(G)FAGDDAPRAVFPS(I)

1349,65

Actín α

377

23–35

2

G7

(A)VFPSIVGRPRHQG(V)

1449,81

Actin α

377

32–44

3

G7

(M)EKIWHHTF(Y)

1097,24

Actin α

377

85–92

4

G4 G7

(L)RVAPEEHPTL(L)

1148,61

Actin α

377

97–
106

5

G3

(G)AGQHPARASSSEAEDGCGSP(
K)

1970,83

Capzprotein

381

253–
272

6

G3

(F)GEAAPYLRKaSEKERIEAQN(K)

2189,13

Myozín1

1938

11–29

7

G3

(G)EAAPYLRKSEKERIEAQN(K)

2132,11

Myozín1

1938

12–29

8

G3

(F)GEAAPYLRK(S)

1004,55

Myozín1

1938

11–18
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Peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou (medzi 1000 a 2100 Da) vznikajú z oboch typov
svalových proteínov, čo naznačuje, že sarkoplazmatické a myofibrilárne proteíny sú
degradované počas fermentácie a zrenia (tabuľka 5). Široká škála miest štiepenia odvodených
od ich pozícií na paternalonom proteíne naznačuje zložitosť proteolytických systémov, ktoré sa
podieľajú na ich produkcii. Získali sa štyri peptidy pochádzajúce z aktínu; zodpovedajú Nterminálnemu a centrálnemu regiónu proteínu. Avšak tri identifikované peptidy odvodené od
myozínu vznikajú z N-koncovej oblasti (Fadda et al., 2010).
Tabuľka 6 Obsah voľných aminokyselín v biceps femoris v čerstvom stave a po solení (priemer
± SD) (Martuscelli et al., 2009)
Voľné aminokyseliny
Arginín
Lyzín
Alaanín
Treonín
Glycín
Valín
Serín+ Prolín
Izoleucín
Leucín
Metionín
Histidín
Fenilalanín
Glutamová kyselina
Cysteín
Tyrozín
Spolu voľné AK

Čerstvý sval
(mg.kg−1)
395.58 ± 17.82
11.95 ± 2.93
233.07 ± 45.71
11.73 ± 3.54
10.17 ± 3.08
31.23 ± 5.59
19.49 ± 4.23
6.08 ± 1.25
12.77 ± 1.89
9.22 ± 0.12
16.50 ± 2.99
11.07 ± 0.72
24.33 ± 0.22
0.84 ± 0.06
14.58 ± 10.14
828.43 ± 41.11
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Šunka po solení
(mg.kg−1)
326.74 ± 55.22
22.01 ± 4.61
231.38 ± 26.66
19.19 ± 4.77
13.59 ± 2.88
36.59 ± 5.29
26.77 ± 0.37
19.20 ± 5.10
22.66 ± 1.47
14.18 ± 2.08
20.34 ± 5.18
21.01 ± 3.47
42.72 ± 10.31
3.96 ± 0.09
25.69 ± 1.02
853.09 ± 197.38

Tabuľka 7 Vplyv údenia na obsah voľných aminokyselín (FAA) v sušenom údenom biceps
femoris (Martuscelli et al., 2009)
Voľné
aminokyseliny
Lyzín
Alaanín
Treoním
Glycín
Valín
Serín + Prolín
Izoleucín
Leucín
Metionín
Histidín
Fenilalanín
Glutamová
kyselina
Cysteín
Tyrrozín
Spolu voľné AK

Obsah voľných aminokyselín (mg.100g-1)
Neúdené mäso
Slabo údené mäso
Intenzívne údené mäso
193,39
176,26
102,92
231,42
177,61
332,77
98,48
83,36
62,64
67,93
74,56
44,18
124,25
108,21
73,21
185,58
188,84
103,39
82,88
70,85
54,87
130,05
98,51
72,82
41,27
37,25
28,80
131,38
91,56
74,09
93,62
72,69
59,96
193,49

124,60

149,74

2,49
92,03

2,97
87,11

1,83
61,83

2306,45

2102,12

1814,95

Biogénne amíny
Stadnik a Dolatowski (2012) analyzovali obsah biogénnych amínov v sušenom bravčovom
mäse naočkovaných probiotickým kmeňom Lactobacillus casei ŁOCK 0900 vo vzorkách
zrejúcich 4, 8 a 16 mesiacov (tab. 8). Hladiny kadaverínu, putrescínu a tryptamínu ukázali
časovo závislé zvýšenie počas zrenia. Spermín, ktorý bol prítomný vo veľmi nízkych
koncentráciách, mal tendenciu klesať. Histamín a spermidín neboli detegované. Cadaverín a
tryptamín boli na konci obdobia starnutia hlavnými biogénnymi amínmi s priemernými
hodnotami 39,6 mg.kg-1 a 49,2 mg.kg-1.
Tabuľka 8 Obsah biogénnych amínov (mg.kg-1) v sušenom fermentovanom bravčovom mäse v
priebehu zrenia Stadnik a Dolatowski (2012)
Biogénne amíny
Cadaverín
Histamín
Putrescín
Spermidín
Spermín
Tryptamín

Dobe zrenia (mesiace)
8
10.8b ± 4.1
ND
6.1a ± 2.4
ND
5.3a ± 0.8
17.8b ± 5.2

4
NDa
ND
0.6a ± 0.0
ND
5.8a ± 0.5
NDa
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16
39.6c ± 7.8
ND
28.6b ± 14.1
ND
4.0b ± 0.4
49.2c ± 7.7

Tabuľka 9 Obsah biogénnych amínov vo svale biceps femoris čerstvom mase a po sušení a
solení (Martuscelli et al., 2009)
Čerstvé mäso (mg.kg−1)
Fenyletylanín
Putrescín
Cadaverín
Serotonín
Spermidín
Spermín
Celkové BA

Šunka po zrení
(mg.kg−1)
3,27 ± 1,97
13,95 ± 5,24
6,28 ± 1,29
N.D.
1,58 ± 2,37
12,02 ± 4,57
38,82 ± 12,98

N.D.
28,07 ± 4,48
11,58 ± 1,10
N.D.
N.D.
9,62 ± 9,70
49,27 ± 4,19

Tabuľka 10 Zoznam a vlastnosti biogénnych amínov (Kvasnička a Voldřich, 2006)
Biogénne amíny

Vzorec

Agmatín
Cadaverín
Histamín
Phenylethylamín
Putrescín
Tryptamín
Tyramín

C5H14N4
C5H14N2
C5H10N3
C8H11N
C4H12N2
C10H12N2
C8H11NO

Molekulová
hmotnosť (Da)
130 2
202 2
111 1
121 2
88 2
160.2
137.2

Prekurzor
Arginín
Lyzín
Histidín
Phenylalanín
Ornithtín, agmatín
Tryptofán
Tyrozín

Technika MALDI-TOF-MS je založená na analýze molekulárnych hmotností látok. Proteíny
a ich frakcie so známou molekulovou hmotnosťou môžu byť detegované a jednotlivé spektrá
medzi sebou porovnávané.
ZÁVER
Sušené solené mäso sa zvyčajne spracúva solením, sušením a zrením. Z pohľadu charakteru
výrobkov je najdôležitejšie sušenie a zrenie, pretože makromolekulárne proteíny a tuky
sa degradujú endoenzýmami, aby sa vytvorili malé peptidy a alifatické kyseliny prispievajúce
k typickej chuti. Biochemické reakcie prebiehajú v rámci tohto procesu a sú zodpovedné
za jeho konečnú charakteristickú textúru a chuťové vlastnosti.
Proteolýza je jedným z rozhodujúcich biochemických procesov počas dozrievania mäsa. Tento
proces ovplyvňuje chuť a textúru v dôsledku degradácie proteínov na zlúčeniny
s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré priamo ovplyvňujú chuť.
Proteíny v sušenom mäse môžu byť postupne degradované do niektorých toxických prvkov
malých molekúl vrátane histamínu, putrescínu, tyraminu a tryptamínu. Preto je dôležité
monitorovať potenciálnu tvorbu toxických zložiek počas procesu sušenia-dozrievania.
Množstvo vytvorených toxických zložiek sa môže posudzovať podľa množstva indikátorov,
ako je celkový obsah prchavých báz dusíka (TVB-N) a obsahu MDA.
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Peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou (medzi 1000 a 2100 Da) vznikajú z oboch typov
svalových proteínov, čo naznačuje, že sarkoplazmatické a myofibrilárne proteíny
sú degradované počas zrenia.
Na základe overených elektroforetických metód, je obsah nízkomolekulárnych bielkovín mäsa
pri jednotlivých štádiách zrenia rozdielny. Nízko-molekulárne bielkoviny je možné detegovať
za pomoci hmotnostnej spektrometrie, napr. MALDI-TOF MS. Tieto skutočnosti predurčujú
metódu

MALDI-TOF

MS

k identifikácii

štádia

procesu

zrenia

mäsa

na moluklárnej úrovni s vysokou citlivosťou a presnosťou detekcie bielkovín v krátkom čase.
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ANTIOXIDANT CAPACITY IN DIFFERENT CUTS OF CHICKEN CARCASS
FROM BACKYARD (VILLAGE) PRODUCTION SYSTEM
Fouad Ali Abdullah Abdullah – Hana Buchtová – Ladislav Kašpar
Department of Meat Hygiene and Technology, Faculty of Veterinary Hygiene and
Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno,
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Czech Republic
ABSTRACT
The aim of our study was investigation of antioxidant capacity in different cats/portions
of tissues from backyard (village) chicken. The analyzed samples were from one of household
in rural of the Czech Republic. Antioxidant capacity were evaluated in breast, thigh (muscle
and skin) and wings of backyard chickens by using free radical scavenging ability
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH assay). In general, the meat chicken from backyard
rearing system content antioxidant capacity in low level. Inclusion of more diversity plant
sources material may require to feeding system of such birds.
Keywords: family poultry, meat quality, antioxidant capacity, DPPH
INTRODUCTION
Family or village poultry can be defined as small-scale poultry production system used
by households in the rural areas. This production system depending on family labour, wherever
possible, locally available feedstuffs (Kasapidou et al., 2015). The family poultry have
important role for enhance diet, income, and food and nutrition security of the rural poor (Alders
and Pym, 2009). Family poultry is usually a flock of less than 100 birds which
is reared in the yards of the houses according to traditional methods to produce meat and eggs
for the family (Kasapidou et al., 2015). According to International Network for Family Poultry
Development (INFPD), there are three distinguishable systems of family poultry management:
extensive free-range, extensive backyard and the small-scale intensive system. In the backyard
system, poultry are confined partially by the usage of fenced yard or just within an overnight
shelter (Sonaiya et al., 1999). Many studies in Middle Eastern and Africa countries (Fotsa et
al., 2007; Moula et al., 2009; Kingori et al., 2010) emphasized that local poultry had lower size
of

eggs

and

chicks

as

well

as

lower

meat

properties

than

usual

norms

in industrial poultry. Such differences between local and conventional chickens could
be attributed to genetic factors as well as another factors related to extensive rearing systems
which is practiced by farmers such as: inadequate housing, unbalanced feeding and improper
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veterinary cares. Demand to meat of indigenous chicken breeds is high, because of suitability
of such meat to local taste preferences and cooking methods (Choprakarn and Wongpichet,
2008; Umaya Suganthi, 2014). Consumer preference to local chicken meat is due to suitability
of taste and texture as well as the limited use of pharmaceuticals during production
(FAO, 2010; Melesse, 2014; Umaya Suganthi, 2014). Chickens of free-range rearing system
have chance to obtain many bioactive substances (e.g., PUFA, vitamins, and pigments) from
the pasture that could be reflected on the meat properties (Sossidou et al., 2015; Dal Bosco
et al., 2016). High levels of tocopherols, tocotrienols, carotenoids, vitamin C, and polyphenols
in green forage which are acquired by chicken could improve oxidation status in meat
(Kerry et al., 2000; Mugnai et al., 2013). Dietary antioxidant strategy (i.e., provide antioxidants
in

animal

feed)

had

effective

role

on

lipids

stabilization

in

membranes

and decrease lipid oxidation in meat during storage period, but this effective role can differ
between type of muscles (Ahn et al., 2006; Morrissey et al., 1997). The aim of present study is
evaluation

the

antioxidant

capacity

by

using

the

stable

radical

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) to estimate of free-radical scavenging in different
cuts/portions (muscles and skin from breast and thigh as well as wings) of backyard (village)
chicken.
MATERIAL AND METHODS
Breeding properties
Family chickens from household of Mr. Kašpar (Zděchov, Czech Republic) were analyzed
in present study. The conditions for breeding included: small-scale intensive system, flock size
was 25 birds, with stocking density 13 birds/m2, The chicken health status before slaughter was
good without the clinical signs of the disease (live weight: 2270 g), mortality rate was 2 birds
of a total flock, the chickens had well-developed muscle, diet of birds was without anticoccidial
drug and composed of: ground corn 50%, cooked potatoes 30%, ground barley 10%, and nettle
leaves 10%, slaughter age was 75 days (Ross 308 hybrid).
Samples preparation
Samples were taken from same local of muscle and skin including pectoralis major-breast
muscle, biceps femoris-thigh muscle and forearm-wing muscle. Samples were inserted
in Eppendorf tubes 2 ml and stored in a refrigerator with controlled temperature (-70 °C) until
analysis.
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Estimation of antioxidant capacity
Antioxidant capacity was estimated by using method of free radical scavenging ability
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

(Heilerova et al., 2003). Tissue extract preparation was

conducted according to Jung et al. (2010) with some modifications. 5 ml of 5% Trichloroacetic
acid

added

to

1

gram

of

tissue

sample

and

after

homogenization

(1130×g/ 1 minute) in ice bath, 3.33 ml of chloroform were added. Fresh solution of radical
stock solution was prepared daily. Solution of DPPH in methanol (0.025g.l-1) in a volume
of 3.8 ml was pipette into a 1 cm cuvette and measured absorbance value A0 against a blank
at 515 nm by using a spectrophotometer GENESYSTM6 (Thermo Electron Corporation, USA).
The extracts of tissue in the amount of 0.1 ml were added to the cuvette containing
the DPPH solution (3.8 ml), and the absorbance was measured after 10 minutes (A10).
The measurements were performed in two replications.
The inhibition percentage of the DPPH radical by the samples was calculated according to the
formula: % inhibition = { A0 –A10 / A0 } × 100
Were

A0 is the absorbance of the control at t = 0 min;
A10 is the absorbance of the antioxidant at t = 10 min.

RESULTS AND DISCUSSION
In general, DPPH percentage inhibition values in the muscles samples of backyard chicken
(Table 1) were lower than in organic chicken meat (Abdullah et al., 2017). Higher grass
consumption by organic poultry in free range area improved the amount of alpha-tocopherol
and carotenoids in their meat and thus increased antioxidant capacity (Castellini
and Mourvaki, 2007). According to Dal Bosco et al. (2016), the meat of organic poultry
with outdoor access to pasture had higher levels of antioxidants (mainly tocopherols and
tocotrienols) compared to indoor birds. Local poultry had lower meat properties than usual
norms in industrial poultry, which could be attributed to genetic factors, inadequate housing,
unbalanced feeding and improper veterinary cares (Fotsa et al., 2007; Moula et al., 2009;
Kingori et al., 2010). However, there are very limited available information about
the chemical composition of village chicken meat (Kasapidou et al., 2015).
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Table 1. Antioxidant capacity in cuts/portions of backyard chicken (mean ± SD).
Cuts/portions

Antioxidant capacity in % inhibition

muscle of breast

24,56±1,25

muscle of thigh

24,46±0,91

skin of breast

27,10±1,19

skin of thigh

26,72±1,02

wing

23,59±1,00

CONCLUSION
The prepuce of rearing village birds by household in backyard of rural areas is for personal
consumption. Such families would like to produce qualities chicken meat for their consumption
by managing all breeding process production including feeding system. Restricted vegetation
feeding of backyard on nettle leaves is not sufficient to reflected high antioxidant capacity on
chicken meat. In order to obtain more clear view, this topic need more wide study by analyzing
lager

number

of

samples,

and

compare

it

with

antioxidant

capacity

in the chicken meat from conventional and organic production systems.
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VLIV PŘÍDAVKU ÚSUŠKŮ VYBRANÝCH DRUHŮ PÍCNIN NA OVLIVNĚNÍ
BARVY ŽLOUTKU
THE EFFECT OF ADDITION OF DIFFERENT DRIED FODDERS TO THE DIETS
ON YOLK COLOUR IN LAYERS
Vojtěch Anderle – Martina Lichovníková – Eliška Dračková
Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova univerita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of the study was to find the effect of 5% inclusion of dried and grinded fodders in the
diets on yolk colour. One hundred fifty layers Lohamnn Brown were used in this experiment
lasting from 27 to 40 weeks of their age. Layers were divided into five groups, according
to different diets. Control diet did not contained any fodder, there were used synthetic additives.
The other ones diets included 5% of dried and grinded fodders; Medicago sativa, Trifolium
pratense,

Trifolium

repens

or

Lolium

nerenne

without

synthetic

additives.

Yolk colour of fresh and cooked eggs was analyzed each two weeks by both subjective (colour
fan) and objective (Lab system) methods. Addition of fodders significantly improve yolk colour
mainly in yellow spectrum (b*). Significantly the highest b* values were found
in yolk of layers feeding Trifolium pretense (P<0.05).
Keywords: yolk colour, pasture, alfalfa, red clover, white clover, rye grass
ÚVOD
K přibývajícím alternativním chovům nosnic patří i chovy s venkovním výběhem, kde
se nabízí otázka využití pícnin ve výživě nosnic. Pícniny mohou vejce obohatit o některé
karotenoidy, vitamíny a minerály nebo například ovlivnit složení a poměry mastných kyselin,
celkový obsah lipidů nebo například obsah cholesterolu. Velmi výrazně mohou také pícniny
ovlivňovat zbarvení žloutků vajec, což může mít zásadní vliv v ekologických systémech chovu
nebo ve státech, kde je zakázáno přidávat do krmiv syntetická barviva.
Druh, kvalita, popřípadě způsob konzervace mohou vlastnosti píce výrazně ovlivnit, stejně tak,
jako na druhé straně genotyp a věk kura, způsob návyku a předkládání pícnin. Spojením těchto
dvou pohledů, zootechnického a pícninářského, by bylo vhodné dosáhnout optimálního
managementu využití píce v moderní výživě kura domácího.
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MATERIÁL A METODY
Tento experiment byl proveden v experimentálních prostorech pavilonu M Agronomické
fakulty MENDELU v Brně. Pro tento pokus bylo nakoupeno 150 kuřic hybrida Lohmann
Brown Classic ve věku 12 týdnů, které byly umístěny do tříetážové technologie obohacených
klecí splňující požadavky vyhlášky 208/2004 Sb. a byly odchovány tak, aby jejich hmotnost
odpovídala požadavkům technologického návodu (LOHMANN, 2016).
Samotný experiment se zkrmováním úsušků píce začal v období těsně před vrcholem snášky,
který byl 96 % ve 28. týdnu věku nosnic. Již ve 25. týdnu věku nosnic začalo navykací období
na zkrmování krmných směsí s úsušky a ve 27. týdnu začalo pokusné období, které trvalo do
40. týdne věku. Nosnice byly rozděleny do pěti skupin po třiceti kusech, s pěti opakováními
vždy šest kusů v jednom opakování (5 x 5 x 6), jedno opakování představovala jedna klec.
Všechny skupiny nosnic byly rozmístěny střídavě v každé etáži a každé části haly stejnoměrně,
aby byl eliminován vliv pozice.
V pokusu byly použity 4 druhy pícnin, z nichž tři byly vybrány jako pícninářsky nejdůležitější
zástupci jetelovin a jedna jako krmivářsky nejhodnotnější tráva. Kontrolní byla zkrmována
pouze komerční krmná směs pro užitkové nosnice. Součástí této krmné směsi bylo aditivum
lutein, a to v dávce 3 500 mg a kantaxantin 1 250 mg, aby došlo k zabarvení žloutků na úroveň
11–12 La Roche při použití 10 % kukuřice. Pro pokusné skupiny byl použit devadesáti pěti
procentní koncentrát připravený pro doplnění 5 % úsušků pícnin a optimalizovaný tak, aby byl
výsledný obsah hlavních živin (NL a energie) shodný s kompletní krmnou směsí použitou pro
kontrolní skupinu. Tento koncentrát byl bez aditiv ovlivňujících barvu žloutku. Pokusné
skupiny se od sebe lišily v úsušcích, a to druhem použité pícniny. Pro první pokusnou skupinu
bylo použito k domíchání směsi 5 % horkovzdušných úsušků vojtěšky seté. U druhé pokusné
skupiny bylo použito 5 % úsušků jetele lučního, u třetí skupiny bylo použito 5 % úsušků jetele
plazivého a u čtvrté skupiny 5 % úsušků jílku vytrvalého. Složení krmných směsí uvádí tabulka
číslo 1. Obsah živin v použitých směsích je uveden v tabulce číslo 2.
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Tabulka 1 - Složení krmných směsí pro nosnice
Surovina (%)
Obsah (%)
Kontrolní směs
Pokusné směsi
Pšenice
52,94
50,29
Oves
3,16
3,00
Kukuřice
10,53
10,00
Pšeničná mouka krmná
3,16
3,00
Pšeničné otruby
1,05
1,00
Sójový extrahovaný šrot
14,98
14,23
Drůbeží krev
0,82
0,78
Antisal – nástřik
0,16
0,15
Úsušky pícnin
0,00
5,00
L-lysin HCL
0,08
0,08
L-treonin
0,01
0,01
DL-methionin
0,20
0,19
Živočišný tuk
2,75
2,61
Krmná sůl
0,24
0,23
Drcený vápenec
6,53
6,20
Vápenec krmný mletý
2,33
2,21
Monokalciumfosfát
0,74
0,70
Síran sodný
0,07
0,07
Premix*
0,21
0,20
Xylanáza H 0,05%
0,05
0,05
* 1 kg premixu obsahovalo: 4 500 000 m.j. Vitamínu A, 1 500 000 m.j. Vitamínu D 3,12 500 mg Vitamínu E (α
tokoferol), 1 500 mg Vitamínu K3, 1 000 mg Vitamínu B1, 2 500 mg Vitamínu B2, 2 000 mg Vitamínu B6, 7 500
µg Vitamínu B12, 25 000 µg Biotinu, 15 000 mg Niacinu, 6 000 mg Pantotenanu vápenatého, 333 mg Kyseliny
listové, 60 000 mg cholinchloridu, 50 000 mg Betainu, 20 000 mg Síranu železnatého monohydrátu, 500 mg Jodidu
draselného, 3 500 mg Síranu měďnatého pentahydrátu, 35 000 mg Oxidu manganatého, 30 000 mg Síranu
zinečnatého, 125 mg Seleničitanu sodného, 125 000 OTU Fytázy, 3 000 mg Butylhydroxytoluenu, 400 mg
Butylhydroxyanisolu, 8,75 % Xamacolu 40, 1,25 % Avixanthinu 100, 2,50 % OptiPhosu 5000 CT, nosiče pšeničné mouky a uhličitanu vápenatého.

Tabulka 2 - Obsah živin v krmné směsi pro nosnice
Obsah živin (%)
Kontrolní + pokusná 95%
Hrubý protein
16,90
Hrubé oleje a tuky
5,20
Hrubá vláknina
2,80
Hrubý popel
9,70
Methionin
0,41
Lysin
0,83
Ca
2,99
Na
0,19
P
0,56
Rozbory kvality vajec byly prováděny jedenkrát za 14 dní, na počtu 30 vajec od každé skupiny.
Všechna sledovaná vejce byla sbírána v jeden den. Barva žloutku byla sledována
ve věku 27, 29, 31, 33, 35, 37 a 39 týdnů věku nosnic, celkem u 1050 syrových vajec. Barva
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žloutku syrových vajec byla hodnocena subjektivně pomocí standardní 15- ti stupňové barevné
stupnice Yolk Colour Fan (Hoffman La Roche) na bílé podložce.
Barva žloutku vařených vajec byla posuzována po předchozí tepelné úpravě (var ve vodní lázni
15 min.) s následným subjektivním i objektivním hodnocením barvy žloutku shodně jako u
syrových žloutků.
Objektivní hodnocení barvy žloutku bylo provedeno spektrofotometricky přístrojem Konica
Minolta CM – 2600d na černé a bílé podložce a to jak u čerstvých, tak vařených vajec a byla
popsána systémem Lab.
Hodnota L* - světlost a jas
- pohybuje se v rozmezí 0 (černá barva) - 100 (bílá barva), tzn. čím vyšší je číslo, tím
je vzorek světlejší.
Hodnoty a* a b* jsou souřadnice barevnosti.
Hodnota a* označuje podíl červeného spektra, obecně platí +a je červenost
a -a je zelenost.
Hodnota b* označuje podíl žlutého spektra, kladné hodnoty +b značí, jak moc
je vzorek žlutý a záporná hodnota -b je modrost.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Barva syrového žloutku byla výrazně nejvyšší (P < 0,05) u kontrolní skupiny krmené směsí
s aditivem na ovlivnění barvy žloutku, a to při subjektivním hodnocení 13,07 a nejnižší u jílku
vytrvalého 9,73. Podobně nižší hodnotu měla i vojtěška (9,59), oproti tomu oba jetele
dosahovaly vyšší tmavosti, a to luční 11,54 a plazivý 11,52.
Při objektivním hodnocení byla u vajec všech skupin nosnic krmených krmnou směsí
s přídavkem pícnin dosažena vyšší žlutost (hodnota b*) oproti vejcím kontrolní skupiny bez
přídavku úsušků pícnin, a to jak u syrového, tak vařeného žloutku. Oproti tomu červenost
(hodnota a*) byla u všech skupin s přídavkem pícnin nižší než u kontrolní skupiny, a to taktéž
jak u syrových, tak u vařených vajec.
Také FLETCHER et al. (1985) uvádějí statisticky průkazné (P < 0,05) ovlivnění barvy žloutku
při zkrmování vojtěškové a jílkové moučky oproti nebarvené kontrole, ale dokládají, že nebyl
žádný

rozdíl

mezi

moučkami

z

těchto
71

dvou

pícnin.

Taktéž

SULLIVAN

et HOLLEMAN (1962) uvádí výrazné ovlivnění barvy žloutku u nosnic krmených vojtěškovou
moučkou.

COWLISHAW

et

EYLES

(1958)

doporučují

u

nosnic

koncentraci

5–10 % mouček z vojtěšky, jetele lučního nebo z kvalitního porostu travin jako výrazného
zdroje vitaminů, pigmentů a bílkovin. LAUDADIO et al. (2014) dosáhl nahrazením sójového
šrotu mladou pící vojtěšky s nízkým obsahem vlákniny zlepšení barvy žloutku (P<0,001),
poměru žloutku (P<0,05) a zvýšení β-karotenu (P<0,001). Taktéž ZELENKA (2014) hodnotí
pozitivně vysoký obsah karotenoidů podporující žádoucí zabarvení vaječných žloutků.Pozitivní
ovlivnění barvy žloutku zelenými rostlinami dokládá většina autorů (ZAHROOJIAN et al.,
2011; NYS et al., 2000; KARADAS et al., 2006).

Vařená vejce

Syrová vejce

Tabulka 2 - Ovlivnění barvy žloutku použitými pícninami
Charakteristika
Vojtěška
Jetel
Jetel
setáb
lučníb
plazivý
Hodnota L*
58,5
56,5
55,9ab

Jílek
Kontrola
vytrvalý
58,6c
55,2a

SEM
0,136

Hodnota a*

7,2b

10,8d

9,1c

6,4a

15,9e

0,171

Hodnota b*

41,6bc

43,3c

42,2bc

40,2ab

38,9a

0,245

Vějíř
La Roche

9,6a

11,5b

11,5b

9,7a

13,1c

0,068

Hodnota L*

86,6c

80,2ab

83,2b

80,6ab

82,4ab

0,466

Hodnota a*

5,6a

9,6b

6,6a

6,3a

12,4c

0,231

Hodnota b*

48,8ab

54,4c

50,9b

46,9b

41,2a

0,521

Vějíř
La Roche

3,9a

4,5a

6,1b

5,7b

8,9c

0,221

a, b, c, d, e = statisticky průkazný rozdíl (P < 0,05)

Termostabilitu pigmentů obsažených ve žloutcích pocházejících z různých druhů pícnin
vyjadřuje graf číslo 1. V tomto sledování klesá u všech skupin varem intenzita červeného
spektra zbarvení žloutku, a naopak stoupá intenzita žlutého spektra. U kontrolní skupiny
je pokles intenzity červené barvy varem nejvýraznější, a naopak zvýšení intenzity žlutého
zbarvení účinkem varu nejméně výrazné. Proto lze považovat barviva získaná z pícnin
za termostabilnější, oproti těm, která pocházejí ze syntetických aditiv. Celkově všechna vařená
vejce dosahují větší světlosti (hodnota L*) žloutku než vejce vařená.
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Graf 1 - Termostabilita žloutkových pigmentů

ZÁVĚŘ
Při zkrmování sušených pícnin zařazených v 5% koncentraci do krmné směsi nosnic po dobu
104 dní (14 denní navykací období + 90 dnů testu) byla statisticky průkazně (P < 0,05)
ovlivněna barva žloutku.
Již pěti procentní podíl úsušku jetelů zvýšil intenzitu zabarvení žloutků na 11,5 při
subjektvitním hodnocení na stupnici FAN podle LaRoche, což bylo průkazně vyšší zabarvení
v porovnání s přídavkem úsušků z jílku vytrvalého nebo vojtěšky seté (P < 0,05). Vejce nosnic
krmených směsí s přídavkem pícnin vykazovali vyšší žlutost ( b*) oproti kontrolní skupině bez
pícnin. Oproti tomu červenost (a*) byla výrazně vyšší u kontrolní skupiny.
Barviva pocházející z pícnin vykazovali vyšší termostabilitu oproti syntetickým barvivům
použitým v aditivech k ovlivnění barvy žloutku u kontrolní skupiny.
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POROVNÁNÍ TEXTURY U TŘEŠŇOVÉHO A MERUŇKOVÉHO DŽEMU
S PŘÍDAVKY VYBRANÝCH HYDROKOLOIDŮ
COMPARASION OF TEXTURAL PARAMETERS OF CHERRY AND APRICOT
JAMS PREPARED WITH DIFFERENT HYDROCOLLOIDS
Marie Bartlová – Simona Jančíková – Jana Cápíková – Dani Dordevic – Bohuslava
Tremlová
Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1,
612 42 Brno
ABSTRACT
Fruits represent an important source of valuable nutritional rich compounds for human health.
The bigger part of grown fruits is processed into food products such as jams. Cherries (Prunus
avium) and apricots (Prunus magnapavliciana) were used for laboratory jam production. Jam
samples were produced with addition of pectin, κ and ι-karagenanů. Gelling agents were used
in different concentrations: 0,5 %, 1 % a 2 %. The differences between different jam samples
were distinguished by textural parameters determinations. Following textural parameters were
estimated: firmness (g), consistency (g/sec), cohesiveness (g) and viscosity index (g/sec).
Overall, the samples produced with carrageenans gained bigger values for textural parameters.
The research is clearly indicating the possibility of carrageenans usage in jam production, with
emphasis that differences in comparison with jam produced with pectin are significant (p<0,05).
The aim of the research was to compare the influence of selected hydrocolloids on fruit jam
textural parameters.
Keywords: pectin, carrageenan, firmness, consistency, cohesiveness, viscosity index.
ÚVOD
Džem je tradiční ovocný produkt oblíbený po celém světě. Pro přípravu džemu je důležitý
optimální poměr cukru, pektinu a kyselin (Sravani a kol., 2017). Do džemů lze pro tvorbu gelu
přidávat pektin, karboxymethylcelulosu, xanthanovou gumu, guarovou gumu, lokustovou
gumu nebo alginát sodný. Dalšími látkami, které se přidávají do džemů za účelem jejich
zahuštění, jsou škrob nebo modifikovaný škrob. Výhodou škrobu je nízká cena,
na druhou stranu však může podléhat retrogradaci a synerezi. Velkou předností
modifikovaného škrobu je jeho odolnost vůči kyselému prostředí a vysoké teplotě. Tvorba gelu
a

jeho

reologické

vlastnosti

mohou

být
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ovlivněny

interakcí

mezi

škrobem

a hydrokoloidy. Například přídavek hydrokoloidů může zvýšit bobtnavost škrobových zrn
(Abid a kol., 2017; Tan a kol., 2014).
Podle vyhlášky 157/2003 Sb. je definován džem jako potravina, která je vyrobena ze směsi
přírodních sladidel, vody, pulpy a dřeně anebo směsi přírodních sladidel, vody a dřeně jednoho
nebo více druhů ovoce, přivedené do vhodné rosolovité konzistence. V nařízení Evropského
Parlamentu a Rady 1333/2008 jsou uvedena aditiva, které je možné přidávat
do džemů, a jejich limity. V praktické části práce byl do džemů přidán pektin a karagenan.
Podle tohoto předpisu se do džemů mohou přidávat pektiny v quantum satis, limit
pro karagenany je 10 g/kg.
Pektiny patří mezi polysacharidy a v potravinářském průmyslu se používají pro svoji schopnost
tvořit gel, zahušťování, emulgační a také stabilizační vlastnosti (Salas-Tovar a kol., 2017;
Kastner a kol., 2017). Při výrobě džemu vzniká gel, kdy dochází ke spojování pektinových
řetězců vodíkovými vazbami za vzniku trojrozměrných sítí. Schopnost pektinu tvořit gel závisí
na

velikosti

molekuly

a

stupni

esterifikace

(Poiana

a

kol.,

2013).

Pektiny

se rozdělují do dvou skupin na nízkomethoxylové, se stupněm esterifikace do 50 %,
a vysokomethoxylové, které mají stupeň esterifikace větší než 50 %. Nízkomethoxylové
pektiny se často používají v produktech s nízkým obsahem cukru. Různé druhy pektinů
a jejich koncentrace mohou ovlivňovat barvu a strukturu džemu (Abid a kol., 2017;
Velíšek a Hajšlová, 2009).
Karagenany jsou polysacharidy červených mořských řas (Rhodophyceae). V potravinářství
se využívají pro své gelotvorné, zahušťovací, emulgační vlastnosti a také pro stabilizaci textury
(Campo a kol., 2009; Raman a Doble, 2015). V molekulách karagenanů je možné nalézt
nejméně 8 druhů sekvencí monomerů, které se označují písmeny řecké abecedy.
V potravinářství se využívá zejména κ, ι a λ–karagenan. κ-karagenan vytváří pevný, křehký gel,
u kterého může docházet k synerezi. ι-karagenan tvoří soudržné, pružné thixotropní gely, které
nepodléhají synerezi. λ-karagenan gel netvoří (Velíšek a Hajšlová, 2009; Bednářová
a kol., 2014).
Cílem práce bylo porovnání textury třešňového a meruňkového džemu, které byly vyrobeny
s různými koncentracemi přídavků pektinu, κ a ι-karagenanů.

MATERIÁL A METODIKA
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Třešňový (Prunus avium) a meruňkový (Prunus magnapavliciana) džem byl vyroben
s různými koncentracemi přídavků vybraných hydrokoloidů. Na jeden vzorek bylo použito 600
g vypeckovaného a rozmixovaného ovoce, které se následně vařilo 10 minut. Poté bylo k směsi
přidáno 480 g cukru krystal a přídavek hydrokoloidů. Konkrétně se jednalo o pektin (Gresik,
Česká republika), κ-karagenan a ι-karagenan (Raps, Německo), které byly přidány
v koncentracích 0,5 %, 1 % a 2 %, viz tabulka 1. Celá směs se vařila 5 minut. Následně byla
změřena textura, v rámci které byla hodnocena pevnost, konzistence, soudržnost a index
viskozity. Analýza byla provedena u jednotlivých vzorků džemů s jamkami s použitím TA.XT
Plus TextureAnalyzer (Texture Technologies Corp., Scarsdale, NY, Exponent stable micro
systems, verse 6,1,11,0; UK). Výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí testu ANOVA,
v rámci které byl proveden Levenův test a následně post hoc testy: neparametrický GamesHowellův nebo parametrický Tukey test. Pro statistickou analýzu byl použit program SPSS 20
statistical software (IBM Corporation, Armonk, USA).
Tabulka 1: Množství přídavku v džemech v jednotlivých vzorcích
Vzorek

Druh přídavku

Množství přídavku [g]

Množství přídavku [%]

1.

bez přídavku

-

-

2.

pektin

3

0,5

3.

pektin

6

1

4.

pektin

12

2

5.

κ-karagenan

3

0,5

6.

κ-karagenan

6

1

7.

κ-karagenan

12

2

8.

ι-karagenan

3

0,5

9.

ι-karagenan

6

1

10.

ι-karagenan

12

2

VÝSLEDKY A DISKUZE
Je známo, že reologické a texturní vlastnosti džemů korelují s procentuálním obsahem
a typem použitého cukru, gelujících složek, ovocné dužiny a teploty během zpracování
(Basu a Shivhare, 2010).
Jak již bylo uvedeno v části Materiál a metodika, v rámci hodnocení textury byly sledovány
čtyři parametry, jedná se o pevnost [g], konzistenci [g/sec], soudržnost [g] a index viskozity
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[g/sec]. V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky analýzy textury pro třešňový džem a v tabulce 3 pro
meruňkový džem.
Tabulka 2: Hodnoty texturních parametrů třešňového džemu
Vzorek

Pevnost

Konzistence

Soudržnost

Index viskozity

Bez přídavku

21,61±0,16a*

598,32±6,47ac

-10,17±0,23a

-17,31±0,23ag

0,5% pektin

49,53±3,16c

973,22±377,53ce

-24,64±1,37c

-423,7±187,78ac

1% pektin

146,26±18,31ac

3290,93±423,65ad

-96,8±6,53d

-2002,64±149,57d

2% pektin

296,54±70,54ac

7079,73±1411,57cde

-241,72±30,26bd

-4583,78±650,95bde

0,5% κ-karagenan

57,85±1,37cd

1457,66±45,86de

-33,86±0,62b

-745,39±18,99ce

1% κ-karagenan

1019,86±141,94bc

16077,7±3311,28

-565,22±97,23

-7836,19±794,54b

2% κ-karagenan

3856,96±475,33b

66916,7±9681,5

-366,94±69,2

-494,1±158,96aef

0,5% ι-karagenan

245,55±49,94ac

5794,98±1098,61cde

-181,43±26,68

-3612,82±514,49deg

1% ι-karagenan

2566,45±368,2

45659,01±5878,45b

-1436,1±339,21

-9609,34±2878,7

2% ι-karagenan

6165,24±1257,02

64218±17379,55

-1189,31±212,41

-2252,65±1172,75

*písmena v horním indexu značí statisticky významný rozdíl (p<0.05) v rámci sloupce

Tabulka 3: Hodnoty texturních parametrů meruňkového džemu
Vzorek

Pevnost

Konzistence

Soudržnost

Index viskozity

Bez přídavku

109,29±8,78aef*

2369,63±366,08

-62,25±4,08a

-1469,48±184,76acdf

0,5% pektin

59,88±5,65cd

1288,15±136,88ac

-26,31±0,88c

-600,72±44,56a

1% pektin

66,77±2,5ad

1638,32±66,65a

-39,25±1,86d

-979,92±27,9c

2% pektin

94,62±2,49e

2302,75±103,47b

-65,51±4,53a

-1563,81±40,35d

0,5% κ-karagenan

41,1±0,38bc

994,4±17,26c

-22,27±0,19bc

-403,02±22,47ae

1% κ-karagenan

376,31±49,65

6459,72±1605,88

-243,01±38

-4146,12±637,68

2% κ-karagenan

1276,3±217,32

23144,08±5238,89

-583,64±80,69

-5619,19±3009,04

0,5% ι-karagenan

77,94±13,01abcef

1925,67±318,58

-47,66±10,19abcd

-1129,57±236,78acdef

1% ι-karagenan

158,3±1,47f

3456,61±213,84b

-113,94±7,24e

-2252,02±84,96fg

2% ι-karagenan

618,63±34,16g

11632,51±1645,86

-387,85±17,19f

-7202,65±775,14g

*písmena v horním indexu značí statisticky významný rozdíl (p<0.05) v rámci sloupce

Pevnost je definována jako síla potřebná k dosažení dané deformace (Garrido a kol., 2015).
Pevnost výrobku u třešňového džemu koreluje se vzrůstající koncentrací jednotlivých
hydrokoloidů. V porovnání použitých druhů daných koncentrací byly nejvyšší hodnoty
naměřeny u 2% ι-karagenanu (6165,24±1257,02 g). U meruňkového džemu také vzrůstá
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pevnost výrobku v závislosti na koncentraci přídavku. Nejvyšší hodnota byla naměřena
u 2% κ-karagenanu (1276,3±217,32 g).
Obdobně jako pevnost, také hodnoty konzistence se zvyšují se vzrůstající koncentrací přídavku.
Nejvyšší hodnoty v třešňovém džemu byly naměřeny u 2% κ-karagenanu (66916,7±9681,5
g/sec).

U

meruňkového

džemu

byly

naměřeny

nejvyšší

hodnoty

také

u 2% κ-karagenanu (23144,08±5238,89 g/sec).
Soudržnost představuje sílu vnitřních vazeb tvořících tělo produktu (Garrido a kol., 2015).
Soudržnost u meruňkového džemu dosahovala nejvyšších hodnot při použití 2%
κ-karagenanu (-583,64±80,69 g) a u třešňového džemu při použití 1% ι-karagenanu
(-1436,1±339,21 g). V případě soudržnosti u třešňového džemu však nebyly mezi hodnotami
pozorovány statisticky významné rozdíly (p<0,05) kromě vzorků s přídavkem pektinu
a 0,5% κ-karagenanu.
Index viskozity dosahoval nejvyšších hodnot u meruňkového džemu při použití 2%
ι-karagenanu (-7202,65±775,14) a u třešňového džemu při použití 2% pektinu
(-4583,78±650,95). Jestliže výsledky porovnáme s hodnotami pro 2% κ-karagenan a 2%
ι-karagenan, mezi hodnotami nejsou statisticky významné rozdíly (p>0,05). Karagenany
vykazují mnohem vyšší hodnoty viskozity než pektin v případě stejného procentuálního
zastoupení dané látky (Dogan a kol., 2017).
Při srovnání texturních vlastností meruňkových a třešňových džemů docházíme k závěru,
že použití různých druhů ovoce má vliv na odlišné texturní vlastnosti (Carbonell a kol., 1991).
Z výsledků vyplývá, že karagenany odlišně ovlivňují texturní vlastnosti v meruňkovém
a třešňovém džemu. Důvodem může být, že viskozita a síla vzniklého gelu tvořeného
karagenany ovlivňuje podíl sulfátových frakcí. Další vliv může mít také rovnováha kationtů
v roztocích, změna vlastností a v neposlední řadě také typ použitého karagenanu
(Campo a kol., 2009). Vliv má také procentuální přítomnost různých minerálních látek, které
mohou sloužit jako induktory gelovatění (K, Na, atd.) (Funami a kol., 2007;
Ramakrishnan a Prud‘homme, 2000).
ZÁVĚR
Byla porovnána textura třešňového a meruňkového džemu s přídavkem pektinu,
κ a ι-karagenanu v různé koncentraci. Ve většině zkoumaných parametrech byly naměřeny
nejvyšší hodnoty u κ a ι-karagenanů, což dává možnost použití menšího procentuálního
zastoupení karagenanů pro dosažení stejného zahušťovacího účinku jako při použití pektinů.
Zahušťovací schopnosti závisí na druhu použitého ovoce (meruňky a třešně). Ze získaných
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výsledků byla potvrzena možnost použití κ a ι-karagenanů při výrobě ovocného džemu
v návaznosti na množství přidaného karagenanu a druhu použitého ovoce.
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ABSTRACT
Packaging methods represent very important part of meat processing. There are two main
packaging methods that are preferred by producers – modified atmosphere (MAP)
and vacuum packaging (VAC). The aim of this work was to monitor changes of selected
physicochemical parameters (pH and water activity – aw) and sensory quality of Lovecký salami
during 3-month storage period at 15 °C in dependence of packaging method – MAP, VAC and
unpacked. Results showed that the unpacked salami had significantly higher (p<0.05) values of
pH than packed salamis in MAP and VAC, but significantly lower (p<0.05) values of aw. Some
differences were found between MAP and VAC packed salamis, however, they were not
significant (p>0.05). Results of sensory analysis showed that there were no differences (p>0.01)
among groups of salami in case of sensory preferences.
Keywords: Lovecký salami, pH, water activity, packaging methods
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ÚVOD
Fermentované masné výrobky vyčnívají z řady ostatních masných výrobků z jednoho, velmi
významného důvodu. Tyto produkty během celého procesu výroby neprojdou tepelným
ošetřením. Předpoklady pro dlouhou trvanlivost vznikají v posledních fázích výroby
(ve zracích komorách), ve kterých, díky činnosti mikroorganismů, klesá hodnota pH
do kyselé oblasti a při procesu sušení dochází k úbytku vody, čímž se snižuje hodnota aktivity
vody (aw). pH může klesnout z hodnoty přibližně 5,7 až na 4,2 a aw může v případě výrobků
s malým kalibrem i pod 0,82, čímž je zajištěna mikrobiální stabilita (Petäjä-Kanninen
a Puolanne, 2007; Pipek, 2010). Po ukončení zrání se salámy vyvezou ze zracích komor
a může dojít k jejich zabalení.
Funkcí obalů je mnoho, a ty nejdůležitější shrnuje Coles (2011) takto: ochrana a udržení
výrobku, informovat uživatele a dodat mu zdraví a bezpečný produkt. U fermentovaných
masných výrobků se můžeme setkat s různými druhy balení – balení do vakua (VAC - vacuum)
a balení v ochranné atmosféře (MAP – modified atmosphere), oba tyto způsoby mají za cíl
ochránit výrobek před mikrobiálním kažením a chemickými změnami (Ahn a Min, 2007). Při
balení do modifikované atmosféry se využívá několik plynů buď samostatně, nebo v kombinaci
– O2 pro podpoření stability barvy, CO2 pro potlačení růstu mikroorganismů
a N2 pro udržení nafouklého balení (O’Sullivan a Kerry, 2010). Principem balení
do modifikované atmosféry je odstranění vzduchu z obalu, který je nahrazen směsí plynů,
v případě masných výrobků oxidem uhličitým a dusíkem (N2) v poměru 20-30 % CO2
a 70-80 % N2. V případě balení čerstvého masa se používá atmosféra o vysoké koncentraci O2
(65-80 %) z důvodu vytvoření jasně červené barvy způsobené oxymyoglobinem.
Při vakuovém balení je vzduch odsátý z balení a obsah kyslíku poklesne pod zhruba 1 %, čímž
se zamezí oxidaci a růstu aerobní mikroflóry. Tato metoda má však i nevýhodu.
Při použití příliš vysokého vakua hrozí vytažení tekutiny či tuku na povrch, při plátkovaných
výrobcích

hrozí

jejich

slepení

a

u

čerstvého

masa

hrozí

zešednutí

barvy

(Hanušová a Dobiáš, 2009).
Cílem této práce bylo zjistit vliv způsobu balení (MAP, VAC, nebalený) na vybrané fyzikálněchemické (pH a aw) a senzorické parametry Loveckého salámu v průběhu 3měsíčního
skladování při 15 °C.
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MATERIÁL A METODY
Vyrobené Lovecké salámy byly rozdělené do tří skupin a následně zabalené – MAP (balené
v modifikované atmosféře), VAC (vakuově balné) a nebalené. Salámy byly skladovány
při 15 °C za nepřístupu světla.
Měření pH, aw a senzorické hodnocení probíhalo na počátku uskladnění a poté po dobu
tří měsíců s měsíčním intervalem. pH bylo měření vpichovým pH metrem Testo 205 (Testo
AG, Nemecko) a aktivita vody pomocí přístroje Novasina ms1 Set aw (Novasina AG,
Švýcarsko).
Pro senzorické posouzení byla provedena pořadová preferenční zkouška, kde měli respondenti
seřadit vzorky od senzoricky nejlepšího po nejhorší. Celkem se hodnocení zúčastnilo 105
posuzovatelů. Výsledky zkoušky jsou vyjádřeny graficky jako součty pořadí vzorků.
Friednamova neparametrická ANOVA byla použita pro vyhodnocení preferenční pořadové
zkoušky (Pokorný et al., 1998). Pro vyhodnocení rozdílů v pH a aw mezi vzorky byla použita
jednofaktorová ANOVA pomocí softwaru STATISTICA 12 (Statsoft, Česká republika).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Vliv způsobu balení na hodnotu pH v průběhu skladování znázorňuje graf č. 1. Je patrné,
že nejvyšší hodnotu pH po celou dobu skladování měly vzorky nezabalených salámů. Jejich
pH se téměř nelišilo od pH čerstvě vyzrálého salámu (měsíc 0), tzn. pH se pohybovalo mírně
pod hodnotou 4,8. Naopak nejnižší pH, a statisticky významně nižší v porovnání s nebalenými
vzorky (p < 0,05), bylo zjištěno u vzorků zabalených vakuově, kde došlo k poklesu až na 4,54
s mírným výkyvem na 4,61 po 2 měsících.
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Graf č. 1. Průběh hodnot pH v závislosti na způsobu balení. Pozn.: 0 = pH při konci zrání
těsně před zabalením.
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Stejný pokles pH při skladování vakuově balených fermentovaných klobás (4 °C) zjistili
i AHMAD a SRIVASTAVA (2006), během 75 dnů skladování došlo k poklesu pH
z 5,15-5,28 na 4,71-4,90. Také RUBIO et al. (2007) pozoroval pokles pH u vakuově baleného
salámu Salchichon při dlouhodobém skladování (210 dní, 6 °C) z 5,09 na 4,84. Všichni tito
autoři vysvětlují pokles pH namnožením bakterií mléčného kvašení díky anaerobnímu prostředí
ve vakuovém balení.
Hodnoty pH u vzorků balených do ochranné atmosféry se statisticky významně nelišily
(p > 0,05) od vzorků zabalených do vakua. Stejné výsledky potvrzuje i výzkum
RUBIA et al. (2007). Hodnota pH po 3 měsících u vzorku v ochranné atmosféře, je nižší
než u předchozích dvou měření. Příčinou snížení pH může být tzv. pseudovakuový efekt.
Ten popisuje HANUŠOVÁ a DOBIÁŠ (2009) tak, že se CO2 přítomný v modifikované
atmosféře může rozpouštět do vody v masném výrobku, čímž vzniká kyselina uhličitá, která
snižuje pH.
Ovlivnění hodnoty aw způsobem balení je ilustrováno v grafu č. 2. Je jasně patrné, že aktivita
vody u vzorku baleného v ochranné atmosféře téměř neklesla. Důvodem je pravděpodobně
nasycení atmosféry v balení a z výrobku se proto další voda vypařovat nemůže. U vakuového
balení byly zaznamenány vyšší hodnoty aw než na konci zrání. To může být způsobeno
vytažením vody na povrch salámu při vakuovém balení, která byla pozorována
ve skladovacím pokusu. Podle FEINERA (2006) znamená voda na povrchu výrobku
automaticky zvýšení hodnoty aw.
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0,8
0,78
0

1

2

3

Doba skladování [Měsíce]
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Graf č. 2. Průběh hodnot aktivity vody při různých způsobech balení během 3 měsíců.
Pozn.: 0 = aw na konci zrání těsně před balením.
Mezi vzorky balenými vakuově a v ochranné atmosféře nebyly pozorovány statisticky
významné rozdíly (p > 0,05), což odpovídá výsledkům, které ohlásil i RUBIO et al. (2007).
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Statisticky významný rozdíl byl shledán u vzorků nebalených v porovnání se vzorky balenými
(p < 0,05). Z grafu vyplývá, že po prvním měsíci klesla aw na hodnotu 0,805 a poté se celou
dobu držela okolo hodnoty 0,800. To je pravděpodobně způsobeno konstantní relativní
vzdušnou vlhkostí, která se vyrovnala s hodnotou aktivity vody a zabránila většímu vysoušení.
Na základě provedení Friedmanova testu můžeme konstatovat, že mezi vzorky nejsou
statisticky významné rozdíly v preferencích (p > 0,01).
Výsledky pořadové zkoušky (Obrázek č. 1) ukazují, že neexistuje nejpreferovanější vzorek.
Podobný výzkum provedl i SUMMO et al. (2006). Porovnával vakuově balený a nebalený
fermentovaný salám skladovaný 40 dní (6-7 °C). Došel však k jiným výsledkům. Vakuově
balený salám byl shledán jako vzorek s horšími senzorickými vlastnostmi a byl méně
preferovaný.
Výsledky po 2. měsíci

Výsledky po 1. měsíci

96

48

54

112

86

61

Výsledky po 3. měsíci

54

Výsledky pořadové zkoušky
celkově

58

202

220

209

62

Obrázek č. 1. Součty pořadí vzorků v jednotlivých měsících.
86

Na základě výsledků získaných z preferenční pořadové zkoušky by bylo možné konstatovat, že
zhruba

dvě

třetiny

respondentů

preferují

spíše

měkčí,

méně

vysušené

vzorky

(VAC a MAP) a jedna třetina preferuje vzorky vysušenější a tvrdší (vzorky nezabalené).
ZÁVĚR
Metody balení významně ovlivňují hodnoty pH a aw skladovaného Loveckého salámu.
Na druhou stranu se neukázal ten nejpreferovanější vzorek z hlediska senzorických vlastností.
Dalo by se však konstatovat, že konzumenti spíše preferují méně vysušené a měkčí vzorky.
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RŮST YERSINIA ENTEROCOLITICA V MLETÉM VEPŘOVÉM MASE
V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ SKLADOVÁNÍ
GROWTH OF YERSINIA ENTEROCOLITICA IN MINCED PORK MEAT
DEPENDING ON STORAGE TEMPERATURE
Šárka Bursová – Eliška Krobotová – Zuzana Mlejnková – Lenka Necidová
Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
This study examines the growth potential of Yersinia enterocolitica in minced pork meat
at different storage conditions (2, 4 a 8 °C). Y. enterocolitica growth dynamics was studied
using a Baranyi-Roberts model for microbial growth. Regardless of storage temperature,
the created growth models were complete and included the lag, exponential, and stationary
phases. The maximum cell concentration did not depend on temperature, reaching
107 – 108 cfu.g-1 in all cases. In case of contamination of minced pork meat, ewen with a low
amount of Y. enterocolitica, the bacterium multiplies to an infections dose within several days,
depending on storage temperature.
Keywords: growth curve, Baranyi-Roberts model, risk assessment
ÚVOD
Yersinia enterocolitica (čeleď Enterobacteriaceae) je malá nesporogenní gramnegativní
tyčinka. Spolu Yersinia pestis a Y. pseudotuberculosis jsou některé kmeny Y. enterocolitica
schopné vyvolat onemocnění u člověka a řady teplokrevných zvířat (Bhunia, 2008; Fàbrega
and Vila, 2012). Na základě informací European Food Safety Authority (EFSA) je yersinióza
třetí nejčastěji hlášenou zoonózou v Evropské unii (EFSA and ECDE, 2015). Kmeny
Y. enterocolitica jsou na základě svých fenotypových vlastností klasifikovány do 6 biotypů,
přičemž biotyp 1B je považován za vysoce patogenní, biotopy 2 až 5 za mírně patogenní
a biotop 1A za nepatogenní. Současně rozlišujeme více než 57 O-serotypů. V Evropě
se nejčastěji na vzniku humánních infekcí podílí bioserotypy 4/O:3 a 2/O:9 (EFSA, 2007;
Fàbrega and Vila, 2012).
Y. enterocolitica je v prostředí ubikvitárně rozšířena. Potraviny jsou často označovány
za hlavní zdroj infekce Y. enterocolitica, a to i přesto, že jsou z nich patogenní kmeny izolovány
zřídka (Fredriksson-Ahomaa et al., 2006). Obecně jsou za hlavní rezervoár patogenních kmenů
89

Y.

enterocolitica

považována

prasata.

Y.

enterocolitica

je

schopna

růstu

a množení v širokém rozmezí teplot -2 až 42 °C s optimem při 28 – 29 °C (Fernandes, 2009).
Cílem práce bylo hodnocení růstu Yersinia enterocolitica v mletém vepřovém mase
při různých teplotách skladování (2, 4 a 8 °C) a vytvoření růstových křivek za použití vhodného
matematického modelu. Následně byly vytvořené modely použity k hodnocení potenciálního
rizika pro konzumenty.
MATERIÁL A METODY
Mleté vepřové maso (celkové bílkoviny 16,98  0,96 g/100 g, tuk 5,57  1,19 g/100 g) bylo
zakoupeno v tržní síti a pomleto přímo v provozovně. K zaočkování masa byla použita
směs 2 sbírkových kmenů Y. enterocolitica CCM 5671 (bioserotyp 4/O:3) a CCM 7204
(bioserotyp 1/O:8) získaných z České sbírky mikroorganismů (Brno, ČR) a dále izolát
Y. enterocolitica z kance (sbírka Ústavu hygieny a technologie masa, VFU Brno, ČR).
Ve výsledné směsi byly kmeny zastoupeny v poměru 1:1:1. Mleté maso bylo naváženo
v množství 10 g do sterilních homogenizačních sáčků a následně zaočkováno připravenou
suspenzí kmenů Y. enterocolitica tak, aby bylo dosaženo výchozí koncentrace
102 – 103 KTJ/g masa. Pro každou ze sledovaných teplot byly připraveny 3 paralelní sady
vzorků. Současně byla připravena i

kontrola

–

vzorky nezaočkované suspenzí

Y. enterocolitica.
Vzorky masa byly uchovávány při teplotě 2, 4 a 8 °C po dobu 14 dní. Odběr vzorků
pro stanovení počtu Y. enterocolitica byl prováděn 0., 1., 2., 5., 7., 9., 12. a 14. den skladování.
Počet

Y.

enterocolitica

byl

stanoven

na

půdě

s

cefsulodinem,

irgasanem™

a novobiocinem – CIN (HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., Mumbai, Indie), inkubace Petriho
misek probíhala při 30 °C po dobu 48 hodin. Na začátku a na konci pokusu byla stanovena
hodnota aktivity vody (aw metr LabMaster, Novasina AG, Lachen, Švýcarsko)
a pH (mikroprocesorový pH metr 211, Hanna Instruments, Woonsocket, Rhode Island, USA).
Získaná experimentální data byla logaritmicky transformována (log10 stupnice), byla spočítána
průměrná hodnota a směrodatná odchylka (program Unistat 5.1, Unistat Ltd., VB). Pro
zhodnocení dynamiky růstu Y. enterocolitica byl použit Baranyi-Robertsův model. Data byla
fitována

pomocí

DMFit

modulu

dostupného

na

ComBase

Combined

Database

for Predictive Microbiology (www.combase.cc). Růstové modely byly využity pro stanovení
doby potřebné k nárůstu počtu Y. enterocolitica na kritickou hodnotu schopnou vyvolat
alimentární onemocnění.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Yersinia enterocolitica byla schopna růstu a množení v mletém vepřovém mase při všech
sledovaných teplotách. Růstové křivky vytvořené pomocí Baranyi-Robertsova modelu jsou
uvedeny v grafech 1–3. Ve všech případech byl vytvořený růstový model kompletní, zahrnoval
lag fázi, exponenciální i stacionární fázi růstu. Teplota skladování výrazně ovlivnila délku
trvání lag fáze růstu. Při teplotě 2 °C trvala lag fáze přibližně 44 h, při 4 °C přibližně 38 h a při
8 °C potom 17,5 h. Maximální počet Y. enterocolitica po 14 dnech skladování
byl ve všech případech řádově 107 – 108 KTJ.g-1. Ve všech kontrolních vzorcích bylo stanovené
množství Y. enterocolitica < 5.101 KTJ.g-1, tj. pod mezí detekce použité plotnové metody.

Graf 1. Růstová křivka Y. enterocolitica v mletém vepřovém mase při teplotě 2 °C. Stanovená
průměrná hodnota (symbol) a predikovaný Baranyi-Robertsův model (linie).

Graf 2. Růstová křivka Y. enterocolitica v mletém vepřovém mase při teplotě 4 °C. Stanovená
průměrná hodnota (symbol) a predikovaný Baranyi-Robertsův model (linie).
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Graf 3. Růstová křivka Y. enterocolitica v mletém vepřovém mase při teplotě 8 °C. Stanovená
průměrná hodnota (symbol) a predikovaný Baranyi-Robertsův model (linie).
V průběhu skladování byl zaznamenán vzestup pH z počáteční hodnoty 5,51 na hodnoty 6,84
(2 °C), 7,14 (4 °C) a 7,82 (8 °C). Y. enterocolitica je schopna růstu při pH 4,2 – 9,0, optimální
hodnota je 7,0 – 8,0 (Fernandes, 2009). Na začátku experimentu byla stanovena hodnota
aktivity vody mletého masa 0,990. V průběhu skladování došlo k jejímu mírnému zvýšení
na hodnoty 0,996 (2 °C), respektive 0,999 (4 a 8 °C).
V případě alimentárního onemocnění vyvolaného Yersinia enterocolitica není infekční dávka
přesně stanovena. Předpokládá se však, že pro vyvolání onemocnění je potřeba více
než 104 KTJ.g-1 (Robins-Browne, 2013). Bhunia (2008) uvádí, že pro vznik onemocnění
je obecně potřeba vysoká infekční dávka v rozmezí 107 – 109 buněk Y. enterocolitica.
Ve druhé části naší studie byly vytvořené růstové modely využity k odhadu doby potřebné
k namnožení Y. enterocolitica ve 100 g porci mletého masa na riziková množství
107 a 109 KTJ.g-1. Z tabulky 1 je patrné, že v obou případech došlo se zvýšením teploty
skladování k podstatnému zkrácení doby potřebné k dosažení rizikového množství.
Tabulka 1. Doba skladování (dny) potřebná k dosažení rizikového množství Y. enterocolitica
(YE) ve 100 g mletého vepřového masa. Predikce za základě Baranyi-Robertsova modelu.
Teplota
skladování

Doba potřebná k namnožení YE ve 100 g masa na rizikové množství
7 log KTJ.g-1

9 log KTJ.g-1

2 °C

6,7 dní

10,8 dní

4 °C

5,3 dní

8,3 dní

8 °C

3,1 dní

4,8 dní
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ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že mleté vepřové maso je vhodným prostředím
pro růst Y. enterocolitica při chladírenských teplotách. S ohledem na použitou teplotu
skladování a predikovanou dobu potřebnou k namnožení bakterií na rizikové množství, lze za
bezpečné považovat skladování mletého masa pouze po dobu několika dnů. Současně je
nezbytné výrobek následně dostatečně tepelně opracovat a zamezit jeho případné sekundární
kontaminaci.
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ABSTRACT
The aim of the study was monitoring of two of phthalic acid esters in agricultural soils
in the Czech Republic in 2017: dibutyl phthalate (DBP) and di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP).
The

monitoring

of

the

phthalate

content

was

performed

in

twelve

regions

of the Czech Republic. Soil sampling was carried out using the zig-zag pattern. The soil samples
were taken from the following cultures: arable land, permanent grassland and hop gardens.
Concentration levels were established by means of high performance liquid chromatography
with

UV

detection.

Samples

were

extracted

using

sonication

and

mixture

of acetone-hexane (1:1). The established concentrations of the esters of phthalic acid were
as follows: for dibutyl phthalate from 0,01 to 0,53 mg.kg-1 dry weight; for di-2-ethyhexyl
phthalate from 0,00 to 0,65 mg.kg-1 dry weight; total concentration of both phthalates then
ranged from 0,03 to 0,90 mg.kg-1 dry weight.
Keywords: soil, di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP)
ÚVOD
Estery kyseliny ftalové jsou ubikvitárně rozšířené v životním prostředí (Wang et al, 2015,
Liu et al., 2013). Především díky svým příhodným technologickým vlastnostem jsou využívány
v mnoha oblastech výroby (Yang et al., 2015, Herrero et al., 2015). Slouží především jako
změkčovadla plastů. Estery kyseliny ftalové působí negativně především na lidský reprodukční
systém,

přičemž

na

zvířecích

modelech

byl

prokázán

i

karcinogenní

a teratogenní účinek esterů kyseliny ftalové (Benjamin et al., 2015, Helm et al., 2007,
Pilka et al., 2012).
Zemědělská půda má vliv na kvalitu, ale také především na zdravotní bezpečnost potravin
rostlinného a živočišného původu. Je prvotním prostředím, ve kterém obě tyto skupiny potravin
vznikají. Za dva hlavní zdroje ftalátů v zemědělské půdě jsou považovány: atmosférická
depozice a hnojení. Atmosférická depozice je problémem ve všech oblastech s rozsáhlou
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průmyslovou

činností.

U

druhého

hlavního

zdroje

je

rozhodující

druh,

dávka

a koncentrace ftalátů v daném hnojivu. Hnojivy s nejvyššími obsahy esterů kyseliny ftalové
bývají organická a statková hnojiva (Vikelsoe et al., 2002).
MATERIÁL A METODY
Vzorky zemědělských půd byly odebírány ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským v Brně v rámci jejich každoročního monitoringu ostatních organických
polutantů během jara 2017. Vzorky půd byly odebírány ve 12 krajích České republiky
na 40 pozorovacích plochách: Středočeském (7 lokalit), Jihočeském (2 lokality), Plzeňském (4
lokality), Karlovarském (1 lokalita), Ústeckém (4 lokality), Libereckém (1 lokalita),
Pardubickém (2 lokality), Vysočina (4 lokality), Zlínském (4 lokality), Jihomoravském
(1 lokalita), Olomouckém (2 lokality) a Moravskoslezském (8 lokalit).
Odebráno bylo cca 0,5 kg půdy z jednoho horizontu. Toto množství se přímo v terénu ručně
zhomogenizovalo a odstranil se hrubší skelet. Zabalené a označené vzorky se přepravovaly
v chladicích boxech, poté byly uloženy do mrazničky při teplotě -18°C do doby předání
do laboratoře.
Vzorky byly analyzovány na Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně. Byla
použita metoda Jarošová et al. (1999), tato metoda byla optimalizována pro potřebu analýzy
vzorků zeminy. Bylo analyzováno 40 vzorků zeminy. Analýza všech vzorků byla prováděna
duplicitně, celkový počet analyzovaných vzorků byl tedy 80. Z každého vzorku bylo odebráno
asi 10 g půdy. Následně bylo těchto 10 g půdy opět zmraženo a poté lyofilizováno po dobu 18
hodin.

Následovala

extrakce

směsí

aceton:hexan

1:1

pomocí

ultrazvuku

třikrát

po dobu 5 minut. Spojené extrakty byly přečištěny koncentrovanou kyselinou sírovou (96 %) a
následně hydratovanou kyselinou sírovou (65 %) dle metody Thurén et al. (1987). Přečištěné
vzorky byly dosušeny dusíkem do sucha a doplněny acetonitrilem se standardním přídavkem
na objem 1 ml. Analýza obsahu esterů kyseliny ftalové byla provedena pomocí vysokoúčinné
kapalinové chromatografie s UV detekcí při vlnové délce 224 nm. Všechny vzorky byly
nastřikovány dvakrát. Objem nástřiku vzorku byl 10 μl. Byla použita kolona Zorbax Eclipse
C8, jako mobilní fáze byl použit acetonitril. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí kalibrační
křivky za použití softwaru Agilent ChemStation for LC and LC/MS systems. Limit detekce byl
pro DBP 0,11 μg.ml-1 a pro DEHP 0,05 μg.ml-1.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Na následujícím obrázku 1 je na mapě ČR znázorněno rozložení pozorovacích lokalit, včetně
koncentrací DBP a DEHP, zjištěných na těchto lokalitách.
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Obr. 1. Mapa lokalit a koncentrace DBP a DEHP (mg.kg-1) v zemědělských půdách
96

Koncentrace DBP se pohybovala v rozmezí 0,01 do 0,53 mg.kg–1. Koncentrace DEHP
se pohybovala v rozmezí 0,00 do 0,65 mg.kg–1.

Celková koncentrace DBP a DEHP

se pohybovala v rozmezí 0,03 do 0,90 mg.kg–1.
Ve studii Wang et al., (2015) byly nalezeny koncentrace ftalátů ve všech vzorcích analyzované
zeminy a dominantními byly shledány DBP a DEHP. Což koresponduje i s dříve prováděnými
studiemi v ČR (Daňková et al., 2016).
Na následujícím obrázku 2 je znázorněn obsah DBP a DEHP v závislosti rozdělení lokalit
dle krajů ČR.
0,7

koncentrace mg/kg

0,6
0,5
0,4
0,3
DBP
0,2

DEHP

0,1
0

Obr. 2 Koncentrace DBP a DEHP (mg.kg-1) v zemědělských půdách – rozdělení dle krajů
Oproti dřívější studii (Daňková et al., 2016) došlo k určitému snížení koncentrací DBP
a DEHP na sledovaných lokalitách. Tento rozdíl je pravděpodobně zapříčiněn rozdílnou dobou
odběru vzorků. Kdy v dřívějších letech byly vzorky odebírány během podzimu, v roce 2017
byly vzorky odebírány na jaře. Rozdíl mezi koncentracemi esterů kyseliny ftalové
a ročními obdobími potvrdil ve své studii i Zhang et al., (2015).
Na následujícím obrázku 3 je dale znazorněn rozdíl v koncentracích DBP a DEHP v závislosti
na kultuře.
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Obr. 3 Koncentrace DBP a DEHP (mg.kg-1) v závislosti na kultuře (OP – orná půda,
TTP – trvalý travní porost, CH – chmelnice)
Rozdíl v koncentracích mezi jednotlivými kulturami je pravděpodobně způsoben rozdílným
způsobem obhospodařování půdy, tzn. rozdílnými dávkami hnojiv a prostředků na ochranu
rostlin. Ke stejnému závěru dospěli ve svých studiiích i Vikelsoe et al., (2002)
a Kong et al., (2012).
Důvodem nalezených koncentrací ftalátů na lokalitách, kde nebyly aplikované žádné přípravky,
je pravděpodobně atmosférická depozice, kam se tyto kontaminanty dostávají především z
průmyslové činnosti. Za hlavní zdroj, vyjma zemědělství, označily průmysl také studie
Hongjun et al., (2013) a Wu et al., (2015).
ZÁVĚR
Estery kyseliny ftalové mohou potenciálně ohrožovat zdraví člověka. Ze zemědělské půdy
se estery kyseliny ftalové dostávají do rostlinných i živočišných organismů. Dochází tedy
ke kontaminaci zemědělských surovin, krmiv, potravin rostlinného i živočišného původu.
Analýza esterů kyseliny ftalové v zemědělských půdách České republiky je tedy důležitým
článkem při ochraně potravního řetězce a tím i zdraví člověka.
Pokud srovnáme koncentrace stanovené v této práci s limity uvedenými v Metodickém pokynu
Ministerstva životního prostředí ČR vycházejícího ze screeningových hodnot RSL (Regional
Screening Levels) vydaných Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí USEPA
(United States Environmental Protection Agency), pak žádná z těchto hodnot překročena
nebyla.
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VLIV PLEMENE NA KVALITU JEHNĚČÍHO MASA
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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effect of breed on the meat quality of lambs (dry
matter, content of protein, content of fat, content of ash, pH value, water holding capacity). The
values in CIELab system were also monitored. Totally 42 lambs were included
in the experiment (18 purebreed Zwartbles (ZW), 12 purebreed Romney (K) and 12 purebreed
Suffolk (SF)). Content of intramuscular fat was significantly the lowest in ZW (p < 0.01).
On the other hand content of proteins was significantly the highest in SF (p < 0.01). The lowest
values of colour were detected in ZW (p < 0.01).
Keywords: lamb, intramuscular fat, water holding capacity systém CIELab
ÚVOD
Chov ovcí představuje neodmyslitelnou součást českého zemědělství. Ještě na konci
devadesátých let 20. století byl zaznamenán pokles, ale za posledních 20 let došlo k nárůstu
stavů ovcí. V dnešní době převažuje produkce těžkých jehňat, tzn., že živá hmotnost při porážce
se pohybuje v rozmezí 35 – 45 kg. Nejpočetnějším plemenem v otcovské pozici
je plemeno Suffolk. Plemeno Romney je druhým nejpočetnějším kombinovaným plemenem
v mateřské pozici. Kombinované plemeno Zwartbles je vhodné do mateřské pozice, kdy
kontrola užitkovosti má v ČR nejlepší parametry.
Zhodnocením vlivu plemene Suffolk na hmotnostní přírůstek jehňat se zabývali
HEGEDÜŠOVÁ et al. (2010). KUCHTÍK et al. (2014) zjistili neprůkazný vliv genotypu
na obsah sušiny, intramuskulárního tuku a popelovin u kříženců s plemenem Suffolk v otcovské
pozici. Růstovou schopností, zmasilostí a protučněním vybraných plemen masného typu se
zabývali
a

HOŠEK

reprodukční

et

vlastnosti

al.

(2009).

u plemene

Vliv
Romney

odlišné

výživy

studovali

ROSE

na
et

produkční
al.

(2007).

Také TURNER et al. (2014) ve své studii zkoumali vliv výživy na kvalitu masa jehňat plemene
Suffolk.
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Cílem práce bylo zhodnotit vliv plemenné příslušnosti na nutriční a technologickou kvalitu
a barvu jehněčího masa.
MATERIÁL A METODY
Do pokusu bylo vybráno 42 beránků dvou užitkových typů – masný (n = 12) a kombinovaný
(n = 30). Představitelem masného typu bylo plemeno Suffolk (n = 12). Do kombinovaného typu
byla zařazena plemena Zwartbles (n = 18), které se vyznačuje dobrou mléčností
a masnou užitkovostí a Romney (n = 12) s užitkovostí vlnařsko-masnou. Jehňata byla
odchována s matkami na pastvě. Jehňatům byl umožněn příkrm jádrem. Jehňata byla poražena
v průměrné hmotnosti 40 kg. Analýza byla provedena u vzorků svalu Musculus longissimus
lumborum et thoracis 48 hodin post mortem, které byly odebrány v místě půlícího řezu na
úrovni 9. – 10. hrudního obratle.
V jehněčím mase byly stanoveny vybrané nutriční ukazatele (obsah sušiny, obsah popelovin,
obsah bílkovin Kjeldahlovou metodou a obsah intramuskulárního tuku podle Soxhleta
– ČSN 57 0185, 1963 - rozhodčí metody). Dále byly stanoveny vybrané technologické
ukazatele

(hodnota

pH48

zjištěná

pH–metrem

340/SET-1

s vpichovou

elektrodou

(WTW, Germany) a vaznost masa modifikovanou metodou GRAU a HAMM (1952)). V mase
byly také sledovány následující ukazatele barvy: obsah svalových pigmentů metodou dle
HORNSEYE (1956), remise Spekolem 11 s násadcem (Carl Zeiss Jena, Německo) při vlnové
délce

522

nm,

dále

byly

sledovány

parametry

v barevném

systému

CIELab,

kde sledujeme světlost (L*), podíl červeného (a*) a žlutého (b*) spektra stanovené
spektrofotometrem Konica Minolta CM - 2600d (Konica Minolta, Japonsko). Pro zabezpečení
standardních podmínek při měření byla nastavena měřící štěrbina 8 mm, zdroj osvětlení denní
světlo – D65, 10° standardní úhel pozorovatele a režim SCI. Sledované ukazatele byly
vyhodnocovány v závislosti na plemenné příslušnosti jehňat.
Statistické vyhodnocení bylo provedeno prostřednictvím programu STATISTICA 12.0.
(StatSoft, Inc., Tulsa, Oklahoma, USA) s využitím jednofaktorové ANOVY.
Yij = μ + PLi + eij
kde:

Y – výsledná korigovaná hodnota
µ – průměrná hodnota závisle proměnné
PLi – plemenná příslušnost jehňat (Zwartbles, Romney, Suffolk)
eij – reziduum.

Statistická průkaznost rozdílů byla stanovena za použití HSD testu.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Průměrná porážková hmotnost jehňat byla 40 kg (SF = 37,5 kg, ZW = 41,1 kg, K = 42,1 kg).
Jehňata plemene Zwartbles (ZW) byla poražena ve věku 114 dnů, tj. o 13 dnů dříve
než jehňata plemene Romney (127 dnů) a o 26 dnů dříve, v porovnání s masným typem jehňat
Suffolk (140 dnů). Hladina netto přírůstku se v průběhu výkrmu pohybovala v rozmezí
247 g.den-1 (SF) až 334 g.den-1 (ZW). Průměrný denní přírůstek u jehňat plemene Romney (K)
byl 307 g.den-1. Hmotnost jatečně upraveného těla (JUT) jehňat kombinovaného typu
se pohybovala od 18,1 kg (ZW) do 19,5 kg (K). U jehňat plemene Suffolk (SF) byla hmotnost
JUT 15,2 kg. Podle třídy zmasilosti byla jatečná těla jehňat ohodnocena 3,5 až 3,8 bodů. Podle
klasifikace protučnělosti byla jehňata obodována v rozmezí od 2,4 do 3,6 bodů.
Tab. 1. Ukazatele nutriční a technologické hodnoty podle plemenné příslušnosti jehňat
Plemenná příslušnost
Faktor
Zwartbles

Romney

Suffolk

18

12

12

n
LSM

SE

LSM

SE

LSM

SE

Výsledky nutričních hodnot masa
Sušina (%)

21,38 A

0,48

22,21 B

0,50

23,46 C

0,48

Intramuskulární tuk (%)

0,88 A

0,34

1,49 B

0,22

1,65 B

0,41

Celkové bílkoviny (%)

19,11 A

0,32

19,36 A

0,38

20,33 B

0,33

Popeloviny (%)

1,12 A

0,02

1,09 B

0,01

1,15 C

0,02

Výsledky technologických hodnot masa
pH48

5,70 A

0,04

5,59 B

0,03

5,60 B

0,10

Vaznost vody (%)

75,47 A

1,93

72,90 B

2,46

81,57 C

1,87

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

Obsah sušiny (tab. 1) mezi zvolenými skupinami se pohyboval ve variačním rozpětí od 21,38 %
(ZW) do 23,46 % (SF). U plemene Romney byl obsah sušiny 22,21 %. U obsahu sušiny byl
prokázán statisticky vysoce průkazný (p < 0,01) rozdíl mezi všemi plemeny. Nejmenší obsah
intramuskulárního tuku v jehněčím mase byl zjištěn u plemene Zwartbles (0,88 ± 0,34 %).
Naopak nejvyšší obsah intramuskulárního tuku byl prokázán u beránků plemene Suffolk (1,65
± 0,41 %), kteří měli nejdelší dobu výkrmu. Obsah intramuskulárního tuku jehněčího masa
plemene Romney byl 1,49 ± 0,22 %. Vysoce signifikantní rozdíl (p < 0,01) u obsahu
intramuskulárního tuku byl zjištěn mezi plemenem ZW a plemenem SF, respektive plemenem
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K. DRAČKOVÁ et al. (2012) uvádějí jen průkazný rozdíl (p < 0,05) v obsahu
intramuskulárního tuku mezi plemeny ZW (1,56 %) a SF (2,93 %). V mase beránků
kombinovaného typu se obsah bílkovin pohyboval v rozmezí od 19,11 % (ZW) do 19,36 % (K).
U masného plemene Suffolk byl obsah bílkovin 20,33 %. U obsah bílkovin byla nalezena
vysoce signifikantní diference (p < 0,01) mezi masným plemenem (SF) a oběma plemeny
s kombinovanou užitkovastí (ZW a K). Obsah popelovin vykazoval hodnotu u plemene
Zwartbles 1,12 ± 0,02 %, u plemene Romney 1,09 ± 0,01 % a u plemene Suffokl 1,15 ± 0,02 %.
Obsah popelovin vykazoval vysoce statisticky průkazný rozdíl (p < 0,01) mezi všemi
hodnocenými plemeny navzájem. U hodnoty pH48 byly prokázány vysoce signifikantní rozdíly
na úrovni 99 % mezi beránky plemene ZW (5,70) a plemene K (5,59), respektive plemene SF
(5,60). Vaznost vody v jehněčím mase se pohybovala v rozpětí od 72,90 % (K) do 81,75 %
(SF). V mase jehňat plemene ZW byla vaznost vody 75,47 %. V závislosti na vaznosti vody
v mase byla zjištěna vysoce průkazná diference (p < 0,01) mezi skupinami jehňat navzájem.
Tab. 2. Ukazatele barvy masa podle plemenné příslušnosti jehňat
Plemenná příslušnost
Faktor
Zwartbles

Romney

Suffolk

18

12

12

n
LSM

SE

LSM

SE

LSM

SE

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

1,80 A

0,28

2,91 B

0,27

2,85 B

0,37

Remise (%)

11,73 A

1,96

7,14 B

1,03

6,47 B

0,97

L*

51,55 A

1,66

40,28 B

1,47

40,85 B

1,34

a*

7,56 A

1,45

9,72 B

0,68

11,87 C

1,24

b*

13,12 A

0,46

9,76 B

0,95

11,79 C

1,07

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

U jehňat kombinovaného typu se pohyboval obsah svalového pigmentu (tab. 2) v rozmezí
od 1,80 mg.g-1 (ZW) do 2,91 mg.g-1 (K) a byl prokázán vysoce signifikantní rozdíl (p < 0,01)
mezi těmito plemeny. Dále byla zjištěna vysoce průkazná diference (p < 0,01) u obsahu
pigmentu mezi jehňaty ZW a SF (2,85 mg.g-1). Nejvyšší hodnotu remise jehněčího masa, tzn.
nejsvětlejší maso, vykazovalo plemeno Zwartbles (11,73 % ± 1,96 %). Naopak nejnižší hodnotu
remise, tzn. nejtmavší svalovinu, měla jehňta plemene Suffolk (6,47 ± 0,97 %), která měla delší
dobu výkrmu. V mase jehňat plemene Romney byla stanovena hodnota remise 7,14 ± 1,03 %.
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Vysoce statisticky průkazný rozdíl (p < 0,01) u hodnoty remise byl zjištěn mezi plemenem ZW
a plemenem SF, respektive plemenem K. Parametr světlosti (L*) vykazoval nejvyšší hodnotu
u plemene ZW (51,55 ± 1,66), maso tohoto plemene bylo nejsvětlejší. U zbývajících dvou
plemen byly hodnoty parametru světlosti L* ve velmi úzkém rozpětí od 40,28 (K) do 40,85
(SF). GARIÉPY et al. (2006) uvádějí u beránků plemene Suffolk, u kterých se porážková
hmotnost pohybovala v rozmezí 41 až 44 kg, parametr L* 41,9. Zatímco CLOETE et al. (2006)
zjistili u jehňat, která měla v otcovské pozici plemeno SF a průměrnou porážkovou hmotnost
42,7 kg, parametr světlosti L* 35,4. U parametru světlosti L* byly nalezeny vysoce průkazný
rozdíly (p < 0,01) mezi jehňaty s kombinovanou užitkovostí ZW a K, respektive mezi jehňaty
kombinovaného

typu

(ZW)

a jehňaty masného typu (SF). U masa beránků plemene Zwartbles, které bylo nejsvětlejší
ze všech, byl prokázán nejmenší podíl červeného spektra (a* 7,56) a nejvyšší podíl žlutého
spektra (b* 13,12). Podíl červeného a žlutého spektra u ostatních plemen byl následující:
a* 9,72; b* 9,76 (K) a a* 11,87; b* 11,79 (SF). Podíl červeného (a*) a žlutého (b*) spektra
vykazoval průkazné diference (p < 0,01) mezi všemi plemennými skupinami jehňat. Avšak
KOMPRDA et al. (2012) zjistili ve svém pokusu velmi podobné hodnoty červeného a žlutého
spektra u plemen ZW (a* 8,49; b* 12,5) a SF (a* 8,60; b* 12,1).
ZÁVĚR
Přestože porážková hmotnost byla u jehňat jednotlivých plemen téměř stejná (37,5 – 42,1 kg),
byly v nutričních i technologických vlastnostech mezi plemeny zjištěny statisticky průkazné
rozdíly. Maso jehňat

plemene

ZW obsahovalo signifikantně (p < 0,01) nejméně

intramuskulárního tuku (0,88 %). Statisticky průkazně nejvyšší obsah bílkovin byl u plemene
SF (p < 0,01). Z pohledu užitkového typu jehňat je možné konstatovat, že plemeno masného
typu dosahovalo vyšších nutričních hodnot než obě plemena s kombinovanou užitkovostí.
Po celkovém zhodnocení skupinových změn v parametrech barvy *L, a*, b* výsledky
naznačují, že z hlediska vývoje barvy masa bylo nejpříznivěji hodnoceno maso jehňat plemene
Zwartbles. To, že maso bylo vyhodnoceno jako nejsvětlejší, mohl ovlivnit fakt, že jehňata
dosáhla porážkové hmotnosti za kratší dobu výkrmu než ostatní plemena.
Na základě našich výsledků můžeme doporučit chov plemene Zwartbles. Protože jehňata
se vyznačují příznivou růstovou schopností a jejich maso má světlejší zabarvení a nízký obsah
intramuskulárního tuku.
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ANALÝZA ZÁSTÚPENIA ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV V MÄSOVÝCH
VÝROBKOCH URČENÝCH PRE DETI
ANALYSIS OF COMPOSITION OF ANIMAL SPECIES IN MEAT PRODUCTS
INTENDED FOR CHILDREN
Zuzana Drdolová – Jozef Golian
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
ABSTRACT
In view of the persistence of identified cases of food counterfeiting and meat fraud, intensive
monitoring and scrutiny is required through effective and accurate analytical methods, which
are crucial for maintaining consumer confidence and ensuring compliance with local legislation
and

labeling.

The

reference

approach

for

identifying

animal

species

in

food

is the PCR method, which is however limited to several animal species, meat types. The use of
microarray technology enables the identification of a wider range of animal species
and greater user comfort, especially the speed of obtaining the result. It allows 24 animal species
to be identified in one analysis in 8 samples at a time. In our work, we focused
on identifying animal species in meat foams and meat spreads for children. Seven samples were
taken that did not conform to the labels of the analyzed products.
Key words: meat, adulteration, animal species, Microarray
ÚVOD
Mäso a mäsové výrobky majú výrazný vplyv v ľudskej výžive a tým aj vplyv
na udržanie zdravia spotrebiteľa. Mäso je bohatým zdrojom bielkovín, obsahujúci všetky
esenciálne aminokyseliny je dobrým zdrojom železa, fosforu, zinku, selénu, riboflavínu,
niacínu, vitamín B6, vitamín B12, cholín a iných. Červené mäsá, ako je napríklad hovädzie,
bravčové a baranie mäso obsahuje mnoho základných živín nevyhnutných pre zdravý rast
a vývoj u detí. Červené mäso je jedným z najlepších zdrojov železa a zinku, ktoré je dobre
absorbované v tele. Mäso sa tiež používa ako súčasť mnohých jedál a mäsových výrobkov
(Mansoor et al., 2015). Vzhľadom na vysokú obchodnú hodnotu, mäso priťahuje pozornosť
falšovateľov už celé stáročia (Barai et al., 1992). Identifikácia druhu pôvodu mäsa
a mäsových výrobkov je dôležitou otázkou pre prevenciu a odhaľovanie podvodov, ktoré
by mohli mať ekonomické, etické a zdravotné dôsledky (Bertolini et al., 2015). V súčasnej dobe
existuje niekoľko metód schopných rozpoznať kuracie, bravčové a hovädzie mäso, ktoré patria
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medzi najviac konzumované druhy mäsa vo svete. Boli navrhnuté rôzne analytické techniky,
ktoré identifikujú tieto mäsá a to buď samostatne, alebo v zmesiach (Hsieh, 2006). Hygiena
a správne označovanie na etikete potravinárskych výrobkov sú veľmi dôležité aspekty najmä
pre verejné zdravie. Bezpečnosť potravín sa vzťahuje na všetky preventívne opatrenia
pre

dodávku

potravín

a

zabezpečenie

zdravotných

a

hygienických

podmienok

pre spotrebiteľov (Ozpinar et al., 2013). 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). Tieto testy sú tiež dostupné ako
komerčné

testovacie

súpravy,

sú

vhodné

pre

rutinnú

analýzu

vzhľadom

na ich jednoduché použitie, rýchlosť a relatívne nízke náklady, ale obmedzené použitie
na vysoko spracované potraviny (Montowska et al., 2014).
MATERIÁL METÓDY
V našej štúdii sme analyzovali druhové

zastúpenie mäsa v mäsových penách

a mäsových nátierkach určených pre deti. Analyzované boli výrobky od rôznych výrobcov.
Vzorky boli zakúpené v rôznych obchodných sieťach. Analyzovaných bolo 17 vzoriek.
Identifikované živočíšne druhy sme porovnali so zložením produktu uvedeným výrobcom.
V prvom kroku analýzy sme použili komerčný kit na izoláciu DNA z potravín innuPREP DNA
Mini Kit 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

Analyzovaný súbor vzoriek pozostávajúci z mäsových pien a mäsových nátierok zahŕňal
vzorky s deklarovaným jedným živočíšnym druhom v rámci označenia na etikete výrobku
a rovnako aj zmiešané výrobky pozostávajúce z dvoch a viacerých živočíšnych druhov. Cielená
skupina konzumentov uvedených mäsových výrobkov boli deti. Na základe nami získaných
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výsledkov zo sledovaného súboru vzoriek (17) sme zachytili 7 vzoriek, ktorých zloženie nebolo
v súlade s označením na etikete výrobku (Tabuľka 1).
Tabuľka 1: Vyhodnotenie autentifikácie druhového zastúpenia mäsa v mäsových penách
a mäsových nátierkach

+/- deklarované, neprítomné; -/+ nedeklarované, prítomné; + deklarované, prítomné,
- nedeklarované, neprítomné
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V jednom prípade bola zaznamenaná absencia deklarovaného druhu mäsa vo zvyšných
prípadoch išlo o kontamináciu mimo deklarovaného zloženia. Desať výrobkov bolo
z hľadiska označenia a identifikovaných živočíšnych druhov v priamom súlade. Naše výsledky
sa

zhodujú

so

štúdiami

vyhotovenými

v

zahraničí.

V

štúdií

vypracovanej

v Turecku bolo analyzovaných (73) vzoriek mäsa a mäsových výrobkov predávaných
v obchodoch, trhoch a verejných bazároch nachádzajúcich sa v rôznych mestských častiach
v Istanbule. Štúdia poukázala na viacero nezhôd

s označením na etikete výrobku

(Ozpinar et al., 2013). Ďalšia štúdia uvádza, že z celkového počtu 410 analyzovaných vzoriek
bol pomer falšovaných stanovený na 19, 2 % (79 vzoriek) (Günşen, el al., 2006).
ZÁVER
Zo získaných výsledkov môžeme konštatovať, že je potrebné klásť dôraz na intenzívnu
kontrolu a správu technologických krokov vo výrobe pri výrobe mäsových výrobkov.
V analyzovanom súbore vzoriek sme zachytili 7 vzoriek, ktoré neboli v súlade s označením na
etikete výrobku. Vo vzorkách bola zaznamenaná aj viacnásobná kontaminácia. Získané
výsledky sú podnetom pre ďalšie skúmanie, analýzy a skúmanie možného vzniku kontaminácie
vo výrobe.
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APLIKACE MERLÍKOVÉ A JÁHLOVÉ MOUKY DO MASNÝCH VÝROBKŮ
APPLICATION OF QUINOA AND MILLET FLOUR INTO MEAT PRODUCTS
Robert Gál – Michaela Zacharová – Iva Burešová – Monika Petrželová
Ústav technologie potravin, UTB ve Zlíně, Vavrečkova 275,
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ABSTRACT
The deal of this work was to evaluate the impact of millet and quinoa flour addition on the
quality of poultry comminuted meat products. The flours were added in amount from 0 to 2 %
in a step of 0,25 %. Each batch was repeated twice. In this study was tested the effect
of increasing flour treatment on the water holding capacity, cooking loss and texture
parameters.
Keywords: poultry meat, meat product, millet flour, quinoa flour, coking loss, water holding
capacity, texture properties
MATERIÁL A METODY
Pokus byl založen na posouzení vlivu přídavku jáhlové a merlíkové mouky na vlastnostech
mělněných masných výrobků. Za tímto účelem byly v laboratorních podmínkách vytvořeny
dvě modelové řady mělněných masných výrobků o devíti vzorcích a do nich byly postupně
přidávány různé koncentrace buď merlíkové, nebo jáhlové mouky. Koncentrační přídavky
se postupně zvyšovaly.
Další součástí experimentu bylo zjistit, jak se modelový vzorek zachová a jaké na něj budou
mít vliv přídavky vybraných mouk v různých koncentracích. Na základě toho byly zjišťovány
technologické parametry ztráty varem (CL), vaznost vody (WHC) a texturní vlastnosti
– tvrdost, tuhost, kohezivnost a gumovitost.
V modelových vzorcích masných výrobků se přídavek merlíkové a následně jáhlové mouky
pohyboval v koncentracích 0,00-2,00 %. Dávkování bylo v každém nadcházejícím kroku
navýšeno o 0,25 % (w/w).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Vliv účinku merlíkové mouky na ztráty varem – CL
Při koncentraci 0,50 % bylo dosaženo maxima, které dosahovalo hodnoty 16,19 %, čímž bylo
zaznamenáno i drobné navýšení hodnoty oproti kontrolnímu vzorku. Této koncentraci
se svými výslednými hodnotami nejvíce přiblížily přídavky merlíkové mouky, dále jen MM,
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při koncentraci 0,75 %, 1,50 % a 2,00 %. Zbylé vzorky, které utvářely koncentrační řadu,
se nacházely pod hranicí 14,00 %. Pouze v jednom případě byl zaznamenán pokles pod mezní
hranici, kterou tvořil kontrolní vzorek, a to u koncentrace 1,00 %, kde byly ztráty vařením
vzhledem k hodnotě 12,01 % nejnižší.
Ve své analýze (Prahbu & Husak, 2014) zkoušeli aplikovat přídavky rýžových otrub,
aby si ověřili, zda jsou vhodnou náhradou tradičních pojiv a přísad v drůbežích mělněných
masných výrobcích. Dospěli k závěru, že rýžové otruby mohou být využity bez problému,
neboť poskytují jistou úsporu nákladů při současném zvyšování výtěžku a mají pozitivní dopad
na ztráty vody během vaření.
Výsledky námi provedených měření při porovnání s literaturou však nepotvrdily odpovídající
očekávání a jednotlivá tvrzení nejsou totožná. V našem případě nebylo prokázáno,
že by přídavky MM v různých koncentracích měly prokazatelný pozitivní vliv na CL.
Z výsledků jasně vyplývá, že CL i přes přídavky MM jevily poměrně vyrovnané hodnoty
s kontrolním vzorkem, nebo jej lehce převyšovaly, pouze hodnota při 1,00 % byla nižší a CL
dosahovaly 12,01 %.
Vliv účinku jáhlové mouky na ztráty vařením – CL
Hodnoty ztráty varem vykazovaly ve srovnání s kontrolním vzorkem vyšší hodnoty,
s výjimkou vzorku s koncentrací 1,00 %. U kontrolního vzorku - bez přídavku jáhlové mouky,
dále jen JM dosahovala hodnota ztráty vařením 9,78 %. Poté došlo k nárůstu hodnot
se zvyšující se koncentrací JM až na hodnotu 13,16 %, která byla ze všech hodnot prokazatelně
nejvyšší a byla zaznamenána v koncentrační řadě u vzorku 0,75 %. U následující koncentrace
1,00 % byla zaznamenána nejnižší hodnota, která činila 9,30 % v porovnání s ostatními vzorky
včetně kontrolního. Dále docházelo opět k pozvolnému narůstání ztrát varem, kde hodnoty byly
relativně vyrovnané, tudíž nedocházelo k výrazným změnám.
Podobnou studií, jejímž účelem bylo vyhodnotit přídavky rýžové mouky ve vepřových
mělněných masných výrobcích, se zabývali (Pereira et al., 2016). Zjistili, že přídavkem rýžové
mouky prokazatelně dochází ke snížení ztrát vody vařením. Uvedené chování vysvětlují
obsahem škrobu v mouce (75-80 %), nebo vlivem proteinových frakcí. Stejného názoru byli
také (Li & Yeh, 2003), kteří ve svém výzkumu aplikovali do masného výrobku kukuřičnou
mouku, dosáhli obdobného výsledku a experimentem potvrdili, že kukuřičná mouka snižuje
CL.
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Vliv účinku merlíkové mouky na vaznost vody – WHC
Nejnižší vazností vody v masném výrobku se projevil vzorek s koncentrací 2,00 %. Opakem
byl kontrolní vzorek, který svou hodnotou dosáhl až na maximum a nebyl překonán žádným
koncentračním přídavkem. Ve svém maximu dosahoval kontrolní vzorek s nulovou koncentrací
hodnoty 0,78. Nejvíce se mu svými hodnotami přiblížily koncentrace 0,25 %
a 1,50 %, avšak u těchto hodnot byl zaznamenán mnohem větší stupeň chyby v porovnání
s ostatními koncentracemi.
U ostatních koncentrací chybové úsečky také nabývaly vyšších hodnot, avšak nižších
než v předešlých dvou koncentracích. Jednotlivé hodnoty vaznosti vody byly velmi proměnlivé.
Vzhledem k vzniklým nedostatkům nelze toto měření považovat za zcela věrohodné.
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Graf č. 1: Závislost vaznosti vody na koncentraci merlíkové mouky
Experimentální práce (Zayas, 1997), analyzuje kukuřičnou mouku, která je významným
rostlinným zdrojem bílkovin a byla aplikována jako pojivo do homogenního těsta mělněných
masných výrobků. V experimentu bylo zjištěno, že proteiny přítomné v kukuřičné mouce
dosahují velmi dobrých nutričních hodnot masa a na základě přítomnosti mouky v těstě dochází
ke zvyšování vaznosti vody. Výsledky testů ukázaly, že vaznost vody ve výrobcích dosahuje
vyšších hodnot při nejvyšších koncentracích oproti kontrolnímu vzorku. Tato studie se svými
výsledky neshoduje s naším laboratorním experimentem, neboť ani jedna zaznamenaná
hodnota nedosáhla hodnoty kontrolního vzorku a ani ji nepřekročila.
Vliv účinku jáhlové mouky na vaznost vody – WHC
Nejvyšší nárůst se projevil u koncentrace s přídavkem 0,25 %, který byl 0,794. O hodnotu 0,022
byla převýšena hodnota kontrolního vzorku, která činila 0,772. Dále je zřejmé,
že s přibývající koncentrací dochází k postupnému poklesu vaznosti vody JM až do nejvyšší
koncentrace 2,00 %, kde vaznost vody byla nejnižší a měla hodnotu 0,733. Hypotéza byla
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potvrzena výsledky studie (Yang et al., 2009) v této studii byla do masných výrobků (výchozí
surovinou bylo kachní maso) aplikována kukuřičná mouka a ve výsledcích byl potvrzen fakt,
že s přídavkem mouky hodnota WHC zaznamenává klesající ráz. Jiná studie (Zyl & Setser,
2001), dospěla ve svém závěru ke stejnému výsledku, s tím rozdílem, že do masného výrobku

Vaznost [1]

byla aplikována mouka z čiroku.
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Graf č. 2 : Závislost vaznosti vody na koncentraci jáhlové mouky
Vliv účinku merlíkové mouky na texturní vlastnosti
Výsledky ukázaly, že v případě texturních parametrů se hodnoty tvrdosti, tuhosti
a kohezivnosti při aplikaci MM do masného výrobku chovaly velmi podobně. U těchto měření
nebyly pozorovány a zjištěny žádné výrazné výkyvy či změny. Koncentrační přídavky MM
nezaznamenaly

u

měřených

parametrů

žádné

velké

odlišnosti

a

hodnoty

u každého měřeného texturního parametru byly poměrně vyrovnané.
Ve své experimentální analýze (Yang et al., 2009) uvádějí, že při aplikaci kukuřičné mouky
do výrobků z kachního masa nebyly zjištěny významné odlišnosti u texturních parametrů
– tvrdosti, tuhosti a kohezivnosti. Jiná studie (Zyl & Setser, 2001), vykazuje identické výsledky
a nachází určitou shodu s naším měřením, i když v jejich případě docházelo k aplikaci čirokové
mouky do modelového vzorku masného výrobku. Jejich studie vyhodnotila, že po aplikaci
čirokové mouky nebyly zaznamenány významné texturní rozdíly proti kontrolnímu vzorku.
Pouze jeden texturní parametr se projevil nápadnějším kolísáním hodnot. Byla
to gumovitost, kde se projevily značné rozdíly. Mezi kontrolním vzorkem s nulovým obsahem
MM a vzorkem s nejvyšší koncentrací 2,00 % byl vidět znatelný pokles gumovitosti.
Celkově měly parametry gumovitosti proměnlivý ráz. Nejprve hodnoty výrazně vzrůstaly
až na nejvyšší hodnotu 159,59 N při koncentraci MM 0,25 %, potom byl zaznamenán mírný
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pokles, následně slabý nárůst hodnot a opět pokles až na nejnižší hodnotu, která činila 86,66 N
a byla pořízena při nejvyšší koncentraci 2,00 %.
Vliv účinku jáhlové mouky na texturní vlastnosti
Při texturní analýze byly zkoumány a vyhodnocovány tyto základní parametry: tvrdost, tuhost,
kohezivnost a gumovitost. Ze sledovaných parametrů vykazoval vzorek s přídavkem JM při
koncentraci 1,25 % nejnižší tvrdost a tuhost, nejnižší kohezivnost byla zjištěna
u vzorku s koncentrací 1,50 % a nejmenší gumovitostí se projevil vzorek s obsahem
JM v 1 %.
Yi et al. (2012), ve své studii zkoumali fyzikálně-chemické a organoleptické vlastnosti
hovězích karbanátků, do nichž byla postupně přidávána rýžová mouka. Zjistili,
že přídavkem rýžové mouky dochází k poklesu hodnot tvrdosti, kohezivnosti, a dokonce
i gumovitosti. Tyto texturní parametry byly pravděpodobně ovlivněny vyšší vazností vody
ve výrobku.
Vaznost vody a textura masných výrobků mají mezi sebou úzkou souvislost a tyto měřené
parametry na sebe vzájemně působí (Yi et al., 2012). Provedené experimentální měření ukázalo,
že zjištěné texturní parametry mají klesající ráz, jak uvádí zmíněná literatura, avšak pokles
nebyl chronologický, nýbrž proměnlivý. Pouze hodnota 0,75 % u tuhosti a hodnota 1,25 %
u

gumovitosti

převyšovaly

hodnoty

kontrolního

vzorku.

Z výsledků

vyplývá,

že JM má do jisté míry vliv na snižování texturních parametrů.
ZÁVĚR
Přídavek mouk má zásadní dopad na výsledné produkty z ekonomického hlediska, neboť
se jedná o levnější suroviny, čímž se celkově snižují náklady na výrobu. Také do jisté míry
nahrazují funkci fosforečnanů. Dále zvyšují stabilitu a jejich přidáním má být dosaženo takové
funkce, jakou uplatňují fosforečnany. Mouky jsou vhodnější variantou v masných výrobcích,
hlavně

ve

spojitosti

s dopadem

na

zdraví

lidského

organismu.

Jedním

ze sledovaných parametrů byla ztráta vody vařením. Na základě výsledků bylo prokázáno,
že po přídavku merlíkové mouky nebyly zaznamenány nápadné změny hodnot, kromě vzorku
s přídavkem mouky v 1,00 %. Zde byla hodnota nižší než ostatní koncentrace, které byly
poměrně vyrovnané. Dalším sledovanou vlastností byla vaznost vody, která má při
technologickém zpracování poměrně velkou důležitost. V této situaci nebyla naplněna naše
očekávání a předpoklady. Merlíková mouka měla spíše negativní dopad na vaznost vody.
V tomto případě však byly zjištěné hodnoty značně různorodé, navíc s vyššími odlišnostmi
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a poměrně velkým stupněm chyby. Dále bylo prokázáno, že z texturních parametrů byla nejvíce
ovlivněna gumovitost, která jevila velmi proměnlivé hodnoty. Rozdíl mezi kontrolním vzorkem
s nulovým obsahem mouky a vzorkem s nejvyšší koncentrací, která činila 2,00 %, byl 49,64 N.
Ostatní texturní parametry nebyly přídavkem merlíkové mouky výrazně poznamenány a
naměřené hodnoty byly poměrně vyrovnané.
Z výsledků měření ztráty vody varem bylo prokázáno, že se zvyšujícím se přídavkem jáhlové
mouky dochází k nárůstu hodnot, neboť všechny naměřené hodnoty převyšovaly hodnotu
kontrolního vzorku, která činila 9,78 %. Hodnoty kontrolního vzorku nedosahoval jediný
vzorek. Při koncentraci mouky v 1,00 % dosáhl pouze na hodnotu 9,30 %. Vaznost vody
po přídavku jáhlové mouky vykazovala sestupný charakter hodnot: čím vyšší koncentrace, tím
nižší naměřená hodnota. Ze sledovaných parametrů textury bylo zjištěno, že jáhlová mouka
v koncentraci 1,25 % vykazuje nejnižší tvrdost a tuhost. Můžeme tedy konstatovat,
že modelové vzorky při této koncentraci jsou nejměkčí a nejméně pevné. Pokles hodnot
s přídavky jáhlové mouky byl zaznamenán i u kohezivnosti. Hodnoty gumovitosti projevily
výrazné statistické rozdíly. Texturní vlastnosti mají úzkou souvislost s vazností vody. V našem
případě bylo prokázáno, že s klesajícími hodnotami vaznosti se texturní parametry projevují
nižšími hodnotami. Modelové vzorky masného výrobku se pak jeví jako tvrdší, tužší a méně
soudržné.
Z výsledků, které již byly hodnoceny, můžeme říci závěrem, že nejvhodnější koncentrace byla
zaznamenána během 1,00 % přídavku jáhlové mouky. U tohoto modelového vzorku byla
zjištěna nejnižší ztráta vody vařením, což je bráno jako pozitivum. Vaznost vody sice
nedosahovala těch nejvyšších hodnot, nicméně i tato měřená vlastnost disponovala příznivým
výsledkem.

Kladných

a

vyrovnaných

hodnot

u

tohoto

přídavku

dosahovaly

i všechny texturní parametry, kterými byla tvrdost, tuhost, kohezivnost a gumovitost. Modelový
masný výrobek s přídavkem jáhlové mouky o koncentraci 1,00 % se prokázal nejpříznivějšími
hodnotami a pro použití v praxi je nejvhodnější.
V celkovém hodnocení modelových vzorků s přídavkem merlíkové mouky, nejlépe obstály
vzorky s koncentračními přídavky 1,00 % a 1,25 %. Hodnoty u těchto přídavků byly
ve všech zjišťovaných parametrů velmi vyrovnané a odlišnosti byly minimální. Stejně,
tak jako u jáhlové mouky byla zaznamenána prokazatelně nižší vaznost vody, nicméně ztráty
vody vařením byly u těchto přídavků nejnižší, což je žádoucí. U texturních parametrů, kterými
byla tvrdost, tuhost, kohezivnost a gumovitost nebyly prokázány význačné rozdíly. Modelové
masné výrobky s koncentracemi 1,00 % a 1,25 % merlíkové mouky se prokázaly přijatelnými
hodnotami a pro použití v praxi jsou nejzpůsobilejší.
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ABSTRACT
Fruits of Cornus species are known as a rich source of several important biologically active
compounds, such as antioxidants, vitamins and minerals. The aim of this work was
to determine selected antioxidant parameters in three cultivars of cornelian cherry, specifically
ʻJaltskýʻ,

ʻVydubeckýʻ

and

ʻJolikoʻ.

Spectrophotometric

methods

were

used

to measure total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC) and antioxidant activity
(AA).

Vitamin

C

content

and

polyphenolic

profile

was

analyzed

using

High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). Antioxidant activity varied between 16.48
and 35.24 mg trolox equivalent.g -1 of dry matter (DM). The maximum values of TPC (17.55
mg gallic acid equivalent.g -1 DM) and TFC (10.72 g rutin equivalent.g -1 DM) were detected
for cultivar ʻVydubeckýʻ. Which performed also the highest total content of vitamin C. Total

polyphenol content measured by HPLC ranged between 4021.8 and 3494.1 μg.g -1 DM with
epigallocatechin as the most frequent polyphenolic substance with the content between 1025.1
and 1794.6 μg.g -1 DM.
Keywords: Cornus, polyphenols, flavonoids, antioxidant activity, vitamin C, HPLC
ÚVOD
Čerstvé ovoce tvoří jednu z nejvýznamnějších složek potravy, je významným zdrojem
nutričních a biologicky aktivních látek, jako jsou např. vitaminy, minerální látky, mastné
kyseliny, aromatické látky, vláknina, polyfenoly (např. flavonoidy a antokyany), biologické
pigmenty a další látky (YAO et al., 2004, LIU, 2003).
V současné době je o pěstování některých ovocných druhů malý zájem nebo se přestaly pěstovat
úplně, přestože mají vysokou nutriční hodnotu. Důvodem je např. nezvyklá chuť, obtížnost
sběru drobných plodů, malé výnosy, složitá technologie zpracování nebo nízká trvanlivost.
Díky šlechtitelským stanicím a drobným pěstitelům se však netradiční druhy ovoce postupně
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dostávají zpět do povědomí lidí. Obrovskými výhodami některých méně známých druhů ovoce
jsou minimální nároky na půdní a klimatické podmínky, brzký nástup do plodnosti a vysoký
obsah cenných nutričních látek (JURIKOVA et al., 2012).
Mezi výše uvedené výživově hodnotné netradiční druhy ovoce může být řazen dřín obecný
(Cornus mas L.). Tento mohutný keř patřící do čeledi dřínovité (Cornaceae) poskytuje vejčité,
nejčastěji šarlatově červené ale také růžové či žluté plody, dozrávající během léta
a na podzim. Plody dřínu vynikají vysokým obsahem vitaminu C, fenolických sloučenin
a minerálních prvků (např. hořčíku, draslíku, železa, manganu, zinku, vápníku a sodíku)
(DOKOUPIL et al., 2013, ROP et al., 2010). Tmavě zbarvené plody obsahují velké množství
antokyanů,

které

mají

antioxidační

a

protizánětlivé

účinky.

Sladkokyselé

plody

lze konzumovat přímo nebo po zpracování jako marmelády, džemy, kompoty či sirupy
(TURAL et al., 2008).
Cílem této práce bylo stanovit vybrané antioxidační parametry (obsah polyfenolických látek,
vitaminu C a antioxidační aktivitu) u tří odrůd dřínu obecného.
MATERIÁL A METODY
Vzorky dřínů: 3 odrůdy dřínů – ʻJaltskýʻ (původ: Rusko), ʻVydubeckýʻ (původ: Rusko)
a ʻJolikoʻ (původ: Rakousko), které byly získány z pokusné genofondové plochy Mendelovy
univerzity v Brně z katastrálního území Žabčice o nadmořské výšce 148 m n.m. Jedná
se o různé odrůdy z hlediska doby jejich zralosti. Jaltský je raná odrůda, dozrávající začátkem
července, Vydubecký patří mezi středně pozdní odrůdy, dozrávající na konci července
a Joliko je pozdní odrůda, jejíž plody dosahují zralosti v polovině srpna.
Zpracování vzorků: čerstvé plody byly zhomogenizovány a následně podrobeny lyofilizaci
pomocí lyofilizátoru Alpha 1-4 LSC (Christ Gefriertocknungsanlagen GmbH Osterode
am Harz, Germany) po dobu 48 hodin.
Extrakt vzorků: pro stanovení antioxidační aktivity (AA), celkových obsahů polyfenolů
(TPC) a flavonoidů (TFC) a vybraných polyfenolických látek byl získán extrakcí lyofilizované
hmoty 30% metanolem ve vodní lázni (50 ºC) na třepačce po dobu 1 hod.
s následnou filtrací. Pro stanovení vitaminu C byl extrakt připraven extrakcí lyofilizované
hmoty v extrakční směsi složené z metanolu, kyseliny o-fosforečné a redestilované vody
v poměru 99:0,5:0,5 třepáním po dobu 10 minut s následnou filtrací.
Profil vybraných polyfenolických látek: zjišťován pomocí vysokoúčinné kapalinové
chromatografie (HPLC) na přístroji Dionex UltiMate 3000 (Dionex, MA, USA)
s DAD detektorem umožňujícím detekci jednotlivých fenolických sloučenin. Extrakt vzorku
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byl

v

množství

10

µl

nastřikován

na

kolonu

Phenomenex

Kinetex

C18

(150 x 4,6 mm; 2,6 µm) s teplotou termostatu kolony 30 °C. Byla využita gradientová eluce,
kdy jako mobilní fáze sloužila směs redestilované vody a kyseliny octové (99:1) a směs
redestilované vody, acetonitrilu a kyseliny octové (67:32:1). Detekce vybraných
polyfenolických látek byla provedena při 275 nm. Pro vyhodnocení byly použity standardy
jednotlivých polyfenolických látek. Datové signály byly získány a zpracovávány
chromatografickým datovým systémem LC Chromeleon ™ 7.2 (Thermo Scientific, MA, USA).
Jednotlivé polyfenolické látky byly identifikovány za použití retenčního času a metody
standardního přídavku a byly vyjádřeny v μg.g -1 sušiny (QUIROS et al., 2010).
Celkový obsah polyfenolických látek (TPC): zjišťován použitím tzv. Folin-Ciocaulteuovy
metody. Metoda je založena na barevné reakci Folin-Ciocaltauova činidla s hydroxylovými
skupinami látek v roztoku vzorku za vzniku modrého zbarvení, jehož intenzita je závislá
na koncentraci polyfenolů přítomných ve vzorku. TPC byl stanoven v reakční směsi složené
z extraktu vzorku a Folin-Ciocaltauova činidla (Penta, ČR) v alkalickém prostředí
(10% Na2CO3) spektrofotometrickou modifikovanou metodou (CICCO et al., 2009)
při 760 nm po uplynutí reakčního času 30 minut na přístroji Lambda 25 (PerkinElmer, USA).
Jako standard sloužila kyselina gallová (Sigma Aldrich, USA). TPC byl vyhodnocen pomocí
rovnice regrese kalibrační křivky standardu kyseliny gallové a vyjádřen jako ekvivalent
kyseliny gallové v mg GA.g -1 sušiny.
Celkový obsah flavonoidů (TFC): stanoven spektrofotometricky. Přítomnost flavonoidů
vyvolává změnu zbarvení roztoků NaNO2 a AlCl3. Pro měření TFC byla použita modifikovaná
metoda

(PARK

et

al.,

2008),

kdy k reakční

směsi

složené z extraktu

vzorku

a 20% etanolu byl přidán NaNO2 dále pak v časových intervalech 5 minut AlCl3 a NaOH.
Po uplynutí reakčního času 10 minut byl vzorek proměřen na spektrofotometru Lambda 25
(PerkinElmer, USA) při vlnové délce 506 nm. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí rovnice
regrese kalibrační křivky na standard rutin (Sigma Aldrich, USA). TFC byl vyjádřen jako
ekvivalent rutinu v mg RU.g -1 sušiny.
Obsah vitaminu C: stanoven modifikací metody (QUIROS et al., 2009) pomocí HPLC
na přístroji Dionex UltiMate 3000 (Dionex, MA, USA) s DAD detektorem. Extrakt vzorku byl
nastřikován na kolonu Dionex Acclaim C8 (150 x 2,1 mm; 5 µm) v množství 20 µl s teplotou
termostatu kolony 25 °C. Během analýzy probíhala izokratická eluce. Mobilní fáze byla složena
z metanolu, kyseliny o-fosforečné a redestilované vody (99:0,5:0,5). Stanovení proběhlo
při 254 nm použitím chromatografického datového systému LC Chromeleon ™ 7.2. Vitamin C
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byl kvantifikován pomocí metody lineární regrese za využití metody kalibrační křivky za použití
standardu L- askorbové kyseliny (Sigma Aldrich, USA) a vyjádřen v mg.g -1 sušiny.

Antioxidační aktivita (AA): stanovena spektrofotometricky metodou spočívající v reakci
testované

látky

se

stabilním

radikálem

DPPH

–

difenylpikrylhydrazylem

(1,1-difenyl-2-(2,4,6-trinitrofenyl)hydrazyl). Absorbance barevného produktu této reakce byla
měřena při 517 nma srovnána s antiradikálovou aktivitou syntetické látky troloxu. Reakční
směs se skládala z extraktu vzorku a roztoku činidla DPPH v metanolu (Sigma Aldrich, USA).
Antioxidační aktivita byla měřena metodou podle citace (SHARMA et al., 2009)
spektrofotometrem Lambda 25 (PerkinElmer, USA). Vyhodnocení bylo provedeno pomocí
rovnice regrese kalibrační křivky standardu trolox (TE) a výsledek byl vyjádřen jako ekvivalent
troloxu v mg TE.g -1 sušiny.
Všechny hodnoty jsou udávány jako průměr z pěti stanovení vztažených na lyofilizovanou
sušinu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Fenolické sloučeniny jsou významným faktorem, ovlivňujícím antioxidační aktivitu. Profil
vybraných polyfenolických látek v plodech tří různých odrůd dřínu obecného byl stanoven
pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Jednotlivé polyfenolické látky byly
vyjádřeny v μg.g -1 sušiny a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1. Obsah vybraných polyfenolických látek u tří různých odrůd dřínů
Odrůda

Flavanoly
Rutin
mean SD mean SD
Jaltský
1901,4 47,2 3,1 0,0
Vydubecký 2548,9 26,5 2,2 0,0
Jolico
2292,2 56,3 3,3 0,0

Obsah v μg.g -1
Resveratrol
DKB
mean SD mean SD
2,3
0,0 630,8 6,5
1,8
0,0 1149,2 10,4
1,5
0,0 619,7 7,3

DKS
mean SD
775,3 8,3
319,7 5,0
577,3 2,3

Celkem
mean SD
3312,9 62,0
4021,8 41,9
3494,1 65,9

DKB - Deriváty kyseliny benzoové
DKB - Deriváty kyseliny skořicové

Nejvyšší obsah celkových fenolických sloučenin – 4021,8 μg.g -1 vykazovala středně pozdní
odrůda Vydubecký, pozdní odrůda Joliko – 3494,1 μg.g -1 a nejmenší obsah – 3312,9 1 μg.g -1
byl zjištěn u rané odrůdy Jaltský. U všech tří odrůd byly nejvíce zastoupeny flavanoly v rozmezí
1901,4 – 2548,9 mg.g -1, přičemž se na jejich obsahu nejyíce podílely epigallokatechin
a epikatechin. Ze skupiny flavonolů byl přítomen v analyzovaných vzorcích pouze rutin.
Na rozdíl od flavanolů

bylo v odrůdě Vydubecký stanoveno nejnižší množství rutinu

– 2,2 μg.g -1, zatímco nejvíce ho bylo obsaženo v pozdní odrůdě Joliko – 3,3 μg.g -1.
Ze stilbenů byl stanoven pouze resveratrol, jehož nejvyšší obsah – 2,3 μg.g -1 obsahovala raná
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odrůda Jaltský a nejméně ho bylo obsaženo v pozdní odrůdě Joliko – 1,5 μg.g -1. Fenolové
kyseliny byly zastoupeny deriváty kyseliny benzoové (DKB) i deriváty kyseliny skořicové
(DKS), přičemž u rané odrůdy Jaltský vyšší podíl tvořily DKS – 775,3 μg.g -1. U dalších dvou
odrůd s pozdější dobou zralosti tvořily vyšší podíl DKB, Vydubecký – 1149,2 μg.g -1 a Joliko
– 619,7 μg.g -1. Vzhledem k tomu, že se polyfenolické látky vytváří v pletivech rostlin jako
sekundární metabolity v reakci na působení stresových faktorů vnějšího prostředí, jako např.
intenzita slunečního světla, příp. po napadení škůdci, je jejich obsah i zastoupení velmi
proměnlivé. Jejich obsah se mění v závislosti na odrůdě, ale také v průběhu vegetačního období
v závislosti na metabolizmu konkrétních rostlinných druhů, což bylo publikováno u plodů
Cornus stolonifera původem z Kanady, kdy nejnižší obsah rutinu byl zjištěn během letních
měsíců června až srpna, s nejnižší hodnotou – 7,46 mg.g -1 u plodů sklizených v první polovině
srpna a nejvyšší hodnoty byly zjištěny na konci září – 14,97 mg.g -1 a začátkem října – 18,77
mg.g -1 (ISAAK et al., 2013).
Jednotlivé fenolické sloučeniny vykazují různé hodnoty AA z důvodu rozdílného chemického
složení. Hodnoty AA mohou být ovlivněny dalšími chemickými sloučeninami se schopností
vychytávat volné radikály, případně blokovat jejich vznik. Pro zhodnocení AA je tedy vhodné
stanovit i další ukazatele, které by její hodnotu mohly ovlivnit, proto byly v plodech tří odrůd
dřínu obecného s různou dobou zralosti stanoveny také celkové polyfenolické látky (TPC),
celkový obsah flavonoidů (TFC) a vitamin C, jejichž výsledky byly vyjádřeny graficky
a uvedeny v obrázku 1.
40,00
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Vydubecký
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Obrázek 1. Obsah antioxidační aktivity (AA, mg TE.g-1) a celkových obsahů polyfenolů (TPC,
mg GA.g-1), flavonoidů (TFC, mg RU.g-1) a vitaminu C (mg.g-1) u různých odrůd dřínů
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Mezi jednotlivými odrůdami byl zjištěn významný rozdíl v obsahu TPC, kdy raná odrůda
vykazovala nižší obsah než středně pozdní a pozdní odrůdy. Nejvyšší obsah – 17,55 v mg
GA.g -1 byl zjištěn ve středně pozdní odrůdě Vydubecký, pozdní odrůda Joliko obsahovala
13,60 mg GA.g -1 a nejnižší množství obsahovala raná odrůda Jaltský – 12,43 mg GA.g -1.
Obsahy TPC v plodech dřínů mohou být ovlivněny mnoha faktory, např. typem odrůdy, různou
lokalitou, ale také dobou sklizně, protože se jejich hodnoty během dozrávání mohou měnit.
Ve shodě s námi zjištěnými výsledky byl publikován nejvyšší obsah TPC u odrůdy Vydubecký
– 8,11 g GA.kg -1 čerstvé hmoty, u odrůdy Joliko – 4,80 g GA.kg -1 čerstvé hmoty a nejnižší
hodnota u odrůdy Jaltský – 4,00 g GA.kg -1 čerstvé hmoty v plodech stejných odrůd dřínů
sklizených v letech 2007 až 2009 z lokality v jihozápadní části Bílých Karpat z nadmořské
výšky 340 m n. m. (ROP et al., 2010). Podobně jako u AA bylo publikováno snížení obsahu
TPC v průběhu zrání z hodnoty 8,033 g GA.kg -1 čerstvé hmoty u nedozrálých plodů světle
žluté barvy až na hodnotu 4,162 g GA.kg -1 čerstvé hmoty u zralých, tmavě červených plodů
blíže

neurčené

odrůdy

dřínu

obecného

původem

z Turecka

(GUNDUZ et al., 2013).
Podobně jako u obsahů TPC i v obsazích TFC byly zjištěny velké rozdíly v závislosti
na odrůdách s odlišnou dobou zralosti. Ve středně pozdní odrůdě Vydubecký byla zjištěna
nejvyšší hodnota – 10,72 v mg RU.g -1, o něco nižší obsah byl zjištěn v rané odrůdě Jaltský
– 8,24 mg RU.g -1 a na rozdíl od TPC, nejnižší hodnotu TFC – 5,32 mg RU.g -1 obsahovala
pozdní odrůda Joliko. Ve srovnání s analyzovanou pozdní odrůdou Joliko dozrávající v srpnu,
byla publikována vyšší hodnota TFC – 7,18 mg RU.g -1 metanolového extraktu z plodů blíže
neuvedené odrůdy dřínu obecného původem z jižní oblasti Srbska sklizených v plné zralosti
také v srpnu (STANKOVIC et al., 2014).
Vitamin C patří ke sloučeninám, které mohou také pozitivně ovlivnit hodnotu antioxidační
aktivity. Nejvyšší obsah vitaminu C – 12,53 mg.g -1 byl stanoven ve středně pozdní odrůdě
Vydubecký, pozdní odrůda Joliko obsahovala o něco méně – 10,95 mg.g -1 a nejnižší množství
obsahovala raná odrůda Jaltský – 9,29 mg.g -1. Na rozdíl od námi zjištěných výsledků byl
publikován nejvyšší obsah vitaminu C u odrůdy Joliko – 3,01 g.kg -1 čerstvé hmoty, nižší
hodnota

byla

zjištěna

u

odrůdy

Vydubecký

–

2,77

g.kg -1

čerstvé

hmoty

a nejnižší hodnota u odrůdy Jaltský – 2,52 g.kg -1 čerstvé hmoty v plodech stejných odrůd dřínů
sklizených v letech 2007 až 2009 z lokality v jihozápadní části Bílých Karpat z nadmořské
výšky 340 m n. m. (ROP, 2010).
Z dosažených výsledků je patrné, že hodnoty antioxidační aktivity (AA) jsou ve shodě
s hodnotami TPC, kdy nejvyšší hodnota AA – 35,24 mg TE.g -1 byla zjištěna u středně pozdní
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odrůdy Vydubecký, o něco nižší hodnota – 27,99 mg TE.g -1 u pozdní odrůdy Joliko,
ale oproti odrůdě Vydubecký téměř poloviční hodnota – 19,64 mg TE.g -1 u rané odrůdy Jaltský.
Ve shodě s námi zjištěnými výsledky byla publikována nejvyšší hodnota AA
u odrůdy Vydubecký – 9,54 g.TE.kg -1 čerstvé hmoty, u odrůdy Joliko – 5,27 g TE.kg -1 čerstvé
hmoty a nejnižší hodnota u odrůdy Jaltský – 4,61 g TE.kg -1 čerstvé hmoty v plodech stejných
odrůd dřínů sklizených v letech 2007 až 2009 z lokality v jihozápadní části Bílých Karpat
z nadmořské výšky 340 m n. m. (ROP et al., 2010). Snížení obsahu AA v průběhu zrání
z hodnoty 55,0 µmol TE.g -1 čerstvé hmoty u nedozrálých plodů světle žluté barvy
až na hodnotu 7,8 µmol TE.g -1 čerstvé hmoty u zralých, tmavě červených plodů bylo
publikováno v plodech blíže neurčené odrůdy dřínu obecného původem z Turecka
(GUNDUZ et al., 2013).
ZÁVĚR
Dřín obecný patří mezi netradiční ovocné druhy, jehož plody jsou považovány za zdroj mnoha
bioaktivních látek vykazujících antioxidační aktivitu, zejména fenolických sloučenin
a vitaminu C a lze je využívat pro přímý konzum jako stolní ovoce, ale také pro technologické
zpracování na výrobu ovocných protlaků, směsí a sirupů. Jsou náročné na teplo a světlo, proto
jsou vhodné především pro jižní a jihovýchodní, dobře osluněné stanoviště, ale snáší dobře
i vyšší polohy. Ze tří analyzovaných odrůd vykazovala středně pozdní odrůda Vydubecký
nejvyšší hodnoty všech sledovaných parametrů (celkový obsah jednotlivých polyfenolických
látek, TPC, TFC, vitaminu C) i nejvyšší hodnotu antioxidační aktivity (AA), která byla téměř
dvojnásobná oproti rané odrůdě Jaltský, která je vhodná pro oblasti s kratší vegetační dobou
a u níž sledované parametry dosahovaly nejnižších hodnot.
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POROVNANIE FENOLICKÉHO PROFILU VYBRANÝCH JABLČNÝCH ODRÔD
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ABSTRACT
The HPLC determination of phenolic compounds gallic acid, chlorogenic acid, epicatechin,
quercitrin, rutin, phloridzin, and phloretin in ten fresh cultivars of apples is described.
Separation was carried out using following conditions: core-shell column Kinetex C18
(150 x 4.6 mm; 5 µm), gradient elution with mobile phase starting at 95% aqueous component
acidified with acetic acid (pH 2.8) and 5% acetonitrile, flow rate 1 ml min -1, injection volume
of 10 μl, and UV detection at 255, 280, 320, and 365 nm. Levels of phenolic compounds
in original plant material were monitored and compared. Extracts of homogenized apples
in methanol with 0.1% of acetic acid added to stabilize the phenolic substances were analyzed.
The comparison was carried out for selecting fruits with higher antioxidant content. The highest
amount

of

chlorogenic

acid

as

the

main

phenolic

substance

was

found

in ‘Angold‘, ‘Lady Sylvia‘, and ‘Golden delicious‘ cultivars.
Keywords: apples, phenolic compounds, antioxidants
ÚVOD
Fenolické látky sú široko prítomné v rastlinách vrátanie ovocia, čím sa stávajú súčasťou ľudskej
potravy [1]. Existuje viac než 8000 rôznych fenolických látok, ktoré sa líšia svojou štruktúrou
a teda aj fyzikálne-chemickými vlastnosťami. Základnú štruktúru tvorí najmenej jeden
aromatický kruh s najmenej jednou hydroxylovou skupinou [2]. Fenolické látky
sa môžu vyskytovať v podobe od jednoduchých fenolických kyselín, až po vysoko
polymerizované štruktúry ako sú napríklad taniny [3].
Vďaka ich bohatému zastúpeniu v rastlinách, sú bežnou súčasťou ľudskej stravy. V súčasnej
dobe sa kladú čoraz vyššie nároky na kvalitu stravovania, za účelom vyššieho príjmu
prospešných látok s antioxidačným účinkom. V našich zemepisných šírkach sú ich bohatým
zdrojom predovšetkým jablká, ktoré sú dostupné počas celého roka. Obsah fenolických látok v
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jablkách závisí na ich odrode, pestovateľskej oblasti, skladovacích a spracovateľských
podmienkach. Koncentrácia všetkých fenolických látok v jablčnej dužine a ostatných častiach
jablka sa pohybuje od 100 to 1000 mg kg-1. Jablká sú predovšetkým bohatým zdrojom
prokyanidínov, kvercetínu, katechínu, epikatechínu, floridzínu a kyseliny chlorogenovej [4].
Konzumácia jabĺk sa spája so znížením výskytu ochorení srdca, rakoviny pľúc, prostaty
a pečene, astmy, diabetu II. typu a trombotickej mŕtvice. Floridzin (floretín-4´-glukozid)
ovplyvňuje sodíkovo glukózový transportér, iný izomér floridzinu pôsobí inhibične na
α-glukozidázu a α-amylázu, a teda majú význam pri liečbe diabetu II. typu [5]. Floretin
ovplyvňuje epigenetické zmeny, ktoré hrajú dôležitú úlohu v regulácii génovej expresie buniek
rakoviny prsníka [6]. Kvercetin je účinným inhibítorom sulfotransferáz a môže ovplyvňovať
aktivitu tyroidných hormónov, steroidov a katecholamínov. Fenolické látky ovplyvňujú
expresiou presenilinu-1, ktorý sa spája s produkciou β- amyloidu zodpovedného za vznik
Alzheimerovej choroby [7].
MATERIÁL A METÓDY
Plody vybraných odrôd jabloní ‘Opál‘, ‘Gala‘, ‘Nikoleta‘, ‘Angold‘, ‘Rucla‘, ‘Lady Sylvia‘,
‘Meteor‘, ‘Rubín‘, ‘Golden Delicious‘ a ‘Fragrance‘ pochádzali z experimentálnej výsadby
VŠÚO Holovousy a zbierané boli v období optimálnej zrelosti. Výber odrôd prebehol
na základe ich kvality a pestrosti znakov, ktoré sú pre ne charakteristické. Napríklad farba
šupky, chuť, chrupavosť a doba skladovania.
Vzorka pre stanovenie fenolických zlúčenín pozostávala z 3 až 5 jabĺk odobraných z rôznych
častí koruny piatich označených stromov. Odber vzoriek prebiehal od septembra do októbra,
v období optimálnej zrelosti na zber daných odrôd. Čerstvé ovocie bolo zhomogenizované,
skladované pri teplote -20°C a následne analyzované. Fenolické zlúčeniny boli extrahované
100% metanolom s prídavkom 0,1% kyseliny octovej pre vyššiu stabilitu fenolických látok. Pre
zvýšenie účinnosti extrakcie bol použitý ultrazvukový kúpeľ (10 min). Výsledný extrakt sa
centrifugoval (6000 rpm, 10 min), prefiltroval a analyzoval v využitím metódy vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatografie.
Optimalizovaná HPLC-DAD metóda využila pre stanovenie vybraných fenolických látok
kolónu s povrchovo poréznymi časticami (core-shell) Kinetex C18 (150 x 4,6 mm; 5 µm)
pri podmienkach gradientovej elúcie s mobilnou fázou A: voda (pH 2,8 - upravená kyselinou
octovou), mobilnou fázou B: ACN; gradient A: B 0 min – 95 : 5, 2,5 min – 15 : 85,
12 min – 50 : 50, 15 min – 5 : 95, 18 min - ekvilibrácia, prietokom 1 ml min-1, objemom
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nastrekovanej vzorky 10 µl, teplotou 30°C a UV detekciou pri 255, 280, 320 a 365 nm
pre zaistenie dostatočnej citlivosti stanovenia vybraných fenolických látok.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Polyfenolický profil sa sledoval u desiatich vyššie zmienených jablčných odrôd. V rámci tejto
štúdie sa sledovali a porovnali koncentračné úrovne fenolických látok v plodoch čerstvých
jabĺk. Pri porovnaní čerstvých plodov rôznych odrôd sa zistili významné rozdiely s ohľadom
na fenolický profil a koncentráciu hlavných obsahových látok. Identifikácie sa uskutočnila
na základe zhody retenčného času a UV spektra daných látok. Charakteristiky jednotlivých
odrôd podľa polyfenolického profilu sú uvedené v Tabuľke 1. Ochranné účinky pre ľudský
organizmus sú spojené so zlúčeninami, ktoré vykazujú vysokú antioxidačnú aktivitu, v jablkách
je to predovšetkým výskyt kyseliny chlorogenovej.
Tabuľka 1: Charakteristika vybraných odrôd jabloní podľa polyfenolického profilu
Odrody
Výskyt fenolických látok
Opál
Obsahuje kys. gallovú, chlorogenovú, epikatechin, rutin floridzin
a glykozidy A, B a C, najvyšší obsah vykazuje glykozid A,
rutin a glykozid C.
Gala
Obsahuje kys. gallovú, chlorogenovú, epikatechin, kvercitrin, rutin, floridzin
a glykozid C, najvyšší obsah vykazuje kys. chlorogenová a kvercitrin.
Nikoleta

Angold
Rucla

Lady Sylvia
Meteor

Rubín

Obsahuje kys. gallovú, chlorogenovú, epikatechin, kvercitrin, rutin, floridzin
a glykozidy B a C, najvyšší obsah vykazuje kvercitrin, kys. chlorogenová,
rutin a glykozid C.
Obsahuje kys. gallovú, chlorogenovú, kvercitrin a floridzin, najvyšší obsah
vykazuje kys. chlorogenová (zo všetkých analyzovaných odrôd).
Obsahuje kys. gallovú, chlorogenovú, epikatechin, kvercitrin, rutin, floridzin
a glykozid C, najvyšší obsah vykazuje kvercitrin (zo všetkých analyzovaných
odrôd).
Obsahuje kys. gallovú, chlorgenovú, kvercitrin rutin, floridzin a glykozid C,
najvyšší obsah vykazuje kys. chlorogenová a kvercitrin.
Obsahuje kys. gallovú, chlorogenovú, epikatechin, kvercirin, rutin, floridzin
a glykozidy B a C, najvyšší obsah vykazuje kys. chlorogenová, kvercitrin
a rutin.
Obsahuje kys. gallovú, chlorogenovú, rutin, floridzin a glykozidy A a C,
zo všetkých odrôd obsahuje najnižšie množstvo fenolických látok.

Golden
Delicious

Obsahuje kys. gallovú, chlorogenovú, epikatechin, kvercitrin, rutin, floridzin
a glykozidy B a C, najvyšší obsah vykazuje kys. chlorogenová.

Fragrance

Obsahuje kys. gallovú, kvercitrin, rutin, floridzin a glykozidy B a C, najvyšší
obsah vykazuje kvercitrin a glykozid C (najvyšší obsah zo všetkých
analyzovaných odrôd).
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Odrody jabĺk ‘Angold‘, ‘Lady Sylvia‘, ‘Golden Delicious‘ a ‘Gala‘ s vyššou koncentráciou
kyseliny chlorogenovej môžeme zaradiť medzi odrody s vyššou antioxidačnou aktivitou.
Profily fenolických látok v kultivaroch ‘Rubín‘ a ‘Golden Delicious‘ sú znázornené na Obr. 1.

Obr. 1: Porovnanie fenolických profilov jablčných odrôd ‘Rubín‘ (hore) a ‘Golden Delicious‘
(dole); kyselina gallová 1, kyselina chlorogenová 2, epikatechin 3, kvercitrin 4, rutin 5, floridzin
6, glykozidy A, B a C
ZÁVER
Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že koncentračné hladiny vybraných
fenolických zlúčenín môžu byť použité na rozlíšenie kvality jablčných odrôd, to znamená
obsahu antioxidantov v príslušných kultivaroch. Tieto informácie a dosiahnuté výsledky budú
perspektívne predovšetkým pre pestovateľov, skladovateľov ale aj spracovateľov nie len jabĺk
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ale aj ďalších ovocných druhov. Obsah fenolických látok v rôznych plodinách korešponduje
s kvalitou výživy, a kultivary s vyššou koncentráciou týchto látok môžu byť vybrané pre nový
šľachtiteľský program a prípravu nových a kvalitnejších kultivarov.
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VLIV ROČNÍKU PĚSTOVÁNÍ LNU SETÉHO NA CHARAKTERISTIKY
CEREÁLNÍCH VÝROBKU ZE SMĚSI PŠENIČNÉ MOUKY A LNĚNÉ VLÁKNINY
INFLUENCE OF LINSEED PRODUCTION
YEAR ON BREAD CHARACTERISTICS OF COMPOSITE FLOUR
Marie Hrušková – Ivan Švec
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5,
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ABSTRACT
Different types of linseed fiber prepared from variety Amon, Raciol and Recital
(crops 2015, 2016) were tested in blends with wheat one (additions 2.5, 5.0%). Effect
of all sorts and addition on Zeleny value and Falling Number values was rather insignificant.
The higher ratios of the alternative product, the lower values of the mentioned analytical tests
were measured. Specific volumes of bread variants were comparable to ones of wheat controls,
but buns vaulting was partially depressed. Quality of modified cookies did not significantly
differ

between

linseed

counterparts,

even

the

highest

dosage

was

found

to be sensorial acceptable. Year of linseed production has according to PCA the most important
influence on prepared quality of cereal products.
Keywords: wheat composite flour with linseed fiber, bread features, cookie spread
ÚVOD
Netradiční suroviny jsou známé nejen jako donor vlákniny, ale i dalších zdraví prospěšných
látek. V kompozitní směsi s pšeničnou moukou tvoří základ pro nový sortiment potravin,
označovaný novel food. V současné době jsou předmětem výzkumu plodiny, jejichž semena
dávají s vodou slizovitý „roztok“, zkráceně sliz (angl. mucilage). V něm obsažené heteropolysacharidy jsou přínosné pro dobrou funkci zažívacích orgánů (Fitzpatric 2008,
Prazdnik et al., 2016; Rosell 2009).
Len setý (Linum usitatissimum L.) patří mezi nejstarší pěstované rostliny. Z hospodářského
hlediska se rozděluje na přadný a olejný. Plodem jsou lesklá hnědá nebo žlutá semena uložena
v tobolce. HTS kolísá od 4 do 9 g. V Katalogu zemědělských rostlin ÚKZÚZ Brno
je registrováno 76 odrůd lnu, které lze dělit podle obsahu kyseliny linolové a alfa-linolenové
do skupin s nízkým, vysokým a klasickým poměrovým zastoupením mastných kyselin.
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Ze skupiny zlatého lnu jsou registrovány odrůdy Amon a Raciol, z hnědého Recital, Libra
a Lola.
Lněná vláknina je komerční potravinářský výrobek získaný po lisování nebo extrakci oleje
a vysévání v sypké formě. Mezi světové výrobce patří firma Walramcom Nový Zéland.
Ve složení tvoří největší hmotnostní podíl vláknina (TDF 45,2 g, IDF 37,9 g a SDF 7,4 g)
a také vysoký obsah látek s antioxidačním účinkem, zejména lignany a vitamin E. Pro lignany
ze lnu je typická specifická funkce při prevenci nádorových onemocnění prsu a prostaty.
Budwig (2011) zjistila jejich obsah je 75 – 800 x vyšší než v ostatních druzích zeleniny
a luštěnin. Pro nízký obsah sacharidů je vhodná pro diabetiky a sportovce, tvoří vhodný doplněk
jídelníčku veganů a vegetariánů. Doporučuje se konzumace 13 g denně např. jako přídavek do
ovesných vloček, müsli, jogurtu, ovocného koktejlu, polévky atd. Může být také použita jako
bezlepková

mouka

na

pečivo,

palačinky,

koláče

atd.

Lněná

vláknina

má potencionální uplatnění ve výrobě jemného pečiva např. mufinů (Chetana et al., 2010),
bezlepkových výrobků a těstovin (Hrušková 2017, Švec a Hrušková 2016). Lze také
konzumovat samostatně ve formě gelu, podobně jako chia.
Cílem práce bylo popsat charakteristiky cereálních výrobků z kompozitní směsi z pšeničné
mouky a lněné vlákniny připravené laboratorně vyrobené ze semen 3 odrůd lnu olejného
(Amon a Raciol-zlatý, Recital-hnědý) - sklizeň 2015 a 2016. Posuzoval se stav sacharidoamylázového komplexu (číslo poklesu) a kvalita bílkovin (Zelenyho test) kompozitních směsí,
z nichž bylo vyrobeno pečivo a sušenky.
Pomocí analýzy rozptylu a shlukové analýzy byly sledovány rozdíly v jakostních parametrech
výrobků, způsobené druhem a výší přídavku lněné vlákniny z různých ročníků sklizně lnu.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká polosvětlá M byla vyrobena ze sklizně pšenice 2015 a 2016 firmou
Delta – Jaroslav Chochole (Praha). Obsah bílkovin byl průměrný a Zelenyho hodnota
standardní výše (34 a 45 ml). Číslo poklesu (372, 394 s) ukazuje na sníženou aktivitu amyláz.
Vzorky lněné vlákniny LV jsou z laboratorního zpracování (lisování, sušení dezintegrace
a prosévání) odrůdy Amon, Raciol (zlatý len) a Recital (hnědý len) sklizené v letech 2015
a 2016. Zvolené přídavky činily 2,5 a 5.0 % na pšeničnou mouku. Technologická kvalita
pšeničných a kompozitních mouk byla hodnocena analyticky pomocí Zelenyho testu a čísla
poklesu, provedených podle ISO norem. Cereální výrobky zahrnovaly pšeničné pečivo
a vypichované sušenky, vyrobené v laboratorním měřítku podle interních postupů VŠCHT
Praha.
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S využitím programu Statistica 13 (Statsoft Inc., Tulsa, USA) bylo provedeno posouzení vlivu
ročníku, druhu a výše přídavku lněné vlákniny na charakteristiky cereálních výrobků.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Podle hodnoty Zelenyho testu měly vzorky M průměrnou kvalitu bílkovin (45 ml) a aktivitu
amyláz mírně nižší než technologické optimum (hodnoty nad 350 s). Lněná vláknina lepek sice
neobsahuje,

ale

gladinové

frakce

do kompozitní

směsi

vnáší

pšeničná

složka.

Z Obr. 1 je patrné, že sledované přídavky LV významně snížily podle Zelenyho testu
technologickou kvalitu směsi. Nebyl prokázán vliv původu (ročníku sklizně) ani odrůdy
v případě výše 2,5 %. Pro vyšší přídavky byl negativní účinek průkaznější. Změny v čísle
poklesu pšeničné mouky nejsou s ohledem na chybu stanovení tak významné. Pro kompozity
M+LV bylo rozpětí změřených hodnot 5 – 10 %. Vliv tří sledovaných proměnných nebyl
vzhledem k přesnosti měření jednoznačně průkazný.
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Obr. 1 Zelenyho test pšeničné mouky a kompozitních směsí s LV
Posouzení objektivních znaků pšeničného pečiva prokázalo spíše pozitivní vliv všech druhů LV
pro oba přídavky. Objem pečiva (Obr. 2) byl vyšší pro výrobky ze směsí surovin z roku 2016.
Zvýšení o max. 10 % bylo zjištěno pro pečivo s 2,5 % LV z Raciolu. Tvar pečiva
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z kompozitních směsí daný klenutostí byl mírně horší než optimum (poměrová
čísla v/d převážně pod 0,6). Rozdíly mezi přídavky LV z různých roků výroby nebyly
jednoznačné a nejlepší tvar byl zjištěn pro výrobky LV z Amonu. Senzorické hodnocení všech
laboratorně připravených vzorků pečiva bylo srovnatelné s pšeničnými druhy.

Měrný objem pečiva 2015

Měrný objem pečiva 2016

500

250

0
0,0
M

2,5

5,0

M+Amon

2,5

5,0

M+Raciol

2,5

5,0

M+Recital

Kompozitní mouka, odrůda lnu,
výše přídavku lněné vlákniny (%)
Obr. 2 Měrný objem pečiva z pšeničné mouky a kompozitních směsí se LV
V případě sušenek nelze modifikaci receptury přídavky LV hodnotit jednoznačně negativně.
Objem pečených výrobků závisí na druhu vlákniny. Zvýšení bylo zjištěno pro výrobky
z Amonu. Naopak o cca 5 % měly menší objem sušenky s přídavkem LV z Recitalu. Změny
tvaru fortifikovaných sušenek po pečení („spread ratio“) byly vzhledem k metodě stanovení
statisticky neprůkazné. Hodnoty pro čistě pšeničné sušenky byly sice vyšší, ovšem tento rozdíl
byl na hranici přesnosti zkoušení. Senzorické hodnocení všech laboratorně připravených vzorků
vypichovaných sušenek bylo srovnatelné s pšeničnými druhy.
Statistické posouzení výsledků
Pomocí shlukové analýzy byly posouzeny 3 úrovně vlivů – původ (výroba LV 2015, 2016),
složení (3 odrůdy) a výše přídavků (2,5 a 5 %). Z dendogramu (Obr. 3.) je zřejmé,
že vliv ročníku sklizně lnu setého, ze kterého byla LV laboratorně připravena, má průkazný
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vliv na sledované znaky bez ohledu na druh i výši přídavku. Z PCA analýzy vyplynulo,
že hodnoty čísla poklesu více ovlivňují měrný objem pečiva, zatímco na tento znak sušenek má
větší vliv hodnota Zelenyho testu (viz poster).

Obr 3. Statistické posouzení získaných výsledků
ZÁVĚR
Přídavky tří druhů lněné vlákniny z Amonu, Raciolu a Recitalu do pšeničné mouky ovlivnily
charakteristiky pečiva a sušenek zejména podle původu, daného ročníkem pěstování lnu setého,
ze kterého byl lněný produkt laboratorně připraven. Recepturní podíly 5 % na mouku byly
hodnoceny jako vyhovující s ohledem na spotřebitelské parametry těchto finálních výrobků.
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UVOLŇOVÁNÍ ESTERŮ KYSELINY FTALOVÉ DO VODNÍ LÁZNĚ PŘI
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139
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ABSTRACT
The aim of this work was determined the esters of phthalic acid (dibutyl phthalate (DBP) and
di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in a water bath, which was used for heat treatment
of meat by sous-vide technology. The meat samples (n = 12) were vacuum packed into plastic
cooking bags designed for heat treatment and subsequently were heated in a water bath.
One group of meat (n = 6) was heat treated at 60 ° C for 4 hours, the second group of meat
(n = 6) was heat treated at 70 ° C for 2 hours. The highest average concentrations of phthalic
acid esters (DBP, DEHP and DBP+DEHP) were in initial distilled water (without heat
treatment) which was used as the water for water bath, in which the meat samples were heat
treatment. With the increasing temperature of the heat treatment, the average concentrations of
phthalic acid esters in water decreased.
Keywords: water, phthalate esters, dibutyl phthalate, di-(2-ethylhexyl) phthalate, contaminant
ÚVOD
Estery kyseliny ftalové se vyskytují ve vzduchu, půdě, vodě, ve výrobnách, v domácnostech,
odpadních vodách atp. Jedná se o perzistentní látky v životním prostředí (Petersen, 2003).
Estery kyseliny ftalové se používají jako plastifikátory do plastů, které jsou hojně využívány
nejen v domácnostech, potravinářstvích, ale i ve zdravotnictví atp. (Velíšek, Hajšlová, 2009).
Plastifikátory ale mohou z plastů migrovat, protože v nich nejsou pevně vázány (Piotrowska,
2005). Člověk je vystaven esterům kyseliny ftalové hlavně prostřednictvím vzduchu, vody,
potravin, kosmetických a farmaceutických výrobků (Wenzl, 2009). Estery kyseliny ftalové
negativně působí na endokrinní systém a trávicí, dýchací a reprodukční soustavu
(Pilka et al., 2012), Akutní toxicita vyvolává nevolnost, závratě, halucinace, poruchy vidění,
spavost, podráždění gastrointestinálního traktu atp. (Velíšek, Hajšlová, 2009).
Technologie sous-vide je založená na tom, že potraviny jsou vakuově zabaleny, tepelně
upraveny ve vodní lázni, následně chlazeny či zamraženy a podle potřeby (před konzumací)
140

opětovně ohřívány (Losso, 2015). Uvedená technologie je oblíbená hlavně v restauracích (This,
2006).
V Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 jsou stanoveny specifické migrační limity (SML)
pro DBP 0,3 mg/kg, pro DEHP 1,5 mg/kg. Specifický migrační limit je nejvyšší množství, které
se může uvolnit do potraviny z materiálů a předmětů.
Ve studii Moreira et al. (2014) byla sledována migrace esterů kyseliny ftalové z plastových
mikrovlnných misek, kdy se po roce používání těchto misek k mikrovlnnému ohřevu
uvolňovalo více esterů kyseliny ftalové. Nerin et al. (2002) uvádí, že s rostoucí teplotou dochází
k rozkladu polymerního řetězce a k rozkladu aditivních látek, čímž se mohou aditivní látky,
včetně

esterů

kyseliny

ftalové,

uvolnit

z plastů.

Degradace

ftalátů

je

pomalá,

ale s rostoucí teplotou stoupá, hlavní reakcí je hydrolýza (Rastkari et al., 2017).
MATERIÁL A METODY
Masa byla vychlazena na teplotu 7 °C naporcována na plátky (n=12) o hmotnosti 250-300 g.
Plátky mas byly ihned vloženy do vícevrstvých varných sáčků, Cryovac® CN300 o tloušťce 60
µm a OTR (oxygen transmission rate) 13 cm3/m2/24 h/bar při 23 °C a 0 % RVV (Sealed Air
Polska Sp. z o.o., OźarówMazowiecki, Poland), v kterých byly vakuově zabaleny
a tepelně opracovány. Jedna skupina mas (n=6) byla tepelně opracovaná při teplotě 60 °C
po dobu 4 hodin, druhá skupina (n=6) při teplotě 70 °C 2 hodiny.
Analyzována byla destilovaná voda, která byla používaná pro vodní lázeň (před tepelnou
úpravou) a destilovaná voda z vodních lázní. V jedné vodní lázni bylo tepelně opracováno
6 vzorků mas při teplotě 60 °C po dobu 4 hod. a v druhé 6 vzorků mas
při teplotě 70 °C 2 hodiny.
Byly odebrány vzorky (n=3) destilované vody ze zásobního plastového barelu, v kterém byla
voda určená pro vodní lázně. Obdobně byly odebrány vzorky vodní lázně (n=3) po tepelné
úpravě sous-vide při teplotě 60 °C po dobu 4 hodin a vzorky vodní lázně (n=3) po tepelné
úpravě při 70 °C po dobu 2 hodin. Vzorky byly odebírány do šroubovacích sklenic
a zamraženy do doby analýzy. Pokus byl prováděn ve spolupráci s Ústavem gastronomie na
VFU Brno. Analýzy probíhaly na Ústavu technologie potravin MENDELU. Voda byla
analyzována pomocí modifikované metody dle Jarošová et al. (1999). Koncentrace esterů
kyseliny ftalové byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
s UV detekcí. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí softwaru Agilent Chemstation for LC and
LC / MS systems. Pro zpracování výsledků byl využit Microsoft Excel.
VÝSLEDKY A DISKUZE
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Koncentrace esterů kyseliny ftalové (DBP, DEHP, DBP+DEHP) (tabulka 1) byly nejvyšší
v destilované vodě před tepelnou úpravou. S rostoucí teplotou průměrná koncentrace esterů
kyseliny ftalové klesala (graf 1).
Tabulka 1 Koncentrace esterů kyseliny ftalové (DBP, DEHP a DBP+DEHP) v destilované vodě
před tepelnou úpravou a ve vzorcích vodních lázní po tepelné úpravě mas technologií sous-vide
(60 °C 4 hodin a 70 °C 2 hodiny) v g·l-1
DBP [g·l-1] DEHP [g·l-1] DBP+DEHP [g·l-1]

Vzorky vody
destilovaná bez tepelné úpravy
destilovaná bez tepelné úpravy
destilovaná bez tepelné úpravy
tepelně upravená 60°C /4 hod
tepelně upravená 60°C /4 hod
tepelně upravená 60°C /4 hod
tepelně upravená 70°C /2 hod
tepelně upravená 70°C /2 hod
tepelně upravená 70°C /2 hod

81,13
91,47
84,28
52,32
50,49
54,16
39,19
54,70
57,05

25,28
20,84
16,71
11,75
9,66
13,46
6,02
11,17
16,45

106,41
112,31
100,98
64,07
60,14
67,62
45,21
65,87
73,50

120
106,57
100

Koncentrace [ug·l-1]

85,62
80
63,94
60

52,32

61,53
50,31

DBP
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DBP+DEHP

40
20,94
20

11,62

11,22

60°C/4 hod

70°C/2 hod

0
před tepelnou úpravou

Graf 1 Průměrné koncentrace esterů kyseliny ftalové (DBP, DEHP a DBP+DEHP)
v destilované vodě před tepelnou úpravou a ve vzorcích vodních lázní po tepelné úpravě mas
technologií sous-vide (60 °C 4 hodin a 70 °C 2 hodiny) v g·l-1
Ve studii zabývající se estery kyseliny ftalové v masech upravených technologií sous-vide
(Jandlová et al., 2017), byla nejvyšší stanovená koncentrace esterů kyseliny ftalové (DBP,
DEHP a DBP+DEHP) u vzorků syrových mas a nižší pro vzorky upravené při teplotě
53 °C/18 hod a nejnižší pro vzorky upravené při teplotě 70 °C 2 hodiny. Bylo zřejmé (tabulka
2), že s vyšší teplotou docházelo k poklesu koncentrací esterů kyseliny ftalové v tepelně
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upraveném mase, stejně tak docházelo, s rostoucí teplotou úpravy, i k poklesu esterů kyseliny
ftalové v plastových varných sáčcích určených pro tepelnou úpravu, které byly použity
při tepelné úpravě mas. Vznikla otázka, zda nedochází během tepelné úpravy ve vodní lázni
k uvolňování esterů kyseliny ftalové do vodní lázně.
Tabulka 2 Průměrné koncentrace esterů kyseliny ftalové DBP a DEHP v masech bez tepelné
úpravy a po tepelné úpravě technologií sous-vide (53 °C 18 hodin a 70 °C 2 hodiny) v g·g-1
sušiny (Jandlová et al. 2017)
Vzorky mas

DBP

syrová nebalená
14,50
syrová balená
21,25
upravená 53 °C, 18 h 7,84
upravená 70 °C, 2 h
6,22

DEHP DBP+DEHP
[g·g-1 sušiny]
26,50
41,01
26,55
47,80
9,86
17,70
8,15
14,37

Z výše uvedených skutečností lze konstatovat, že estery kyseliny ftalové se při tepelné úpravě
neuvolňují do vodní lázně, nýbrž se tepelnou úpravou destruují. Toto naše konstatování bude
předmětem dalšího výzkumu.
ZÁVĚR
Estery kyseliny ftalové se vlivem tepelné úpravy snižovaly nejen v masných produktech
upravených technologií sous-vide, v plastových varných sáčcích použitých pro tepelnou úpravu
sous-vide, ale i ve vodě z vodních lázní. Při vyšší teplotě byla průměrná koncentrace esterů
kyseliny ftalové ve vodě nižší, než při nižší teplotě tepelné úpravy a než v destilované vodě bez
tepelné úpravy. Na základě dosažených výsledků můžeme konstatovat, že estery kyseliny
ftalové (DBP a DEHP) při tepelném záhřevu mas technologii sous-vide ve vodní lázni, kdy
docházelo k poklesu koncentrací jak v masech, tak použitých varných sáčcích určených pro
tepelnou úpravu, nepřecházejí do vody, nýbrž se destruují teplem, kdy s vyšší teplotou dochází
k většímu poklesu koncentrací.
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ABSTRACT
In our region, drought is becoming a very important issue, even if a typical citizen does not
realize it as a significant problem. Significant lack of water in the soil or landscape
and the impact of drought on major crops recorded is an incentive to research possible measures
that need to be taken in a comprehensive manner. This is also the possibility of drip irrigation
as a sensitive way of increasing moisture in the soil in the absence of irrigation water. The
Monika and Jolana varieties grown on the experimental field in Žabčice for two years were
selected to compare selected yield and quality parameters. While in 2016 the water in the soil
for plants was more accessible in the soil for the whole period and in 2017 there were
fluctuations in the supply of moisture during the vegetation, so the experimental variants with
drip irrigation showed higher yields and the quality of tubers with a smaller incidence defects
and better table value.
Keywords: Solanum tuberosum, texture, starch, color, tuber defects
ÚVOD
Život v přírodě je doprovázený neustálými změnami, které zaručují jeho rozvoj
a pokračování. Člověk mění naši krajinu, ve které žijeme, zvyšují se výnosy a kvalita
pěstovaných plodin, užitkovost hospodářských zvířat, které zaručují výživu stále většího počtu
lidí na naší planetě Zemi. Dochází však také i k negativním vlivům na životní prostředí.
Otázkou více než aktuální začíná být dopad klimatických změn na naše životní prostředí a náš
budoucí život. Současné zemědělství čelí mnoha výzvám. Jsou to například v posledních letech
více sledované a popisované změny klimatu, na mnoha místech spojené s degradací půdy.
V případě sucha musíme přímo dodávat vodu do půdy závlahou a měli bychom
i nepřímo před vegetací a během ní vhodnými agrotechnickými postupy zamezit úbytku vláhy
v půdě. Uvádí se, že použitím kapkové závlahy je možné dosáhnout až o 70 % vyšší ziskovosti
produkce brambor v porovnání závlahou postřikem (Matović et al., 2016). Brambory jsou
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plodinou velmi ekonomicky náročnou, jejíž pěstování vyžaduje vysoké vstupy (nákup sadby,
hnojiv,

prostředků

chemické

ochrany

rostlin)

a

investice

do

techniky

pro pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu a skladování. Úspěšnost pěstování brambor
je nutné hodnotit v delším časovém období, a to nejméně pěti let, aby byl alespoň částečně
eliminován vliv ročníku a situace na trhu a zároveň naznačen trend dalšího vývoje. Ekonomiku
výroby brambor určují tři základní faktory, a to průměrný hektarový výnos, tržní výkony na
hektar

a

tunu

brambor

a

úplné

vlastní

náklady na

hektar

a

tunu

brambor

(Vokál et al., 2014). Význam brambor pro lidskou výživu a českého konzumenta
je nezpochybnitelný (Jůzl a Jůzl, 2006; Jůzl et al., 2015). Brambory se vyznačují středními
nároky na vláhu, ale velkou citlivostí k rozložení srážek. Množství srážek významně ovlivňuje
průměrnou hmotnost hlízy. V období kvetení a po odkvětu jsou pro tvorbu výnosu ideální nižší
teploty a dostatek vláhy. V pozdějším období však může vyšší úhrn srážek negativně ovlivnit
výskyt plísně bramborové a tím i konečný výnos (Vokál, 2000). Ideální zásobení půdy vláhou
představuje

na

lehkých

půdách

75

%,

na

půdách

středních

70 % a na těžkých půdách 40 až 55 % plné vodní kapacity (Petr, 1987). Konzumní odrůdy
brambor, které se u nás pěstují, jsou velmi kvalitní z hlediska jakostních parametrů,
jak pro přímé užití, tak i pro zpracování. Úroveň prodeje se v posledních letech postupně
zlepšuje. Přípustný výskyt vad u konzumních brambor upravuje vyhláška č. 157/2003 Sb.
v aktuálním znění, z dat SZPI (2018) je nejčastějším prohřeškem nedodržení deklarované
odrůdy. Cílem níže popsaného pokusu bylo popsat rozdíly ve výnosu a kvalitě hlíz bramboru v
důsledku nedostatku srážek a nízkého zásobení vodou v půdě.
MATERIÁL A METODIKA
Přesný polní pokus byl založen na lokalitě Polní pokusné stanice Žabčice Mendelovy univerzity
v Brně (49°1'22.783"N 16°37'4.409"E). Ta spadá do nejteplejší a nejsušší oblasti ČR.
K výsadbě byly použity dvě odrůdy s rozdílnou délkou vegetační doby – raná odrůda Monika
(Vesa Velhartice, a.s.) a poloraná odrůda Jolana (Sativa Keřkov, a.s.). Ve čtyřech opakováních
byly

u

každé

odrůdy

založeny

4

varianty

zavlažování

(K

–

kontrola;

P60 – závlaha při 60 % využitelné vodní kapacity; P65 – závlaha při 65 % využitelné vodní
kapacity; P70 – závlaha při 70 % využitelné vodní kapacity). Vlhkost půdy byla měřena
u každé varianty zavlažování samostatně speciálním čidlem VIRRIB. Konkrétní vlhkost,
při které došlo k automatickému spuštění závlahy, byla spočítána z hodnot využitelné vodní
kapacity a bodu vadnutí na základě stanovení půdních hydrolimit na dané lokalitě. Závlahová
dávka byla stanovena jednotně na 10 mm. Z každé parcely bylo ručně odkopáno na poli deset
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trsů, u nichž byl přímo na pokusné stanici proveden rozbor výnosotvorných ukazatelů. Byla
využita zařízení a prostory financované z projektu OP VaVpI CZ.1.05/4.1.00/04.0135 Výukové
a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury. Stanovení obsahu
škrobu bylo provedeno podle Ewerse. Stolní hodnota byla provedena bodovým systémem
hodnocení

(1

až

9

bodů)

hodnotící

komisí

splňující

požadavky

na citlivost smyslů (stupeň ISO 8586-1) v senzorické laboratoři (norma ISO 8589). Hlízy byly
tepelně upraveny vařením v konvektomatu. 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), a stabilita kvality
(1-9), na základě těchto výsledků byl stanoven tzv. varný typ (A – salátové, B – přílohové,
C – těsta, kaše). K měření barvy syrových hlíz na řezu byl využit stolní spektrofotometr
KONICA MINOLTA CM-3500d, s charakteristikou měření d/8, SCE a štěrbinou 8 mm.
Byly sledovány charakteristiky L* (lightness) a souřadnice a* a b* popisující charakter barvy
(+a* pro červenou, -a* pro zelenou a +b* pro žlutou, -b* pro modrou barvu). Textura byla
měřena texturometrem TIRAtest 27025 (Německo), a to penetrační sondou na syrových
i vařených hlízách.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výnos a škrobnatost
Výnos hlíz byl statisticky vysoce průkazně (P ˂ 0,05) ovlivněn jak odrůdou, tak i variantou
závlahy. Průkazný vliv mělo především množství dodané závlahové vody, kdy nejnižších
výnosů dosáhla nezavlažovaná kontrola (Obr. 1 a 2), a to u obou ročníků a odrůd (Monika 29,76
a Jolana 22,29 t/ha). Se zvyšujícím se množstvím závlahové vody se výnos hlíz zvyšoval. Vliv
kapkové závlahy na obsah škrobu v hlízách nebyl vzhledem k variabilitě odebíraných vzorků
statisticky

průkazný.

Nejnižší

obsah

škrobu

(10,92

%)

byl

zjištěn

u kontroly bez závlahy (Monika, 2017). Rozdíl oproti zavlažovaným variantám byl
ale zanedbatelný, zejména v roce 2016. V tomto parametru se autoři více méně shodnou,
že spíše záleží na odrůdě, konkrétní lokalitě a na půdních podmínkách než na množství vody
dostupné v půdě. Obvykle se zvyšujícím se množstvím závlahové vody dochází ke snížení
obsahu škrobu, ale celkový výnos škrobu na hektar v souvislosti s větším výnosem (množství
hlíz) roste. Průkazné rozdíly byly zjištěny mezi odrůdami, Monika (Obr. 3) oproti odrůdě Jolana
vykázala průkazně (P ˂ 0,05) méně škrobu (Obr. 4).
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Barva a textura hlíz
Barva syrových hlíz pozitivně souvisí s obsahem vody i škrobu. Průkazně vyšší světlosti
L* bylo dosaženo u ročníku 2017, a to u obou odrůd. Monika byla světlejší (vyšší L*) a méně
žlutá (Tab.1) než tomu bylo u Jolany (Tab. 2). Změna barvy v čase (30 min) nebyla nijak
výrazná. Zajímavostí bylo průkazné zvýšení hodnoty a* (červená barva) v porovnání ročníku
2017 vůči 2016, kde byly hodnoty více v zelené oblasti (-a*).
Textura syrových hlíz je spojena se strukturou hlízy a jejím odporem při průniku penetrační
sondy. Větší pevnosti syrových hlíz bylo průkazně (P ˂ 0,05) dosaženo odrůdou Jolana
(Tab. 2), kdy přesahovala 20 N za podmínek metody. Vliv ročníku byl rovněž nezanedbatelný.
V roce 2017 byly hlízy pevnější. V rámci variant se výrazně odlišovala pouze kontrolní skupina
Moniky v roce 2016 (15,85 N). U vařených hlíz jsou tyto hodnoty více důležité, neboť jsou
v přímém vztahu ke stolní hodnotě hlíz. Než odrůda se na pevnosti vařených hlíz podepsal
ročník a varianta závlahy. Zejména v roce 2017 se dosáhlo vyšších hodnot pevnosti vařených
hlíz, kdy s růstem závlahy se snižovala tvrdost hlíz.
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Tab. 1: Instrumentální měření barvy a textury hlíz odrůdy Monika v závislosti na variantě
závlahy a ročníku sklizně
Monika
Parametr
L* - čas 0 min
L* - čas 30 min
a* - čas 0 min
a* - čas 30 min
b* - čas 0 min
b* - čas 30 min
Penetrace – syrová
hlíza (N)
Penetrace – vařená
hlíza (N)

K
76,86
76,76
-0,22
-0,19
34,16
34,65

Rok sklizně 2016
P60
P65
77,03
75,94
76,75
75,61
-0,68
-0,65
-0,59
-0,41
34,06
34,33
34,62
34,70

P70
75,50
75,29
-0,28
-0,16
35,54
35,98

K
81,83
81,76
1,14
1,22
40,93
40,40

Rok sklizně 2017
P60
P65
82,30
81,24
82,34
81,08
0,70
1,24
0,83
1,58
39,22
41,64
38,29
40,85

P70
81,29
81,04
0,16
0,19
38,18
38,33

15,85

18,02

18,29

19,30

20,83

20,25

17,25

19,01

3,09

3,22

3,50

3,39

5,26

5,63

4,85

3,02

Tab. 2: Instrumentální měření barvy a textury hlíz odrůdy Jolana v závislosti na variantě
závlahy a ročníku sklizně
Jolana
Parametr
L* - čas 0 min
L* - čas 30 min
a* - čas 0 min
a* - čas 30 min
b* - čas 0 min
b* - čas 30 min
Penetrace – syrová
hlíza (N)
Penetrace – vařená
hlíza (N)

K
75,38
75,03
-0,44
-0,53
34,00
33,89

Rok sklizně 2016
P60
P65
74,49
74,56
73,50
73,91
-0,32
-0,59
-0,21
-0,54
34,25
33,66
34,24
33,36

P70
74,79
73,70
-0,37
-0,38
33,65
33,34

K
80,87
80,69
1,40
1,61
41,44
39,66

Rok sklizně 2017
P60
P65
79,62
80,03
79,53
80,04
1,44
1,66
1,76
1,83
38,42
40,40
38,35
39,49

P70
80,26
79,39
0,81
1,69
37,39
37,54

21,16

21,97

21,18

21,52

22,35

20,81

24,60

23,14

3,68

2,75

3,64

2,85

6,85

5,10

3,17

2,89

Stolní hodnota
Výše zmíněné metody a jejich prostřednictvím naměřené hodnoty by se měly projevit na stolní
hodnotě hlíz. Kvalita hlíz je dána 7 deskriptory, které celkově určují tzv. varný typ.
I když se potvrdil v literatuře udávaný varný typ hlíz obou odrůd jako B, tedy přílohové
brambory, byly zjištěny určité rozdíly v kvalitě a více souvisely s rozdíly u jednotlivých
velikostních frakcí. U variant s vyšší závlahou (P65 a P70) korelovala moučnatost s obsahem
škrobu a texturou vařených hlíz. Více se senzoricky odlišovala kontrola (Tab. 3), a to u obou
ročníků i odrůd. Zejména vykazovala nižší stabilitu kvality ve výskytu nejrůznějších vad, jak
vzhledových, tak ve výskytu cizí nebo prázdné chuti.
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Tab. 3: Stolní hodnota hlíz v závislosti na roku sklizně a variantě závlahy (mediány; body)
Deskriptor
odrůda Monika
Konzistence (1 až 9)
Struktura (3 až 7)
Moučnatost (1 až 9)
Vlhkost (1 až 9)
Nedostatky v chuti (1 až 9)
Tmavnutí vařených hlíz (1 až 9)
Stabilita kvality
Varný typ (A – salátové,
B – přílohové, C – kaše)
odrůda Jolana
Konzistence (1 až 9)
Struktura (3 až 7)
Moučnatost (1 až 9)
Vlhkost (1 až 9)
Nedostatky v chuti (1 až 9)
Tmavnutí vařených hlíz (1 až 9)
Stabilita kvality
Varný typ (A – salátové,
B – přílohové, C – kaše)

K
6
5
3
4
3
3
7
B
K
6
5
3
4
3
3
7
B

Rok sklizně 2016
P60
P65
P70
5
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
2
3
3
3
3
3
8
8
8
B
B
B
P60
5
4
4
5
2
3
8
B

P65
5
4
4
5
3
3
8
B

P70
5
4
4
5
3
3
8
B

K
6
4
3
5
2
3
6
B
K
5
4
3
5
2
3
6
B

Rok sklizně 2017
P60
P65
P70
6
6
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
2
1
1
3
3
3
8
8
8
B
B
BC
P60
5
4
4
4
2
3
8
B

P65
5
4
5
4
1
3
8
BC

P70
5
4
5
4
1
3
8
BC

ZÁVĚR
Brambory jsou a zůstávají významnou součástí naší výživy. Nutriční význam stejně tak jako
četnost a rozmanitost potravin a pokrmů z brambor v české gastronomii z nich právem vytvořili
základní a zdravou součást našeho menu. Abychom si zachovali optimální výnosy
a jakost hlíz, je třeba sledovat potenciální dopad negativních faktorů a předcházet těmto stavům.
Kapková závlaha je možností, jak zmírnit dopad sucha, a to velice efektivním způsobem.
Během sklizně roku 2017 byly zjištěny větší rozdíly v jakosti hlíz než v roce 2016, kdy byly
podmínky vyrovnanější a nedocházelo k extrémům. Výsledky hovoří ve prospěch kapkové
závlahy brambor. Výnos, škrobnatost a stolní hodnota hlíz byla v roce 2016 hodnocena u všech
pokusných variant jako dobrá. Oproti tomu se při výrazně sušším počasí v roce 2017 díky
kapkové závlaze docílilo u zavlažovaných pokusných variant celkově lepších výsledků.
Nedostatek vody v půdě negativně ovlivňoval sledované jakostní parametry u nezavlažovaných
kontrolních variant.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem NAZV č. QJ1610020: Nové poznatky pro ekonomicky a
ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí
k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor.
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ABSTRACT
In this work, the microbiological parameters of the floral and honeydew honey were determined
experimentally during storage. The color of the honey was the second parameter observed. Due
to its composition, honey is considered to be microbiologically stable, although microorganisms
may

appear

and

cause

undesirable

microbiological

processes.

The numbers of microorganisms detected in the analysed samples of honey were relatively low.
In both floral and honeydew honey, the number of yeasts and moulds decreased significantly
during storage. The total number of microorganisms declined in honeydew honey only.
Spectrophotometric measurements of color revealed that the total colour change between the
specimen

and

the

samples

should

be

clearly

recognizable

for

consumers.

The floral honey darkened during storage.
Keywords: color change, yeasts, moulds, lightness
ÚVOD
Včelí med je nejznámějším a zároveň nejdůležitějším včelím produktem. Je to přírodní
potravina vytvořená společenstvím včel ze sesbíraných rostlinných šťáv, k nimž přidávají
výměšky svých vnitřních žláz. Na kvalitu a zdravotní nezávadnost medu je kladen velký důraz.
Je proto nutné, aby splňoval kritéria určená legislativou. Negativní vliv na jeho jakost
a bezpečnost mohou mít mikroorganismy v něm obsažené. Jejich působením může dojít
k nežádoucím mikrobiologickým procesům, hlavně ke kvašení, které způsobují kvasinky.
Mikroorganismy detekované v medu jsou hlavně sporotvorné bakterie nebo kvasinky
pocházející od včel, z jejich trávicího traktu, z pylu, prachu, půdy, vzduchu, nektaru
a medovice (Přidal, 2013; Snowdon, Cliver, 1996). Dá se předpokládat, že mikroorganismy
nalezené v prostředí okolo včelích úlů se budou vyskytovat také v medu a jejich celkové
množství se může pohybovat od 0 až do desítek tisíc na gram. Mezi mikroorganismy, které
se mohou do medu dostat z rostliny a rostlinných produktů, patří hlavně Citrobacter,
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Leuconostoc, Listeria, Lactobacillus, Lactococcus a Pediococcus, z půdy především Bacillus,
Clostridium, Pseudomonas a Psychrobacter (Snowdon, Cliver, 1996). Mikrobiální
kontaminace je častější až v průběhu zpracování, manipulace a skladování medu,
než

v samotném

úlu.

Mezi

nejdůležitější

sekundární

zdroje

kontaminace

podle

Tysset et Rousseaur (1981) patří lidé, znečištěné vybavení a nářadí, vítr, prach, hmyz, voda
a zvířata.
Žádná jiná potravina se nevyskytuje v takové rozmanitosti barev jako med (Frank, 2010). Barva
medu se mění od téměř vodojasné, přes jantarovou až po téměř černou. Záleží
na původu medu, stáří, podmínkách skladování, stáří pláství. Med vytočený ze starších pláství
je tmavší (Dobrovoda, 1986). Jakmile med zkrystalizuje, stává se vždy světlejším oproti tekuté
fázi, protože krystaly glukózy jsou bílé (Přidal, 2003). Cílem této práce bylo sledovat
změny mikrobiálního osídlení a barvy v průběhu skladování květových a medovicových medů.
MATERIÁL A METODIKA
Analyzováno bylo 12 medů (6 květových a 6 medovicových) pocházejících od včelařů z kraje
Vysočina. Medy byly po celou dobu experimentu uloženy za nepřístupu světla a při teplotě
místnosti 22 – 23 °C. Bližší charakteristika jednotlivých vzorků je uvedena v Tab.1. U vzorků
medu byly v průběhu skladování I. analýza (léto, červenec 2016), II. analýza (podzim, říjen listopad 2016) a III. analýza (zima, únor 2017) provedeny mikrobiologické analýzy a měření
změn barvy.
Tab.1: Charakteristika analyzovaných vzorků medu
Vzorek č. Druh medu
Lokalita
1
květový
Velké Meziříčí
2
květový
Velký Beranov
3
květový
Křižanov
4
květový
Blízkov (Dědkovská hora)
5
květový
Jívoví
6
květový
Martinice
7
medovicový
Křižanov
8
medovicový
Martinice
9
medovicový
Velký Beranov
10
medovicový
Blízkov (Dědkovská hora)
11
medovicový
Velké Meziříčí
12
medovicový
Jívoví
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Datum stočení
27. 6. 2016
1. 6. 2016
23. 6. 2016
3. 6. 2016
28. 5. 2016
28. 5. 2016
23. 6. 2016
25. 6. 2016
4. 7. 2016
6. 7. 2016
28. 7. 2016
16. 7. 2016

Poznámka

pastovaný
zkrystalovaný
pastovaný

Navážka 5 g příslušného vzorku medu byla spolu s 45 ml fyziologického roztoku
homogenizována ve sterilní centrifugační zkumavce na přístroji Multi Speed Vortex MSV –
3500 (Biosan, Lotyšsko) při 3000 otáčkách za minutu po dobu 1 minuty. Z takto připraveného
vzorku byl 1 ml roztoku očkován do sterilních jednorázových Petriho misek, zalit příslušnou
živnou

půdou

a

inkubován

v termostatu.

Stanovovány

byly

následující

skupiny

mikroorganismů: Celkový počet mikroorganismů (CPM) na Plate Count Agar - PCA (Biokar
Diagnostics, Francie) při 30 °C za 72 hodin, kvasinky a plísně na Chloramfenicol Glucose Yeast
Agar (Biokar Diagnostics, Francie) při teplotě 25 °C za 120 hodin. Po uplynutí doby kultivace
byly

na

Petriho

miskách

odečteny

typické

narostlé

kolonie

a

po

přepočtu

byl výsledek vykázán jako počet kolonií (KTJ) v 1 g vzorku.
Pro vyhodnocení základních statistických údajů (průměr, směrodatná odchylka, medián)
a grafické znázornění byl použit program Microsoft Excel Starter 2010. Pro statistickou analýzu
byl použit program STATISTICA 12.
Analýza barvy medu
Barva medu byla měřena ve spolupráci s Ústavem technologie potravin AF MENDELU
ve dvou opakováních, zároveň s jednotlivými mikrobiologickými analýzami. K měření barvy
byl

použit

spektrofotometr

Konica

Minolta

CM-3500d

s

programem

CMs – 100w SpectraMagic NX. K vyjádření barvy v barevném prostoru CIELAB byly měřeny
hodnoty L* (světlost) představují rozmezí od 0 (černá) do 100 (bílá) a barevné souřadnice a* a
b*

nabývající

kladných

nebo

záporných

hodnot

(-a*

pro

zelenou,

+a* pro červenou, -b* pro modrou a +b* pro žlutou barvu). Na základě odchylky ∆E*ab
(CIE 1976) byl vyjádřen rozdíl během skladování. Barva u vzorku č. 4, 5 a 6 (pevné vzorky)
byla měřena pomocí reflektance (SCE) za použití Petriho misky (CM-A128), u zbylých vzorků
pomocí

transmitance

za

použití

1

cm

kyvety

(CM-A98).

Měření

probíhalo

při osvětlení D65.
Pro statistické vyhodnocení byly použity stejné programy jako pro mikrobiologickou analýzu.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky mikrobiologických analýz jsou uvedeny v Tab. 2. U všech vzorků květových
a medovicových medů byly zjištěny relativně nízké počty CPM v rozpětí od několika bakterií
po řádově 102 KTJ/g medu. Výjimkou byl vzorek č. 9, u kterého byla ve druhé analýze (podzim
2016) překročena hodnota 103 KTJ/g. Z výsledků je patrné, že v průběhu skladování docházelo
ke statisticky průkaznému snižování CPM. U medovicových medů o 91 % v porovnání
s počáteční hodnotou (p < 0,05). U medů květových byl CPM průkazně nižší
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ve druhé analýze na podzim roku 2016 (p < 0,05). Statistickou analýzou nebyl zjištěn průkazný
rozdíl mezi oběma druhy medu v jednotlivých analýzách, ani za celé období skladování (p >
0,05). Kňazovická et al. (2010) ve své studii zjistili podobné rozmezí hodnot pro CPM ve
vzorcích medů ze Slovenska, a to od 24 KTJ/g do 1,4∙103 KTJ/g. Nižší rozmezí uvádějí u
medovicových medů Haščík et al. (2012), a to od 67 do 217 KTJ/g, zatímco Różańska (2011)
udává CPM v rozmezí od 10 až do 7,5∙104 KTJ/g. Snowdon et Cliver (1996) se domnívají, že
variabilita v počtu CPM u různých medů může být způsobena typem vzorku, obdobím sběru,
dobou skladování a použitými analytickými metodami.
Tab. 2: Celkové počty mikroorganismů, počty kvasinek a plísní v KTJ/g ve vzorcích květových
a medovicových medů v průběhu skladování
Vzorek
1
2
3
4
5
6
průměr
7
8
9
10
11
12
průměr

I.
50
2,1∙102
63
8,8∙102
1,8∙102
2,7∙102
2,7∙102
2,1∙102
1,0∙102
93
1,7∙102
5,1∙102
1,2∙102
2,0∙102

CPM
II.
15
8
1,0∙102
50
35
33
40
20
68
2,9∙103
30
2,7∙102
8
5,5∙102

III.
3
80
58
6,4∙102
90
8
1,5∙102
10
23
3
3
60
10
18

Kvasinky
I.
II.
40
5
2
1,8∙10
5
58
ND
1,2∙102
18
2,1∙102
3
2
1,4∙10
5
1,2∙102
6
ND
ND
1,4∙102
10
2
1,1∙10
20
18
18
83
13
3
ND
59
10

III.
ND
ND
ND
8
3
ND
2
ND
ND
ND
3
8
ND
2

I.
33
38
1,9∙102
78
1,2∙102
3,6∙102
1,4∙102
8
35
15
18
45
8
22

Plísně
II.
8
10
13
10
10
13
11
3
10
8
3
ND
5
5

III.
ND
3
3
3
5
10
4
3
5
5
3
ND
ND
3

Významnou skupinou mikroorganismů kontaminujících medy jsou mikroskopické houby.
Z nich zejména osmotolerantní kvasinky mohou být příčinou kvašení medu, jak uvádějí Görner
a Valík (2004). U námi analyzovaných medů byly zjištěny relativně nízké počty kvasinek
pohybující se řádově v rozmezí desítek až stovek v jednom gramu medu. Statisticky významný
rozdíl

v jejich

počtu

mezi

oběma

druhy

medu

nebyl

v jednotlivých

analýzách

ani za celé období skladování průkazný (p > 0,05). V průběhu skladování však došlo
ke statisticky průkaznému snížení počtu kvasinek (p < 0,05).
Podobně nízké hodnoty kvasinek uvádějí Kňazovická et al. (2010), mnohem vyšší počty pak
uvádějí Erkan et al. (2015), kteří zjistili počty kvasinek v rozmezí od 3,8∙103 do 6,8∙104 KTJ/g.
Gradvol et al. (2015) uvádějí jako průměrnou hodnotu kvasinek u květových medů 32 KTJ/g,
ta je velmi blízká námi zjištěné průměrné hodnotě (44 KTJ/g). Autoři ale na rozdíl od našich
výsledků nedetekovali kvasinky u žádného z jimi analyzovaných medovicových medů.
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Variabilita v počtu kvasinek přímo souvisí s obsahem vody v medu, která závisí především
na době vytáčení. Dle ČSN 56 9609 je nejvyšší mezní hodnota pro kvasinky v potravinách
určených k přímé spotřebě v nezměněném stavu 107 na gram. Všechny analyzované vzorky
medů tedy vyhovovaly tomuto kritériu.
Podobně jako u kvasinek byly ve vzorcích medu zjištěny relativně nízké počty plísní, přičemž
vyšší počty řádově až 102 KTJ/g byly zjištěny v medech květových. Průkazně nižší počet plísní
byl také zjištěn u medovicových medů za celé období skladování (p < 0,05).
U obou druhů medu také došlo ke statisticky významnému poklesu plísní v průběhu skladování
(p

<

0,05).

Erkan

et

al.

(2015)

uvádějí

širší

rozmezí

hodnot

u

plísní,

a to od 1,0∙102 do 2,7∙103 KTJ/g. Gradvol et al. (2015) uvádějí jako průměrnou hodnotu plísní
u květových medů 18 KTJ/g a u medovicových medů 34 KTJ/g. Námi zjištěná průměrná
hodnota u květových medů byla 50 KTJ/g, u medovicových medů pak 10 KTJ/g.
Dle ČSN 56 9609 je u potravin určených k přímé spotřebě v nezměněném stavu mezní
hodnotou pro plísně růst viditelný pouhým okem. Tento parametr splňovaly všechny námi
analyzované medy. Piana et al. (1991) se domnívají, že plísně mohou v medu přežít,
ale nemají tendenci růst, čemuž nasvědčují i námi zjištěné snižující se počty.
V průběhu skladování byly zjišťovány u vzorků medů také změny barvy na spektrofotometru
Konica Minolta. Výsledky první vstupní a konečné analýzy jsou uvedeny v Tab. 3. Z výsledků
světlosti (L*) je patrné, že v průběhu skladování docházelo ke statisticky průkaznému (p <
0,05) tmavnutí květových medů. Výjimku zde tvořil vzorek č. 5, u kterého naopak došlo
k mírnému zvýšení světlosti. Vysoká variabilita u této hodnoty byla pravděpodobně způsobena
probíhajícími Maillardovými reakcemi a krystalizací medů. Mezi květovými a medovicovými
medy však nebyl prokázán za celé období skladování statisticky významný rozdíl (p > 0,05).
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Tab. 3: Výsledné hodnoty při počátečním (I.) a konečným (III.) měření barvy jednotlivých
vzorků medů (průměr ze dvou opakování)
Vzorek č.
1
2
3
4
5
6
Průměr
Sm. odchylka
7
8
9
10
11
12
Průměr
Sm. odchylka

L*(D65)
I.
III.
85,14
71,86
96,03
66,55
89,44
80,41
69,40
66,63
62,30
63,05
74,56
70,56
79,48
69,84
12,85
6,06
65,59
71,66
83,60
81,94
85,71
85,17
81,84
83,15
80,50
59,87
72,99
68,25
78,37
75,00
7,62
10,04

a*(D65)
I.
III.
1,78
3,66
-1,57
-0,06
-0,75
0,32
1,08
1,24
2,12
2,53
-0,84
-0,34
0,30
1,22
1,55
1,58
15,06
17,27
4,10
5,83
2,16
2,77
3,78
4,68
4,45
6,04
11,60
14,00
6,86
8,43
5,19
5,79

b*(D65)
I.
III.
47,68
52,73
15,11
20,63
37,83
40,64
23,87
25,69
38,35
38,05
19,63
23,82
30,41
33,59
12,72
12,34
75,00
84,39
52,50
62,73
43,46
50,89
47,80
58,95
56,22
53,93
62,58
70,53
56,26
63,57
11,32
12,31

Piotraszewska-Pajak et Gliszczyńska-Świgło (2015) uvádějí rozmezí L* u čerstvých květových
medů 45,75 až 68,63 (průměr 60,15 ± 12,54). Námi zjištěné hodnoty byly vyšší,
a to od 62,30 do 96,03 (průměr 79,48 ± 12,85). V této studii je dále uvedena průměrná hodnota
L*

po

třech

a

devíti

měsících

skladování

květových

medů

ve

tmě

(61,49 ± 5,88 a 67,08 ± 3,07). Námi zjištěné hodnoty při obdobném způsobu skladování byly
vyšší, a to 78,52 ± 11,18 a 69,84 ± 6,06. Námi analyzované medy byly tedy světlejší
než v uvedené studii v průběhu celé doby skladování. Ve zmíněné studii došlo ke zvýšení L*,
zatímco naše květové medy se v průběhu skladování staly průkazně tmavšími (p < 0,05).
Gonzales et al. (1999) uvádějí, že výsledná barva medu silně souvisí s jeho počáteční barvou
a domnívá se, že u tmavých medů je rychlost tmavnutí vyšší.
U květových medů došlo v průběhu skladování ke statisticky významnému zvýšení podílu
červené barvy a* (p < 0,05), z hodnoty 0,30 ± 1,55 na hodnotu 1,22 ± 1,58. Z výsledků rovněž
vyplývá, že medovicové medy měly vyšší a* ve srovnání s medy květovými, která byla
statisticky průkazná za celé období skladování (p < 0,05).
V průběhu skladování obou druhů medu nedošlo ke statisticky průkazné změně hodnot b* pro
žlutou barvu (p > 0,05). Statisticky významně vyšší (p < 0,05) b* byl zjištěn za celé období
skladování u medovicových medů ve srovnání s medy květovými. Námi analyzované
medovicové medy měly vyšší b* než medy analyzované ve studii Zapotoczny et al. (2010).
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ΔΕ*ab (viz Obr. 1) byla u všech vzorků květových medů, s výjimkou vzorku č. 5 při třetím
měření a vzorku č. 4 při druhém měření, vyšší než 2, což je hranice postřehnutelná lidským
okem. Tyto barevné rozdíly by měly být pro konzumenta zřetelné. K největší barevné změně
došlo u vzorku č. 2, který se v průběhu skladování stal výrazně tmavším. U všech vzorků
květových medů docházelo ke zvětšování barevného rozdílu oproti předloze. Pouze u vzorku
č. 5 došlo k opačnému jevu, pravděpodobně způsobenému chybou v měření, kdy nebyl rozdíl
na konci měření postřehnutelný. Rozdíl mezi druhým a třetím měřením u květových medů nebyl
statisticky průkazný (p > 0,05).

Obr. 1: Míra velikosti barevného rozdílu ΔΕ*ab mezi předlohou a vzorky květových
a medovicových medů
U všech medovicových medů byla ΔΕ*ab znatelně vyšší než 2, rozdíl by měl být opět
postřehnutelný lidským okem. Při druhém měření byl vysoký barevný rozdíl způsoben
statisticky průkazným ztmavnutím a snížením a* (p < 0,05), jak již bylo zmíněno. V průběhu
skladování se tento rozdíl, s výjimkou vzorku č. 11, snižoval. Rozdíl mezi ΔΕ*ab přesto nebyl
statisticky průkazný (p > 0,05). Ke statisticky významnější změně došlo u medovicových medů
ve druhém měření (p < 0,05) ve srovnání s medy květovými, ovšem ve třetím měření byl
barevný rozdíl u obou druhů medu přibližně stejný (p > 0,05). Obecně je rozdílná barva medů
ovlivněna typem nektaru, přítomnými karotenoidy, chlorofylem, fenoly, minerálními látkami,
pylem apod. (Piotraszewska-Pajak et Gliszczyńska-Świgło, 2015).
Piotraszewska-Pajak et Gliszczyńska-Świgło (2015) zjistily, že na velikost barevné změny
má podstatný vliv teplota. Ve své studii uvádějí, že u medů uskladněných při pokojové teplotě
bez přístupu světla dochází k největším změnám a* i b*, ve srovnání s jinými podmínkami
uchování (např. v chladu či za přístupu světla). Při nízké skladovací teplotě ale dochází
k největšímu zvyšování L* (světlání) v důsledku krystalizace, která je nízkou teplotou
podpořena. Barva skladovaného medu je také ovlivněna probíhajícími Maillardovými reakcemi
mezi aminosloučeninami a sacharidy, při kterých dochází ke vzniku melanoidů (pigmenty
hnědé barvy). Tmavé medy obvykle vykazují mnohem vyšší obsah melanoidů než medy světlé.
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Piotraszewska-Pajak

et

Gliszczyńska-Świgło

(2015)

se

domnívají,

že skladováním medu za přístupu světla, se vznik melanoidů může oddálit a sníží se tak změny
v barvě nektarových medů.
ZÁVĚR
Med patří mezi potraviny, jejichž znehodnocení nebývá často způsobeno mikrobiální činností.
Různorodost mikroorganismů, stejně jako jejich počty v medu jsou proměnlivé a specifické pro
konkrétní analyzovaný vzorek. U všech vzorků medů byly zjištěny poměrně nízké počty
mikroorganismů. Bylo zjištěno, že v průběhu skladování došlo k významnému snížení počtu
kvasinek a plísní u květových i medovicových medů, celkový počet mikroorganismů
se průkazně snížil pouze u medů medovicových. V průběhu skladování docházelo u všech
vzorků medů ke změnám v jejich barvě. U květových medů v průběhu skladování došlo
ke statisticky průkaznému ztmavnutí a zvýšení podílu červené barvy. Změna žluté barvy nebyla
v průběhu skladování významná. Dále bylo zjištěno, že medovicové medy měly
za celé období skladování průkazně vyšší hodnoty červené i žluté barvy ve srovnání s medy
květovými, zatímco rozdíl u hodnoty světlosti nebyl mezi medy významný. Míra velikosti
barevného rozdílu mezi předlohou a vzorky během skladování byla u všech analyzovaných
medů pro konzumenta postřehnutelná. Korelace mezi barvou medů a počtem jednotlivých
skupin mikroorganismů nebyla prokázána. Výsledná kvalita medů je dána správnou výrobní
praxí, dodržováním hygienických podmínek při jeho získávání a správným skladováním.
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OBSAH VOLNÝCH A VÁZANÝCH POLYFENOLŮ V TEPELNĚ OŠETŘENÉM
ZRNU ČERNÉ RÝŽE (ORYZA SATIVA L.)
FREE AND BOUND PHENOLIC CONTENTS IN HEAT-TREATED BLACK RICE
(ORYZA SATIVA L.)
Eva Koubová1 – Daniela Sumczynski1 – Irena Hlaváčová1
1Ústav

analýzy a chemie potravin

Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vavrečková 275, 760 01 Zlín
ABSTRACT
Currently, there is an increasing interest in non-traditional sources of raw materials for human
nutrition, including non-traditional cereals. This includes rice (Oryza sativa L.) with black
cover layer and other cereals, for example red and purple rice, wild rice and kamut. In this
study, the extraction of free and bound phenolic fraction is described, moreover, total phenolic
content using spectrophotometric method and phenolics profile using HPLC were determined.
In addition, changes in phenolics concentrations after heat-treatment processes were evaluated.
Main free phenolics of heat-treated black rice were ferulic, protocatechuic, gallic and sinapic
acids and epicatechin, as a main bound phenolics ferulic, protocatechuic, vanilic, and sinapic
acids and catechin followed by epigallocatechin were observed.
Keywords: black rice, polyphenols, phenolic acids, hydrothermal treatment, HPLC
ÚVOD
V ČR roste zájem konzumentů o netradiční zdroje surovin a potravin pro lidskou výživu,
kde lze zařadit i netradiční obiloviny. Mezi tyto patří rýže s černými či červenými obalovými
vrstvami nebo i divoká rýže (Zizania aquatica L.), teff nebo kamut. Za barevnost obalových
vrstev jsou zodpovědné polyfenolické látky, a to převážně antokyanová barviva (fialové,
červené a modré zbarvení), karotenoidy jsou pak zodpovědné za žlutou, oranžovou a méně
i červenou barvu. Tyto obiloviny se dále vyznačují vyšším zastoupením polyfenolických
kyselin a flavonoidů, látek vykazujících vyšší hodnoty antioxidační aktivity (TANANUWONG
et al., 2010; SOMPONG et al., 2011). Rýže s černými obalovými vrstvami získala popularitu v
Japonsku, kvůli vysokému obsahu polyfenolů a antokyaninů (SOMPONG et al., 2011). Také
má

oproti

bílé

rýži

vyšší

obsah

bílkovin,

vitaminů

a minerálních prvků. Přestože je bílá rýže jednou z nejdůležitějších konzumovaných obilovin
na světě, rýže s barevnými obalovými vrstvami se pěstují pouze ve vymezených oblastech světa
(dlouhodobě pěstovány v Asii, v Evropě pak v Itálii a Francii) a jsou považovány
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za významné zdroje antioxidantů (FINOCCHIARO et al., 2010; SUMCZYNSKI et al., 2016).
Tepelná úprava, jako je vaření, vaření v páře nebo pečení, je jedním z nejběžnějších kroků
při zpracování obilovin před konzumací. S ohledem na šetrnost tepelných operací vůči obsahu
biologicky aktivních látek se prozatím jeví jako jedna z nejlepších metoda sous-vide (IBORRABERNARD et al., 2014; DOS REIS et al., 2015). Vzhledem k tomu, že metoda sous-vide již
měla pozitivní účinek na stabilitu biologicky aktivních sloučenin v rostlinných produktech,
tento by se mohl předpokládat i pokud budou netradiční obiloviny upraveny tímto procesem.
MATERIÁL A METODY
Pro stanovení volných a vázaných polyfenolických látek byla vybrána zrna rýže s černými
obalovými vrstvami (Oryza sativa L.) vypěstována v Číně. Vzorek byl zakoupen v obchodě
s potravinami v České republice, a to v baleních o hmotnosti 250 g.
Vzorky byly podrobeny následným hydrotermálním technologickým operacím:
a) vaření zrn ve vodě ‒ 50 g obilných zrn bylo vařeno ve 150 ml vody při teplotě 98 ‒ 100 ° C
po dobu 15 minut,
b) vaření zrn v rýžovaru ‒ 50 g obilných zrn a 120 ml vody bylo umístěno do automatického
rýžového vařiče (Morphy Richards, UK) po dobu 25 minut,
c) vaření metodou sous-vide ‒ 50 g vzorku bylo namočeno ve 120 ml vody po dobu 3 hodin.
Poté byla voda slita a zrna byla umístěna do vakuových sáčků (dvě lepené vrstvy s vnějším
polyamidovým pláštěm a vnitřním polyetylenovým pláštěm o rozměrech 20 x 30 cm,
PolyScience, USA). Sáčky byly hermeticky uzavřeny vakuovým balicím strojem (Turbovac,
Krejčí Packservis, ČR). Uzavřená balení byla ponořena do vodní lázně (Sous-vide Thermal
Circulator, PolyScience, USA) s termoregulací (85 °C, 3 hod). Poté byly sáčky se vzorky
ochlazeny ve vodní lázni o teplotě 20 °C po dobu 5 minut.
Po každém hydrotermálním procesu byly vzorky sušeny v horkovzdušné sušárně při 80 °C
po dobu 1 hodiny a skladovány v neporušeném, tmavém obalu (PET) v klimatizované
laboratoři nejdéle 1 týden před analýzou. Před samotnou analýzou byly vzorky vždy rozemlety
a byl u nich stanoven obsah vlhkosti.
Stanovení vlhkosti: stanovena gravimetricky sušením vzorku při 130 ± 3 °C po dobu 60 minut
(ČSN EN ISO 712).
Extrakce volných frakcí polyfenolů: navážka vzorku (1 − 2 g) byla extrahována 80%
metanolem s přídavkem etylacetátu. Extrakce probíhala v ultrazvukové lázni PS 04000 A
(Notus-Powersonic, SR) po dobu 1 h při teplotě 40 °C, vzorek se odstředil při 12300xg po dobu
25 min (Velocity 13μ, Dynamica Scientific Ltd., UK). Extrakce byla provedena 2x. Slitím dvou
supernatantů byl získán extrakt volných polyfenolů.
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Extrakce vázaných polyfenolů: pevný zbytek vzorku po předchozí extrakci byl kvantitativně
převeden do lékovky promytím 20 ml destilované vody, která byla následně odsáta. Poté bylo
přidáno 25 ml 4 M NaOH. Alkalická hydrolýza probíhala na třepačce ve vodní lázni po dobu 1
h, následně další hodinu v ultrazvukové vodní lázni při teplotě 40 °C. Následovalo odstředění
vzorku při 12300xg po dobu 25 min. Filtrací vzorků byl získán extrakt vázaných polyfenolů.
Stanovení celkových polyfenolů: obsah celkových polyfenolů přítomných ve volných
a vázaných frakcích byl stanoven metodou s Folin-Ciocaulteho činidlem (Penta, ČR)
spektrofotometricky na přístroji Lambda 25 (PerkinElmer, USA) při vlnové délce 765 nm.
Kvantifikace byla provedena metodou kalibrační křivky, jako standard byla použita kyselina
gallová. Z naměřených hodnot byl pomocí rovnice lineární regrese vypočítán celkový obsah
polyfenolů v jednotlivých frakcích vyjádřený jako ekvivalentní množství mg kyseliny gallové
v1

kg

vzorku

(výsledky

prezentovány

na

obsah

v sušině,

DM-Dry

Matter)

(KOTÁSKOVÁ et al., 2016).
Stanovení polyfenolických látek ve volných a vázaných frakcích metodou HPLC-DAD:
Stanovení obsahu jednotlivých vybraných polyfenolických látek bylo provedeno pomocí
vysokoúčinné kapalinové chromatografie na přístroji Dionex UltiMate 3000 (Dionex, MA,
USA) s DAD detektorem. Extrakty byly nastřikovány na kolonu v množství 10 µl, doba analýzy
byla 45 minut a teplota termostatu kolony byla 30 °C. Byla použita kolona Phenomenex Kinetex
C18 (150

x

4,6

mm;

2,6

µm).

Mobilní

fází

A

byla

redestilovaná

voda

a kyselina octová v poměru 99 : 1, mobilní fází B pak voda, acetonitril (Penta, ČR) a kyselina
octová v poměru 67 : 32 : 1. Eluce probíhala gradientově, a to následovně: 0 – 10 minut
(10 – 40 % B), 10 – 15 minut (20 – 50 % B), 15 – 20 minut (40 – 70 % B), 20 – 25 minut
(50 – 60 % B), 25 – 30 minut (80 % B), 30 – 40 minut (70 – 20 % B), 40 – 45 minut
(20 % B). Průtok mobilní fáze byl nastaven na 1 ml.min-1, vlnová délka detekce byla 275 nm.
Kalibrační křivky vybraných standardů polyfenolických látek byly sestrojeny jako závislost
ploch píků (mAU.min) na jejich koncentraci (μg.ml-1). Datové signály byly získány
a zpracovávány chromatografickým datovým systémem LC Chromeleon ™ 7.2 (Thermo
Scientific, MA, USA). Příslušné polyfenolické látky byly identifikovány za použití retenčního
času a metody standardního přídavku (KOTÁSKOVÁ et al., 2016).

VÝSLEDKY A DISKUZE
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Celkový obsah polyfenolů (TPC) ve volných a vázaných frakcích ve vzorku černé rýže
byl stanovován pomocí metody Folin-Ciocalteuovy. Výsledky stanovení jsou prezentovány
v grafu č. 1.
Ve volných frakcích syrových zrn byl stanoven obsah TPC 5900 mg GAE.kg -1.
U jednotlivých způsobů tepelného opracování je z grafu č. 1 vidět zjevný úbytek TPC
ve volných frakcích. Nejnižší pokles hodnoty TPC byl naměřen při použití tepelného procesu
sous-vide, kde obsah TPC byl 2080 mg GAE.kg-1, a to odpovídá poklesu o 65 %. U vázaných
frakcí byl opět nejvyšší obsah polyfenolů naměřen v syrovém zrnu, a to 1970 mg GAE.kg-1. Po
tepelném ošetření došlo k poklesu koncentrace polyfenolů jak u procesu sous-vide
(z 1970 na 490 mg GAE.kg-1, což odpovídá 75% poklesu), tak i vařením v rýžovaru (pokles
o 76 %) a vařením ve vodě (pokles o 82 %).
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Graf č. 1 Celkový obsah polyfenolů v polyfenolických frakcích černé rýže
Pokud jde o obsah celkových polyfenolů syrového zrna černé rýže, tento byl 7870 mg GAE.kg1

. Nejnižší pokles hodnoty TPC byl pozorován po použití tepelného ošetření metodou sous-

vide, a to na 2570 mg GAE.kg-1 (pokles o 67 %). TANG et al. (2016) uvedl, že hodnoty TPC u
waxy černé rýže klesly o 23 % a u non-waxy černé rýže o 27 %, kdy oba vzorky byly připravené
pomocí rýžovaru. Podobně ZENG et al. (2016) pozoroval vysoký pokles obsahu volného TPC
v hnědé rýži, pšenici a ovsu (76, 39 a 27 %) po aplikaci extruze. U naší studie byly výsledky
poklesů TPC vyšší. MIN et al. (2014) zpracoval ve své studii zrno rýže pomocí parboiled
procesu a vařením ve vodě. Tato studie uvádí, že koncentrace volných polyfenolů červené a
fialové rýže se snížily o 16 ‒ 91 %, což je v souladu s našimi výsledky.
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Stanovení profilu a obsahu polyfenolických látek ve volných a vázaných frakcích zrn černé
rýže bylo provedeno pomocí HPLC. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1. Ve volných
polyfenolických frakcích v syrovém zrnu převažoval flavonoid epikatechin (15,1 mg.kg-1).
Po aplikaci přípravy zrn v rýžovaru byl pozorován nejvyšší pokles celkového množství
flavonoidů (až o 68 %), naopak po aplikaci tepelného ošetření metodou sous-vide
byl pozorován nárůst celkového obsahu flavonoidů o 9 %. Tento je možno vysvětlit vyvázáním
vázaných

flavonoidů

z obalových

vrstev

pomocí

tepelného

ošetření.

Pokud

jde o polyfenolické kyseliny, byly naměřeny vyšší koncentrace kyselin ferulové,
protokatechinové, gallové a sinapové v syrových zrnech černé rýže. Po tepelné úpravě vařením
ve vodě došlo k nejvyššímu poklesu celkových polyfenolických kyselin ve volné frakci, a to až
o 72 %. Snížení obsahu celkových měřených polyfenolických kyselin ve volné frakci o 61 %
po použití metody sous-vide bylo signifikantně nižší v porovnání s úpravou vařením ve vodě.
Co se týká vázaných frakcí, pak v syrovém zrně převládal z flavonoidů kvercetin (13,9 mg.kg1

) a katechin (8,8 mg.kg-1). Po tepelném zpracování vykazovalo zrno černé rýže nejvyšší snížení

celkových

flavonoidů

(až

o

55

%)

u

procesu

vaření

ve

vodě.

Na druhou stranu byl u tepelného ošetření metodou sous-vide zaznamenán nárůst koncentrace
flavonoidů o 35 %. Dále se ukázalo, že po aplikaci všech provedených způsobů tepelného
ošetření došlo ke ztrátě kvercetinu a resveratrolu. Pokud jde o vázané polyfenolické kyseliny,
tak bylo naměřeno vysoké množství kyselin ferulové, sinapové a vanilové. Po tepelném
zpracování vykazovala zrna rýže nejvyšší pokles celkových polyfenolických kyselin
ve vázaných frakcích vařením ve vodě (až o 91 %). Nejvyšší pokles celkových vázaných
polyfenolických látek o 89 % byl po tepelném procesu vařením ve vodě, dále 82 % vařením
pomocí rýžovaru a 79 % pro metodu sous-vide. SCAGLIONI et al. (2014) uvádí ztráty gallové,
protokatechinové,

p-hydroxybenzoové,

kávové,

syringové

a

ferulové

kyseliny

ve volné frakci celého zrna rýže po hydrotermální úpravě vařením ve vodě. Rovněž ve vázané
frakci byla pozorována degradace protokatechinové, chlorogenové, p-hydroxybenzoové
a syringové kyseliny.
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Tabulka č. 1 Výsledky stanovení obsahu jednotlivých polyfenolů ve volných a vázaných frakcích syrového a hydrotermálně ošetřeného zrna černé rýže
Černá rýže

Flavonoidy a stilben
Epigallokatechin
Katechin
Epikatechin
Rutin
Kvercetin
Kaempferol
Resveratrol
Celkové flavonoidy a
stilben
Polyfenolické kyseliny
Chlorogenová
Gallová
Protokatechinová
p-hydroxybenzoová
Vanilová
Kávová
Syringová
p-Kumarová
Ferulová
Sinapová
Ellagová
o-Kumarová
Etylester
protokatechinové k.
Skořicová
Celkové polyfenolické
kyseliny
Celkové volné/vázané
polyfenoly

Volné polyfenoly
(mg.kg-1)
Syrové zrno

Var ve vodě

Rýžovar

Sous-vide

Vázané polyfenoly
(mg.kg-1)
Syrové zrno

2,7±0,1a
1,0±0,1a
15,1±0,3a
1,1±0,1a
2,2±0,1
ND
5,0±0,2a

3,6±0,1b
1,2±0,1b
6,8±0,5b
2,2±0,1b
ND
1,6±0,1
0,2±0,1b

2,7±0,1a
2,0±0,1c
1,2±0,1c
2,4±0,1c
ND
ND
0,4±0,1c

6,5±3,2c
1,7±0,1d
18,3±0,3d
0,3±0,1d
ND
ND
2,7±0,1d

27,1±0,3a

15,6±0,2b(−42%)

8,7±0,1c(−68%)

24,8±0,5
22,0±0,4a
88,8±1,4a
5,3±0,2a
12,1±0,2a
14,3±0,2a
0,7±0,1a
19,2±0,2a
100,8±1,3a
49,8±0,8a
1,3±0,1a
0,3±0,1a

ND
2,7±0,1b
56,2±2,0b
0,5±0,1b
24,8±0,5b
ND
1,0±0,1b
0,9±0,1b
1,3±0,1b
3,4±0,1b
1,7±0,1b
1,1±0,1b

2,5±0,1a

Var ve vodě

Rýžovar

Sous-vide

3,3±0,2A
8,8±0,2A
1,3±0,1A
1,5±0,1A
13,9±0,4
ND
0,2±0,1

8,2±0,2B
2,6±0,1B
2,1±0,1B
ND
ND
ND
ND

8,3±0,3B
2,7±0,1B
2,9±0,1C
6,7±0,2B
ND
ND
ND

34,2±0,4C
3,1±0,2C
0,6±0,1D
1,2±0,1C
ND
ND
ND

29,5±0,8d(+9%)

29,0±0,5A

12,9±0,4B(−55%)

20,6±0,6C(−29%)

39,1±0,7D(+35%)

ND
4,7±0,1c
56,7±1,9b
0,2±0,1c
33,0±0,5c
ND
1,1±0,1b
0,7±0,1c
1,1±0,1c
5,0±0,1c
1,6±0,1b
0,5±0,1c

ND
1,1±0,1d
101,0±2,2c
2,9±0,1d
13,9±0,5d
0,1±0,1b
3,5±0,2c
2,3±0,1d
2,7±0,1d
5,3±0,1d
1,0±0,1c
1,0±0,1b

12,7±0,6A
3,7±0,1A
3,2±0,1A
1,2±0,1A
24,1±0,3A
2,8±0,1A
1,5±0,1A
0,2±0,1A
151,8±4,1A
283,1±1,1A
ND
ND

ND
1,5±0,1B
2,9±0,1B
0,6±0,1B
15,5±0,4B
0,5±0,1B
0,2±0,1B
ND
16,6±0,5B
4,1±0,1B
0,5±0,1A
ND

ND
3,8±0,2A
3,8±0,1C
0,3±0,1C
29,2±0,3C
1,3±0,1C
1,1±0,1C
ND
23,2±0,6C
6,9±0,2C
1,2±0,1B
0,1±0,1A

0,6±0,1B
2,6±0,1C
9,6±0,2D
1,2±0,1A
13,3±0,1D
0,4±0,1B
1,2±0,1C
0,2±0,1A
27,2±0,1D
11,2±0,1D
ND
0,1±0,1A

0,3±0,1b

0,6±0,1c

ND

1,4±0,1A

ND

0,7±0,1B

ND

0,2±0,1

ND

ND

ND

0,9±0,1

ND

ND

ND

342,1±1,8a

93,9±0,3b(−72%)

105,2±0,3c(−69%)

134,8±0,3d(−61%)

486,6±1,9A

42,4±0,4B(−91%)

71,6±0,6C(−85%)

67,6±0,3D(−86%)

369,2±1,7a

109,5±0,3b(−70%)

113,9±0,2c(−69%)

164,3±0,6d(−55%)

515,6±2,1A

55,3±0,6B(−89%)

92,2±0,8C(−82%)

106,7±0,5D(−79%)

Výsledky jsou uvedeny jako střední hodnota ± SD v sušině vzorku, n = 5. Hodnoty v rámci řádku s alespoň jedním identickým malým horním indexem (v případě volných polyfenolů) a
velkým horním indexem (v případě vázaných polyfenolů) se statisticky významně neliší (P ≥ 0,05), zatímco hodnoty s různými horními indexy ukazují statisticky významný rozdíl (P <
0,05).
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ZAUPA et al. (2015) uvedl ztrátu celkového obsahu kyseliny ferulové u červené a černé rýže
30,6 a 11,4 %, a naopak ke zvýšení jejího obsahu došlo u bílé rýže o 7,9 %, kdy byla použita
tepelná úprava risotto (40 minut, 100 °C). Námi získané výsledky uvádí vyšší ztráty kyseliny
ferulové po tepelném procesu v rozmezí 97 – 99 % u volné frakce a 82 – 89 % u vázané frakce.
Obsah vázaných polyfenolů se mnohdy také zvyšuje i o více jak 40 %, což je přičítáno
nestabilitě buněčných stěn (ztrátě vazebné schopnosti a uvolnění vázaných forem
polyfenolických látek). Dále je potvrzeno urychlení degradace polyfenolů při hydrotermálním
ošetření

za

přítomnosti

kyslíku

a

vyšší

vlhkosti

(FARES

et

al.,

2010;

SUMCZYNSKI et al., 2016).
ZÁVĚR
Celkový obsah polyfenolů a profil jednotlivých fenolických látek byl hodnocen ve volných a
vázaných fenolických frakcích syrového a tepelně ošetřeného zrna černé rýže. Na základě
uvedených výsledků lze konstatovat, že nejnižší pokles koncentrace hodnoty TPC byl
pozorován po použití tepelného ošetření metodou sous-vide a naopak nejvyšší pokles po vaření
zrna ve vodě. Dále, po aplikaci tepelného ošetření metodou sous-vide byl pozorován nárůst
celkového množství flavonoidů, a to ve volných i vázaných frakcích polyfenolů rýžových zrn.
Co se týče polyfenolických kyselin došlo po tepelném ošetření k úplné degradaci kyseliny
chlorogenové a skořicové.
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MIKROBIOLOGIE VÝROBKU ZE SUŠENÉHO A DRCENÉHO JEDLÉHO HMYZU
V PRŮBĚHU SKLADOVÁNÍ
MICROBIOLOGY OF PRODUCT FROM DRIED AND CRUSHED EDIBLE
INSECTS DURING STORAGE
Petr Kouřil – Eva Burdová – Libor Kalhotka
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin,
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of this work was to determine selected microorganisms in product made from dried
and crushed mealworms and to change their number during storage. The following groups
of microorganisms were determined for the samples: total count of microorganisms, coliform
bacteria, enterococci, spore microorganisms, yeasts and moulds. The results show that the
highest increase in the total count of microorganisms occurred in a sample stored at 4 - 6 ° C
for 5 months where the CPM was increased to 741 KTJ / g and coliform bacteria
to 69 KTJ / g. In contrast, for the sample stored at 22 - 23 ° C, only a total count
of microorganisms 19 KTJ / g was detected after 5 months of storage.
Keywords: edible insect, total count of microorganisms, entomophagy, mealworm
ÚVOD
Hmyz získává v západních zemích stále více pozornost konzumentů. Jedná se o alternativní
zdroj vysoce kvalitních bílkovin. Druhy, které se využívají k lidské výživě označujeme jako
jedlý hmyz. Tímto termínem lze označit všechny druhy hmyzu, jejichž konzumace nezpůsobuje
negativní

ovlivnění

zdravotního

stavu

konzumenta

(Borkovcová

et

al.,2009).

I přes stoupající oblibu je v současné době známo velmi málo informací o bezpečnosti
konzumace hmyzu, a to především ve spojení s jeho mikrobiologickou kvalitou.
Mikroorganismy spojené s hmyzem lze rozdělit na dvě základní skupiny. Na mikroorganismy
přirozeně se vyskytující na povrchu těla a v trávící soustavě hmyzu a na mikroorganismy, které
hmyz kontaminují během chovu a zpracování. Mikroorganismy vyskytující se v trávící
soustavě hmyzu jsou nezbytné pro jeho metabolismus. Jelikož je hmyz pro potravinářské účely
zpracováván i se střevním obsahem, je důležité se na znalost mikrobiologie jedlého hmyzu
zaměřit, a to především z toho důvodu, že ve výše zmíněných skupinách mikroorganismů
spojených s hmyzem se mohou vyskytovat patogenní mikroorganismy, které mohou ohrozit
zdraví konzumenta (EFSA, 2015).
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Cílem této práce bylo zjistit množství mikroorganismů ve výrobku ze sušených
a drcených moučných červů (hmyzí moučce) a stanovit nejvhodnější podmínky pro její
skladování.
MATERIÁL A METODY
Pro účely tohoto experimentu, byly na výrobu hmyzí moučky zakoupeny larvy druhu Potemník
moučný - Tenebrio molitor. Larvy byly po dobu 48 – 72 hodin drženy v prázdné plastové
nádobě za účelem dokonalého vyprázdnění. Před zpracováním byly larvy usmrceny ponořením
do vařící vody na dobu 1 minuty. Po usmrcení byly larvy sušeny v horkovzdušné sušárně při
teplotě 120 °C po dobu 1 hodiny. Usušené larvy byly rozemlety na moučku. Z čerstvé hmyzí
moučky

byl

odebrán

vzorek

5

g

pro

účely

mikrobiologické

analýzy.

Zbylý materiál byl rozdělen do papírových sáčků a skladován v chladničce při teplotě
4 – 6 °C a v laboratoři při teplotě 22 – 23 °C. Vzorky pro mikrobiologickou analýzu byly
odebírány v intervalech 2 – 3 měsíců. Odebrané vzorky byly nasypány do sterilních
centrifugačních

zkumavek,

doplněny

45

ml

sterilního

fyziologického

roztoku

a centrifugovány po dobu 1 minuty. V takto upravených vzorcích byly standardními postupy
stanoveny následující skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů na PCA
(Biokar Diagnostics, Francie) při 30 °C za 72 hodin, aerobní termorezistentní mikroorganismy
(po předchozím záhřevu na 85 °C po dobu 10 minut) na PCA (Biokar Diagnostics, Francie)
při 30 °C za 72 hodin, E. coli a další koliformní bakterie na Rapid E. coli Agar (Bio Rad, Finsko)

při 37 °C za 24 hodin, mikromycety na Chloramphenicol Glucose Yeast Extract Agar (Biokar
Diagnostics,

Francie)

při

25

°C

za

120

hodin

a

bakterie rodu

Enterococcus

na Slanetz-Bartley Agar (Merck, Německo) při 37 °C za 72 hodin. Po ukončení kultivace byly
odečteny počty typických kolonií a výsledky byly vyjádřeny v KTJ/g (kolonie tvořící jednotky
na gram) vzorku.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Experimentem bylo zjištěno, že čerstvá hmyzí moučka obsahuje nízký počet mikroorganismů.
Ze všech sledovaných skupin byly detekovány pouze CPM (10 KTJ/g) a plísně (5 KTJ/g).
U vzorků skladovaných po dobu 2 měsíců byly detekovány pouze SP (14 KTJ/g
při 22 – 23 °C; 10 KTJ/g při 4 – 6 °C) a plísně (5 KTJ/g při 4 – 6 °C). Po pěti měsících
skladování byl u vzorku skladovaného při teplotě 4 – 6 °C detekován výskyt koliformních
bakterií v hodnotách 69 KTJ/g. Podrobné srovnání výsledků obou typů vzorků je uvedeno
v tabulce č. 1.
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Tabulka 1 – Výsledky mikrobiologické analýzy hmyzí moučky uchovávané za různých
podmínek (počty mikroorganismů v KTJ/g)
Koliformní
11.7.

bakterie

CPM

Enterokoky SP

Kvasinky Plísně

Moučka - výchozí materiál

ND

10

ND

ND

ND

5

Moučka v sáčku při 22-23°C ND

ND

ND

14

ND

ND

Moučka v sáčku při 4-6°C

ND

ND

10

ND

5

Moučka v sáčku při 22-23°C ND

19

ND

ND

ND

ND

Moučka v sáčku při 4-6°C

741

ND

10

ND

ND

18.9.

ND

19.12.

69

Legenda: CPM – celkový počet mikroorganismů; SP – sporulující mikroorganismy; ND – nedetekováno (non
detected)

Klunder et al. (2012) se ve své práci zabýval mikrobiologií sušeného a drceného hmyzu.
U potemníka moučného sledoval celkový počet mikroorganismů. Jím zjištěné hodnoty byly 4,8
KTJ/g. Tato hodnota je v porovnání s námi zjištěnými počty vyšší. Je to pravděpodobně
způsobeno původem zakoupených larev, kdy naše vzorky byly zakoupeny na farmě produkující
hmyz pro krmné účely. Megido et al. (2017) se ve své práci zabýval vlivem různé tepelné
úpravy na mikrobiologii jedlého hmyzu. U druhu Tenebrio molitor využil místo sušení horkým
vzduchem lyofilizaci. U takto zpracovaného vzorku stanovoval celkový počet mikroorganismů
a

kvasinky

a

plísně.

Hodnotu

celkového

počtu

mikroorganismů

stanovil

na 2,9 x 103 KTJ/g a hodnotu kvasinek a plísní méně než 10 KTJ/g. Ve srovnání s našimi
výsledky se jedná CPM o hodnoty velmi vysoké, což je způsobeno zvolenou metodou úpravy
vzorku. Rovněž Garofalo et al. (2016) se ve své práci zabýval mikrobiologií sušeného
potemníka moučného, u kterého sledoval celkový počet mikroorganismů, kvasinky a plísně. U
všech

sledovaných

skupin

mikroorganismů

kromě

plísní

zjistil

hodnoty

nižší

než 100 KTJ/g. U plísní byla stanovena hodnota 200 KTJ/g.
ZÁVĚR
Z našich výsledků je patrné, že hmyzí moučka je mikrobiologicky velmi stálý materiál.
Při pokojové teplotě došlo po 5 měsících skladování pouze k mírnému nárůstu celkového počtu
mikroorganismů, a to na hodnotu 19 KTJ/g, zatímco ostatní sledované skupiny mikroorganismů
nebyly detekovány. Právě z tohoto důvodu se jeví jako nejvhodnější teplota pro skladování 22
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– 23 °C. Vzhledem k malému množství odborných publikací vztahujících se k dané
problematice je nutné se tomuto tématu i nadále věnovat.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s finanční podporou IGA IP 24/2017.
LITERATURA
Borkovcová,

Marie.

Kuchyně

hmyzem

zpestřená.

Brno:

Lynx,

2009-.

ISBN 978-80-86787-37-4.
Caparros Megido, Rudy, Sandrine Desmedt, Christophe Blecker, François Béra, Éric
Haubruge, Taofic Alabi A Frédéric Francis. Microbiological Load of Edible Insects Found in
Belgium. Insects [online]. 2017, 8(1), 12- [cit. 2018-02-05]. DOI: 10.3390/insects8010012.
ISSN 2075-4450. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2075-4450/8/1/12
Garofalo, Cristiana, Andrea Osimani, Vesna Milanović, et al. The microbiota of marketed
processed edible insects as revealed by high-throughput sequencing. Food Microbiology
[online]. 2017, 62, 15-22 [cit. 2018-02-05]. DOI: 10.1016/j.fm.2016.09.012. ISSN 07400020.
Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0740002016300867
Klunder, H.C., J. Wolkers-Rooijackers, J.M. Korpela A M.J.R. Nout. Microbiological aspects
of processing and storage of edible insects. Food Control [online]. 2012, 26(2), 628-631 [cit.
2018-02-05].

DOI:

10.1016/j.foodcont.2012.02.013.

ISSN

09567135.

Dostupné

z:

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0956713512000874
Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed. EFSA Journal
[online]. 2015, 13(10), 4257- [cit. 2018-02-05]. DOI: 10.2903/j.efsa.2015.4257. ISSN
18314732. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.2903/j.efsa.2015.4257
Kontaktní adresa:
Ing. Petr Kouřil, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická
fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail:
xkouril4@node.mendelu.cz

174
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ABSTRACT
Evaluation of the effect of commercial crossing of mixte breed (Šumavska sheep, S)
with meat breeds (Suffolk (SF) and Texel (T) on carcass and non-carcass traits of lambs was
carried out on an organic farm in Proseč. Four different genotypes were included in the
experiment: SF x S (n = 9), S (n = 11), SF x (T 75 S 25) (n = 12) and S x (T 75 S 25) (n = 14).
All lambs in the study were males. The highest daily gain (0.166 kg/day), carcass yield
(43.96 %) and proportion of muscle and fat in the left leg (79.25 %) were found in crossbreds
SF x (T 75 S 25). In contrast, in purebred lambs of Šumavská sheep the lowest daily gain (0.122
kg/day), carcass yield (37.71 %) and proportion of muscle and fat in left leg (74.47 %) were
found. The best conformation score and the lowest fatness score (2.22) were found
in crossbreds SF x S. The worst conformation score (4.91) was found in purebred lambs
of Šumavska sheep. However in this group relatively very favorable fatness score (2.27) also
was found. The results of the experiment indicate that use of commercial crossing of ewes
of Šumavská breed with rams of meat breeds had a positive effect on the most
of the monitored carcass traits.
Key words: carcass and non-carcass traits, males, Šumavská sheep, Suffolk, Texel
INTRODUCTION
The main product of Czech sheep husbandry is currently so called „heavy lamb“.
For production of these lambs mainly meat breeds are used. Nevertheless for this production
are also very often used lambs originating from commercial crossing of mixte breeds
in maternal position with meat breeds in sire position. Šumavská sheep is one of the most
important mixte breeds in the Czech Republic. This breed is very adaptable to unfavourable
climatic conditions therefore it is mainly reared in mountain areas. However on the other hand
relatively low daily gains and worse conformation also are specific for this breed.
Due to the above mentioned, to improve the growth and carcass value (mainly the meatiness)
of lambs, the ewes of this breed are very often crossed with males of meat breeds.
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The daily gains and carcass characteristics of lambs are affected by a lot of different factors
while the most important factors are breed, nutrition, sex, management and health. Effect
of commercial crossing of mixte breeds with selected meat breeds on basic carcass and
non-carcass traits of lambs were evalated in the studies which were carried
by Shaker et al. (2002) and Teixeira et al. (2004).
The main aim of our experiment was to evaluate the effect of commercial crossing
of Šumavská sheep with meat breeds (Suffolk and Texel) on carcass traits of male lambs.
MATERIAL AND METHODS
Evaluation of the effect of commercial crossing of Šumava sheep with selected meat breeds on
carcass and non-carcass traits of lambs was carried out on an organic farm in Proseč.
An integral part of the study was also the evaluation of weights and proportions of individual
tissues in left leg. Four different genotypes were included in the experiment: SF x S (n = 9),
S (n = 11),

SF x (T 75 S 25) (n = 12) and S x (T 75 S 25) (n = 14). All lambs

in the experiment were males. The DFR of the lambs in the period from parturition until
the end of April consisted of mother's milk (ad libitum), meadow hay (ad libitum) and organic
mineral lick (ad libitum). Since May 1st until the end of the experiment the DFR of lambs
consisted of mother's milk (ad libitum), grazing on permanent pasture (ad libitum)
and organic mineral lick (ad libitum). The weaning of lambs was carried out at the age
of about 5 months. All animals were reared in one flock under identical conditions without any
discernible differences regarding nutrition or management.
All lambs were weighed at birth (LW0) and before slaughter (LWS). Daily gain (DG) was
calculated in grams (g) in the interval from LW0 to LWS. At the end of the experiment, after
24 hours of starvation, the slaughters of lambs were carried out. On the day of slaughter live
weights, age of lambs and weights of skins were recorded. On the following day, after
a chilling period of approximately 24 hours, the evaluation of conformation and fatness of all
carcasses were carried out. Simultaneously the weights of cold carcass, leg, shoulder, kidney,
kidney fat and all non-carcass components (heart, lung + trachea, liver and spleen) were
determined. On the same day the weights of individual tissues in the left leg were also recorded.
From the above mentioned data were subsequently calculated individual proportions. The
conformation score (an extent of the scale from S = exceptional to P = poor conformation) and
fatness score (the scale from 1 = very low to 5 = very high fatness) were assessed according to
the

S.E.U.R.O.P.

(Commission

176

Regulation

EEC

461/93).

For the purpose of statistical analysis, the scale of the conformation score was quantified from
the grade S = 1 to the grade P = 6.
A statistical analysis was carried out using STATISTICA software, version 12. To study
the differences in the basic carcass traits, non-carcass traits and individual tissues in left leg
in all groups of genotypes ANOVA analysis was used. Sheffe's test was used by post-hoc
analyses to identify individual significant differences between means. The differences were
considered significant if P ≤ 0.05.
RESULTS AND DISCUSSION
All groups of crossbreds had significantly higher DGs (table 1) compared to purebred lambs of
Š which is in line with Macit et al. (2001) and Shaker et al. (2010) while the highest DG
in SF x (T 75 S 25) was found. On the other it is necessary to complete that in all groups their
DGs were relatively low. However in our opinion relatively low DGs in all groups were affected
by extensive nutrition of lambs and relatively hard climatic conditions during pasture.
Table 1: Effect of commercial crossing on basic carcass characteristics of lambs
Trait

SF x S
n = 9 (A)

Sign.

S
n = 11 (B)

Genotype
SF x (T 75 S 25)
n = 12 (C)

S x (T 75 S 25)
n = 14 (D)

L.S.M. S.E.M. Sign. L.S.M. S.E.M. Sign. L.S.M. S.E.M. Sign. L.S.M. S.E.M. Sign.
33,07
1,21
31,05
1,29
34,71
0,45
32,83
0,89

LWS (kg)
AS (days)

**

223

7,12

DG (kg)

**

0,131

CCW (kg)

**

12,74

Skin (kg)

*

3,11

0,16

Skin (%)

**

9,40

CY (%)

**

228

7,47

C

186

8,13

a, B

212

6,95

0,01

0,122

0,01

C

0,166

0,01

B

0,137

0,01

0,77

11,71

0,84

C

15,26

0,44

B

13,28

0,63

b, d

3,82

0,14

a

3,29

0,12

3,78

0,15

a

0,43

B, d

12,30

0,37

A, C

9,48

0,35

B, D

11,51

0,48

a, C

38,52

1,09

c

37,71

1,06

C

43,96

0,90

a, B

40,45

1,20

0,09

0,00

0,08

0,00

0,09

0,00

0,08

0,00

0,71

0,02

0,68

0,04

0,59

0,02

0,60

0,02

Kidney fat (kg)

0,10

0,01

0,11

0,02

0,12

0,01

0,13

0,02

Kidney fat (%)

0,78

0,07

0,94

0,11

0,79

0,05

0,98

0,12

CS (body)

**

3,00

0,17

B, D

4,91

0,16

A, C

3,58

0,23

4,71

0,27

A, C

Fatness score

*

2,22

0,15

d

2,27

0,19

d

2,75

0,18

3,07

0,20

a, b

Leg (kg)

**

4,11

0,23

3,76

0,25

C

4,82

0,17

4,18

0,19

32,26

0,33

32,11

0,40

31,59

0,40

31,48

0,22

2,48

0,11

2,28

0,15

2,87

0,08

2,63

0,11

Kidney (kg)
Kidney (%)

**

Leg (%)
Shoulder(kg)

**

c

c

C

C

a, B

B, D

B

B

19,47
0,47
19,47
0,22
18,81
0,22
19,80
0,28
Shoulder (%)
DG = daily gains from birth to slaughter AS = Age at slaughter, LWS = live weight at slaughter, CCW = cold carcass weight,
CY = carcass yield, CS = conformation score,
* - a, b, c, d - P ≤ 0.05; **- A, B, C, D - P ≤ 0.01

All groups of crossbreds also had significantly higher carcass yield (CY) compared
to purebred lambs of Šumavská sheep which is in accordace with Kuchtík and Horák (2001)
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while the highest value of this trait also was found in SF x (T 75 S 25). As for CY,
it is necessary to state that in all groups of lambs their levels were relatively low, however,
comparable with data published by Teixeira et al. (2004) and Rodrigues et al. (2006).
As expected all groups of crossbreds also had significantly better conformation score than
purebred lambs. However on the other hand, purebred lambs of the Šumavska sheep had
a lower fatness score than the crossbreds SF x (T 75 S 25) and S x (T 75 S 25) while both
of these trends are in line with Kuchtík and Horák (2001).
The purebred lambs of the Šumavská sheep had the highest weight and proportion of the skin
compared to all groups of crossbreds while this fact can be explained by higher production
of wool of Šumavská sheep compared to Texel and Suffolk. The proportions of kidney fat, leg
and shoulder in all groups were very balanced and in all above mentioned cases,
no significant effect

of commercial crossing was found. On the other hand

Abdullah et al. (2010) found in purebred lambs lower proportions of shoulder and leg compared
to crossbreds.
Table 2: Effect of commercial crossing on weights and proportions of non-carcass traits.
Trait

SF x S
n = 9 (A)

Sign.

Heart (kg)

**

Heart (%)

**

S
n = 11 (B)

0,01

0,45

0,01

L + T (kg)

0,45

0,03

0,41

L + T (%)

1,36

0,04

0,43

*

Liver (%)
Spleen (kg)

**

S x (T 75 S 25)
n = 14 (D)

L.S.M. S.E.M. Sign. L.S.M. S.E.M. Sign. L.S.M. S.E.M. Sign. L.S.M. S.E.M. Sign.
0,15
0,00
0,14
0,01
C
0,18
0,00
B, d
0,15
0,01
c
0,45

Liver (kg)

Genotype
SF x (T 75 S 25)
n = 12 (C)

0,52

0,01

0,01

0,46

1,32

0,03

0,02

0,39

0,02

1,30

0,03

1,26

0,03

0,05

0,00

0,04

0,00

0,13

0,00

0,15
0,01
Spleen (%)
*
L + T = lungs and trachea,
B, C, - ** - P ≤ 0.01; b, c, d - * - P ≤ 0.05

C

0,46

0,02

0,02

0,43

0,02

1,33

0,05

1,31

0,05

0,49

0,02

0,41

0,02

1,41

0,05

1,25

0,06

C

0,06

0,00

B

0,05

0,00

c

0,17

0,01

b

0,15

0,01

c

B

b

With the exception of proportion of lungs and trachea the highest weights and proportions
of all others non-carcass traits (table 2) in crossbreds SF x (T 75 S 25) were found. In contrast
their lowest values for most of these indicators were found in purebred lambs of Šumavska
sheep. In context with the above mentiond it can be therefore stated that commercial crossing
had a positive effect on these traits. Similar trends also were recorded by Shaker et al. (2002)
and Peraza-Mercado et al. (2010).
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Table 3: Effect of commercial crossing on weights and proportions of tissues in left leg.
Trait

Left leg (kg)
Muscle + fat
(kg)
Muscle + fat
(%)

Sign
.

**
**
**

Bones (kg)

SF x S
n = 9 (A)
L.S.M S.E.M Sign
.
.
.
2,06
0,12
1,54

0,10

74,76

1,16

0,52

0,02

25,24
1,25
Bones (%)
*
B, C, - ** - P ≤ 0.01; a, b, c, - * - P ≤ 0.05

c

c

Genotype
S
SF x (T 75 S 25)
n = 11 (B)
n = 12 (C)
L.S.M S.E.M Sign L.S.M S.E.M Sign
.
.
.
.
.
.
1,88
0,13
C
2,41
0,08
B

S x (T 75 S 25)
n = 14 (D)
L.S.M S.E.M Sign
.
.
.
2,09
0,09

1,40

0,11

C

1,91

0,08

B

1,61

0,09

74,47

0,89

C

79,25

0,79

a, B

77,03

1,05

0,48

0,02

0,50

0,02

0,48

0,02

25,53

0,79

20,75

0,79

22,97

1,05

c

a, b

A positive effect of commercial crossing was also found in the case of the proportions
of muscle and fat in left leg (Table 3), because in all groups of crossbreds higher proportions of
these tissues compared to purebred lambs of Šumavská breed were found. This finding
is consistent with results published by Kuchtík and Horák (2001). The highest weight
and proportion of muscle and fat was determined in crossbreds SF x (T 75 S 25). Finally,
it is necessary to mention that in crossbreds SF x S a comparable proportion of muscle and fat
with purebred lambs was found which was not expected.
CONCLUSION
From our study results that commercial crossing of Šumavská sheep with selected meat breeds
(Suffolk and Texel) had a positíve effect on most of the monitored carcass and non-carcass
traits. In crossbreds SF x (T 75 S 25) the highest daily gain, carcass yield and proportion of
muscle and fat in left leg were found. However the best conformation score,
the lowest fatness score and the highestt proportion of leg in SF x S crossbreds were found.
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POROVNÁNÍ OBSAHU -LAKTOGLOBULINU A -LAKTALBUMINU
KOBYLÍHO MLÉKA
COMPARISON OF -LACTOGLOBULIN AND -LACTALBUMIN CONTENT IN
MARE’S MILK
Michaela Králová – Renáta Ženatová – Pavlína Navrátilová – Ivana Borkovcová
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 was the determination of main whey proteins beta-lactoglobulin (-LG)
and alpha-lactalbumin (-LA) in mare´s milk (n = 54) depending on the month of lactation and
breed. After removing the fat fraction, the samples were precipitated with acetic acid
to the value of pH = 4.2. After centrifugation and addition of buffer with 2-mercaptoethanol the
whey protein were determined by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide electrophoresis
(SDS-PAGE). Average values of major whey proteins were 51.73 – 69.37% for -LG
and 30.63 – 48.27% for -LA. The ratio of -LG and -LA was in range from 1.48 to 1.72.
There were no statistically significant differences in protein content between months
of lactation. Statistically significant differences (p<0.05) were found among the breeds of the
Moravian Warm Blood and the Oldenburger Horse.
Keywords: mare, whey protein, SDS PAGE
ÚVOD
Kobylí mléko má významné nutriční a terapeutické vlastnosti. Obsah bílkovin kobylího mléka
je

nižší

než

v mléce

kravském,

ale

srovnatelný

s mlékem

mateřským

(Uniacke-Lowe et al., 2010). Změny v zastoupení frakcí bílkovin u mléka klisen byly často
diskutovány, nicméně málo studií se zabývá kvantitativním stanovením jednotlivých
syrovátkových bílkovin kobylího mléka (Markiewicz-Kęszycka et al., 2013). Do skupiny
syrovátkových

bílkovin

patří

-laktoglobulin,

-laktalbumin,

laktoferin,

lysozym,

imunoglobuliny a sérový albumin (Navrátilová et al., 2016).
Z celkového obsahu syrovátkových bílkovin zaujímá největší množství -LG (29,2 %)
a -LA (25,4 %) (Markiewicz-Kęszycka et al., 2013). Summer et al. (2005) uvádějí, že -LG
a -LA reprezentují 3/4 z celkového množství těchto bílkovin.

181

Cílem

práce

bylo

stanovení

hlavních

syrovátkových

bílkovin

-laktoglobulinu

a -laktalbuminu ve vzorcích kobylího mléka od deseti plemenných kobyl po dobu 6 měsíců
laktace.
MATERIÁL A METODY
Vzorky:
Individuální vzorky kobylího mléka (n = 54) byly získány od deseti plemenných kobyl
(3x český teplokrevník, 4x moravský teplokrevník, 2x trakénský kůň, 1x oldenburský kůň)
ohřebených v období březen až květen. Vzorky byly odebírány ručním dojením nejdříve
12. den po ohřebení po dobu 6 měsíců laktace s frekvencí 1x za měsíc.
Příprava vzorků:
Vzorky mléka byly odstředěny (5 000 ot./10 min/5 °C) a po odebrání tuku byly vysráženy 10%
kyselinou octovou na pH 4,2. Po dalším odstředění (5 000 ot./10 min/5 °C) byl supernatant přefiltrován
přes

nylonový

filtr

0,22

m.

K supernatantu

byl

přidán

redukující

pufr

s 2-merkaptoethanolem v poměru 1 : 1. Vzorky byly následně povařeny po dobu 2 min
(Vorlová et al., 2014).

SDS PAGE stanovení:
Stanovení bílkovin bylo prováděno elektroforézou na polyakrylamidovém gelu s přídavkem
lauryl síranu sodného (dodecyl síranu sodného) (SDS-PAGE) pomocí separačního
(15 % T, 2,6 % C) a zaostřovacího gelu (3 % T, 2,6 % C) (Laemli, 1970) za použití MiniProtean III Cell Electrophoresis apparatus (Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA). Separace
probíhala při pokojové teplotě a napětí 110 V. Gely byly barveny Commassie Brilliant Blue R250 a vyhodnoceny pomocí počítačového programu ElfoMan 2.5. Pro stanovení poměru
-LG a -LA byly zhodnoceny velikosti ploch píků a následně přepočteny na procenta.
Statistické vyhodnocení
Statistická analýza dat byla provedena prostřednictvím programu STATISTICA 12.0 (StatSoft,
Inc., Tulsa, Oklahoma, USA), kde byla k vyhodnocení vlivu plemenné příslušnosti kobyl a
období odběru kobylího mléka na sledované ukazatele použita ANOVA. K určení průkazností
mezi skupinami byl použit HSD test. Tvar rovnice výpočtu:
Yijk = μ + Pi + Oj + eijk
kde:
Y – výsledná korigovaná hodnota
µ – průměrná hodnota závisle proměnné
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Pi – plemenná příslušnost kobyl (český teplokrevník, moravský teplokrevník, trakénský kůň,
oldenburský kůň)
Oj – období odběru (1. – 6. měsíc laktace)
eijk – reziduum.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V rámci studie byly hodnoceny dvě hlavní syrovátkové bílkoviny v mléce získaném
od plemenných kobyl čtyř plemen: český teplokrevník, moravský teplokrevník, trakénský kůň
a oldenburský kůň. Základní statistické údaje syrovátkových bílkovin β-LG a α-LA ve vzorcích
kobylího mléka v závislosti na době odběru a plemeni jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a 2.
Hodnoty

pro

-LG

se

pohybovaly

v rozsahu

51,73

–

69,37

%,

pro

-LA

mezi 30,63 – 48,27 %. Při výpočtu vzájemného poměru byly nalezeny hodnoty 1,48 – 1,72.
Mezi obsahem -LG a -LA v závislosti na měsíci laktace nebyly nalezeny statisticky průkazné
rozdíly.

Při porovnání

zastoupení

hlavních

syrovátkových

bílkovin

v závislosti

na plemeni byly nalezeny statisticky významné rozdíly (p < 0,05) mezi plemeny moravský
teplokrevník a oldenburský kůň.
Složení kobylího kolostra a mléka je proměnlivé v závislosti na období a délce laktace, plemeni,
říji, věku zvířete, zdravotním stavu, výživě, zootechnických a environmentálních podmínkách
(Pecka et al., 2012). Markiewicz-Kęszycka et al. (2013) uvádějí, že jedním z hlavních faktorů,
který

ovlivňuje

složení

kobylího

mléka

je

stádium

laktace.

Touto problematikou se zabývali např. Summer et al. (2005). Uvedení autoři sledovali čtyři
syrovátkové bílkoviny -LG, -LA, imunoglobuliny a sérum albumin a následně vyjádřili
jejich procentuální zastoupení z celkové sumy uvedených čtyř bílkovin. V průběhu laktace
nezjistili žádné statisticky významné rozdíly. To odpovídá i našim výsledkům.
Summer et al. (2005) nicméně zaznamenali, že suma -LA a -LA se zvýšila mezi
4 – 20 dnem o 6,3 % a mezi 20 – 40 dnem o 3,8 %. Dalším faktorem, který může být příčinou
velkých rozdílů mezi různými studiemi jak uvádějí Summer et al. (2005), je využití odlišných
metod pro kvantifikaci jednotlivých frakcí. To potvrzují i Doreau a Martin-Rosset (2002), kteří
popisují zastoupení syrovátkových bílkovin kobylího mléka v množství 28 - 60 % β-LG, 25 –
50 % α-LA, 2 – 19 % sérového albuminu a 4 – 21 % imunoglobulinů.
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Tabulka č. 1: Obsah beta-laktoglobulinu a alfa-laktalbuminu (%) v závislosti na měsíci laktace
Měsíc
-laktoglobulin
-laktalbumin
laktace

průměr

s

min

max

průměr

s

min

max

1 (n = 9)

62,15

5,39

54,96

69,37

37,85

5,39

30,63

45,04

2 (n = 6)

61,65

5,94

51,73

66,79

38,35

5,94

33,21

48,27

3 (n = 9)

62,28

4,91

55,84

67,85

37,72

4,91

32,15

44,16

4 (n = 10)

63,27

3,52

57,44

67,55

36,73

3,52

32,45

42,56

5 (n = 10)

59,62

4,63

52,87

67,11

40,38

4,63

32,89

47,13

6 (n = 10)

62,03

4,40

56,96

68,75

37,97

4,40

31,25

43,04

s – směrodatná odchylka, min – minimum, max - maximum

Tabulka č. 2: Obsah beta-laktoglobulinu a alfa-laktalbuminu (%) v závislosti na plemeni
-laktoglobulin

Měsíc

-laktalbumin

průměr

s

min

max

průměr

s

min

max

ČT (n = 17)

63,28

4,76

55,34

68,75

36,72

4,76

31,25

44,66

MT (n =

59,62a

4,41

51,73

67,28

40,38a

4,41

32,72

48,27

TK (n = 12)

61,28

3,54

55,49

66,17

38,72

3,54

33,83

44,51

OK (n = 5)

67,09b

1,53

65,48

69,37

32,91b

1,53

30,63

34,52

laktace

20)

ČT – český teplokrevník, MT – moravský teplokrevník, TK – trakénský kůň, OK – oldenburský kůň,
a,b – p < 0,05

ZÁVĚR
V mléce plemenných kobyl byly sledovány nejvíce zastoupené syrovátkové bílkoviny
-laktoglobulin a -laktalbumin. Pro jejich posouzení byla zvolena metoda elektroforézy
na polyakrylamidovém gelu s přídavkem dodecyl síranu sodného (SDS-PAGE). V průběhu
šesti měsíců laktace se hodnoty pro -laktoglobulin pohybovaly od 51-73 – 69,37 %
a 30,63 – 48,27 % pro -laktalbumin. Z dostupné literatury vyplývá, že obsah syrovátkových
bílkovin je ovlivněn celou řadou faktorů např. obdobím laktace, plemenem, zdravotním stavem
zvířete atd. Mezi sledovanými bílkovinami nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly
v průběhu sledovaného období laktace. Statisticky významné rozdíly (p < 0,05) však byly
nalezeny mezi plemeny moravský teplokrevník a oldenburský kůň.
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VLIV DOBY OD VYSKLADNĚNÍ DO PORAŽENÍ KRŮT NA VÝSKYT VADY
MASA PSE
THE INFLUENCE OF PERIOD FROM CATCHING OF TURKEYS TO THEIR
SLAUGHTERING ON BREAST MEAT PSE INCIDENCE
Lucie Kupčíková – Martina Lichovníková – Iva Rádsetoulalová
Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The experiment involved 24 flocks of turkeys. Ten flocks were slaughtered within one hour
after catching while fourteen flocks were transported to the slaughter for 80–100 km and the
period between catching and slaughtering was 3–4h. The determination of PSE was done
by staff visually and by palpation and they decisions were confirmed by water losses.
The incidence of PSE meat was higher (P <0.05) for turkeys slaughtered within 1h after
catching (5.7% vs. 1.4%). The loss of water for PSE free meat ranged from 10.1 to 13.1%,
whereas PSE meat reached values from 14.2 to 15.6%, the differences were significant
(P<0.05). It was confirmed that experienced staff at slaughter can very precisely and quickly
recognize PSE meat visually and by palpation.
Key words: turkeys, carcass quality, breast muscle, carcass yield, PSE meat
ÚVOD
Spotřeba krůtího masa se v České republice pohybuje ročně okolo 2 kg na osobu, nicméně
především prsní svalovina patří ke kvalitním dietním masům. Vzhledem k tomu,
že se v současnosti využívají na výkrm těžcí hybridi krůt, není tedy nutné vykrmovat vysoký
počet zvířat, vzhledem k současně vyšší jatečné výtěžnosti. Proto je však důležité, aby výkrmci
zohlednili a výrazně omezili stres negativně působící na zvířata, který by způsoboval nižší
jatečnou výtěžnost prsní svaloviny a popřípadě vedl k výskytu vad masa PSE (pale, soft,
exudative) a následné konfiskaci právě nejcennějších partií jatečného těla krůt.
Poprvé byl sval vykazující světlou barvu, jemnou texturu a exsudativní povahu popsán
u vepřového masa. Výskyt těchto symptomů je především u světlého masa, kde převažují bílé
myofibrily. Na základě těchto zjištění byl přijat termín PSE vady masa i u drůbežího masa.
Tento název je i nadále diskutován, neboť se příčiny vzniku PSE u prasat a drůbeže liší
a

to

zejména

geneticky,

přičemž

PSE
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u

drůbeže

není

geneticky podmíněna.

Důkazem je i to, že halogen screeningová metoda pro detekci PSE, která se používá k detekci
stresu u prasat, ovšem u krůt ani brojlerů nefunguje (Fujii et al., 1991; Ingr, 2003).
Vada PSE masa vzniká především v důsledku působení stresu. Během výkrmu nedochází
k výrazným stresovým situacím, což se však změní na konci výkrmu, kdy jsou zvířata
vychytávána a dávána do přepravních klecí, následně jsou převezena na jatka, kde je s nimi
opět manipulováno (Ingr, 2003). Tento stres odstartuje velmi rychlý průběh degradace
glykogenu a adenosintrifosfátu na kyselinu mléčnou a inosinovou a způsobí pokles pH
(Ingr, 2003). Rychlá glykogenolýza uvolní velmi mnoho energie a zvýší teplotu svaloviny třeba
až na + 43°C (Ingr, 2003; Chae et al., 2007). Zvýšená kyselost a teplota svaloviny způsobí
částečnou denaturaci svalových bílkovin, jenž má za následek zhoršení vaznosti masa.
Owens et al. (2009) uvádí, že výskyt PSE masa na porážkách v USA se pohybuje v rozsahu 5–
40 %. USA je rovněž největší výkrmce krůt a producent krůtího masa a proto tato vada masa
způsobuje značné finanční ztráty, které se odhadují až na 200 milionů dolarů ročně (Barbut et
al., 2005). Mezi možné příčiny můžeme zařadit genetiku, roční období, stresové faktory před
porážkou a podmínky při poražení (Petracci et al., 2009). Prsní svalovinu vykazující PSE vadu,
není možné díky vodnatosti, měkkosti a bledosti prodávat k přímé spotřebě. PSE maso lze
využít v konzervárnách, popřípadě v uzenářské výrobě, ovšem díky horší vaznosti vody je třeba
maso smíchat s masem standardní kvality (Skřivan et al., 2000).
Jatečnou výtěžnost prsní svaloviny ovlivňuje mimo jiné transport a to zejména při nedodržení
předepsaných rozměrů přepravních beden, kdy dochází k traumatům na prsní svalovině
a dalších částech těla krůt v důsledku nedostatku místa mezi zvířaty. Další faktory, mezi které
patří navěšování, omračování, podřezávání, vykrvení, paření, škubání a skladování masa, také
mohou ovlivňovat jatečnou výtěžnost prsní svaloviny (Skřivan et al., 2000; Smith and
Northcutt, 2009).
MATERIÁL A METODY
Do hodnocení výskytu PSE bylo zařazeno 24 turnusů porážených krůt a krocanů, přičemž
10 turnusů, tedy 2460 krůt a krocanů bylo vykrmováno v halách v bezprostřední blízkosti
porážky. Tyto krůty a krocani byli poraženi do 1 hodiny po vychytání z haly. Zbylých
14 turnusů, tedy 3784 krůt a krocanů bylo dopravováno z farem vzdálených 80–100 km,
kdy se doba od vychytání do poražení pohybovala mezi 3–4 hodinami. U porážených krůt
a krocanů byl vyhodnocen vliv doby od vychytání do poražení a vliv pohlaví na sledované
ukazatele, do kterých byla zahrnuta živá hmotnost krůt, hmotnost jatečně upraveného těla
(JUT), hmotnost PSE masa prsní svaloviny a hmotnost prsní svaloviny.
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Posouzení výskytu PSE masa bylo provedeno dvěma způsoby, jednak pohmatem a vizuální
kontrolou pracovníky porážky, kteří mají dlouholetou zkušenost s PSE. Všechny porážené
krůty a krocani byli porcováni den po porážení a u všech porcovaných zvířat byl posuzován
výskyt PSE. Správnost posouzení byla potvrzena laboratorní kontrolou vaznosti masa. Vaznost
masa byla stanovena ze vzorku prsní svaloviny, která se vizuálně vyznačovala PSE vadou,
konkrétně z kaudální části hlubokého prsního svalu o hmotnosti 50 g a to 24 hodin
po porážce. Vzorek byl homogenizován, část vzorku 2 g byla na papíře Watman č.2 vložena
mezi 2 skleněné destičky a zatíženy 500g závažím po dobu 5 minut a následně byla odečtena
od původní hmotnosti vzorku, hmotnost vzorku po zatížení. Vaznost byla vyjádřena
procentickou ztrátou hmotnosti vzorku, což představovalo ztrátu vody (Grau and Hamm, 1953).
Vaznost masa byla vyjádřena průměrem a střední chybou průměru. Variabilita souboru byla
charakterizována variačním koeficientem. Pro průkaznost rozdílů mezi průměry byla použita
Kruskal-Wallisova jednofaktorová analýza variace a Mann-Whitneyův U test. Statistické
hodnocení bylo provedeno pomocí programu UNISTAT 5.1 (Unistat Ltd., England).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Na základě jednotlivých stanovení byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl (P < 0,05) ve výskytu
PSE dle doby od vychytání do poražení krůt a krocanů. Z výsledků tabulky 1
je patrné, že byl prokázán vyšší výskyt PSE vady masa u krůt porážených do 1 hodiny
od vychytání, oproti krůtám a krocanům, kteří byli transportováni z větší vzdálenosti a časová
prodleva mezi vychytáním a porážkou byla 3–4 hodiny. Výskyt PSE masa se pohyboval u krůt
a krocanů poražených do 1 hodiny na úrovni 5,7 %, zatímco u krůt a krocanů porážených do
3–4 hodin byla tato úroveň 1,4 %. Graf 1 znázorňuje výskyt PSE v jednotlivých turnusech a je
z něho patrný výrazně vyšší výskyt PSE masa u všech porážek do 1 hodiny po vyskladnění krůt
a

krocanů.

Vliv

pohlaví

neměl

statisticky

průkazný

vliv

(P > 0,05) na výskyt PSE masa, což ukazuje tabulka 2.
Vaznost masa stanovená na základě vaznosti vody v mase dle Graua a Hamma (1953) byla
zjištěna ve dvou sledováních. Vzorky svaloviny byly odebrány z masa, které pracovníci označili
jako PSE a i ze vzorků, které nebyly PSE. Na první sledování bylo odebráno 20 vzorků masa
bez PSE a 16 vzorků PSE masa. Na druhé sledování bylo odebráno 15 vzorků masa bez PSE a
30 vzorků PSE masa. Správnost jejich zařazení byla danou metodou potvrzena. První vzorek
obsahoval statisticky průkazně nižší ztrátu vody (P < 0,05), oproti ostatním vzorkům. V rámci
posuzování

správného

určení

PSE

masa

bylo

prokázáno,

že pracovníci v souvislostí se získanou praxí, rozeznávali PSE maso na základě pohmatu
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s průkaznou přesností (P < 0,05). Totéž bylo potvrzeno i při druhém sledování, což vyplývá
z tabulky 3.
Graf 2 a 3 poukazuje na sumu výskytu PSE masa v prsní svalovině u krůt a krocanů vlivem
doby od vychytávání do porážky v kilogramech za sledované období 24 turnusů,
dále sledované jatečné parametry v závislosti na době od vychytávání do porážky. Z grafů
je patrné podstatně vyšší množství poškozené prsní svaloviny u krůt poražených do 1 hodiny
od vyskladnění a to trojnásobně, přestože živá hmotnost poražených krůt do 1 hodiny byla
přibližně o 16,5 t nižší, než živá hmotnost krůt a krocanů poražených do 4 hodin od vychytání.
Tabulka 1 Vliv doby od vychytání do poražení na četnost výskytu vady masa PSE u krůt a
krocanů [%]
PSE maso
Doba do poražení Průměr ± SE* vx
do 1 h

5,7 ± 0,42a

0,23

do 4 h

1,4 ± 0,15b

0,40

SE*- standard error- střední chyba průměru
a, b- průměry označené odlišnými písmeny vyjadřují statisticky průkazné rozdíly mezi sledovanými vzorky prsní
svaloviny (P<0.05)
vx- variační koeficient (%)

Tabulka 2 Výskyt vady PSE masa dle pohlaví [%]
PSE maso
Skupina

Průměr ± SE*

vx

Krocani

2,8 ± 0,63a

0,63

Krůty

3,4 ± 0,66a

0,78

SE*- standard error- střední chyba průměru
a, b- průměry označené odlišnými písmeny vyjadřují statisticky průkazné rozdíly mezi sledovanými vzorky prsní
svaloviny (P<0.05)
vx- variační koeficient (%)
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Graf 1Podíl vady masa PSE z celkové hmotnosti prsní svaloviny z daného turnusu u krůt a
krocanů [%]
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Tabulka 3 Stanovení PSE masa pracovníky porážky a vaznosti vody [%]

1.

2.

Stanovení pracovníky

Ztráta vody okapem

porážky

[%]

Prsní řízky

Průměr ± SE*

Bez vady PSE

13,1 ± 0,47a

0,16

PSE

15,6 ± 0,72b

0,18

Bez vady PSE

10,1 ± 0,86a

0,33

PSE

14,2 ± 0,43b

0,16

vx

SE*- standard error- střední chyba průměru
a, b- průměry označené odlišnými písmeny vyjadřují statisticky průkazné rozdíly mezi sledovanými vzorky prsní
svaloviny (P<0.05)
vx- variační koeficient (%)

Vlivem doby od vychytávání do porážky na výskyt PSE se rovněž zabývali Owens et al. (2000),
přičemž z jejich výsledků stanovení pH a teploty jako dalších možných faktorů
charakterizujících PSE maso vyplývá, že prsní svalovina transportovaných krůt měla průkazně
vyšší pH a to za 2 hodiny i 24 hodin po porážce. Tito autoři však nezaznamenali oproti našim
výsledkům rozdíl ve ztrátě vody. Naproti tomu autoři Marques et al. (2016) poukazují na
výrazný vliv dopravy trvající 2 hodiny, tedy doby od vychytání do porážky, vykazující se
stresem zvířat pomocí genové exprese v játrech, což koresponduje s našimi výsledky.
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Hoof (1979) potvrzuje naše výsledky ve svém experimentu souvisejícím s kvalitou prsní
svaloviny, přičemž krůty a krocani byli transportování na porážku 260 km, což byly 4 hodiny
od vychytání do porážky. Udává, že se stoupající dobou do porážky, kdy si zvířata mohla

kg

odpočinout, klesla hladina glykogenu a ATP, tedy stresových prekurzorů.
400,0
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200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

Hmotnost PSE masa 1 h
Hmotnost PSE masa 4 h

1h
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Graf 2 Hmotnost PSE prsní svaloviny do 1 hodiny a do 4 hodin do porážky z celkové hmotnosti
prsní svaloviny krůt a krocanů ve sledovaném období [kg]
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Graf 3 Sledované jatečné parametry v závislosti na době od vychytávání do porážky krůt a
krocanů [kg]
ZÁVĚR
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Byl zjištěn statisticky průkazný vliv (P < 0,05) doby od vychytávání do porážky u krůt
a krocanů na výskyt PSE masa prsní svaloviny. Výskyt PSE masa byl vyšší u krůt a krocanů,
kteří byli vykrmování v bezprostřední blízkosti porážky, konkrétně 5,7 %, u kterých byla doba
mezi vychytáním do porážky do 1 hodiny. Oproti tomu krůty a krocani, kteří byli poraženi do 4
hodin od vychytání, byl výskyt masa PSE 1,4 %. Pohlaví nemělo statisticky průkazný vliv (P >
0,05)

na

výskyt

vady

masa

PSE,

přičemž

se

pohyboval

v rozmezí

2,8

%

u krocanů a 3,4 % u krůt. Na základě laboratorních stanovení ztrát vody, byla provedena
kontrola správnosti určování PSE masa vizuálním posouzením na základě zkušeností
pracovníky na porážce a byla potvrzena průkazně nižší (P < 0,05) ztráta vody u masa, které
pracovníci označili jako PSE free, oproti ztrátě vody u prsní svaloviny označené jako PSE.
Ztráta vody u masa bez výskytu PSE se pohybovala mezi 10,1–13,1 %, oproti tomu PSE maso
dosahovalo hodnot 14,2–15,6 %.
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ABSTRACT
Attempts to counterfeit wine are as old as this beverage itself. The methods used were firstly
very simple, such as dilution of wine with water. However, with the development
of knowledge in the field of food chemistry, more and more sophisticated methods were
applied. The aim of this work is to summarize the most frequently used wine counterfeiting
methods at present and the laboratory methods used for their analysis. For this purpose,
the available scientific and professional literature, as well as the results from the inspections of
the Czech Agriculture and Food Inspection Authority, which are presented on web
www.potravinynapranyri.cz, have been studied.
The most frequent ways of counterfeiting the authenticity of wine include adding water, adding
dyes and flavoring substances and synthetic glycerol, replacing the declared wine variety or
blending it with another variety.
Keywords: adulteration, water, aromatics, glycerol, geographic origin
ÚVOD
Snahy o falšování vína jsou stejně staré jako tento nápoj. Právo regulující autenticitu révového
vína bylo známo již ve starověku. Používané metody byly nejprve velmi jednoduché, jako
například ředění vína vodou, ale s rozvojem poznání v oblasti chemie potravin byly aplikovány
stále důmyslnější metody. Cílem této práce je shrnout nejčastěji využívané metody falšování
vína v současnosti a laboratorní metody používané k jejich odhalení.
MATERIÁL A METODY
Za účelem shrnutí nejčastěji využívaných způsobů falšování pravosti révového vína a metod
používaných k jejich odhalení byly nastudována dostupná vědecká a odborná literatura a dále
výsledky z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které jsou prezentovány
na webu www.potravinynapranyri.cz.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Dle Zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů,
se falšováním vína rozumí použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami
k nařízení Komise (EU) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení,
která se na ně použijí, v platném znění; dále přidání vody nebo alkoholu podle Přílohy VIII
části II odstavce A bodu 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady
(EHS) č. 922/ 72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění, a
porušení článků 103 nebo 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v
platném znění (Zákon č. 321/2004 Sb.).
V praxi patří mezi nejčastější metody falšování pravosti révového vína naředění produktu
vodou, přídavek barviv a aromatizujících látek a syntetického glycerolu, dále nadlimitní
doslazování, záměna deklarované odrůdy vína nebo jeho smíchání s jinou odrůdou. Velmi časté
je rovněž uvedení jiné oblasti nebo země, než z které víno skutečně pochází
(Holmberg, 2010).
K odhalení ředění vína vodou se využívá analýza stabilních izotopů. Při analýze stabilních
izotopů je míra zastoupení jednotlivých izotopů měřena nejčastěji pomocí hmotnostní
spektrometrie nebo nukleární magnetické rezonance (SZPI, 2013).
Aromatické složky do vína přirozeně vstupují z hroznů révy vinné a další se dotváří během
fermentace a procesu zrání. U méně kvalitních vín je často odhalen přídavek barviv
a aromatických látek, které mají za úkol maskovat sníženou jakost výrobku (SZPI, 2015). SZPI
využívá k odhalení falšování vína přídavkem syntetického aroma stanovení tzv. gama-laktonů
metodou chirální plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (SZPI, 2017).
Glycerol je kromě etanolu a oxidu uhličitého dalším přirozeně se vyskytujícím vedlejším
produktem vznikajícím při fermentaci vína. Koncentrace glycerolu závisí na řadě faktorů, jako
je odrůda hroznů, stupeň zralosti, teplota při fermentaci, koncentrace SO2, pH moštu, kmen
kvasinek, atd. Glycerol se v suchých vínech vyskytuje v koncentraci 4 – 10 g/L. V botrytických
vínech lze naměřit i hodnoty vyšší než 20 g/L (Ribereau-Gayon et al., 2012). Jeho přítomnost
dává vínu hladkost a plnost (Puchades et al., 1991). Přídavek syntetického glycerolu do vína
ale není povolen. Stanovení glycerolu je založeno na enzymatických a analytických metodách,
jako je spektrofotometrie, chromatografie, fluorometrie, amperometrie, chemiluminiscence
nebo potenciometrie (Fernandes et al., 2004).
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Je známo, že po celém světě existuje více než 10 000 odrůd Vitis vinifera L., ale pro výrobu
vína se používá pouze několik z nich. U vín deklarovaných odrůd je možné častým způsobem
falšování přídavek nedeklarované odrůdy. Mezi tradiční metody stanovení autenticity odrůdy
patří senzorická analýza. Mezi nejvyužívanější analytickou metodu patří stanovení profilu
minerálních látek a rovněž stanovení aminokyselinového profilu, protože obsah a charakter
aminokyselin ve víně je dán biologickými vlastnostmi rostliny (Grindlay et al., 2011).
Klimatické, půdní a horopisné faktory ovlivňují proces růstu révy a mají také vliv na množství
a kvalitu sklizně hroznů, stejně tak jako na složení a senzorické parametry vína. Určení
geografického původu je jedním ze základních požadavků pro certifikování pravosti vína
(Stafilov et Karadjova, 2009). Stanovení prvkového profilu vína je vysoce efektivní pro určení
geografického původu, díky přímé spojitosti

se složením půdy ve vinohradu.

Charakteristickým znakem může být koncentrace makroprvků (K, Na, Ca, Mg) i stopových
a ultrastopových prvků (Medina, 1996). Nevýhodou této metody je, že minerální profil může
být ovlivněn vlivy agrotechniky, výrobní technologií i skladováním, což může vést k ovlivnění
správnosti zařazení vín do jednotlivých kategorií. Izotopové poměry stabilních prvků
přijímaných rostlinou zůstávají jíž neměnné a proto jsou vhodným ukazatelem geografického
původu (Pořízka, 2015).
ZÁVĚR
Z výsledků práce vyplývá, že problematika falšování pravosti révového vína je velmi aktuální.
Mezi nejčastější způsoby narušení autenticity patří naředění produktu vodou, přídavek barviv a
aromatizujících látek a syntetického glycerolu, dále nadlimitní doslazování, záměna
deklarované odrůdy vína nebo jeho smíchání s jinou odrůdou.
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SENZORICKÉ HODNOCENÍ POLOTVRDÝCH SÝRŮ O RŮZNÉ TUČNOSTI V
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ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate preferences and sensory acceptability of three samples of
Edam cheese slices with different fat in dry matter by young consumers. A ranking test and
sensory profile of Edam cheese slices samples with different fat in dry matter (20, 30 and 45%)
was performed in the 20-24-year age group of 35 men and 20 women. Edam 30% was ranked
best and Edam 20% was ranked worst in the women group. Edam 20% was ranked best and the
Edam 30% was ranked worst in the men group. The results were not statistically significant.
ÚVOD
Holandsko patří mezi významné evropské producenty sýrů. Nejrozšířenějšími sýry jsou zde
Gouda, Maasdam a Edam. Posledně jmenovaný sýr získal svůj název podle přístavního města
Edam ležícím v severním Holandsku, kde se vyráběl již ve 14. století. V současnosti tvoří
v Holandsku asi 10 % z celkového objemu výroby sýrů. V České republice se pro tento sýr vžil
název „Eidam“ (Likler a Kopáček, 2007).
Sýry eidamského typu patří mezi přírodní zrající polotvrdé sýry s charakteristickým obsahem
vody v tukuprosté hmotě sýra od 55 do 61,9 % (Vyhláška č. 397/2016). Eidamy jsou v ČR
vyráběné s 45, 40, 30 nebo 20% obsahem tuku v sušině. Podle české cechovní normy (Česká
cechovní

norma, 2017) je minimální

doba zrání

3 týdny při

řízené teplotě,

se sušinou minimálně 48 % (pro sýry s 20% obsahem tuku v sušině), min. 49 % (pro sýry
s 30% obsahem tuku v sušině) a min. 55 % (pro sýry s 45% obsahem tuku v sušině). Z hlediska
senzorických požadavků má být barva Eidamu na řezu smetanová až sýrově žlutá; vůně a chuť
čistá, mléčně sýrová, jemně nakyslá, přiměřeně slaná, bez cizích pachů; konzistence celistvá,
pružná, bez trhlinek a připouští se menší počet ok.
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Mléčný

tuk

významně

ovlivňuje

kvalitativní

parametry

mléčných

produktů

(Küçüköner a Haque, 2003; Fox et al., 2017). Tato skutečnost může výrazně ovlivňovat výběr
určitého produktu, i když je známo, že spotřebitelé často vyhledávají i produkty s nižším
obsahem tuku (a tedy s nižší energetickou hodnotou), a to především z dietetických důvodů
(Ritvaven et al., 2005). Na druhou stranu snížený obsah tuku, a to především u sýrů, má vliv na
senzorické charakteristiky, což může mít v konečném důsledku negativní dopad
na přijatelnost spotřebitelem (Childs a Drake, 2009).
Cílem této práce bylo posoudit přijatelnost vybraných druhů polotvrdých sýrů (Eidam)
s odlišným obsahem tuku v sušině ve skupině mladých spotřebitelů v závislosti na pohlaví.
MATERIÁL A METODY
Pro senzorickou analýzu byly vybrány 3 druhy přírodních polotvrdých sýrů eidamského typu o
různé tučnosti, a to Eidam 45%, Eidam 30% a Eidam 20% (tabulka 1).
Tabulka 1 Charakteristika vzorků sýrů a průměrné výživové hodnoty na 100 g uváděné na
obalu výrobku
Ukazatel
Energetická hodnota
(kJ/kcal)
Sušina (%)
Tuk v sušině (%)
Bílkoviny (g)
Sacharidy (g)
Tuk (g)
Vápník (mg)

Eidam 20%
966/231

Vzorky sýra
Eidam 30%
1050/255

Eidam 45%
1374/331

49
20
33,8
1,4
10
970

47
30
27,7
1,2
15
950

55
45
25
1
25,2
830

Úkolem posuzovatelů (studenti ve věku 20-24 let, 35 mužů a 20 žen) bylo v prvé řadě provést
preferenční pořadovou zkoušku, tj. seřazení vzorků na základě chuti, od nejlepšího
po nejhorší (dle podmínek a zásad ČSN ISO 8587). Druhým úkolem bylo stanovení
senzorického profilu vybraných znaků senzorické jakosti (ČSN EN ISO 13299). V pořadovém
testu byly vzorkům za jednotlivá pořadí přiřazeny body: 3 body (1. místo),
2 body (2. místo), 1 bod (3. místo). V senzorickém profilu byla hodnotitelům k dispozici
stupnice 0-10, pomocí níž hodnotili vybrané znaky: celková příjemnost vzhledu
(0, nepřijatelná – 10, vynikající), barva (bledá – sytě žlutá), celková příjemnost vůně
(nepřijatelná – vynikající), intenzita vůně (neznatelná – velmi výrazná), celková příjemnost
chuti (nepřijatelná – vynikající), tvrdost v ústech (velmi měkká – velmi tvrdá), drobivost (silně
drobivá – zcela soudržná).
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K analýze získaných dat byl využit program Statistica 12 (Statsoft ČR). Ke zjištění vlivu
tučnosti sýra na preference hodnotitelů byla využita neparametrická Friedmannova ANOVA
a rozdíly součtu pořadí mezi jednotlivými vzorky byly posouzeny pomocí Wilcoxonova
párového testu na obvyklých hladinách významnosti (P<0,05; P<0,01). Ke zjištění rozdílů
v hodnocení vybraných znaků senzorického profilu byla využita jednofaktorová analýza
rozptylu a rozdíly mezi jednotlivými vzorky byly ověřeny post-hoc testy (Fisherův LSD test).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výběr mléčných výrobků spotřebiteli je ovlivněn celou řadou faktorů (Samková et al., 2014).
Kromě kritérií, která přímo souvisejí s daným produktem, jako je např. výživová hodnota
a senzorické vlastnosti, patří k velmi podstatným též vlivy na straně spotřebitelů
– psychologické (např. zkušenost), fyziologické (např. zdravotní stav), ekonomické
aj. (Caine-Bish a Scheule, 2009; Ates a Ceylan, 2010). Bylo zjištěno, že rovněž věk a pohlaví
hrají obecně při výběru potravin značnou roli (Babicz-Zielinska, 1999). Odlišné preference
a vnímání vzorků v závislosti na pohlaví byly zjištěny mj. u konzumních mlék
(Kala et al., 2015), kysaných mléčných výrobků (Halámková, 2012), nebo u sýrů s plísní
na povrchu (Samková et al., 2015).
Skupině čítající 35 mužů a 20 žen hodnotitelů byly předloženy 3 vzorky plátkového sýra
eidamského typu o různém obsahu tuku v sušině (20, 30, 45%). Celkový součet pořadí (čím
nižší součet, tím vyšší preference vzorku a naopak) při zařazování jednotlivých vzorků sýrů
zaznamenaný v tabulce 2 naznačuje odlišné hodnocení vzorků skupinou mužů a žen.
Z pořadové zkoušky je patrné, že ve skupině mužů dosáhl nejlepšího hodnocení Eidam 20%
s celkovým součtem pořadí 65 a průměrným pořadím 1,86. Mezi ženami získal nejlepší
hodnocení Eidam 30%, jehož celkový součet pořadí činil 33 a průměrné pořadí bylo 1,65.
V obou skupinách pak na druhém místě skončil Eidam 45%: u mužů s průměrným pořadím
2,03, u žen s průměrným pořadím 2,15. Nejhůře hodnoceným vzorkem byl ve skupině mužů
Eidam 30% (průměrné pořadí 2,11), ve skupině žen Eidam 20% (2,20). Rozdíly v součtu pořadí
nebyly ani u jedné skupiny hodnotitelů statisticky významné, nicméně ve skupině žen byly
rozdíly mezi nejlépe a nejhůře hodnoceným vzorkem výraznější než ve skupině mužů.
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Tabulka 2 Výsledky pořadové zkoušky vzorků sýra Eidam s různým obsahem tuku v sušině
ve vybrané skupině mladých spotřebitelů v závislosti na pohlaví

Celkový součet

Eidam
20%
65

Průměrné pořadí

1,86

Muži (n=35)
Eidam Eidam
30%
45%
74
71
2,11

2,03

P

0,5488

Eidam
20%
44

Ženy (n=20)
Eidam Eidam
30%
45%
33
43

2,20

1,65

P

0,157
2

2,15

Ve sledovaných skupinách mužů a žen složených z mladých hodnotitelů byly tedy méně tučné
sýry (Eidam 20% u mužů a Eidam 30% u žen) přijatelnější než sýr Eidam 45%. Tato skutečnost
mohla být ovlivněna výraznější vůní a chutí sýra Eidam 45% a zřejmě i odlišnou konzistencí.
Toto se potvrdilo i v následném senzorickém profilu. Z něho byly vybrány znaky přímo
související s obsahem tuku, jako je například barva, tvrdost, chuť (Martin et al., 2016).
Tabulka 3 Výsledky senzorického hodnocení u vzorků sýra Eidam s různým obsahem tuku
v sušině ve vybrané skupině mladých spotřebitelů v závislosti na pohlaví
Ukazatel

Eidam
20%

Muži (n=35)
Eidam
30%

Eidam
45%

Eidam
20%

Ženy (n=20)
Eidam
30%

Eidam
45%

Celková
příjemnost vzhledu 5,37±1,97

5,53±1,69 5,31±3,33

5,01±1,75

5,73±1,98 5,01±1,99

Barva
Celková
příjemnost vůně

4,67±2,08

5,63±2,26 5,42±2,62

5,26±2,11

6,33±1,82 6,66±1,97

5,37±1,76

5,22±1,71 4,99±1,95

6,22±1,46

6,21±1,24 5,90±1,79

Intenzita vůně
Celková
příjemnost chuti

5,40±1,78

4,77±2,02 5,80±1,65

5,19±1,90

5,05±1,78 5,33±2,25

5,22±2,05

4,53±1,91 4,55±1,74

5,07±1,94

5,81±1,79 5,42±1,85

Tvrdost

4,26±1,62b

3,23±1,44a 2,93±1,16a

4,66±1,31b 2,89±1,27a 2,87±1,54a

Drobivost

6,67±1,73

6,09±1,75 5,77±1,74

6,37±1,78

7,01±1,44 6,36±2,29

průměry s odlišnými horními indexy se statisticky významně liší (P<0,01 ve skupině mužů; P<0,001 ve
skupině žen)
a, b

Spotřebitel je při výběru sýra ovlivněn v první řadě jeho barvou, a na základě té pak očekává
určitou chuť (Garber et al., 2001). Méně tučné sýry mívají spíše světlejší barvu,
což se potvrdilo i v této práci. Eidam 20% byl dle hodnotitelů vnímán jako nejsvětlejší
(u mužů 4,67; u žen 5,26), zatímco u ostatních dvou vzorků nebyla odlišnost v jejich barvě
pociťována tak výrazně. Pozoruhodné je, že skupina žen vnímala všechny předložené vzorky
jako barevně výraznější (6,08). V porovnání s muži (5,24) byly tyto rozdíly statisticky
významné (P=0,0207) – graf 1.
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Graf 1 Rozdíly ve vnímání vybraných parametrů senzorického profilu v závislosti na pohlaví
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příjemnost vůně příjemnost chuti

a, b

barva

průměry s odlišnými horními indexy se statisticky významně liší (P<0,05);
průměry s odlišnými horními indexy se statisticky významně liší (P<0,01);

A, B

Hodnotiteli byla podobně vnímána i tvrdost, jejíž hodnocení bylo též ovlivněno obsahem tuku.
Eidam 20% byl v obou skupinách (muži i ženy) hodnocen jako nejvíce tvrdý
(4,26; 4,66; P<0,01). Ženy vnímaly rozdíly mezi nejměkčím (Eidam 45%) a nejtvrdším sýrem
výrazněji.
Nejintenzivnější

vůně

byla

přidělena

v obou

skupinách

vzorku

Eidam

45%

(muži – 5,80; ženy – 5,33). To však znamenalo menší celkovou příjemnost vůně
pro hodnotitele (muži – 4,99; ženy – 5,90). Rozdíly v intenzitě a v celkové příjemnosti vůně
nebyly mezi vzorky ani v jedné skupině statisticky významné. Nicméně podobně jako u barvy
byly v celkové příjemnosti vůně vnímány všechny vzorky ženami příznivěji (6,11) oproti
mužům (5,19). Rozdíly byly statisticky významné (P=0,0013). Statisticky významně příznivěji
byla ženami vnímaná v průměru u všech vzorků rovněž celková příjemnost v chuti (ženy – 5,44;
muži – 4,77; P=0,0331).
ZÁVĚR
Z výsledků práce vyplynulo, že přijatelnost vzorků Eidam s různým obsahem tuku v sušině byla
ve vybrané skupině mladých spotřebitelů hodnocena odlišně v závislosti na pohlaví. Ženy
preferovaly Eidam 30%, zatímco muži Eidam 20%. Fakt, že mladí spotřebitelé preferují méně
tučné sýry, mohl být ovlivněn výraznější vůní a chutí sýra Eidam 45% a zřejmě i jeho odlišnou
konzistencí.

Závěrů

takovýchto

studií
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mohou

využít

marketingová

oddělení

pro sestavení budoucího portfolia produktů, jelikož tak získají specifické údaje o vnímání
konkrétních potravin.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (GAJU 002/2016/Z) a Ministerstva zemědělství ČR (NAZV KUS QJ1510339).
LITERATURA
Ates, H.C., Ceylan, M. (2010): Effects of socio-economic factors on the consumption of milk,
yoghurt, and cheese, British Food Journal, 112, s. 234-250.
Babicz-Zielinska, E. (1999): Food preferences among the Polish young adults, Food Quality
and Preference 10, s. 139-145.
Caine-Bish, N.L., Scheule, B. (2009): Gender differences in food preferences of school-aged
children and adolescents, Journal of School Health, 79, s. 532-540.
Česká cechovní norma 2015-12-22-0019 (2017): Sýry eidamského typu (s různým obsahem
tuku a sušiny). [online]. © 2018 [cit. 2018-02-6]. Dostupné z: https://www.cechovni
normy.cz/norma/syry-eidamskeho-typu-s-ruznym-obsahem-tuku-a-susiny/
Fox, P.F., Guinee, T.P., Cogan, T.M., McSweeney, P.L.H. (2017): Fundamentals of Cheese
Science, 2. vyd., New York: Springer, s. 799. ISBN 978-1-4899-7679-6.
Garber Jr, L. L., Hyatt, E. M., Starr Jr, R. G. (2001). Placing food color experimentation into a
valid consumer context. Journal of Food Products Marketing 7(3), s. 3-24.
Halámková E. (2012): Senzorické hodnocení vybraných mléčných produktů, [Diplomová
práce]. České Budějovice: JU ZF. 51 s.
Childs, J.J., Drake, M. (2009): Consumer perception of fat reduction in cheese, Journal of
Sensory Studies 24 (6), s. 902-921.
Kala, R., Krůčková, L., Samková, E., Hasoňová, L., Koubová, J., Křížová, Z., Švarcová, A.,
Frejlach, T. (2015): Senzorické posouzení konzumních mlék, In XLI. konference o jakosti
potravin a potravinových surovin, Brno: Mendelova univerzita, s. 183-188.
Küçüköner, E., Haque, Z.U. (2003): Physico-chemical and rheological properties of full fat and
low fat Edam cheeses, European Food Research and Technology 217 (4), s. 281-286.
Likler, L., Kopáček, J. (2007): Eidam – známý sýr s nesprávným názvem? Potravinářská revue
2, s. 65-67.

203

Martin, C., Schoumacker, R., Bourjade, D., Thomas-Daguin, T., Guichard, E., Le Quéré,
J.-L., Laboure, H. (2016): Sensory properties linked to fat content and tasting temperature in
cottage cheese, Dairy Science & Technology 96 (5), s. 735-746.
Ritvanen, T., Lampolahti, S., Lilleberg, L., Tupasela, T., Isoniemi, M., Appelbye, U.,
Lyytikäinen, T., Eerola S., Uusi-Rauva, E. (2005). Sensory evaluation, chemical composition
and consumer acceptance of full fat and reduced fat cheeses in the Finnish market, Food Quality
and Preference 16(6), s. 479-492.
Samková, E., Hasoňová, L., Mach, K., Smetana, P., Kala, R. (2014): Obliba mléka
a mléčných výrobků mezi mladými konzumenty, Mlékařské listy - Zpravodaj, 147: XV-XVI.
Samková, E., Hasoňová, L., Blechová, R., Kala, R. (2015): Senzorické hodnocení sýrů
s plísní na povrchu v závislosti na stadiu zralosti, Mlékařské listy - Zpravodaj, 150: VIII-XI.
Vyhláška MZe č. 397/2016 (2016), o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy
a jedlé tuky a oleje, In: Sbírka zákonů České republiky, částka 162, s. 6261-6285.
Kontaktní adresa:
Ing. Karolína Straková, Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských
produktů, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Studentská 1668,
370 05 České Budějovice, Česká republika, e-mail: kaja.strakova@seznam.cz

204

VLIV ZÁVLAHY A DUSÍKATÉHO HNOJENÍ NA KVALITU KONZUMNÍCH HLÍZ
BRAMBOR
THE EFFECT OF IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZATION ON WARE
POTATO QUALITY
Andrea Svobodová – Pavel Kasal
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
ABSTRACT
Drought and poor precipitation distribution can especially dramatically reduce potato yields
and impair potato quality. Sufficient water is therefore limiting factor in potato growing. Based
on above mentioned facts a trial was established in 2016 with a priority objective
to determine drip irrigation need for and early and a medium-early potato variety grown in the
potato production region of the Czech Republic. Within the trial fertigation was applied using
mineral nitrogen fertilizer (120 kg/ha). Nitrogen rates were uniform for the whole trial plot;
however, application dates were different. In four variants nitrogen rate was applied prior
to planting and in other four variants 50 % rate was applied prior to planting and 50 % rate was
applied in fertigation during growing season. In the exact field trial drip irrigation significantly
increased marketable potato yield. The effect of irrigation was especially recorded for starch
and dry matter content. Nitrogen content in potato tubers was not significantly affected by
irrigation water rate or fertilization date.
Keywords: potatoes, water, nitrogen, potato quality
ÚVOD
Optimální přísun vody je velmi důležitou podmínkou k udržení stability výnosů brambor
na vysoké úrovni. Dostatek vláhy zajišťuje lepší mobilizaci živin v půdě a jejich využití
rostlinami. Za suššího počasí je vhodné začít brambory zavlažovat již po jejich vzejití. Největší
nároky na vláhu mají v období růstu natě, nasazování hlíz, ale zejména v době intenzivního
růstu

hlíz.

Počet

závlahových

dávek

a

velikost

závlahových

množství

závisí

na průběhu počasí a termínu sklizně. Perspektivním způsobem závlahy brambor je kapková
závlaha (Vokál, Kasal, 2013). Využití kapkové závlahy je významným intenzifikačním
faktorem nejen v trvalých kulturách, ale i u brambor. Literární zdroje uvádějí, že doplňková
kapková závlaha brambor aplikována v průběhu vegetace prokazatelně zvýší výnos
a výtěžnost tržních hlíz v porovnání s pěstováním brambor bez závlahy. Je však zapotřebí
si uvědomit, že kapková závlaha je na rozdíl od plošně aplikovaných závlah specifická tím,
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že dodává vodu v malých množstvích do omezeného objemu půdy, do něhož je třeba soustředit
kořenový systém pěstovaných plodin (Čížek, 2017). Současné moderní systémy doplňkové
kapkové závlahy bramboru provádějí závlahu během vegetace na základě přímého měření
obsahu vody v půdě nebo sacího tlaku, či vláhové bilance (nikoliv odezvy rostliny, která je
opožděná) extrémně až v denním kroku s cílem udržet vlhkosti půdy mezi minimální (65 %
využitelné vodní kapacity -VVK) a maximální vlhkostí (80 % VVK). Vyšší kapacita slouží k
případnému zachycení přirozené srážky. Výhoda kapkové závlahy může být i v tom, že zároveň
lze provést fertigaci (přihnojování minerálním hnojivem v závlahové vodě) Zavadil et al.
(2003). Podle Bélangera et al. (2000) jsou voda a dusík důležité faktory ovlivňující výrobu
brambor a reakce porostu na tyto dva faktory se může u odrůd lišit. Pickny a Grocholl (2003)
uvádějí na základě svého pokusu, že závlaha a lokální hnojení vedou k lepšímu vývoji porostu
během

celé

vegetace

a

k ranější

tvorbě

výnosu.

Kromě

toho

je známo, že příznivé vláhové podmínky v půdě mají kladný vliv na výnos, řízená závlaha
chrání porosty velmi raných a brzy nasázených odrůd před poškozením mrazem a může omezit
napadení hlíz strupovitostí. Prugar (1992) upozorňuje na to, že po vydatném dešti následujícím
po suchém teplém období dochází někdy k přechodně silně zvýšenému nahromadění nitrátů,
které

pro

nedostatek

vláhy

nemohly

být

přijímány

rostlinami

a

teprve

po důkladné provlhčení půdy nastal jejich intenzívní přísun do kořenů a nadzemní hmoty.
Současně se přirozeně podpořila i další nitrifikace. Takové rostliny by se samozřejmě neměly
sklízet, ale bylo by třeba vyčkat, až po spotřebování nahromaděných dusičnanů v půdě klesne
jejich obsah i v rostlinách (Zrůst, et al. 2004). Proto důležitou otázkou bývá správné a cílené
hnojení brambor dusíkem v době jeho největší potřeby. Napomoci nám mohou dělené dávky
dusíku. Reakci brambor na dělenou aplikaci N v různých termínech s rozdílným množstvím
nadměrné závlahy zaznamenali Stark et al. (1993). Polní pokusy byly vedeny k určení
společného vlivu množství závlahy a doby aplikace N na výnos i kvalitu brambor a potenciál
vyluhování dusičnanového dusíku. Kvalita brambor se v každém roce pěstování liší. Hlavními
ukazateli vnitřní kvality brambor je obsah sušiny a škrobu (Hamouz et al., 1994). Obsah sušiny
u brambor se pohybuje v rozmezí 16 – 32 % čerstvé hmoty, může však kolísat
i v širším rozpětí (13,1 až 36,8 %) v závislosti na genotypu a odlišnosti agroekologických
podmínek (Šmálik, 1987). Hlavní látkou obsaženou v sušině hlíz brambor je škrob. Obsah
škrobu je dalším významným ukazatelem kvality. Neovlivňuje sám o sobě chuť brambor,
má však význam při vytváření konzistence vařených hlíz (Kováč et al., 2001). U brambor
pro přímý konzum je obsah škrobu v rozmezí 11 – 16 % a limitní hodnota pro využití
ve zpracovatelském průmyslu je 18 % škrobu v čerstvé hmotě. Obsah škrobu v bramborové
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hlíze je geneticky fixován. To znamená, že je závislý především na odrůdě
(Bárta et al., 2008). Na obsahu škrobu se podílí také povětrnostní podmínky. Co se týká
agrotechnických zásahů, má na obsah škrobu vliv hnojení dusíkem. Pokud je dusíku nadbytek,
snižuje jak obsah sušiny, tak i obsah škrobu (Hamouz, 1994).
MATERIÁL A METODY
Přesný polní pokus byl založen na výzkumné stanici ve Valečově na Českomoravské vrchovině
v letech 2016 a 2017. Pro polní pokusy byly použity velmi raná odrůda brambor Monika a
poloraná odrůda Jolana. Pro výpočet potřeby závlahové vody byla použita metoda výpočtu
využitelné vodní kapacity. Jedná se o množství vody v půdě, které je k dispozici
pro použití v rostlinách. Je to rozdíl mezi polní vodní kapacitou a bodem vadnutí. Vlhkost půdy
byla měřena u každé varianty zavlažování samostatně čidlem VIRRIB. Konkrétní vlhkost, při
které došlo k automatickému spuštění závlahy, byla spočítána z hodnot využitelné vodní
kapacity a bodu vadnutí na základě stanovení půdních hydrolimitů na dané lokalitě. Zvoleny
byly tři půdní vlhkosti, které odpovídaly variantám pokusu. Zároveň byla stanovena jednotná
dávka

dusíkatého

hnojiva

(120

kg.N/ha).

Před

sázením

byla

na

varianty

1-4 aplikována plná dávka N hnojiva a u variant 5-8 poloviční dávka N hnojiva. Ve vegetaci
byly za pomoci fertigace varianty 5-8 dohnojeny dávkou 60 kg.N/ha rozdělenou do čtyř
termínů aplikace. Použito bylo hnojivo YaraLiva CALCINIT, které je vhodný pro využití
v kapkové závlaze. Popis variant je uveden v Tab. 1. Získané výsledky byly vyhodnoceny
za pomoci programu Statistika.cz analýzou rozptylu ANOVA.
Tab. 1: Varianty hnojení a závlahových dávek
1.

bez závlahy, 120 kg.N/ha před sázením

2.

závlaha od 15% půdní vlhkosti, 120 kg.N/ha před sázením

3.

závlaha od 20% půdní vlhkosti, 120 kg.N/ha před sázením

4.

závlaha od 25% půdní vlhkosti, 120 kg.N/ha před sázením

5.

bez závlahy, 60 kg N/ha před sázením + 60 kg N/ha fertigací

6.

závlaha od 15 % půdní vlhkosti, 60 kg N/ha před sázením + 60 kg N/ha fertigací

7.

závlaha od 20 % půdní vlhkosti, 60 kg N/ha před sázením + 60 kg N/ha fertigací

8.

závlaha od 25 % půdní vlhkosti, 60 kg N/ha před sázením + 60 kg N/ha fertigací
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Z výsledků v roce 2016 je patrné, že dávka vody ani termín hnojení průkazně neovlivnili
celkový obsah dusíku v hlízách brambor (Graf 1). Tendenční rozdíly v obsahu dusičnanů byly
zaznamenány v rámci odrůd a lze tedy zhodnotit, že odrůda s delší vegetační dobou měla nižší
obsah dusíku v sušině hlíz oproti velmi rané odrůdě Monika. Naopak tomu bylo v obsahu
dusíku v nati, zde byl překvapivě zjištěn vyšší obsah dusíku v nati u polorané odrůdy Jolana.
Navíc zde byl zaznamenán statisticky průkazný rozdíl mezi variantami. Nejvyšší obsah dusíku
byl zaznamenán na variantě 7, což je varianta s dělenou dávkou dusíku a nejvyšší dávkou
závlahové vody. Tento efekt lze přisoudit termínu odběru natě, který byl proveden týden po
aplikaci dělené dávky dusíkatého minerálního hnojiva. Naopak varianty s plnou dávkou
dusíkatého hnojiva před sázení vykazovaly, že s vyšší dávkou závlahové vody byl obsah dusíku
v listech snížený. Po sklizni se zvýšení obsahu dusíku u sklizených hlíz neprojevilo. Jako další
ukazatel kvality byla hodnocena sušina hlíz bramboru. Z grafu č. 3 patrné, že sušina byla
ovlivněna především dávkou závlahové vody. Zejména u polorané odrůdy Jolana byl
zaznamenán statisticky průkazný efekt, kdy se stoupající dávkou závlahové vody klesal obsah
sušiny. Škrobnatost hlíz (Graf 4) byla v přesném polním pokusu statisticky vysoce průkazně
ovlivněna dávkou závlahové vody, se stoupající dávkou vody se snižoval obsah škrobu
v hlízách. Stejné výsledky získal i Pszczólkowski et al. (2016) ve svých sledováních a uvádí,
že obsah škrobu v bramborách se snižuje se zvýšenými dávkami závlahové vody. Naopak
Ekelöf et al. (2015) konstatuje, že zavlažování výrazně zvýšilo výtěžnost škrobu a kvalitu hlíz.

Wilksovo lambda=,30173, F(14, 14)=,82051, p=,64180
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Graf 1: Vliv varianty na obsah dusíku v hlízách (%)
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Graf 2: Vliv varianty na obsah dusíku v nati (%)
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Graf 3: Vliv varianty na obsah sušiny v hlízách (%)
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Graf 4: Vliv varianty na obsah škrobu v hlízách (%)
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledů, lze zkonstatovat, že množství závlahové vody a termín hnojení
dusíkatými minerálními hnojivy nám do jisté míry ovlivnilo kvalitu sklízených hlíz. Největší
vliv měla dávka vody na obsah sušiny a obsah škrobu. Výrazné statisticky průkazné rozdíly
byly evidovány zejména u odrůdy s delší vegetační dobou. S vyšší dávkou závlahové vody
klesá obsah škrobu a sušiny hlíz. Vliv způsobu a termínu hnojení brambor dusíkem (dělená
dávka, fertigace) neměl na sledované známky kvality výraznější vliv. Obsah dusíku v hlízách
nebyl termínem ani dávkou závlahové vody výrazně ovlivněn.
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POROVNANIE VHODNOSTI POUŽITIA VARENÝCH VAJEC V NÁLEVE
A PASTERIZOVANEJ VAJEČNEJ HMOTY PRI VÝROBE VAJCOVÉHO ŠALÁTU
S MAJONÉZOU
COMPARISON OF THE SUITABILITY OF HARD BOILED EGGS IN BRINE
AND PASTEURIZED EGG MASS USE FOR THE PRODUCTION
OF MAYONNAISE EGG SALAD
Martina Ševelová – Jozef Golian
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
ABSTRACT
In this research, samples of egg salad made from hard boiled eggs in brine and pasteurized egg
mass were compared. Samples of products used for research came from the production plant of
Ryba Žilina, Ltd. The samples were finished packed salads, which are normally shipped to retail
chains. The analytical, microbial and sensory parameters of the products were evaluated.
Acidity, salt and pH were determined using the TitroLine TL 6000/7000, automatic titrator. Dry
matter content was determined using Kern DBS 60-3, dry matter weight.
Keywords: eggs, mayonnaise salad, analysis, comparison, pasteurized egg mass, hard boiled
eggs in brine
ÚVOD A PREHĽAD LITERATÚRY
Celosvetová produkcia vajec sa v posledných desaťročiach zvýšila, v roku 2009 presiahla
64 miliónov ton. Čína je najväčší svetový výrobca vajec, pokrýva 36% svetovej produkcie.
Mexiko je krajinou s najvyššou spotrebou vajec na obyvateľa. Konzumácia dosahuje
priemernú spotrebu 355 vajec na osobu za rok, nasleduje Čína so spotrebou 344 a Japonsko so
spotrebou 325 vajec na osobu za rok [URL 1]. Zvýšenie celosvetovej produkcie a spotreby
vajec je racionálne, pretože vaječné bielkoviny majú vynikajúcu kvalitu a nízke hospodárske
náklady, pričom

veľký dopyt po bielkovinových zdrojoch je v rozvojových krajinách,

v ktorých žije tretina obyvateľstva (Wimalawansa, 2013).
Ďalším dôležitým faktorom, ktorý by v blízkej budúcnosti mohol zvýšiť spotrebu vajec,
je skutočnosť, že typické faktory moderného života, ako je časté cestovanie, zaneprázdnenosť,
málo času na varenie a jedenie doma, zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní spotreby
predvarených a spracovaných potravín. Keďže vajcia sú bežnými prísadami používanými
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v potravinárskom priemysle na zahustenie, tvorbu gélov, emulgáciu, penivosť, zafarbenie
a arómu, očakáva sa, že celosvetová spotreba vajec obsiahnutých v potravinárskych výrobkoch
sa v nasledujúcich rokoch zvýši (Rossi et al., 2010).
Vajcia sú zdrojom bielkovín, tukov a mikroživín, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v základnej
výžive (URL 2). Vajcia sa tradične spájajú s nepriaznivými faktormi v ľudskom zdraví, najmä
kvôli ich obsahu cholesterolu. Dnes je však známe, že reakcia cholesterolu na hladiny ľudského
séra na spotrebu cholesterolu závisí od viacerých faktorov, ako je etnická príslušnosť, genetické
zloženie,

hormonálne

faktory

a

nutričný

stav

spotrebiteľa

(Miranda et al., 2015).
Vaječný žĺtok je mimoriadne výživný (Jaekel et al., 2008), výborný potravinový doplnok
poskytujúci väčšinu nevyhnutných aminokyselín, vitamínov A, B3 (Powrie et al., 1986), B12,
B2,

E

(Surai,

et

al.,

2001),

kyseliny

listovej

a

mikroživín

vrátane

cholínu

(Powrie et al., 1986). Vajcia sú považované za bohaté na mastné kyseliny, ktoré ovplyvňujú
metabolizmus tela a sú spotrebované veľkou časťou ľudí (Surai, et al., 2001). Vajcia sa tiež
považujú za dôležitú zložku v niekoľkých potravinových výrobkoch (Jaekel et al., 2008),
pretože sú schopné produkovať a stabilizovať emulzie, ich stálosť penenia a ich tepelnú
koaguláciu,

ktoré

sú

dôležitými

faktormi

pri

príprave

potravinových

výrobkov

(Dev et al., 2008). Napriek uvedeným výživovým výhodám je konzumácia vajec tradične
spojená s nepriaznivými faktormi pre ľudské zdravie a výživu.
Okrem rizík súvisiacich s výživou môže konzumácia vajec predstavovať aj riziko pre
spotrebiteľov

vyplývajúce

z

iných

faktorov,

ako

je

ich

mikrobiologický

stav.

Salmonella - sérovary Enteritidis a Typhimurium, sú zodpovedné za väčšinu chorôb
prenášaných potravinami spojených so spotrebou vajec a vaječných produktov. V Európe
sú S. Enteritidis a S. Typhimurium najčastejšie izolované sérotypy u ľudských prípadov
salmonelózy a kontaminované vajcia zostávajú najväčším zdrojom infekcie Samonella
Enteritidis pre ľudí (Rakonjac et al., 2014).
Vajcia môžu byť kontaminované salmonelou počas rôznych fáz ich tvorby, spracovania
a balenia (James et al., 2002). Vertikálna alebo transovariálna kontaminácia vajec sa môže
vyskytnúť počas tvorby vajíčok, ak sú vaječníky sliepok infikované, alebo môže dôjsť
k horizontálnej kontaminácii, ak vajcia prídu do kontaktu s kontaminovaným zdrojom
životného prostredia (De Reu et al., 2006).
Vajcia sa používajú pri výrobe mnohých pokrmov. Medzi najznámejšie patria majonézy
a majonézové omáčky. Majonéza je definovaná ako studená omáčka zložená z oleja, vody, octu
a ochucovadiel. Emulgátorom je vaječný žĺtok. Na tvorbe emulzie sa najviac podieľajú
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fosfolipidy, ktoré sú v komplexe s proteínmi v žĺtku. Stabilita emulzie je ovplyvnená typom
použitého výrobníka a hodnotou pH (Simeonovová et al., 1999).
Medzi vaječné výrobky sa zaraďujú aj varené, lúpané, konzervované vajcia, ktoré sa vyrábajú
uvarením, olúpaním a naložením do konzervačného nálevu. Dobu životnosti majú približne
1 mesiac a sú používané predovšetkým ako polotovar v lahôdkarskom priemysle (URL 2).
Na výrobu vaječných výrobkov sa používajú predovšetkým vajcia, ktoré nemožno uplatniť
na trhu škrupinových vajec vzhľadom k abnormálnym rozmerom (vajcia príliš malá a príliš
veľká), abnormálnemu tvaru a deformáciám škrupiny (Seidel, 2008).
Tepelne ošetrené výrobky z vajec sú z mikrobiologického hľadiska bezpečnejšie, lacnejšie,
ľahšie skladovateľné a kvôli tepelnému ošetreniu sú v niektorých prípadoch menej alergénne
ako čerstvé vajcia. Výrobky z vajec získané technologickými metódami sú preto veľmi
zaujímavou možnosťou pre výrobcov potravín (Miranda et al, 2015).
MATERIÁL A METODIKA
Analyzované vzorky výrobkov pochádzali z výrobného závodu spoločnosti Ryba Žilina, spol.
s.r.o. Výrobky na testovanie boli odobraté priamo z výrobnej linky po zabalení,
a až do vykonania analýz boli skladované pri teplote 1 až 6 °C.
Vzorky šalátov boli zabalené vo vaničkách z polypropylénu, uzatvorené zatavením bielou
polyetylénovou fóliou a farebným prevliečnym viečkom s lyžičkou. Výrobca uvádza dátum
spotreby vajcového šalátu 21 dní od dátumu výroby.
Vzorky nátierok vyrábaných pod značkou PRETO boli zabalené v kelímku z polypropylénu,
uzavreté zatavením polyetylénovou fóliou s potlačou a logom značky. Výrobca uvádza dátum
spotreby do 21 dní od dátumu výroby.
Vzorky nátierok vyrábané

pod obchodnou značkou TESCO boli zabalené v kelímku

vyrobeného taktiež z polypropylénu, uzavreté polypropylénovým prevliečnym viečkom
s poistkou. Výrobca uvádza dátum spotreby 14 dní od dátumu výroby.
V práci boli porovnávané štandardné výrobky, vyrábané podľa schválených receptúr
z varených vajec v náleve so vzorkami výrobkov, ktoré boli vyrobené rovnakým
technologickým postupom, kde ako náhrada varených vajec v náleve bol použitý pasterizovaný
vaječný bielok a pasterizovaný vaječný žĺtok, v pomere 70:30.
Na stanovenie analytických parametrov boli použité sušinové váhy a automatický titrátor.
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Stanovenie sušiny vo vzorkách použitím sušinových váh Kern DBS 60-3
Princíp metódy: Sušinové váhy Kern DBS 60-3 sú automatické sušinové váhy, s nastaviteľnou
teplotou sušenia. Sušina sa stanoví odstránením vody zo vzorky pri teplote 105 °C, pričom sa
sleduje úbytok hmotnosti.
Stanovenie kysloti použitím automatického titrátora TitroLine TL 6000/7000
Princíp metódy: Titračné stanovenie je založené na postupnom pridávaní roztoku titračného
činidla NaOH, ktoré selektívne reaguje so stanovovanou zložkou, až po dosiahnutie
ekvivalentného bodu. Na základe známej koncentrácie titračného činidla a spotrebovaného
objemu titračného činidla sa vypočíta množstvo (kvantita) stanovovanej zložky.
Stanovenie soli vo vzorkách použitím automatického titrátora TitroLine TL 6000/7000
Princíp metódy: Odmerná analýza = titrácia je stanovenie látok, ktoré je založené na zistení
objemu skúmadla potrebného na úplné zreagovanie stanovovanej zložky v analyzovanom
roztoku. Meria sa objem skúmadla s presne známou koncentráciou, ktorý je potrebný na to, aby
práve kvantitatívne prebehla reakcia medzi stanovovanou zložkou v navážke vzorky
a skúmadlom (činidlom), t.j. aby sa dosiahol bod ekvivalencie. Automatický titrátor TitroLine
TL 6000/7000 pracuje na princípe indikácie chloridov argentometricky, podľa Fajansa. Metóda
je založená na reakcii katiónov striebra s aniónmi halogenidov, pri ktorej vznikajú ťažko
rozpustné zrazeniny bielej farby (AgCl).
Stanovenie pH použitím pH elektródy automatického titrátora TitroLine TL 6000/7000
Princíp metódy: pH (z lat. potencia hydrogeni) je číslo, ktorým v chémii vyjadrujeme
či vodný roztok reaguje kyslo alebo zásadito. Je to záporný dekadický logaritmus koncentrácie
vodíkových iónov. Postup merania pH uviedol v roku 1909 Søren Peder Lauritz Sørensen.
Hodnoty pH môžu byť v rozsahu 0 - 14. Roztoky s hodnotou pH od 0 - 7 sú kyslé roztoky.
Neutrálne roztoky majú hodnotu pH = 7, zásadité roztoky od 7 - 14. Čím je hodnota pH menšia,
tým je roztok kyslejší a naopak, čím je hodnota pH väčšia, tým je roztok zásaditejší. Hodnota
pH je mierou obsahu vodíkových alebo hydroxidových iónov.
Mikrobiologické parametre skúmaných vzoriek boli stanovené použitím petrifilmov.
Mikrobiologický rozbor vzoriek použitím petrifilmov 3MTM PetrifilmTM
Princíp metódy: Petrifilmy sú doštičky potiahnuté kultivačným médiom vo forme gélu.
Inokulujú sa 1 ml nariedeného roztoku vzorky

a inkubujú sa v termostate. Výhodou

je, že petrifilmová doštička má na sebe zakreslené mriežku, ktorá vizuálne rozdeľuje petrifilm
na štvorčeky o veľkosti 1 x 1 cm, čo uľahčuje počítanie kolónií po inkubácii. Ďalšou výhodou
je, že gélová vrstva petrifilmu obsahuje špeciálne indikátory, ktoré sfarbujú vyrastené kolónie
pre ich lepšiu viditeľnosť.
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Senzorické hodnotenie prebiehalo v laboratórnych podmienkach, za splnenia všetkých
požiadaviek na prostredie hodnotiteľskej miestnosti.

Hodnotiteľom bola autorka článku

na základe platného certifikátu spôsobilosti pre senzorické posudzovanie potravinárskych
a poľnohospodárskych výrobkov, č. 12/2016, vydaným dňa 22.2.2016 Štátnym veterinárnym
a potravinovým ústavom v Bratislave.
Príbela (1998) vo svojej publikácii popisuje senzorickú analýzu ako vednú disciplínu, ktorá
sa zaoberá hodnotením surovín, polotovarov a hotových potravinárskych výrobkov na základe
zmyslového posúdenia. Na rozdiel od chemickej analýzy sa tu využívajú ako detektory
zmyslové orgány.
Cieľom senzorickej analýzy je získanie potrebných informácii od spotrebiteľov o zmyslových
atribútoch výrobku, hlavne čo sa týka jeho vzhľadu, chuti, vône a konzistencie
(Pokorný, 1993).
VÝSLEDKY PRÁCE
V tabuľke 1 sú uvedené analytické parametre vajcového šalátu a nátierok vyrobených
z varených vajec v náleve na začiatku doby spotreby, a mikrobiologické parametre
na začiatku doby spotreby, počas doby spotreby, na konci doby spotreby vzoriek výrobkov.
Tab. 1 Mikrobiologické a analytické parametre vajcového šalátu a nátierok vyrobených
z varených vajec v náleve
Vzorky výrobkov vyrobené z varených vajec Koliformné Escherichia Kvasinky Plesne
v náleve
baktérie
Coli
(KTJ/g) (KTJ/g)
(KTJ/g)
(KTJ/g)
Mikrobiológia výrobku na začiatku doby spotreby:
Vajíčková nátierka PRETO

70

N

100

10

Vajíčková nátierka TESCO

30

N

60

10

Vajíčkový šalát PRETO

10

N

80

N

Vajíčková nátierka PRETO

20

N

110

20

Vajíčková nátierka TESCO

50

N

130

10

Vajíčkový šalát PRETO

10

N

90

20

Vajíčková nátierka PRETO

60

N

80

30

Vajíčková nátierka TESCO

80

N

150

30

Vajíčkový šalát PRETO

20

N

60

20

Mikrobiológia výrobku počas doby spotreby:

Mikrobiológia výrobku na konci doby spotreby:
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Analytické parametre na začiatku doby spotreby: sušina (%) kyslosť (%) soľ (%)

pH

Vajíčková nátierka PRETO

47,91

0,7

0,72

4,64

Vajíčková nátierka TESCO

35,74

0,7

1,38

4,95

Vajíčkový šalát PRETO

35,39

0,7

1,46

4,33

Senzorické hodnotenie:
Vzorky šalátov a nátierok vyrobených z varených vajec v náleve boli štandardné, bez cudzej
chuti a vône, primerane sfarbené do svetložltej farby, konzistenčne vyhovujúce.
Tab. 2 Mikrobiologické a analytické parametre vajcového šalátu a nátierok vyrobených
z pasterizovanej vaječnej hmoty
Vzorky výrobkov vyrobené z pasterizovanej Koliformné Escherichia Kvasinky Plesne
vaječnej hmoty
baktérie
Coli
(KTJ/g) (KTJ/g)
(KTJ/g)
(KTJ/g)
Mikrobiológia výrobku na začiatku doby spotreby:
Vajíčková nátierka PRETO

60

N

110

N

Vajíčková nátierka TESCO

10

N

60

10

Vajíčkový šalát PRETO

30

N

100

N

Vajíčková nátierka PRETO

10

N

30

N

Vajíčková nátierka TESCO

30

N

50

10

Vajíčkový šalát PRETO

20

N

130

N

Vajíčková nátierka PRETO

30

N

90

N

Vajíčková nátierka TESCO

10

N

120

N

Vajíčkový šalát PRETO

N

N

110

N

Mikrobiológia výrobku počas doby spotreby:

Mikrobiológia výrobku na konci doby spotreby:

Analytické parametre na začiatku doby spotreby: sušina (%) kyslosť (%) soľ (%)

pH

Vajíčková nátierka PRETO

49,47

0,6

0,8

4,88

Vajíčková nátierka TESCO

35,23

0,4

1,08

5,01

Vajíčkový šalát PRETO

48,43

0,7

1,14

4,61

Senzorické hodnotenie:
Vzorky šalátov a nátierok vyrobených z pasterizovanej vaječnej hmoty, boli chuťovo
vyhovujúce, vôňa bola menej výrazná v porovnaní so vzorkami vyrobenými z varených vajec,
bez cudzích zápachov. Senzorickým hodnotením bolo zistené, že vzorky vyrobené
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z kombinácie pasterizovaného vaječného bielka (70%) a pasterizovaného vaječného žĺtka
(30%) boli farebne nevyhovujúce, mali neprirodzene bielu farbu, nakoľko po obalení
komponentov majonézou zanikla farba žĺtka.
Porovnaním mikrobiologických výsledkov vzoriek všetkých troch výrobkov na začiatku doby
spotreby sme zistili, že výsledky analýz pre vzorky a štandardne vyrábané výrobky boli
porovnateľné vo všetkých hodnotených parametroch.
Skúmaním výsledkov rozborov počas doby spotreby sa ukázalo, že 2 vzorky z 3, vyrobené
z pasterizovanej vaječnej hmoty boli negatívne na prítomnosť plesní, pričom u štandardne
vyrábaných výrobkov boli plesne detegované vo všetkých troch výrobkoch.
Hodnotením vzoriek a štandardných výrobkov na konci doby spotreby bolo zistené, že všetky
vzorky, pri výrobe ktorých bola použitá pasterizovaná vaječná hmota boli negatívne
na prítomnosť plesní, pričom vo všetkých troch vzorkách štandardných výrobkov bola
prítomnosť plesní potvrdená.
V ostatných hodnotených mikrobiologických parametroch na začiatku doby spotreby, počas
doby spotreby a na konci doby spotreby boli

vzorky a štandardne vyrábané výrobky

porovnateľné.
Analytickým hodnotením bolo zistené, že takmer všetky skúmané vzorky a výrobky mali pH
vyššie ako 4,5.
Nakoľko pomer pasterizovaného vaječného bielka a žĺtka spôsobil nevyhovujúcu farbu vzoriek
výrobkov, bolo nutné zvýšiť podiel žĺtka o 20%, teda výsledný pomer pasterizovaného
vaječného bielka a žĺtka bol 50:50, čo by však pri zavedení do praxe spôsobilo nárast ceny.
Vzorky výrobkov s upraveným pomerom bielka a žĺtka boli senzoricky vyhovujúce vo
všetkých hodnotených parametroch. Konzistenčne boli porovnávané vzorky výrobkov
vyrobených z pasterizovanej vaječnej hmoty hustejšie, čo bolo pravdepodobne spôsobené tým,
že varené vajcia sa pred spracovaním zbavujú nálevu a oplachujú studenou pitnou vodou, a pred
spracovaním neboli dostatočne odtečené.
DISKUSIA
Vajcia sú lacné a vysoko výživné potraviny, ktoré poskytujú 18 vitamínov a minerálov, ktorých
zloženie môže byť ovplyvnené niekoľkými faktormi, ako je krmivo sliepok, vek, stresové
faktory, ako aj environmentálne faktory (Fraeye, 2012).
Objem vajec, ktorý používajú potravinárske spoločnosti sa neustále zvyšuje. V súčasnosti
sú výrobky z vaječných žĺtok väčšinou používané v potravinárskom priemysle v dôsledku troch
veľmi dôležitých vlastností: výroba a stabilizácia emulzií, stabilita penenia a tepelná
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koagulácia, pretože je základnou zložkou pre spracovanie viacerých potravinových výrobkov
(Rossi et al., 2010).
Bohužiaľ, vajcia a potraviny pochádzajúce z vajec sú každoročne zodpovedné za veľké
množstvo chorôb prenášaných potravinami, ktoré sú spôsobené najmä salmonelou (Rakonjac
et al., 2014).
Z tohto dôvodu, ako aj z ekonomických dôvodov a z dôvodu ľahkej manipulácie
a skladovania v porovnaní s čerstvými vajcami, výrobcovia potravín prejavili rastúci záujem
o používanie pasterizovaných vaječných výrobkov namiesto čerstvých celých vajec
(Garcia – Gonzalez et al., 2009).
Celosvetovo je salmonelóza hlavným problémom verejného zdravia v rozvinutých
aj rozvojových krajinách (Pires, 2014). V roku 2011 strediská pre kontrolu a prevenciu chorôb
uviedli, že ročne existuje v Spojených štátoch milión prípadov salmonelózy (Whiley, 2015). Aj
napriek tomu, že viaceré potraviny, ako napríklad arašidy (Kirk et al., 2004), hovädzie mäso
(Davies,

1996),

bravčové

mäso(Mølbak,

1999)

a

kurčatá

(Gieraltowski,

2016),

sa spájajú s vypuknutím salmonelózy, hlavnou príčinou sú surové vajcia a vaječné výrobky
(Moffatt et al., 2016).
Podľa Painter (2013) v Spojených štátoch od roku 1998 do roku 2008 bolo 57% výskytov
S. enteritidis spojených s potravinami pripravenými z vajec.
V Austrálii sa výskyt salmonelózy zvýšil z 57,7% v rokoch 2005 až 2015, pričom až 45%
výskytu salmonelózy súviselo s vajíčkami (URL 3).
Vo Veľkej Británii bolo od roku 2008 do roku 2009 približne 38 600 prípadov salmonelózy. V
celej Európskej únii však v dôsledku rozsiahlych kontrolných postupov vykonávaných
v rámci potravinového reťazca došlo v skutočnosti k 50% zníženiu výskytu salmonelózy
v rokoch 2005 až 2009 (Whiley, 2015). Britský kódex praxe výrazne zlepšil bezpečnosť vajec
v Spojenom kráľovstve a viedol k významnému zníženiu rizika salmonelózy z vajec (Cao et
al., 2009). Napriek tomuto zníženiu bolo v roku 2014 spôsobené jedno úmrtie a bolo hlásených
286 ohnísk salmonelózy spojených s nemocničnou jedálňou a troma reštauráciami v Spojenom
kráľovstve,

pričom

spojitosťou

boli

vajcia

od

nemeckého

producenta

(Inns, 2014).
Pasterizácia vajec krátkodobým tepelným ošetrením je metódou, o ktorej sa preukázalo
zníženie kontaminácie salmonelou (Perry et al., 2011).
Barbour et al. (2001) preukázali, že keď boli celé vajcia očkované salmonelou ošetrené
umiestnením do horúceho vodného kúpeľa pri 57 ° C počas 25 minút, následne vystavené
horúcemu vzduchu pri 55 ° C počas ďalších 57 minút, dosiahli výrazné zníženie kontaminácie
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salmonelou.

Keď bola počiatočná inokulácia znížená na približne 106 CFU,

po tejto tepelnej pasterizácii nebola detegovaná žiadna životaschopná Salmonella sp. (Barbour,
2001).
Pasquali et al. (2010) tiež preukázali, že úprava teplým vzduchom znížila kontamináciu
vaječných škrupín

S. Enteritidis až o 1,9 log, bez akýchkoľvek významných zmien

kvalitatívnych znakov vajec (Brewer, 2008).
Zistenia naznačujú, že v rokoch 2004 až 2014 sa dosiahlo zlepšenie v používaní technológií
a postupov v oblasti bezpečnosti potravín v priemysle. Percentuálny podiel zariadení
využívajúcich pokročilú technológiu pasterizácie a integrovaný počítačový spracovateľský
systém sa zvýšil takmer o 30%. Viac ako 90% produkčných spoločností dobrovoľne používa
HACCP na riešenie bezpečnosti potravín aspoň v jednom výrobnom kroku. Okrem toho 90%
závodov má riadiacich zamestnancov, ktorí sú odborne vyškolení. Väčšina spoločností (93%)
vykonáva dobrovoľné mikrobiologické testovanie. Zistenia prieskumu zisťujú silné a slabé
stránky postupov bezpečnosti potravín v závodoch na výrobu vaječných výrobkov a môžu byť
použité na usmerňovanie tvorby regulačných politík a vykonávanie požadovaných regulačných
analýza dopadu možných nariadení (Viator, et al., 2016).
Podľa Míkovej (2007), súčasná legislatíva kladie dôraz predovšetkým na zdravotnú
nezávadnosť potravín. Oveľa menšia pozornosť je venovaná ostatným kvalitatívnym
požiadavkám, ako sú zmyslové vlastnosti, zloženie a nutričná hodnota a s tým aj súvisiace
falšovanie potravín. Na trhu pribúda čoraz viac nových výrobkov, avšak v dôsledku tlakov na
ceny sa ich kvalita nezvyšuje, ale naopak klesá. Spotrebiteľ je o zložení výrobku síce
informovaný, lebo je povinne uvádzané na obale, avšak vo väčšine prípadov nie je dostatočne
poučený.
ZÁVER
Cieľom práce bolo zvýšiť bezpečnosť a zjednodušiť technologický postup výroby
lahôdkarských výrobkov vyrobených z vajec, nakoľko kontaminácia vajíčok a vaječných
škrupín salmonelou bola identifikovaná ako problém verejného zdravia na celom svete. Zmena
v spotrebiteľských preferenciách ovplyvnila odvetvie výroby vajec a produktov z nich, a
pasterizácia bola identifikovaná ako jediná účinná metóda na kontrolu salmonely
a je nevyhnutná pre ochranu spotrebiteľov. Preto bola ako náhrada varených vajec v náleve vo
výrobkoch testovaná pasterizovaná vaječná hmota. Rozbory ukázali, že z hľadiska
mikrobiologickej bezpečnosti by pasterizovaná vaječná hmota mohla byť vhodným substitútom
varených

vajec

v

náleve.

Použitím

pasterizovanej
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vaječnej

hmoty

sa

zlepšila

aj konzistencia šalátu. Pri porovnaní výrobkov a vzoriek na konci doby spotreby, šalát vyrobený
z varených vajec v náleve bol výrazne redší ako šalát vyrobený z pasterizovanej vaječnej
hmoty.

U nátierok

nebola

pozorovaná

výrazná

zmena

v konzistecii.

Po úprave pomeru bielka a žĺtka bol šalát vyrobený z pasterizovanej vaječnej hmoty
mikrobiologicky,

analyticky

aj

senzoricky

vyhovujúci,

avšak,

navýšenie

podielu

pasterizovaného vaječného žĺtka o 20% by malo za následko zvýšenie výrobných nákladov
výrobkov.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY NIR SPEKTROMETRIE PRO STANOVENÍ
VNITŘNÍ KVALITY JABLEK ODRŮDY ´GALA´ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU
POSSIBILITIES OF USING THE NON-DESTRUCTIVE NIR SPECTROSCOPY FOR
DETERMINING THE INTERNAL QUALITY OF ´GALA´ APPLES
Martina Šubrtová – Veronika Laryšová – Lubor Zelený
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
ABSTRACT
NIR spectroscopy means spectroscopic determination by a ray of light belonging to its nearinfrared light wavelengths. In this research was tested the use of FT-NIR spectroscopy
(near-infrared spectroscopy with Fourier transform) for the determination of the internal quality
of apples, namely variety ´Gala´, coming from the plantations of VŠÚO. The tested parameters
included the determination of soluble solid content, fruit firmness, the amount
of acids contained in the individual fruits and the determination of pH value. All of the
aforementioned internal fruit quality parameters were measured with using the FT-NIR
spectroscop and subsequently standard destructive analysis were performed. The obtained
calibration models are characterized by correlation coefficient and RPD factor (ratio
of predictive deviation) for the individual parameters. The correlation coefficient (R2) for fruit
firmness determination was 0.9458, for the soluble solid content 0.9709, for the determination
of the acidity value 0.8429 and for the pH value 0.8128. RPD factors are 2.1316 for firmness,
1.4881acidity, 1.5699 pH and excellent 3.5143 for soluble solid content.
Keywords: infrared spectroscopy, internal quality, analysis, fruit
ÚVOD
V mnoha oblastech průmyslu (např. farmaceutickém, potravinářském atd.) se dnes využívá NIR
spektrometrie neboli spektrometrie v blízké infračervené oblasti („near-infrared spektroscopy“
– NIR spektroscopy). Jedná se o molekulovou spektroskopii, která využívá spektrální oblast
blízkého infračerveného záření, což je oblast vlnových délek 800-2500 nm resp. vlnočtů 125004000 cm-1. Zásadní roli hraje i v zemědělství (Vittayapadung et al., 2008), kde je využívána pro
analýzy obilí, masa, ovoce či mléka (Lebot et al., 2013) dále také cibule, broskví, mandarinek,
jablek

a

dalších

surovin

(Liu

and

Ying,

2004).

V ovocnářství

lze analyzovat pomocí NIR spektrometrie vnitřní kvalitu plodů nedestruktivně a rychle,
na rozdíl od tradičních metod analýz. Mezi testované parametry vnitřní kvality plodů patří
například

stanovení

pevných

rozpustných
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látek

(SSC

nebo

TSS)

(Manickavasagan et al., 2014), titrační kyselosti (TA), aktivní kyselosti (pH) (Liu and Ying,
2005),

stanovení

dusíku,

škrobu,

cukrů

nebo

minerálů

(Lebot

et

al.,

2013)

či stanovení pevnosti dužniny (Vittayapadung et al., 2008). Počáteční investice na pořízení NIR
spektrometru je sice vysoká, avšak rychlé a nedestruktivní měření bez nutnosti úpravy vzorků
přinese úsporu času i při velkém počtu vzorků a zmizí potřeba chemikálií nebo dalších přístrojů
(např. penetrometr, refraktometr). Veškeré výsledky pro jednotlivé testované parametry jsou
získány současně během jednoho měření (Lebot et al., 2013).
Aby bylo možné spolehlivě využívat této metody je nutné pro každý testovaný parametr nejprve
změřit velké množství vzorků, a tím získat robustní a obsáhlé kalibrační soubory
(Vittayapadung et al., 2008). Pouze tak bude dosaženo měření s vysokou přesností.
´Gala´ je velice oblíbená odrůda a z globálního hlediska patří k nejvíce vysazovaným. Jedná se
o zimní odrůdu, která byla vyšlechtěna na Novém Zélandě křížením odrůd ´Kidd´s Orange Red´
a ´Golden Delicious´ (Blažek, 2001). Sklizňová zralost je koncem září nebo začátkem října.
Konzumní zralost nastává v prosinci. Při vhodném skladování vydrží plody do března (Sus et
al., 2000).
Určení obsahových či výživových látek, fyzikálních vlastností a dalších parametrů vnitřní
kvality plodů je zásadní informací nejen u jablek. Z těchto důvodů bylo v rámci této práce
hodnoceno stanovení refraktometrické sušiny, pevnost dužniny, množství kyselin a hodnota pH
za pomoci měření FT-NIR spektrometrem u vybrané odrůdy ´Gala´.
MATERIÁL A METODY
V rámci tohoto pokusu bylo testováno využití FT-NIR spektrometrie (spektrometrie v blízké
infračervené oblasti s Fourierovou transformací) pro stanovení vnitřní kvality jablek, konkrétně
odrůdy ´Gala´. Do testovaných parametrů určující kvalitu plodu bylo zahrnuto stanovení
refraktometrické sušiny, penetrace, množství kyselin obsažených v jednotlivých plodecha
hodnota pH.
Všechny testované plody odrůdy ´Gala´ byly vypěstovány ve výsadbách VŠÚO Holovousy
v roce 2017. Jablka byla po sklizni uskladněna v chlazeném skladu při teplotě 1-2°C. Jednotlivé
vzorky

byly

vyskladněny

a

následně

měřeny

a

analyzovány

po 30, 60, 90 a 120 dnech skladování, aby byla zaznamenána změna a degradace dužniny během
skladování.
Před měřením byla jablka temperována na laboratorní teplotu. Měření bylo provedeno
na přístroji Antaris II (Thermo Fisher Scientific Inc., USA). Na každém plodu byly nejprve
vyznačeny 3 oblasti v rovníkové rovině na vrcholech pomyslného rovnostranného trojúhelníku.
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Takto byla podchycena osluněná i neosluněná část plodu. Měřící software Omnic for Antaris
zaznamenal pro každou ze tří stran jablka vlastní spektrum. Z jednoho jablka tak byla získána
tři spektra, a z nich následně vypočítáno jedno průměrné spektrum.
Po neinvazivním měření pomocí NIR spektrometru následovaly standardní analýzy vzorků
pomocí referenčních metod, kterými byly určeny reálné hodnoty požadovaných parametrů.
První byla zjištěna pevnost dužniny, která byla měřena pomocí stolního penetrometru firmy
LLOYD po odstranění slupky v každém ze třech výše zmíněných bodech. Hodnota penetrace
se uvádí v jednotce kg/cm2. Dále byla změřena refraktometrická sušina z kapky uvolněné šťávy
pomocí refraktometru HI96801 značky Hanna, opět pro všechny 3 body na jablku. Výsledky
byly uváděny v jednotce °Brix. Dalším parametrem bylo množství kyselin vztažené na kyselinu
jablečnou, která je nejvíce zastoupenou kyselinou v jablkách. Pro tuto analýzu bylo nutné plody
nastrouhat a vymačkat potřebné množství šťávy z jednoho jablka a následně za použití titrátoru
značky

Titroline

7000

stanovit

množství

kyselin

titračně

za

pomocí

0,1 M hydroxidu sodného. Bod ekvivalence byl zjištěn potenciometricky pomocí pH elektrody.
Výsledky byly udáványv jednotce gram kyseliny jablečné na litr šťávy (g/l).
V případě stanovení kyseliny byl získán vždy jen jeden výsledek pro jedno jablko, stejně jako
v případě hodnoty pH, která byla změřena pomocí pH elektrody v neředěné šťávě.
Kalibrační modely pro kvantitativní analýzu jednotlivých analytů byly vyvinuty pomocí
chemometrického programu TQ Analyst (Thermo Fisher Scientific Inc., USA). Na základě
získané závislosti mezi spektrální informací a složením vzorku byly vytvořeny pro každý
parametr zvlášť kalibrační modely pomocí algoritmu Partial Least Squares (PLS) s úpravou
spektra pomocí 1. derivace a Norrisovým derivačním filtrem. Pro refraktometrickou sušinu
a pevnost dužniny byla využita jednotlivá spektra měřená v různých místech každého jablka.
Pro stanovení obsahu kyseliny jablečné a pH bylo pro kalibrace použito vždy jedno průměrné
spektrum. Spektrálně odlišné vzorky byly z kalibračního souboru vyloučeny pomocí diagnostik
Spectrum Outlier, Leverage a Principal Component Scores. Pro vysokou spolehlivost metody
bylo zapotřebí analyzovat velké množství vzorků, což je uvedeno v první části Tabulky 1.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Významný vliv na přesnost výsledků byla samotná jablka. U ovoce jakožto biologického
materiálu byl předpoklad variability mezi jednotlivými jablky i mezi místy analýzy v rámci
jednoho plodu, jak zmiňuje například Pissard et al. (2012) ve své práci. Zpravidla
se na každém jablku nachází tmavší vybarvenější plocha na osluněné straně plodu a méně
vybarvená část na neosluněné straně. Nerovnoměrná intenzita a míra slunečního svitu
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dopadajícího na plod mohla pravděpodobně následně způsobit odlišnosti ve vnitřních
parametrech vzorku. Proto bylo důležité do analýz zařadit více plodů, aby byla pokryta
vnitroodrůdová variabilita a zároveň na jednom plodu měřit na třech místech, aby byly
zachyceny i mírné odchylky v rámci plodu. V případě těchto dvou variabilit nebyly odchylky
příliš významné, zásadnější změny způsobil vliv délky skladování.
Pro tvorbu kvalitních kalibračních souborů bylo třeba velké množství stanovených vzorků.
Přehled počtu analýz, je uvedený v Tabulce 1. Z této tabulky je také zřejmé, že se liší počet
bodů zahrnutých do kalibrace mezi jednotlivými testovanými parametry. Pro stanovení
refraktometrické sušiny a penetrace byly použity všechny 3 spektra, zatímco pro stanovení
množství kyselin a pH bylo použito jen jedno průměrné spektrum, proto je jejich počet
jen třetinový.
Pro každý kalibrační model byl použit i jiný individuální region měření, uváděný v jednotce
reciprokého centimetru (cm-1). Přehled použitých regionů pro jednotlivé kalibrační modely
je také uvedený v Tabulce 1.
RPD ukazatel (Ratio of predictive deviation neboli podíl predikční odchylky) je poměr
výběrové směrodatné odchylky ke střední kvadratické chybě predikce (RMSEVC). Pokud
je hodnota tohoto ukazatele nad 2,5 znamená to, že vytvořený kalibrační model je přesný.
Hodnota RPD nad 3 poukazuje na excelentní výsledek.
Tabulka 1 Přehled použitých regionů pro jednotlivé kalibrační modely, počet bodů kalibrace a
použitých faktorů
Měřený parametr
Pevnost dužniny
(penetrace)
Refraktometrická sušina
(refrakce)
Množství kyseliny
jablečné (kyselost)
pH

Region použitý pro
kalibraci [cm-1]
7143.01-4228.92
8523.82-7624.89
10132.16-8892.62
5276.29-4177.06
6861.48-5534.26
7690.73-7098.53
7046.62-4107.63
10085.88-7573.0
7112.19-4126.92

Počet bodů použitých
do kalibrace

Počet použitých
faktorů

112

11

116

8

37

6

38

7

Korelační koeficient (R2) vyjadřuje lineární závislost mezi hodnotami predikovanými pomocí
kalibračního modelu a hodnotami zjištěnými pomocí referenční metody. V ideálním případě
má korelační koeficient hodnotu 1. Docílit této hodnoty u přírodních a nehomogenních vzorků,
jako

jsou

jablka,

je

prakticky

nemožné.

Hodnoty

korelačního

koeficientu

nad 0,8 u všech čtyřech testovaných metod lze považovat za velmi dobré výsledky.
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Vittayapadung et al. (2008) uvádí korelační koeficient pro pevnost dužniny 0,7, zatímco
v našem případě bylo dosaženo hodnoty 0,9458. RPD ukazatel je 2,1316, což poukazuje
na poměrně dobrý výsledek kalibrační závislosti (viz Tabulka 2), která je znázorněna
na Grafu 1. Z kalibračního modelu je patrné, že v nižších hodnotách penetrace bylo zastoupeno
více výsledků. A také zde řada bodů leží přímo na kalibrační přímce nebo v její blízkosti
rovnoměrně rozložené do kladných i záporných odchylek. Avšak s vyšší hodnotou penetrace
(tuhá jablka) ubývá bodů ležících na přímce. Důvodem většího počtu bodů v nižších hodnotách

7

penetrace je fyziologický pokles pevnost dužniny s prodlužující se dobou skladování.

Calculated

Penetrace
RMSEC: 0.227 Bias: (0.133e-4) Corr. Coeff.: 0.9458
11 factors used

3

Calibration
Validation
Correction
Cross-correction
Ignore

3

Actual

7

Graf 1 Kalibrační křivka pro stanovení pevnosti dužniny (penetrace)
Kalibrační model pro stanovení refraktometrické sušiny byl nejpřesnější z testovaných
parametrů. Možným důvodem by mohl být rozdíl přesnosti stanovení refraktometrické sušiny
jakožto chemického parametru na rozdíl od fyzikální podstaty stanovení pevnosti dužniny.
Získaný korelační koeficient R2 pro stanovení refrakce byl 0,9709 (viz Tabulka 2), zatímco
Moller et al. (2013) uvádí korelační koeficient jen 0,8. Přičemž pokryl rozsah naměřených
hodnot v rozmezí 10,5 až 18,3 °Brix. V této práci bylo dosaženo srovnatelné rozmezí
(10,2-18,1 °Brix), přičemž v našem případě bylo dosáhnuto lepšího korelačního koeficientu.
Hodnota RPD faktoru je 3,5143, což znamená, že byl vytvořen excelentní kalibrační model (viz
Tabulka 2). Body jsou rozloženy v těsné a symetrické vzdálenosti od kalibrační přímky s nižším
zastoupením bodů ve vyšších hodnotách refrakce (viz Graf 2).
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Graf 2 Kalibrační křivka pro stanovení refraktometrické sušiny (refrakce)
Pro upřesnění jsou u modelu stanovení refraktometrické sušiny uvedeny i obrázky znázorňující
parametry Loverage (zobrazení odchylek) na Grafu 3, parametr Press (zobrazující počty
faktorů,

které

popisují

variabilitu

kalibračních

standardů)

na

Grafu

Studentized Residual

2.5

a parametr Cross validace na Grafu 5.

-3.4

Calibration
Ignore
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Graf 3 Diagnostika Loverage pro model Stanovení refraktometrické sušiny

0

Factor
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Graf 4 Diagnostika Press pro model Stanovení refraktometrické sušiny
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Corr. Coeff.: 0.9592
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Graf 5 Diagnostika Cross validace pro model Stanovení refraktometrické sušiny
Kalibrační model pro stanovení množství kyselin v jablkách představoval méně přesnou
metodu, což potvrzoval RPD faktor 1,4881. Avšak i přesto vykazoval přijatelný výsledek
R2 = 0,8429 (viz Tabulka 2). Předpokládaným důvodem mohl být malý počet zahrnutých dat,

Kyselost
RMSEC: 0.294 Corr. Coeff.: 0.8429
6 factors used

Calculated

4.5

jak je vidět z Grafu 6.

2.1
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Validation
Correction
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Ignore

2.1

Actual
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Graf 6 Kalibrační křivka pro stanovení množství kyseliny jablečné (kyselost)
Metoda stanovení hodnoty pH v jablkách odrůdy ´Gala´ je zatížena stejnou nepřesností jako
stanovení kyselin (viz Graf 7), která je způsobena malým množstvím zahrnutých vzorků.
Korelační koeficient je sice poměrně vysoký (0,8128), avšak RPD faktor je pouze 1,5699 (viz

pH
RMSEC: 0.0693 Corr. Coeff.: 0.8128
7 factors used

Calculated

4.1

Tabulka 2).
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Correction
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Ignore
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Graf 7 Kalibrační křivka pro stanovení hodnoty pH
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4.1

Tabulka 2 Přehled stanovovaných parametrů a jejich výsledné hodnoty
Střední
Korelační kvadratická
Měřený parametr koeficient
chyba
2
(R )
kalibrace
(RMSEC)
Pevnost dužniny
0,9458
0,227
(penetrace)
Refraktometrická
sušina (refrakce)
Množství
kyseliny jablečné
(kyselost)
pH

Střední
kvadratická
chyby
predikce
(RMSECV)

Podíl
predikční
odchylky
(RPD)

Cross Validace
(R2cross)

0,373

2,1316

0,8493

0,9709

0,382

0,450

3,5143

0,9592

0,8429

0,294

0,376

1,4881

0,7366

0,8128

0,0693

0,089

1,5699

0,6867

Na Grafu 8 jsou zobrazena naměřená spektra některých vybraných vzorků jablek. Lze vyčíst,
že jednotlivá spektra po různé době skladování se liší pouze nepatrně.

Graf 8 Ukázka spekter vybraných vzorků jablek
ZÁVĚR
V této práci bylo dokázáno, že uplatnění zmiňované metody má v ovocnářství velký potenciál,
který je vhodné dále rozvíjet a využívat, jelikož měření pomocí NIR spektrometrie má mnoho
výhod. Nadále budou soubory doplňovány o další vzorky z následujících let, aby byla pokryta
ročníková variabilita. Tím se předpokládá zpřesnění stávajících kalibračních modelů.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu LO1608.
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ABSTRAKT
V práci jsou prezentovány výsledky stanovení vybraných bioaktivních látek v jablcích po
sklizni a po 4, 6 a 8 měsících skladování v podmínkách chlazeného skladu a skladu s řízenou
atmosférou (ultra-low oxygen, ULO). Byly sledovány obsahy kyselin salicylové, p-kumarové,
gallové, kávové, ferulové, syringové a chlorogenové, dále epikatechin, katechin, kvercetin,
resveratrol, floridzin, amygdalin, floretin, kaempferol a rutin v plodech jablek konkrétních
odrůd jabloní (Opál, Fragrance, Nikoleta, Meteor, Gala, Rucla, Angold, Golden Delicious,
Rubín a Lady Sylvia) z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o.
Byl sledován vliv skladovacích podmínek na obsahy bioaktivních látek v jednotlivých odrůdách
jablek. Byla provedena extrakce homogenizovaných plodů v methanolu s 2 obj. % kyseliny
mravenčí za účelem stabilizace fenolických látek. Extrakty byly analyzovány metodou
ultraúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií
s trojitým kvadrupólem TSQ Quantum Access Max vybaveného ionizací elektrosprejem
H–ESI. Separace byla provedena na koloně Hypersil GOLD 50 x 2,1 mm, naplněné částicemi
s porézním povrchem 1,9 µm za podmínek gradientové eluce s mobilní fází A: voda + 0,1 obj.
% kys. mravenčí a mobilní fází B, která obsahovala methanol + 0,1 obj. % kys. mravenčí za
průtoku 0,3 ml/min a nástřikového objemu vzorku 10 µl. Byly pozorovány značné rozdíly
z hlediska obsahu bioaktivních látek mezi jednotlivými odrůdami. Největší množství
antioxidačních látek bylo nalezeno v čerstvých jablcích. Nejvíce sledovaných fenolických látek
obsahovala odrůda Angold.
Klíčová slova: jablka, antioxidanty, floridzin, skladování, fenolické sloučeniny, UPLC/MS/MS
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ÚVOD
Jablka jsou v České republice jedním z nejatraktivnějších druhů ovoce. Jablka se po celý rok
stávají významným přírodním zdrojem bioaktivních látek. Obsahují polyfenolické sloučeniny,
které patří do skupiny sekundárních metabolitů rostlin jako například dihydrochalkony,
flavanoly, antokyany a fenolické kyseliny. Koncentrace fenolických sloučenin se pohybuje od
100 do 1000 mg/kg čerstvých jablek. Tyto látky se nacházejí ve slupce, jadřinci, dužině jablka,
ale i v listech a kůře jabloní a příznivě působí proti řadě civilizačních onemocnění například
kardiovaskulárnímu onemocnění, astmatu, plicní dysfunkci, cukrovce, obezitě a rakovině
[1, 2]. Skladování ovoce ve speciálně udržovaných podmínkách má vliv na uchování vyššího
obsahu fenolických sloučenin, a tedy na vyšší nutriční kvalitu. Význam jablek nejlépe
dokresluje anglické rčení „An apple a day keeps the doctor away“.
MATERIÁL A METODY
Plody odrůd jabloní (Opál, Fragrance, Nikoleta, Meteor, Gala, Rucla, Angold, Golden
Delicious, Rubín a Lady Sylvia) pocházely z výsadby Výzkumného a šlechtitelského ústavu
ovocnářského Holovousy s.r.o. Standardy vybraných antioxidantů byly naváženy a rozpuštěny
v methanolu s přídavkem 0,1 obj. % kyseliny mravenčí o koncentraci cca 10 µg/ml. Všechny
standardní roztoky byly uchovávány při teplotě cca –23 °C. Byly připraveny řady kalibračních
roztoků v koncentračních rozmezích cca 0,10 – 10 µg/ml. Průměrný vzorek pro analýzu
čerstvých a skladovaných jablek byl získán z 3 ks jablek. Očištěný plod byl oloupán a jednotlivé
části (slupka a dužnina bez jadřinců) byly odděleny a nakrájeny na menší kousky. Vzorek jablek
byl rozmixován max. 10 sekund za použití supermixéru NutriBullet NB–201 900 W. Všechny
zhomogenizované vzorky byly odváženy (cca 3 g) do centrifugační zkumavky o objemu 15 ml.
Poté bylo přidáno 5 ml methanolu okyseleného 2 obj. % kyselinou mravenčí a vzorek byl
extrahován 30 minut v ultrazvukové lázni RK 106, 230 V, 35 kHz, 120/480 W. Extrakt byl
následně odstředěn v odstředivce Hettich EBA 200 15 min při 6 000 rpm. Dále byla provedena
filtrace supernatantu přes 0,22 µm stříkačkový nylonový filtr. Extrakt byl skladován při teplotě
cca 8 °C. Získaný filtrát byl proměřen s využitím metody ultraúčinné kapalinové
chromatografie na přístroji UltiMate 3000 Binary RSLC ve spojení s tandemovou hmotnostní
spektrometrií s trojitým kvadrupólem TSQ Quantum Access Max vybaveného ionizací
elektrosprejem H–ESI. Separace byla provedena na koloně Hypersil GOLD 50 x 2,1 mm,
naplněné částicemi s porézním povrchem 1,9 µm za podmínek gradientové eluce s mobilní fází
A: voda + 0,1 obj. % kys. mravenčí a mobilní fází B, která obsahovala methanol + 0,1 obj.
% kys. mravenčí; gradient A: B 0 min – 85 : 15, 10 min – 45 : 55, 10,5 min 0 : 100, 12,1 min
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85 : 15, průtokem 0,3 ml/min, objemem vzorku 10 µl, teplotou 30 °C. Pro zajištění citlivosti
stanovení vybraných látek byly podmínky hmotnostně spektrometrické detekce nastaveny
následovně: tlak kolizního plynu 1,5 mTorr; čas cyklu 0,5 s; teplota na kapiláře 300 °C; teplota
odpařovací jednotky (vaporizer temperature) 300 °C; tlak sušícího plynu (sheath gas pressure)
40,0 (Arb); tlak čistícího plynu (ion sweep gas pressure) 2,0 (Arb); tlak pomocného sušícího
plynu (aux gas pressure) 15,0 (Arb); napětí na elektrostreji (spray voltage) 3300 V; ionizační
proud (discharge current) – 4,0 µA.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Cílem této práce bylo porovnání koncentrační úrovně vybraných fenolických látek v čerstvých
jablcích po 4, 6 a 8 měsících skladování v podmínkách chlazeného a ULO skladu desíti odrůd.
Byly sledovány hodnoty katechinu, epikatechinu, kyseliny chlorogenové, floridzinu a rutinu
v µg/g čerstvého jablka.
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Obrázek 1: Množství katechinu CAT, epikatechinu EPI, kyseliny chlorogenové CHL,
floridzinu PHD a rutinu RUT v ug/g čerstvého jablka

Na Obrázku 1 je grafické srovnání sledovaných odrůd jablek podle celkového množství pěti
sledovaných antioxidačních látek v gramu čerstvého jablka. Obsahy antioxidantů se mění
s odrůdou jablka. V odrůdě Angold a Lady Sylvia je nejvíce zastoupena kyselina chlorogenová
ve vzorcích Fragrance a Meteor rutin, v odrůdě Rucla a Nikoleta epikatechin. Nejvíce
antioxidantů má odrůda Angold a nejméně lze pozorovat u odrůdy Gala.
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Vlivy skladování v chladu (SKLAD) a vliv uložení v bezkyslíkové atmosféře (ULO) od sklizně
po dobu 8 měsíců na celkový obsah sledovaných antioxidantů je graficky znázorněn na
Obrázcích 2 a 3.
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Obrázek 2: Vliv podmínek v režimu SKLAD na celkový obsah sledovaných antioxidantů v
jablkách v závislosti na odrůdě
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Obrázek 3: Vliv podmínek v režimu ULO na celkový obsah sledovaných antioxidantů v
jablkách v závislosti na odrůdě

Z grafů na obrázcích 2 a 3 je zřejmé, že již po čtyřech měsících dochází k výraznému poklesu
antioxidantů s výjimkou odrůdy Angold, Golden Delicious, Rucla a Gala. Po šesti a osmi
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měsících u všech odrůd můžeme pozorovat pokles celkových antioxidantů na úroveň desetiny
původního obsahu ve srovnání s čerstvými jablky.
ZÁVĚR
Podmínky chlazeného skladování nebo skladování s řízenou atmosférou (ULO) mají různý vliv
na různé odrůdy jablek. Bylo pozorováno, že nejvíce antioxidantů je v čerstvě sklizených
jablcích a postupně obsah sledovaných antioxidantů skladováním klesá, přičemž největší
úbytky lze sledovat po čtyřech až šesti měsících.
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Abstract
The HACCP system is one of the main tools to effectively improve health safety of food and
protect consumers' health, and thus it is focused on food safety issues. The introduction of the
system follows from the current European and national legislation based on basic principles.
The post describes the HACCP system implementation in specific example of public catering steak tartare production.
Keywords: Food safety, critical control points, hazard analysis

Úvod
HACCP je zkratka pro Hazard Analysis and Critical Control Points (Analýza nebezpečí a
kritické kontrolní body). HACCP je používán nejen v gastronomii z důvodu zajištění zdravotní
nezávadnosti a vysoké úrovně bezpečnosti potravin, snížení rizika nebezpečí nákazy
spotřebitele a ochrany spotřebitele. Základním předpisem v oblasti HACCP je Nařízení (ES) č.
852/2004, které vychází z dokumentu Codex Alimentarius a mimo jiné popisuje sedm principů
HACCP: 1. Provedení analýzy nebezpečí 2. Stanovení kritických kontrolních bodů (CCP) 3.
Stanovení kritických mezí pro CCP 4. Stanovení monitoringu pro každý CCP 5. Stanovení
nápravných opatření 6. Stanovení ověřovacích postupů 7. Stanovení dokumentace. Detailnější
popis zavádění systému HACCP uvádí např. norma ČSN 56 9606 Pravidla správné hygienické
a výrobní praxe – Obecné principy hygieny potravin, jejíž použití je pro provozovatele
potravinářských podniků dobrovolné.
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Plán HACCP pro přípravu tatarského bifteku
1. Sestavení týmu HACCP
V úvodních částech plánu HACCP jsou uvedena jména členů týmu HACCP. Pracovní skupina
by měla být multidisciplinární, členové mohou být i externí odborníci. Předmětem systému
kritických bodů je příprava tatarského bifteku. V plánu HACCP je dále uveden přehled
nebezpečí, která jsou pro danou výrobu aktuální. Nebezpečí se definuje jako biologický,
chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může být příčinou zdravotní nezávadnosti
potraviny a může ohrozit zdraví konzumenta (Sprenger, 2003). Ve skupině biologických
nebezpečí pro tatarský biftek jsou zvažovány zejména mikroorganismy rodu Salmonella,
Campylobacter, Stafylococcus aureus, Listeria monocytogenes, čeleď Enterobacteriaceae a
parazitární nebezpečí: tasemnice dlouhočlenná (Taenie saginata), kokcidie (Sarcocystis spp.),
Toxoplasma gondii. Z chemických nebezpečí je hodnocena možnost kontaminace výrobků
používanými saponáty a dezinfekčními čisticími prostředky při špatném nebo nedostatečném
oplachu po provedení čištění a dezinfekce pracovních nástrojů a ploch. Dále se v mase mohou
vyskytovat rezidua inhibičních látek (v důsledku nedodržení ochranných lhůt při aplikaci léčiv
hospodářským zvířatům před porážkou). Z alergenů se jedná o výskyt: mléka a mléčných
výrobků, hořčice, lepku a vajec. Výskyt fyzikálních nebezpečí souvisí zejména s manipulací
zaměstnanců s výrobkem, kde existuje nebezpečí výskytu cizích předmětů ve výrobku v podobě
mechanických nečistot (vlasy, části oblečení nebo obalů, úlomky kostí, skořápky apod.).
Rozsah systému kritických bodů začíná příjmem surovin do hotelové kuchyně a končí
výdejem hotového pokrmu zákazníkovi restaurace.
Tento plán kritických bodů byl vytvořen v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 178/2002
(potravinové právo) nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a 853/2004 pro zvláštní
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, nařízení č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, zákona č. 110/1997 Sb.
o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických
požadavcích na stravovací služby, vyhlášky č. 296/1992 Sb. pro pravidla pro výběr
epidemiologicky rizikových skupin potravin. Dále plán vychází z dokumentu schváleného
organizací Codex Alimentarius a splňuje požadavky ČSN 56 9606 Pravidla správné
hygienické a výrobní praxe – Obecné principy hygieny potravin.
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2. Popis výrobku a identifikace zamýšleného použití
Jako hlavní surovina se používá chlazená nebo mražená hovězí svíčková, uchovávaná do data
spotřeby při teplotě 0 – 2 °C nebo -12 °C a méně.
Receptura pro Tatarský biftek je: rozmrazená nebo chlazená hovězí svíčková se naškrábe
ostrým nožem. Cibule se očistí a naseká nadrobno. Do masa je vmíchána cibule, pepř, sůl,
paprika, hořčice, kečup. Vytvarujeme kouli a uložíme do lednice. Pak maso rozdělíme podle
počtu konzumentů a přidáme syrové vejce. Podává se s topinkami a česnekem.
Konzumentovi musí být k dispozici veškerý seznam alergenů. Tatarský biftek jako kompletní
pokrm obsahuje alergeny hořčice, lepku a vejce. Hotové pokrmy jsou určeny pro přímou
spotřebu dle objednávky a přání konzumentů.
3. Diagramy výrobního procesu

Tatarský biftek

Obr. 1: Diagram výrobního procesu Tatarského bifteku

4. OVĚŘENÍ DIAGRAMU VÝROBNÍHO PROCESU
DIAGRAMY VÝROBY JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT ČLENY PRACOVNÍHO TÝMU,
ZDA ODPOVÍDAJÍ SKUTEČNÉ PRAXI.
5. ANALÝZA NEBEZPEČÍ
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Tab. 1 – Analýzy nebezpečí Tatarského bifteku
Výrobní

Nebezpečí

Riziko: Z x P

operace

identifikovaná

Z = Závažnost

v tomto bodě

1. Příjem
surovin

B: riziko
výskytu
parazitů, zdraví
škodlivých MO

mohou být uplatněna
P=
pro zvládnutí
Pravděpodobnost
významného
nebezpečí?

CH: 1x1
F: 2x2

B: nežádoucí
MO, přežívání
parazitů,
senzorické vady

kritický
(CCP)?

kontrola teploty
přijímaného zboží
(teplota chlazeného
+1oC až +4 oC, teplota
mraženého -12 oC a
méně); maso je
veterinárně prohlédnuto,
čímž se minimalizuje
nebezpečí výskytu
parazitů a reziduí
inhibičních látek.;

F: mechanické
nečistoty

F: mechanické
nečistoty

Je tento
bod

provádí se vizuální
NE
vyšetření (výběr kvalitní
CP
suroviny), označení
s informacemi o době
spotřeby a pro
dosledovatelnost;

B: 2x3

CH: chemické
látky
s potenciální
toxicitou, léčivé
a nepovolené
látky

2.
Skladování
surovin

Jaké preventivní
(ovládací) opatření

pravidelná kontrola
teploty masa (chlazené
+0 °C až +2 °C,
mražené - 12 oC a
méně), skladování do
data spotřeby;

F: 2x1
B: 3x2
CH:1x1

sůl, pepř, paprika, olej:
suché a temné místo
(tmavé nádoby) při
pokojové teplotě;

CH: toxiny
plísní

cibule, česnek: suché a
tmavé místo, vizuální
kontrola;
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ANO
CCP1

kečup, hořčice: před
otevřením pokojová
teplota, po otevření
v chladničce do 8 oC,
senzorická kontrola;
vejce: dodržení
nekolísavé teploty (5 –
18 oC), viz níže;
chléb: suché, tmavé
místo (chlebník)
3.
Rozmrazení
masa v
chladničce

B: nežádoucí
pomnožení MO

B: 2x2
F: 1x1

F: mechanické
nečistoty

4. Škrábání B: případní
masa ostrým nežádoucí
nožem
paraziti

B:1x1
F: 1x1

F: mechanické
nečistoty
5. Příprava
cibule a
dalších
surovin

B: nežádoucí
MO

6. Smíchání
masa
s ostatními
surovinami

F: mechanické
nečistoty

B:1x1
CH:1x1

CH: toxiny
plísní
F:1x1
B:1x1

B: nežádoucí
MO

v případě použití
mraženého masa musí k
rozmražení docházet
v chladničce při teplotě
1–4 oC); uložení masa
v nádobě-zabezpečení
pro případné vytékání
masové šťávy; maso
nesmí být v žádném
případě po rozmrazení
opakovaně zmrazováno;
dodržování SHP

NE

vizuální kontrola
přítomnosti případných
parazitů a
mechanických nečistot;
dodržování SHP

NE

vizuální kontrola
surovin, odstranění kusů
cibule se známkami
kažení a plesnivění;
dodržování, SHP

NE

Kontrola čerstvosti
surovin a senzorická
kontrola;

NE

výrobní krok trvá co
nejkratší dobu;
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CP

CP

dodržování hygieny
rukou a SHP
7. Uložení na F: mechanické
talíř
nečistoty
surovin

F: 1x1
B: 1x1

B: pomnožení
MO

čerstvost surovin,
vizuální a senzorická
kontrola; přidání
žloutku

NE

kontrola značení a doby
spotřeby

NE

dodržení nekolísavé
teploty (5 – 18 oC)

ANO

VEJCE
Příjem vajec

Skladování
vajec

B: MO

B: MO

B:1x1

B: 2x2

CP

CCP1
viz výše

Rozklepnutí
vajec

B: MO, plísně

B: 2x3

F: zbytky
skořápek

F: 1x1

8. Příprava
topinek

B: plísně

B:1x1

CH: toxiny
z plísní, látky
z přepáleného
tuku

CH:1x1

9. Výdej
spotřebiteli

F: mechanické
nečistoty

F:1x1

B: pomnožení
MO

B: 2x3
CH: 1x1

senzorická kontrola;
odstranění
mechanických nečistot
(skořápek)

NE

senzorická kontrola
chleba a oleje na
smažení - čerstvost

NE

vizuální kontrola
přítomnosti
mechanických nečistot;

NE

CP

spotřebitel je na obsah
alergenních látek
upozorněn v jídelním
lístku, pokrm je
spotřebiteli podáván
bezprostředně po
ukončení přípravy

CH: alergeny

Vysvětlivky zkratek: B – (mikro)biologická nebezpečí, CH – chemická nebezpečí, F – fyzikální nebezpečí
MO – mikroorganismy, SHP – Správná hygienická praxe, CCP – kontrolní kritický bod, CP – kontrolní bod
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6. Hodnocení rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (CCP)
Pro hodnocení rizika je použita metoda součinu, kdy pro závažnost a pravděpodobnost se užívá
bodování 1–3 body (3 – nejvyšší závažnost nebezpečí; nejvyšší pravděpodobnost výskytu
nebezpečí). Součin 6–9 bodů představuje nejvyšší riziko a daný krok je označen jako CCP. Při
nižších hodnotách součinu jsou výrobní operace označeny jako kontrolní body (CP) a tím je
zajištěno, že systém je pod kontrolou. Bezpečnost pokrmu je současně zajištěna dodržováním
správné výrobní a hygienické praxe (SVP a SHP). V příručkách SVP a SHP jsou detailně
popsány zásady gastronomického zpracování pokrmů, zásad dodržování provozní hygieny a
zaměstnanci jsou dle příručky pravidelně školeni.

7. Stanovení znaků a kritických mezí, monitoring a nápravná opatření

Pro každý CCP musí být stanoveny znaky, kritické meze, monitoring a nápravná opatření, jak
vyplývá z Tabulky 2.
8. Ověřovací postupy a audity
Ověřovací postupy slouží k posouzení, zda plán systému kritických bodů účinně ovládá
významná nebezpečí a zda se tento plán dodržuje. Součástí ověřovacích postupů je odběr
vzorků k mikrobiologickému vyšetření s frekvencí stanovenou plánem HACCP (v daném
případě je to 2x ročně). Dále se sem řadí kalibrace teploměrů používaných k monitorování CCP,
vyhodnocování stížností zákazníků, záznamů o sledování v CCP, či překročení kritických mezí
a způsobu rozhodnutí o nakládání s výrobky. K ověřovacím postupům se řadí také vnitřní
audity.
Tab. 2 – Stanovení znaků a kritických mezí, monitoring a nápravná opatření

CCP

Sledovaný
znak

Kritická
mez

Monitoring
Co

Způsob
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Kdy

Kdo

Nápravná
opatření

CCP1

Teplota
mrazicího
boxu,
Skladování chladicího
boxu,
masa a
vajec
doba
mražení

Maso: -12 Teplota Instalovaný Každý Pracovník
o
C a méně
teploměr
den
směny
Doba
po dobu
spotřeby
stanovené
výrobcem,
po
rozmrazení
0 až 2 oC
po dobu
max. 48
hod;
Vejce: +5 +18 oC
nekolísavá

Intenzivnější
mražení nebo
chlazení;
v případě poruchy
přesun surovin do
jiných zařízení a
oprava nebo
nákup nového
zařízení;
zpracování
surovin na
tepelně
opracované
pokrmy a nákup
čerstvých
surovin;
smyslově
narušené suroviny
neškodně
odstranit (VPŽP)

Záznamy: Protokol CCP1

9. Dokumentace a záznamy

Mezi nejdůležitější dokumenty patří kromě vlastního plánu HACCP především záznamy
monitoringu prováděné v CCP, Příručky správné výrobní a hygienické praxe, Plán DDD
(desinfekce, dezinsekce a deratizace) včetně sanitačního řádu a jiné.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Tatarský biftek je pokrm, který se konzumuje syrový, a je tedy nutné brát v úvahu poměrně
vysoké riziko spojené s jeho spotřebou. Z epidemiologického hlediska se jedná o rizikovou
potravinu (vyhláška č. 296/1992 Sb.). Při zvažování legislativních podkladů, které se
uvedených pokrmů týkají, je důležité zdůraznit, že se nejedná o polotovar, jak by mohlo být
mylně interpretováno.
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Pokrmy obsahující syrové maso jsou rizikové především z hlediska výskytu bakterií r.
Salmonella a jako u všech potravin určených k přímé spotřebě je nutné zvažovat i výskyt
Listeria monocytogenes. Uvedené nařízení udává dále limity pro celkový počet
mikroorganismů, bakterie čeledě Enterobacteriaceae a salmonely u jatečně upravených těl
skotu po úpravě před chlazením. Tatarský biftek představuje riziko mimo jiné i z hlediska
výskytu bakterií r. Campylobacter nebo např. r. Yersinia. Kampylobakterióza spolu se
salmonelózou představují v České republice nejčastější onemocnění z potravin.
Hlavním nebezpečím u tatarského bifteku mohou být nejen patogenní bakterie, ale i parazité,
jak vyplývá z analýzy nebezpečí (Tab. 1 a 2). Hromadný výskyt teniózy (Taenia saginata) byl
hlášen např. v roce 2013. Člověk se nakazí konzumací syrového nebo nedostatečně tepelně
upraveného masa. Pokud je v technologii přípravy tatarského bifteku pro zajištění bezpečnosti
pokrmu (prevence teniózy) využito mražení masa po dobu minimálně 48 hodin, bývá tento krok
zpravidla označen jako CCP. Uvedený postup spolehlivě zajistí bezpečnost pokrmu z hlediska
výskytu parazitárního nebezpečí. Podle názorů některých odborníků z oblasti gastronomie však
dochází v důsledku zamražení suroviny k senzorickému ovlivnění pokrmů. Po rozmrazení by
maso v žádném případě nemělo být opětovně zmrazováno. Pokud není po rozmražení použito
pro přípravu tatarského bifteku, mělo by být použito jako surovina pro tepelně opracované
pokrmy. Riziko zvýšeného množení bakterií a senzorické znehodnocení opakovaně
zmrazeného masa je vysoké.
Zůstává tedy otázkou, zda neupřednostnit postup využívající přípravu tatarského bifteku
z čerstvého chlazeného masa a v prevenci teniózy spoléhat na zodpovědně provedenou
veterinární prohlídku. Je třeba zdůraznit, že veškerá vnímavá zvířata (v tomto případě skot),
jsou

na

přítomnost

boubelů

Taenia

saginata

na

jatkách

prohlédnuta

a vyšetřována. Pouze v případě domácích porážek skotu tomu tak není, ale zde je nutné
připomenout, že maso z domácích porážek nesmí být v provozech společného stravování
k přípravě pokrmů použito. Pokud by tedy tatarský biftek byl připravován z chlazeného masa,
mělo by maso mít během skladování teplotu 0 až 2 oC po celou dobu spotřeby.
Z výše uvedených informací vyplývá, že v praxi existují dva přístupy. Jeden klade důraz na
mražení suroviny před přípravou těchto pokrmů, druhý preferuje senzorickou stránku pokrmu
a klade důraz na spolehlivě provedenou veterinární prohlídku masa. V praxi je možné se setkat
s oběma variantami přípravy tatarského bifteku. Odpovědnost dozorového orgánu spočívá
v dozoru nad tím, zda-li jsou v plném rozsahu plněny požadavky platné právní úpravy pro
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danou oblast. Pokud je plán HACCP odpovědně sestaven a ověřena jeho účinnost, pak je na
provozovateli potravinářského provozu zajistit jeho řádné dodržování.

ZÁVĚR
Zavedení systému HACCP je povinné pro celý potravinový řetězec včetně provozů společného
stravování. Hlavním úkolem plánů HACCP zůstává na základě provedené analýzy nebezpečí
určení kritických kontrolních bodů při výrobě pokrmů a jejich důsledný monitoring. Záznamy
a dokumentace vztahující se k HACCP jsou pak při řešení krizových záležitostí dokladem o
nezanedbání povinností ze strany provozovatele gastronomických provozů. Prevence
alimentárních nákaz musí být pro podnikatele v oblasti gastronomie prioritou a plány HACCP
jsou pro zajištění bezpečnosti pokrmů nezbytností.
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Práce vznikla za podpory grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LO 1218
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SOUHRN
Systém HACCP je jeden z hlavních nástrojů, jak účinně zajistit zdravotní nezávadnost potravin
a předcházet ohrožení zdraví konzumentů. Zavedení systému vyplývá z platné evropské i
národní legislativy založené na základních principech. Příspěvek popisuje zavedení systému
HACCP na konkrétním příkladu společného stravování – při přípravě tatarského bifteku.
Klíčová slova: bezpečnost potravin, kritické kontrolní body, analýza rizika
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