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SLOVO ÚVODEM
Miroslav Jůzl – Šárka Nedomová
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Vážení a milí hosté, kolegyně, kolegové a přátelé potravinářské vědy,
setkáváme se letos již po čtyřicáté páté u příležitosti konání Konference o jakosti potravin
a potravinových surovin. Tato akce je tradiční a již neodmyslitelnou součástí odborného dění
z oblasti potravin na naší fakultě a univerzitě. I když se jedná o půlkulaté výročí, je letos
umocněno oslavami sta let od založení naší alma mater.
Mimo středeční konferenci jsme oproti loňskému ročníku opět do programu doprovodných
akcí Ingrových dnů zařadili čtvrteční Den s mlékem na MENDELU. Tento soubor přednášek
je primárně určen pro odbornou veřejnost i studenty v oblasti zpracování mléka.
Věříme, že naše akce plní odkaz profesora Iva Ingra, jehož jméno hrdě nese, a že ji již nikdo
nevnímá jako pozůstatek veletrhu SALIMA. Ingrovy dny jsou tradičním důvodem
v předjarním čase k milému a přátelskému setkání odborníků z potravinářského oboru.
Jako každý rok, bychom rádi poděkovali i dalším institucím, které se nepřímo i přímo
spolupodílí na programu konference. Jsou to zejména Společnost pro výživu, a dále 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 a Výživa a potraviny, které informují o konferenci a otiskují příspěvky našich
účastníků, a také bychom chtěli poděkovat za podporu firmám a partnerům konference.
V letošním roce slaví Mendelova univerzita v Brně stoleté výročí od svého založení. Spolu
s ní se k oslavám připojuje Agronomická fakulta, která je jako přímá pokračovatelka jedné
ze dvou zakládajících součástí, hospodářského odboru, nositelkou stoleté tradice vzdělávání
v zemědělství.
Základní společenskou rolí zemědělství vždy byla produkce dostatečného množství kvalitních
potravin. Stejně jako první primitivní zemědělství historicky umožnilo lidstvu dělbu práce,
je dnes standardem, že zpracování zemědělských produktů a výroba potravin je specifickým
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odvětvím přímo vázaným na primární zemědělskou produkci. Živočišná výroba je významnou
součástí tohoto hospodářského odvětví a je základním výrobním pilířem zabývajícím
se chovem hospodářských zvířat. Cílem živočišné výroby je především produkce masa, mléka
a vajec nejen pro tuzemský trh, ale i pro vývoz.
V souvislosti s měnícími se spotřebitelskými preferencemi, ale zejména uvědoměním
si

jistých

přínosů

potravin

živočišného

původu

nejen

z hlediska

produkčního,

ale i výživového, je nutné klást velkou pozornost na osvětu spotřebitelů. To je jedním z cílů
projektu, řešeného s podporou Ministerstva zemědělství ČR na Agronomické fakultě
Mendelovy univerzity v Brně, který má posílit pozitivní vnímání kvality živočišných komodit,
vzdělávání, osvětu a propagaci směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Koncem 20. století
se výroba potravin stala určitou „velkovýrobní samozřejmostí“ a došlo tak k obrovskému
odstupu konzumenta od producentů. V posledních letech se však mínění veřejnosti mění
a je patrný zvyšující se zájem o informace o potravinách jako je původ, složení, kvalita
surovin a způsob zpracování.
Je pozitivní, že se po dlouhé době opět dostávají do povědomí spotřebitelů a široké veřejnosti
staré známé pravdy, které znaly předchozí generace, kdy přiměřená konzumace živočišných
produktů neznamená nutně riziko pro zdraví. Uveďme například „znovu objevený“ lecitin
ve vejcích, panika kolem cholesterolu, diskuse kolem stravitelnosti vápníku z mléčných
potravin nebo zejména dnes nadměrně konzumované a nevhodné rostlinné tuky a oleje
a další.
V době, kdy si připomínáme 100 let tradic zemědělského vzdělávání na Moravě
je dobré připomenout slogan, který vyjadřuje portfolio nabízených oborů: právem
se nazýváme „široce rozkročenou fakultou“, protože vzděláváme odborníky v široké škále
oborů věnujících se nejen zemědělské prvovýrobě, ale také finalizaci produktů, kontrolou
kvality, jakosti a bezpečnosti živočišných i rostlinných potravin, jako zdroje obživy lidstva.
To vše s ohledem na ochranu půdy a krajiny, životního prostředí, welfare zvířat a péči o trvale
obnovitelné zdroje energie.

Těší nás Váš stálý zájem o prezentovanou problematiku a věříme, že se společně setkáme
u příležitosti dalšího ročníku konference…
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lesnické univerzity v Brně ukončili svá studia v
roce 1997. To jsme v historickém exkursu již
blízko nového milénia. A stejně jako v dalších
studijních programech i studijní program
Technologie potravin byl z pětiletého
inženýrského studia postupně převáděn na
tříleté bakalářské a dvouleté navazující
magisterské studium. Specifikem studia oboru
Zpracování zemědělských produktů se mezi
lety 2000 a 2007, kdy promovali poslední
absolventi, stala nabídka bakalářského
profesního, tedy prakticky orientovaného
studia bez návaznosti na magisterský typ
studia, studijního oboru Výroba a distribuce

Potraviny
Primární společenskou rolí zemědělství vždy
byla
produkce
dostatečného
množství
kvalitních potravin. Stejně jako první
primitivní zemědělství historicky umožnilo
lidstvu dělbu práce, je dnes standardem, že
zpracování zemědělských produktů a výroba
potravin je specifickým odvětvím, byť přímo
vázaným na primární zemědělskou produkci.
První věta tohoto textu tak vlastně platí pro
celý agropotravinářský komplex. Zemědělství
si dnes ponechává roli producenta zdrojů a
surovin pro zpracovatelský průmysl, který
v různých fázích předúpravy primárních
zemědělských produktů na něj navazuje a
výrobu potravin finalizuje. Protože tuto vazbu
nelze přerušit, je logické, že původně
zemědělské vysoké učení se postupy
zpracování zemědělských produktů až po
finální články výroby potravin, jejich kvality,
bezpečnosti a soběstačnosti v dodávkách dle
společenské poptávky bude také zabývat.

Vznik technologického oboru
Od založení naší fakulty sice uplynuly v běhu
času více jak tři dekády, ale první zmínky o
výuce potravinářství v její historii lze hledat již
v roce 1947, kdy byl všeobecný hospodářský
obor rozšířen o směry agronomický a
zootechnický. Hned s nimi tehdy vzniká i obor
technologický. Záhy však přichází zásah z
centrálně řízeného hospodářství tehdejšího
Československa a tento obor je administrativně
převeden. S jistou nadsázkou tak lze
konstatovat, že naše vysoké učení se stalo
základem pro další, dnes renomované vysoké
školy, neboť technologický obor se stal
základem v roce 1952 nově založené Fakulty
potravinářské technologie Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze.

potravin.
Cvičení z Potravinářské technologie, 1988

Význam
studia
optimálních
postupů
zpracování
zemědělských
produktů
a
technologií výroby potravin pro naše vysoké
učení lze dokladovat tím, že jako jediný ze
všech studijních oborů měl obor Technologie
potravin jako první již od roku 1997 v areálu
univerzity svoji vlastní budovu – dnešní
budova N. Dnes jsou kapacitně a hlavně úrovní
vybavení až po příslušné poloprovozy tyto
prostory rozšířeny o část budovy Mendelova
biotechnologického pavilonu, který byl v
areálu naší školy naopak postaven jako
poslední v roce 2013.

Rozvoj oboru po roce 1989
Socialistická plánovaná ekonomika tak na
poměrně dlouhou dobu uzavřela možnost
dalšího rozvoje potravinářství na naší fakultě, a
to až do „porevolučního“ roku 1992, kdy byl
nově zřízen inženýrský obor pro studium
Zpracování zemědělských produktů. V roce
1994 následovalo zřízení inženýrského oboru
Potravinářství. První absolventi oboru s
pozměněným názvem (od roku 1995)
Technologie potravin tak na tehdejší
Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a

Ústav technologie potravin – budova N
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Laboratoř Fyzikálních a mechanických vlastností
potravin

Pekařské výrobky

Rok 2020
Tradičně osvědčený recept na výuku
potravinářství tak nebude nutné zásadně měnit
ani v blízké budoucnosti. V nově
připravovaných žádostech o akreditaci v dikci
novely vysokoškolského zákona z roku 2016
tak zůstane samostatný bakalářský studijní
program Technologie potravin, na který v
navazujícím magisterském typu studia naváže
program Potravinářství a výživa člověka se
specializacemi Technologie potravin, Jakost a
bezpečnost potravin a Výživa člověka.

Výroba sýrů

Výroba masných výrobků

Současnost

Laboratoř Ústavu technologie potravin

Byť s poměrně mladou novodobou historií,
studijní obory Technologie potravin patří
k podstatným pilířům oborového zaměření naší
fakulty a těší se stabilnímu zájmu uchazečů o
studium. V bakalářském typu studia je stabilně
nabízen studijní program Chemie a technologie
potravin
s jedním
studijním
oborem
Technologie
potravin.
V
navazujícím
magisterském typu studia je stejnojmenná
nabídka rozšířena o dva samostatné studijní
obory Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
a Ekotrofologie, které v doktorském typu
studia doplňuje studijní obor Technologie
potravin.

Pivo vyrobené na Ústavu technologie potravin
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POZNATKY Z ČINNOSTI STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ
INSPEKCE V ROCE 2018
Martin Klanica
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství.
Je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním
potravin.
Organizační struktura
Ústřední inspektorát se sídlem v Brně


7 regionálních inspektorátů



2 laboratoře: Praha, Brno



Využíváme i laboratoře externí

Personální zdroje


559 zaměstnanců, 277 inspektorů

Technická podpora


komplexní informační systém s několika moduly



princip „mobilních kanceláří“



Systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016

Cíle


Ochrana spotřebitele



Rovné konkurenční prostředí

Kompetence SZPI u fyzických a právnických osob


Potraviny a suroviny rostlinného původu, prvovýroba = výroba, dovoz, distribuce,
skladování a prodej



Víno a vinařské produkty



Maloobchodní prodej potravin živočišného původu, kde při prodeji dochází ke
kontaktu s konečným spotřebitelem mimo úseku, kde dochází k manipulaci
se surovinami živočišného původu



Provozovny stravovacích služeb = kontrola pokrmů a surovin k jejich výrobě



Kontrola tabákových výrobků



Reklama a prodej na internetu
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Zaměření kontrol


Bezpečnost potravin



Hygiena potravin (výroba; hygienické podmínky prodeje)



Složení potravin – falšování, nízká kvalita



Klamavé a agresivní obchodní praktiky



Kontroly E-commerce



Klamavá reklama



Oprávněnost podaných spotřebitelských podnětů

Počty kontrolovaných provozoven
Celkem – cca 85 tisíc


z toho výroba včetně prvovýroby, přes 10 tisíc



z toho velkoobchod a maloobchod, přes 40 tisíc



z toho společné stravování cca 35 tisíc

Kontroly SZPI ve společném stravování 2018


Kontrol provozoven (PSS) celkem: 14 290



Z toho kontroly se zjištěným porušením: 3 457 (přes 24 %)



Kontrol hygienických požadavků: 7 488



Z toho kontroly se zjištěným porušením : 2 074 (přes 27 %)



Na místě uzavřených PSS: 67



Představuje bezmála 38 % veškerých uzavřených provozoven potravinářských
podniků

Sankce – zákazy a pravomocně uložené pokuty


V roce 2018 SZPI uložila 12 397 zákazů na potraviny uváděné do oběhu. Celková
hodnota takto zakázaných potravin: 53 625 509 Kč.



Vydala 2 216 pravomocně uložených pokut. Celková hodnota pravomocně uložených
pokut: 100 594 000 Kč

Podněty
V roce 2018 SZPI přijala 3930 podnětů spotřebitelů. Spotřebitelé mohou podávat podněty
SZPI:


e-mailem (info@szpi.gov.cz),



Telefonicky (spotřebitelská linka: 542 426 625),
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prostřednictvím on-line formuláře na webu SZPI,



prostřednictvím portálu Potraviny na pranýři,



prostřednictvím mobilní aplikace Potraviny na pranýři,



osobně na místně příslušném inspektorátu SZPI.

SZPI v roce 2018 zabezpečuje tyto účty


www.szpi.gov.cz



www.potravinynapranyri.cz



www.facebook.com/potravinynapranyri



www.twitter.com/NaPranyri



www.instagram.com/potravinynapranyri

Byl zaveden speciálního FB účtu pro komunikaci SZPI s provozovateli potravinářských
podniků podnikající v oblasti E-commerce.
Kontaktní adresa:
Ing. Martin Klanica, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno,
Česká republika, e-mail: martin.klanica@szpi.gov.cz
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PRŮMYSLOVĚ ZPRACOVANÉ POTRAVINY – POZITIVA A NEGATIVA
INDUSTRIAL PROCESSED FOODS – POSITIVES AND RISKS
Jana Dostálová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
Společnost pro výživu, Slezská 32, 120 00 Praha 2

ABSTRACT
The history of food consumption patterns is briefly outlined. Attention is given to the
advantages and disadvantages of eating of raw food, which is at the present time modern.
In recent years, criticism of industrially produced food has emerged in the media and
so-called "real" foods, that means minimally processed raw materials and especially bio,
are recommended. Positives and negatives of industrially produced food are given on selected
examples - milk, sugar, meat products, refined oils and margarines. Products belonging to one
legislative food group may differ in quality, because the legislative limits limiting their
composition are very wide. For illustration, the differences in the raw material composition
of these products are presented. The consumers would therefore observe the data on the
packaging - the raw material composition and the nutrition data table.
Keywords: industrially processed foods, raw materials, positives, risks, nutritional value
ÚVOD
V poslední době se zejména v mediích stále častěji objevuje kritika průmyslově vyrobených
potravin a doporučují se tzv. skutečné potraviny. Legislativní definice těchto potravin
neexistuje, ale ani nikdo z autorů přesnou definici skutečných potravin zatím neuvedl. Autoři
těchto doporučení tímto označením míní co nejméně zpracované potravinářské suroviny,
zejména bio. Mezi skutečné potraviny také řadí farmářské produkty, jejichž legislativní
definice také neexistuje. Následujícími řádky se budu snažit obhájit průmyslově vyrobené
potravinářské výrobky, i když samozřejmě se mezi nimi najdou výrobky tak špatné kvality
z hlediska surovinového složení, že by na trhu s potravinami ani neměly být. Často se také
doporučuje syrová strava, a proto se o pozitivech a negativech syrové stravy také stručně
zmíním.
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STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE STRAVOVÁNÍ
Původní strava člověka byla pouze syrová. Objevem ohně začala éra konzumace tepelně
upravených potravin – lidé tím získali významný zdroj bílkovin (rostlinné bílkoviny jsou bez
tepelné úpravy obtížně stravitelné) a bezpečnější a chutnější stravu. Původně se suroviny
zpracovávali v rodinách, později nastoupila řemeslná výroba potravin (mlynáři, pekaři,
řezníci, pivovarníci mlékaři, perníkáři aj.). S průmyslovou revolucí nastoupila i průmyslová
výroby potravin. V současné době většina obyvatel České republiky z různých důvodů
konzumuje (většinou musí) průmyslově zpracované potravinářské suroviny tj. potravinářské
výrobky. Konzumuje je bez úpravy nebo ve formě doma připravených pokrmů, pokrmů
připravených
v

zařízeních

poskytujících

stravovací

služby

nebo

si

kupuje

hotové

pokrmy

v různé formě (chlazené, zmrazené, dehydrované, konzervy aj.).
SOUČASNÁ SITUACE
Současným trendem v obchodě s potravinami je dlouhá trvanlivost výrobků, což vyžaduje
nutnost konzervace včetně chemické tzv. konzervanty E2. Přítomnost konzervantů
ale u některých spotřebitelů vyvolává negativní reakce. Tito spotřebitelé preferují čerstvé
potraviny, pro něž existují různé definice, některé čerstvé výrobky jsou definovány zákonem,
např. čerstvé máslo, čerstvá vejce. Někteří spotřebitelé však vyhledávají výrobky s dlouhou
trvanlivostí.
Potravinářský průmysl produkuje výrobky, které jsou:
•

Mikrobiologicky bezpečné (větší kontrola)

•

Chemicky bezpečné (legislativní limity pro rizikové složky lépe kontrolovány)
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•

Trvanlivé (trvanlivost stanovena výrobcem)

•

Ve většině případů ekonomicky výhodnější – moderní velkokapacitní technologie jsou
úspornější než malovýroba, nákup surovin ve velkém levnější apod.

•

V některých případech senzoricky kvalitnější

•

Výživová hodnota může být vyšší, protože moderní zařízení jsou k živinám šetrnější
a technologický postup řízen odborníky tak, aby byl k surovinám šetrný

•

Kvalita z hlediska surovinového složení je velmi různá a během skladování se snižuje

PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA
Tepelné ošetření mléka (pasterace, UHT) zaručuje zdravotní nezávadnost (dříve bylo rizikové
hlavně Mycobacterium tuberculosis, nyní Listeria monocytogenes, E.coli aj.). Syrové mléko
(prodej ze dvora, z mlékomatů) není ošetřeno teplotami nad 40˚ C, doporučuje se svařit
(domácí záhřev bývá většinou méně šetrný než záhřev průmyslový). Byly evidovány
alimentární nákazy po požití nesvařeného mléka z mlékomatů. Ztráta výživové hodnoty
mléka tepelným ošetřením je odhadována na 10 %. Mléko UHT má lehce vařivou příchuť.
Sýry z tepelně neošetřeného mléka, zejména farmářské mohou být zdrojem listerií (riziko
především pro těhotné).
PRŮMYSLOVĚ VYROBENÉ MASNÉ VÝROBKY
V průmyslu se používá pro zlepšení barvy a zvýšení údržnosti masných výrobků přídavek
dusitanu (dusičnanu). Výrobky bez dusitanu jsou rizikové při porušení chladícího řetězce –
otrava klobásovým jedem (Clostridium botulinum). Průmyslově vyrobené uzené výrobky
nejsou téměř rizikové, protože se udí studeným kouřem nebo přečištěným kouřovým
kondenzátem zbaveným karcinogenních látek. Ve výrobcích z domácích udíren obsah
karcinogenních látek bývá zpravidla vysoký. Kvalita masných výrobků na našem trhu
je velice různá. Závisí zejména na použitých surovinách, hlavně množství a jakosti použitého
masa. Výrobky s nižším podílem masa mají vyšší obsah vody, a proto musí mít více látek
přídatných tzv. éček. Obsahují strojně oddělené maso, bílkoviny rostlinného původu aj.
Senzorická

jakost

nebývá

špatná,

díky

použitým

ochucovadlům

a koření. Výrobky od menších výrobců bývají kvalitnější, ale není to pravidlem.
CUKR
Rafinovaný cukr řepný nebo třtinový (sacharóza) obsahuje nejméně 99,7% sacharózy.
Přírodní cukr (hnědý, surový) – obsahuje na povrchu zbytky matečného sirobu. Často
se jedná o rafinovaný cukr obalený karamelem (z důvodů minimalizace obsahu rizikových
složek obsažených v matečném sirobu). Podle vyhlášky musí obsahovat nejméně 97,5%
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sacharózy. Kromě důvodů senzorických není jiný důvod k používání hnědého cukru, protože
obsah minerálních látek je nízký.
ROSTLINNÉ OLEJE
Rafinací se odstraňují chemické kontaminanty, produkty žluknutí (volné mastné kyseliny,
produkty oxidace) a další látky, které zhoršují senzorickou hodnotu. Pro výrobu
nerafinovaných olejů (panenských, za studena lisovaných) se proto musí používat pouze
velmi kvalitní suroviny. V testu olejů provedených dTestem byly zjištěny stopy DDT pouze
v nerafinovaných olejích. Při rafinaci se odstraní i některé pozitivní látky např. vitaminy,
rostlinné steroly aj.
ROSTLINNÉ ROZTÍRATELNÉ TUKY (MARGARÍNY)
V současné době již téměř všechny výrobky neobsahují trans-nenasycené mastné kyseliny,
a pokud je obsahují, tak malé množství (vlastní analýzy). Pro většinu výrobků se používají
místo tuků ztužených hydrogenací frakce tuků z palem. Technologický postup zahrnuje tedy
pouze mechanické zpracování. Z hlediska výživového jsou výhodnější než tuky živočišné,
protože mají lepší složení mastných kyselin.
PŘÍKLADY OBDOBNÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ RŮZNÉ KVALITY
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ZÁVĚR
•

V současnosti velice málo lidí konzumuje průmyslově zcela neupravené nebo
minimálně upravené potraviny

•

Důvody jsou různé – obtížná dostupnost surovin, časové možnosti, požadavky
na trvanlivost, nezájem o domácí úpravu, ekonomické důvody aj.

•

Průmyslově upravené potraviny mají určité přednosti ale i nedostatky

•

Všechny potraviny na trhu, které splňují legislativní limity, jsou bezpečné.
Nevyhovujících potravin je minimum a jsou stahovány z trhu
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100 LET VÝUKY HYGIENY POTRAVIN NA VFU BRNO
„Una medicina, una sanitas“ (J. E. Veith, 1840)
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
Kořeny výuky zvěrolékařství v Evropě sahají do 18. století, ale péče o zvířata, jejich léčení
a dodržování pravidel pro konzumaci potravin, zejména živočišného původu, provázejí
člověka od pradávna.
Vysoká škola zvěrolékařská v Brně vznikla na základě zákona z 12. prosince 1918 (Sbírka
zákonů a nařízení státu československého č. 76). Provizorní výuka probíhala na Karlově
univerzitě v Praze do 23. července 1919. Byly ustanoveny tzv. Zvěrolékařské kurzy, které
umožnily doplnit a dokončit vzdělání celé řady studentů z Vídně a zajistit tak pro nově
vznikající samostatný stát dostatek zvěrolékařů. Dne 20. října 1919 byla svolána ustavující
schůze profesorského sboru a zde byl zvolen prvním rektorem Vysoké školy zvěrolékařské
v Brně fyziolog MUDr. et MVDr. h.c. Edward Babák. Zápis do zimního semestru
se odehrával od 3. do 22. listopadu 1919. Slavnostní zahájení výuky se odehrálo dne
11. listopadu v aule dnešního Vysokého učení technického ve Veveří ulici. Vlastní výuka byla
zahájena 17. listopadu 1919 prvními přednáškami. První absolventi skončili vysokou školu již
v roce 1919, a byli to ti, kteří začali studovat ve Vídni, pokračovali v pražských provizorních
kursech a studium dokončovali v Brně. Prvním absolventům Vysoké školy zvěrolékařské
v Brně byl v roce 1919 podle příslušných předpisů předán zvěrolékařský diplom a udělen
akademický titul zvěrolékař (Medicus veterinarius, ve zkratce Med. vet.). Po obhájení
písemné disertační práce a vykonání doktorské zkoušky (rigorosa) absolvent obdržel
doktorský diplom a získal akademickou hodnost doktor veterinárního lékařství (Medicinea
veterinariae doctor, ve zkratce MVDr.). První doktorské promoce se uskutečnily
v roce 1920.
Vznikem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně bylo zvěrolékařství jako obor budováno
na zcela novém odborném základě. Byly využity všechny možnosti, které nabízeli naši
nejlepší erudovaní odborníci z praxe, vynikající absolventi a bývalí asistenti z Vídeňské
zvěrolékařské školy a taktéž i Ústav zvěrolékařství při VUT v Praze-Dejvicích. Byli to též
mladí erudovaní učitelé základních oborů medicínských, kteří přišli do Brna z Lékařské
fakulty Karlovy univerzity v Praze.
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Výuka hygieny potravin probíhala hned od začátku i v provizorních kurzech. Postupně byla
budována na novém odborném základě, podložena odbornou a vědeckou literaturou.
Přednášky vedli zpočátku MUDr. Jan Lukeš, MVDr. František Ševčík a PhDr. et MUDr. Jan
Bečka a později MVDr. Jan Lenfeld.
Prof. MVDr. Jan Lenfeld založil moderní ucelenou výuku hygieny potravin, v níž realizoval
zásadu MVDr. Františka Pfaffa (od roku 1926 ve funkci vedoucího veterinárního odboru
ministerstva,
od roku 1931 ministerským radou): „Zvěrolékařství nemá vztah jen k zemědělské produkci,
nýbrž jeho vyšším zájmem musí být vždy ochrana zdraví lidského“. Jeho nasměrování platí
dodnes a bylo základem pro vybudování kvalitní hygienické veterinární služby u nás.
Principy „Lenfeldovy škola hygieny potravin“:


do výuky oboru začlenit aktuální problematiku



pedagogické, odborné a vědecké publikace



přenášení poznatků z výzkumu



spolupráce s praxí, ostatními vzdělávacími institucemi a výzkumnými institucemi



výchova dalších odborníků („následovníků“)



mezinárodní rozměr – kontakty ve výzkumu a ve výuce



další vzdělávání odborníků z praxe



setkávání pracovníků  učitelů, vědeckých pracovníků, odborníků v potravinářství,
hygieniků a technologů v problematice hygieny potravin

Lenfeldovu koncepci československé veterinární hygieny dále rozvíjeli jeho nástupci,
jmenovitě doc. J. Hökl, prof. M. Dobeš, prof. Z. Matyáš, prof. J. Holec, prof. J. Lukášová,
prof. A. Mikulík, v současnosti pak zejména prof. L. Vorlová, prof. I. Steinhauserová,
doc. J. Kameník a doc. B. Tremlová.
100 let vývoje výuky hygieny potravin na VFU Brno znamená z organizačního hlediska vývoj
od jednoho ústavu k fakultě a od samostatných předmětů k samostatným studijním
programům, avšak priority výuky hygieny potravin jsou stále stejné.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie traduje a rozvíjí historický odkaz prof. Lenfelda a jeho
pokračovatelů dnes již ve třech studijních programech. Principy, které prosazovali
a uplatňovali naši předchůdci v hygieně potravin, jsou základem nejen vzdělávací a výzkumné
činnosti fakulty, ale i jsou implementovány v současné evropské legislativě.
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Výuka na naší univerzitě v oblasti veterinární hygieny potravin je jedna z nejlepších vůbec
v Evropě a realizace veterinární hygieny potravin v praxi v řadě případů předběhla svoji dobu
v rámci Evropy.
Kontaktní adresa:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného
původu, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, e-mail: tremlovab@vfu.cz
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AKTUÁLNÍ PRODUKCE MASA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH SVĚTA
A V EU
Josef Kameník
Ústav gastronomie, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
World production of beef, pork and poultry meat has increased by 260% in the last fifty years
and now exceeds 320 million tonnes per year (in the carcass weight equivalent). The poultry
meat was the most dynamic, which is now the most mass-produced meat category with more
than 118 million tonnes in 2017. The world's largest poultry producers are the USA, China,
EU-28 and Brazil. Pork meat was produced in the volume of almost 118 million tonnes
in 2017. The largest producers were China, EU-28 and the USA. The smallest share of the
main types of meat is currently in beef (around 70 million tonnes in 2017), although in 1970
beef was the most produced meat in the world. The largest beef producers are the USA,
Brazil, EU-28 and China.
Keywords: beef, pork, poultry meat, foreign trade
ÚVOD
S rostoucím počtem lidské populace a také se zvyšováním životní úrovně stoupá ve světě
poptávka po hodnotných potravinách, mezi které po dlouhá staletí patří zejména maso.
Srovnáme-li světovou produkci masa v uplynulých padesáti letech, zvýšila se z 89,35 milionů
tun v roce 1970 na 320,70 milionů t (poznámka: produkce masa se uvádí ve statistikách
v ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl, stejně je tomu tak v tomto článku) v roce
2017, tj. o téměř 260 % (OECD-FAO, 2019). Změnily se rovněž podíly jednotlivých druhů
mas. Zatímco v roce 1970 představovalo hovězí maso objemově nejvíce zastoupený druh
s 38,37 miliony t (Windhorst, 2008), předloni obsadilo až třetí příčku s 69,94 miliony tun
(nárůst o 82,3 %). Na druhém místě skončilo v r. 1970 maso vepřové. Tehdy dosáhla jeho
produkce ve světě 35,80 milionů tun. Již ale za deset let nato v r. 1980 předběhlo vepřové
s objemem 52,68 mil. t produkci hovězího masa (45,57 mil. t.). V r. 2017 bylo ve světě
vyprodukováno 117,98 milionů t, oproti r. 1970 nastal nárůst o téměř 230 %.
Ve srovnání s přírůstkem produkce hovězího masa je patrné, že produkce vepřového vykázala
v uplynulém půlstoletí daleko větší dynamiku. Předloni skončilo vepřové maso stejně jako
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v r. 1970 na druhé pozici z hlediska hodnocení vyprodukovaného množství. V r. 2017 se totiž
na první příčku poprvé v historii lidstva dostalo drůbeží maso.
V r. 1970 se vyprodukovalo na celém světě 15,19 milionů t drůbežího masa (Windhorst,
2008), což znamenalo třetí místo v pomyslném žebříčku za hovězím a vepřovým. Trvalo
následujících 30 let, kdy se poměry změnily a drůbeží maso v r. 2000 s objemem produkce
69,67 milionů t se dostalo na druhou pozici za vepřové (90,12 milionů t) a předehnalo hovězí
maso (56,92 mil. t.). Dynamika produkce drůbežího masa byla v uplynulých desetiletích
velice silná. Jestliže se ještě v roce 2013 předpokládalo, že první příčku v množství produkce
obsadí drůbeží maso v r. 2021 (Windhorst a Wilke, 2013), stalo se tak už předloni. V r. 2017
se podle statistik OECD-FAO stalo drůbeží maso s objemem 118,08 milionů t nejvíce
produkovanou skupinou mas na světě. Ve srovnání s r. 1970 se zvýšila produkce drůbežího
masa o více jak 100 milionů t, tj. o 611,5 %!
PRODUKCE MASA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH SVĚTA V R. 2017
Čína představuje nejlidnatější zemi světa a rovněž také největšího producenta masa. Předloni
se v Číně vyprodukovalo 84,77 milionů t masa, což byla více jak jedna čtvrtina světové
produkce (OECD-FAO, 2019). Největší podíl představovalo s 53,65 miliony t maso vepřové,
19,16 mil. t připadlo na drůbeží a 7,30 mil. t na hovězí maso. Přes silnou domácí produkci
je Čína významným importérem masa. V r. 2017 dovezla ze zahraničí 770 tisíc t hovězího,
1,39 mil. t vepřového a 581 t drůbežího masa. Vývoz masa dosáhl necelých 700 tisíc t
(380 tis. t drůbeží, 252 tis. t vepřové a 36 tis. t hovězí).
Na druhém místě v produkci masa ve světě skončila EU-28 s množstvím 45,20 mil. t
(Eurostat, 2018), ale Evropské unii bude věnována samostatná následující kapitola. Na třetí
příčce se i předloni udržely Spojené státy s 44,59 mil. tun (OECD-FAO, 2019). Stejně jako
na celosvětové úrovni také v USA se předloni vyprodukovalo nejvíce drůbežího masa
(21,32 mil. t), následovalo vepřové s 11,74 mil. t a v těsném závěsu pak hovězí maso
(11,45 mil. t). Na rozdíl od Číny jsou USA orientovány na export masa. Téměř 15,5 %
domácí produkce drůbežího masa šlo na export (3,30 mil. t; dovoz pouhých 82 tis. t).
V případě vepřového masa činil export 2,49 mil. t (21,21 % z domácí produkce), ale dovoz
představoval 656 tis. t. Přes výraznou produkci hovězího masa (USA byly v r. 2017 největším
producentem hovězího masa na světě) se 1,75 milionů t importovalo (export 1,20 mil. t).
Čtvrtým největším producentem masa na světě se v roce 2017 stala po Číně, EU-28 a USA
Brazílie s množstvím 27,61 mil. t. Největší podíl představovalo drůbeží maso (13,99 mil. t),
následovalo hovězí (9,80 mil. t) a vepřové maso (3,73 mil. t). Brazílie je výrazným
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exportérem masa, z objemu domácí produkce šla čtvrtina předloni za hranice 6,84 mil. t
(nejvíce drůbeží: 4,42 mil. t), import do země byl s 83 tisíci tunami prakticky bezvýznamný.
Rusko se zařadilo v posledních letech mezi významné světové producenty masa (v r. 2017:
9,61 mil. t). Největší podíl produkce představuje maso drůbeží (4,58 mil. t v r. 2017),
následováno vepřovým a hovězím masem. Stále však domácí produkce nestačí poptávce.
V r. 2017 se do Ruska dovezlo 1,34 milionů t masa, vývoz činil 211 tis. t. Uvádí
se, že v r. 2018 dosáhlo Rusko s produkcí přibližně 5 milionů t soběstačnosti v drůbežím
mase.
S objemem 6,75 mil. t masa v r. 2017 se sice Indie dostala mezi významné producenty,
v propočtu na počet obyvatel je to ale velice nízké číslo. Největší podíl představuje drůbeží
maso (2,99 mil. t) následováno buvolím masem s množstvím 2,66 mil. t (buvolí maso
se ve statistikách řadí mezi hovězí maso). Vepřové maso bylo vyprodukováno v množství
359 tisíc t (OECD-FAO, 2019). Indie prakticky žádné maso nedováží, naopak patří mezi
významné exportéry hovězího (buvolího) masa. V r. 2017 se této komodity vyvezlo v objemu
1,65 mil. t.
Austrálie je zemí se silnou produkcí hovězího masa a v této komoditě se rovněž orientuje
na export. V r. 2017 se v Austrálii vyprodukovalo 5 mil. t masa, z toho 53,4 % (2,67 mil. t)
připadlo právě na hovězí. Vyvezlo se 73 % vyprodukovaného hovězího (1,95 mil. t).
Produkce drůbežího masa dosáhla 1,28 mil. t, vepřového se vyprodukovalo 385 tisíc t. Import
vepřového dosáhl 312 tisíc t.
Zemí se silnou závislostí na dovozu masa je Japonsko. Domácí produkce dosáhla předloni
3,25 mil. t (1,67 mil. t vepřové, 1,52 mil. t drůbeží, 0,46 mil. t hovězí). Dovoz masa činil
2,51 mil. t. Japonsko patří tradičně mezi velké dovozce vepřového (1,23 mil. t v r. 2017),
ale také hovězího masa (729 tis. t).
PRODUKCE MASA V EU-28
V roce 2017 vyprodukovalo 28 členských států EU celkem 45,2 milionů tun masa. Více jak
polovina (51,8 %) z tohoto množství bylo vepřové maso. Jen pro porovnání – roční produkce
mléka dosáhla ve stejném období 170,1 milionů tun (Eurostat, 2018). V roce 2017
vyprodukovalo 28 členských států EU celkem 23,4 milionů t vepřového masa, meziročně
méně o 0,9 %. Přesto to bylo o 1,0 mil. t více jak v letech 2012 a 2013. Necelá jedna čtvrtina
vepřového (23,3 %, tj. 5,5 milionů t) pocházelo z Německa, následovalo s 18,8 %
(4,3 milionů t) Španělsko. Drůbežího masa bylo vyprodukováno celkem 13,241 milionů tun,
meziročně více o 0,5 %. Od r. 2010 však nárůst dosahuje 20,7 %. V této komoditě jasně
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dominuje Polsko (podíl 17,7 %), následováno Spojeným Královstvím (13,7 %) a Francií (12,5
%). Produkce hovězího a telecího masa v r. 2017 stagnovala na úrovni 7,8 milionů tun.
Tři členské země vyprodukují téměř polovinu tohoto objemu: Francie (18,4 %), Německo
(15,8 %) a Spojené Království (13,2 %). Dvě třetiny telecího masa pocházely rovněž ze tří
států: Španělska (25,1 %), Nizozemska (23,0 %) a Francie (19,3 %).
Je logické, že největšími producenty masa jsou v absolutních číslech státy s největším počtem
obyvatel, příp. největší rozlohou: Německo (v součtu vepřového, hovězího a drůbežího masa
8,1 milionů t), Španělsko (6,5 mil. t) a Francie (5,3 mil. t).
ZÁVĚR
Podle prognóz OECD-FAO v nadcházejících osmi letech produkce masa v celosvětovém
měřítku dále zvýší. Očekává se nárůst na téměř 367 milionů tun v r. 2027 (OECD-FAO,
2018). Na rozvoji produkce masa se budou podílet všechny kontinenty s největším podílem
Asie. Na tomto světadíle se má produkce do roku 2027 zvýšit o více jak 24 mil. t z 134,5 na
158,6 mil. t. Jako druhý nejdynamičtější kontinent se předpokládá Latinská Amerika (nárůst
z 51,5 mil. t na 61,2 mil. t, tj. o necelých 10 milionů t). Následují Severní Amerika (vzestup
o 6,4 milionů t), Afrika (plus 4,1 milionů t), Evropa (nárůst 2,5 mil. t) a Oceánie (necelý
milion t). Poměrně nízký současný i budoucí nárůst produkce masa v EU (spíše stagnace) má
příčinu v mírně klesající poptávce po této potravině na domácím trhu. Příčiny lze hledat ve
třech oblastech. Jednak stoupá počet lidí, kteří se dobrovolně zříkávají konzumace masa
z etických důvodů. Podíl vegetariánů se zvyšuje zejména v populaci mladých do 25 let.
Dalším důvodem klesající spotřeby masa je problematika tzv. udržitelného rozvoje. Protože je
intenzivní produkce jatečných zvířat spojená s určitou zátěží životního prostředí, v západní
Evropě přibývá v populaci jedinců, kteří omezují konzumaci masa právě z důvodů
udržitelného světového rozvoje.
A nakonec je zde hledisko zdravotní. Časopis The Lancet zveřejnil v lednu výsledky studie,
na které spolupracovalo po dobu více jak dvou let 37 expertů z 16 zemí. Denní příjem masa
domácích kopytníků by měl dosahovat v průměru 14 gramů (!) s maximem 28 g, v případě
masa drůbežího je to průměrně 29 g s maximem až 58 g (Willett et al., 2019). Průměrně
by podle této studie měl činit příjem masa 43 gramů, což odpovídá ročně necelých 16 kg
masa.
SOUHRN
Světová produkce hovězího, vepřového a drůbežího masa se v uplynulých padesáti letech
zvýšila
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o 260 % a nyní již přesahuje 320 milionů t ročně (v kategorii váhy jatečně upravených těl).
Největší dynamiku zaznamenalo maso drůbeží, které je nyní objemově nejvíce produkovanou
kategorií masa s více jak 118 mil. t v r. 2017. Největšími světovými producenty drůbežího
masa jsou USA, Čína, EU-28 a Brazílie. Vepřového masa se celosvětově vyprodukovalo
v r. 2017 téměř 118 mil. t. Největšími producenty byly Čína, EU-28 a USA. Nejmenší podíl
z hlavních druhů mas připadá v současnosti na maso hovězí (okolo 70 milionů t), i když v r.
1970 patřilo hovězímu masu prvenství v rámci produkce masa na světě. Největšími
producenty hovězího masa jsou USA, Brazílie, EU-28 a Čína.
Klíčová slova: hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, zahraniční obchod
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ABSTRACT
Survey of methods for evaluation of milling products quality describe test principle on base
two main parts (starch and protein) and technical base (analytical, physical, rheological).
Apparatuses for main features of flour as moisture, content of starch, wet gluten and protein
and their technological importance are discussed in historical point of view and description
of several type of innovation. NIR principle in contents of positive and negative aspects give
explanation for huge using of modern equipment for fast result obtained in appropriate
accuracy.
Key words: flour quality features, survey of referent and NIR apparatus
ÚVOD
Důvodů pro kontrolu jakosti mlýnských výrobků zejména pro zpracování v pekárnách
lze najít několik. Za důležité lze označit fakt, že jde o sortiment výrobků převážně z českých
průmyslových provozů vyráběných z cca 1,2 mil t českých obilovin. Cereální výrobky mají
také nezastupitelné sytící a výživové funkce pro většinu české populace a jejich kvalita musí
být standardizovaná jakostními znaky, které je potřeba efektivně sledovat. Požadavky
na rychlost stanovení s dostatečnou přesností orientují inovace laboratorní techniky
k nedestruktivním zkouškám s min. potřebou kvalifikovaných osob.
METODY HODNOCENÍ KVALITY MOUKY
Jakost potravinářské pšenice pro mlynářské účely je popsána znaky hodnotícími obilnou masu
(vlhkost, příměsi a nečistoty, objemová hmotnost) a složení zrna (obsah bílkovin).
Pro pekařské účely je hodnocení doplněno o hodnotu Zelenyho testu a číslo poklesu.
Mlýnské výrobky jsou definovány dalšími znaky podle způsobu finálního užití.
Pro přímou spotřebu, která činí v domácnostech cca 10 kg mlýnských výrobků na osobu
a rok, platí tradiční dělení tržních druhů na krupice, mouky hrubé, polohrubé a hladké.
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Legislativně závazná jakostní kritéria mlýnských výrobků (Zákon o potravinách) tvoří zrnitost
(tj. propad dvěma síty normované velikosti v %) a obsah popela (tj. zůstatek minerálních látek
po spalování při 900 oC) Výrobce ručí za zdravotní nezávadnost svých výrobků.
Pro výrobní spotřebu na cereální výrobky se používá téměř 90 % pšeničných a většina
žitných mouk, převážně hladkých. Lze je rozdělit podle užití na druhy
-

pro výrobu chleba (hladká chlebová, polosvětlá, celozrnná)

-

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

-

pro výrobu těstovin (polohrubá těstárenská)

-

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

-

pro výrobu ostatních výrobků (např. hrubá na knedlíky).

Pšeničné a žitné mouky pro každou skupinu cereálních výrobků mají podle receptury
a technologického procesu deklarované technologické vlastnosti, které tvoří analytické znaky
(granulace, obsah popela, mokrého lepku, bílkovin, hodnota Zelenyho testu, číslo poklesu)
a reologické vlastnosti simulující jejich chování ve výrobě.
Referenční metody pro hodnocení jakosti mouky
Stanovení vlhkosti lze v cereálním oboru považovat za základní zkoušku a v průběhu času
doznalo mnoho technických změn při zachování principu stanovení sušením. Gravimetrický
postup, spočívající ve zjištění veškeré přítomné vody v obilovinách a mlýnských výrobcích
před a po sušení, je časově náročný. ISO a EN normy předepisují sušení při 105 0C
do konstantní hmotnosti. Uzanční zkouška pro mlýnské výrobky modifikuje postup sušením
při 130

0

C po dobu 1 h. Stanovení urychlují tzv. vysoušecí váhy např. OHAUS

(MB 90, MB 120) s dobou zkoušky do 15 min. Na různých fyzikálních principech (např.
odpor, vodivost) pracují přístroje známé jako vlhkoměry s užitím pro celá zrna, šroty nebo
mlýnské výrobky. Vlhkoměry pro obiloviny lze rozdělit podle formy výstupů a užití výsledků
na přístroje provozní a pro obchodní styk s možností metrologického ověření. Do první
skupiny lze zařadit přístroje AM 5200, AQUA TR, AGRI, GAC 500 XT, MiniGAC,
MiniGAC Plus a MiniGAC 2500. Pro stanovení vlhkosti obilovin pro obchodní styk jsou
nabízeny přístroje kalibrované podle zákona o metrologii, např. AM 5800, GAC 2000/ 2100
nabízený v modelech GAC 2100 BI, GAC 2100 GI, GAC 2100 AGRI.
Stanovení obsahu minerálních látek patří k normovaným zkouškám, kterými se definují
jednotlivé tržní druhy mlýnských výrobků. Obsah popela v moukách patří mezi provozně
a ekonomicky důležité parametry. Stanovení má dlouhou historii a označení popel
je odvozeno od principu spalováním za předepsané teploty. Zkouška vyžaduje praktickou
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zkušenost, protože doba spalování je orientační (zpravidla 2 h) a závisí na barvě nespáleného
zbytku. NIR přístroje Inframatic s modulem pro stanovení popela byly v devadesátých létech
nejefektivnější inovací ve vybavení mlýnských laboratoří. Přesto se využívá i možnost
analyzovat vzorky referenční postupem - spalováním. Získané hodnoty slouží k ověření
správnost výsledků NIR a NIT analyzátorů.
Stanovení mokrého lepku se řadí mezi zkoušky, určující pekařskou jakost a vzhledem
k jednoduché zkoušce vypírání vodou z kuličky těsta se provádělo od začátku minulého
století. Kromě množství se také natahováním válečku mokrého lepku orientačně stanovily
jeho základní vlastnosti (tažnost a pružnost). Pro mechanizaci postupu a zvýšení přesnosti
byly navrženy různé typy vypíračů lepku, např. přístroj označený podle autorů Hýža a Špidla.
Automatizované stanovení obsahu mokrého lepku a jeho kvality umožňuje systém Glutomatic
Perten, (vypírací přístroj Glutomatic, odstředivka Centrifuge). Přestože obsah mokrého lepku
dnes nepatří k normovaným, je požadován jako součástí kalibrace NIR analyzátorů.
Stanovení obsahu bílkovin na principu podle Kjeldahla spočívající v mineralizaci kyselinou
sírovou a titračním stanovení amoniaku je užíváno od poloviny minulého století. Původní
zařízení Parnas Wagner je dnes už spíše ozdobou chemických laboratoří. Další možnost
nabízí postup podle Dumase založený na spalování. Pro stanovení v mlýnských produktech
referenčními metodami dle Kjehdala nebo Dumase se dnes používají např. přístroje firmy
FOSS – Kjeltec ™, Kjeltec ™ 8400 a Dumatec ™ 8000. Uvedené analyzátory umožňují
automatizací některých operací nejen zrychlení zkoušky, ale i dosažení větší přesnosti
výsledků. Přes zlepšení komfortu a výrazného zkrácení doby nutné pro stanovení obsahu
bílkovin se uvedené přístroje v provozních laboratořích mlýnů spíše nepoužívají, protože byly
nahrazeny polyfunkčními možnostmi NIR a NIT analyzátorů.
Stanovení technologické kvality bílkovin vychází ze skutečnosti, že uplatnění mlýnských
výrobků pro pekařské účely je určeno nejen množstvím, ale i jejich jakostí. Změny chování
moučné suspenze ve slabě kyselém prostředí kyseliny mléčné, kde dochází vlivem hydratace
bílkovin k viditelnému oddělení sedimentu, jsou odrazem jejich složení. Objem sedimentu
je v relaci k pekařské jakosti a slouží k rozlišení užití mouky pro různé druhy cereálních
výrobků. Zařízení ZZN Strakonice označené SEDI test se používá podle ISO 5529 také pro
kalibraci

NIR

přístrojů.

Pro

přesnost

referenčního

stanovení

slouží

třepačka

ED 2000 čs. výroby.
Stanovení obsahu škrobu jako nejvíce zastoupené složky mlýnských výrobků nepatří však
k běžně sledovaným v mlýnském oboru. Významně se podílí na energetickém obsahu všech
cereálních výrobků, ale pro výživové údaje se dopočítává (jako sacharidy) po zjištění obsahu
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vody, bílkovin a tuků. Polarimetrické stanovení podle Ewerse (např. přístroji řady
RUDOLPH) i další analytické zkoušky jsou zatíženy velkou chybou, která je přenášena
do predikčních modelů pro parametr škrobu při užití NIR a NIT technologie.
Stanovení obsahu a stavu poškození škrobu má vliv na pekařské užití mlýnských výrobků.
Lepivost těsta, daná porušení škrobové makromolekuly, je vážným technologickým
problémem zejména v průmyslových provozech. Vysoký obsah poškozeného škrobu
způsobený mechanickou destrukcí nebo nadměrnou aktivitou amyláz má za následek
i zhoršenou kvalitu a trvanlivost pekařských výrobků. Exaktní stanovení na jodometrického
principu umožní přístroj SD MATIC firmy Chopin. Obsah poškozeného škrobu se provozně
stanoví modifikovanou viskozimetrickou zkouškou moučné suspenze při 100 0C. Uzanční
stanovení tzv. čísla poklesu podle Pertena je základem tělískových viskozimetrů, např.
FN1305, FN1500, FN1000 (dvoumístný s tiskárnou), MFT 26 a Alphatec FN.
Moderní přístroje pracujících na NIR principu
Stanovení více jakostních znaků mlýnských výrobků zajišťují přístroje využívající k analýze
vlnové délky blízkého infračerveného záření (NIR). Technologie NIR je obecně založena
na tvorbě predikčních modelů - provozně označovaných jako kalibrační křivky. Měření
v blízké infračervené oblasti je využíváno pro stanovení kvality a kvantity vzorků stejného
či podobného chemického složení. Stanovení obsahu základních složek bylo zavedeno
do mlýnské praxe s přesností, která umožnila ve značné míře nahradit některé přímé
instrumentální metody. NIR technologie je vhodná zejména pro stanovení obsahu bílkovin,
vlhkosti a popela mouky. Rozbory související s kvalitou (Zelenyho test) dávají nižší přesnost
výsledků podle toho, do jaké míry jsou příčinné složky (kvalita bílkovin) reflektovány v NIR
spektrech.
Použití NIR techniky umožňuje rychlé měření s možností stanovit několik znaků z jedné
zkoušky při malém množství vzorku. Pro stanovení vlhkosti zrna a mlýnských výrobků lze
použít analyzátory IM 9500 - A (možnost metrologického ověření), IM 9520, IM 8800,
Infraneo, DA 7250, AgriCheck, OmegAnalyzer G, MultiCheck, Mininfra SmarT®, IM 9500
s modulem pro mouky, IM 9520, DS 2500 a DA 1650. Uvedené přístroje stanoví současně
i obsah bílkovin a mokrého lepku. Ve mlýnských laboratořích je několik let jakost zjišťována
na přístrojích firmy Perten - Inframatic příslušnými moduly pro obsah popela mlýnských
výrobků. Stejnou funkci plní i přístroje firmy FOSS NIRS DS2500 a DA 1650 nebo NIT
analyzátory Infratec 1241, Infratec Nova. Jako screeningové měření lze pro provozní
stanovení Zeleny sedimentační hodnoty použít přístroje IM 9500 s modulem pro mouky, IM
9520, DA 7250, Infraneo nebo NIT analyzátorů firmy FOOS Infratec 1241 a Infratec NOVA.
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Pro stanovení obsahu škrobu celého zrna pšenice slouží Infratec 1241/NOVA. Obsah škrobu a
míru poškození umožňují stanovit

např.analyzátory IM 9500 s modulem pro mouky,

IM9520, Infraneo, DA 7250. AgriCheck, OmegAnalyzer G, MultiCheck, Mininfra SmarT®).
ZÁVĚRY
Pro technologickou a spotřebitelskou jakost mlýnských a pekařských výrobků a způsoby
hodnocení platí podmíněné souvislosti. Kvalitu mlýnských výrobků určují znaky
potravinářské pšenice a jakost pekařských výrobků do značné míry podmiňují charakteristiky
produktů ze mlýna.
Výzkum nových principů převážně na nedestruktivní a nechemické bázi umožňuje zrychlení
zkoušek pro finální i provozní mezioperační kontrolu s dosažením přijatelné přesnosti
stanovení. Při ročním zpracování cca 1 mil. t potravinářské pšenice ve mlýnech a požadavcích
pekáren na standardní jakost je uplatnění moderní laboratorní techniky nezbytné. Přístroje
umožňující souběžné stanovení více jakostních znaků jsou dnes i přes relativně vysoké
pořizovací náklady samozřejmostí. Přehled stále se vyvíjející NIR techniky pro kontrolu
mlýnských výrobků, které se liší podmínkami měření, formou výstupů, inzerovanou přesností
výsledků aj., není vyčerpávající. Obecně je zřejmé, že většina z nich se snaží zlepšit
či dokonce nahradit práci provozní laboratoře. Zůstává však nezastupitelná funkce technika
v interpretaci a využití výsledků ke standardizaci kvality finálních výrobků.
SOUHRN
Přehled metod pro hodnocení kvality mlýnských výrobků zahrnuje principy založené na jejich
základních chemických složkách (škrob a bílkoviny) a technické bázi (metody analytické,
fyzikální a NIR). Přístroje pro hodnocení základních znaků (vlhkost, obsah bílkovin, mokrého
lepku, bílkovin a škrobu) jsou popsány v klasickém provedení a současných inovacích. Užití
NIR techniky z pohledu přínosů a negativ hodnotí jejich možnosti dané rychlostí analýz
při adekvátním přesnosti výsledků stanovení.
Klíčová slova: znaky kvality mouky, přehled referenčních a NIR přístrojů
LITERATURA
Přehled přístrojů je uveden na přístupné základě firemní literatury společností Millcom
Praha, Mezos Hradec Králové a BIO Pro Praha a jejich vědomím.
Kontaktní adresa:
doc. Ing. Marie Hrušková, CS., SPM, Marie Cibulkové 30, 140 00 Praha 4,
e-mail: hruskovm@seznam.cz
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AKRYLAMID – NEŽÁDOUCÍ I ŽÁDOUCÍ LÁTKA V POTRAVINÁCH
ACRYLAMIDE – UNWANTED AND DESIRABLE SUBSTANCE IN FOOD
Oldřich Faměra
Katedra kvality a bezpečnosti potravin, Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6
ABSTRACT
The acrylamide (AA) compound is a health risk substance. Acrylamide is produced
in connection with the Maillard reaction - amino acids of asparagine with reducing sugars
during the technological processing of certain foods (eg cereals, potatoes and coffee) when
they are prepared at temperatures above 120 ° C and low humidity. AA is formed
in the surface crust and manifests itself with browning of the crust, typical taste and aroma.
"Commission Regulation (EU) 2017/2158" establishes comparative values for the AA content
in foods, and lists mitigation measures such as reducing the temperature of baking, lowering
the pH, using asparaginase. During monitoring, no increased acrylamide values were found
in the Czech Republic in different types of bread. AA content was generally below 30 μg.kg-1.
Risk groups such as fine pastries, biscuits, crackers, cereal bars, waffles, pancakes and
gingerbread, as well as unsweetened products such as crackers, crispy breads and bread
substitutes. For one wafers class, the AA value ranged from 150 to 550 μg.kg-1 depending
on the recipe and the baking mode. Several types of spectrophotometers were used to measure
product color.
Keywords: acrylamide, baking, asparagine, monosaccharides, colorimetry
ÚVOD
Sloučenina akrylamid byla Evropskou unií zařazena na “Seznam látek vzbuzujících
mimořádné obavy“ jako potenciálně rakovinotvorná látka. Zástupci členských států EU
včetně Česka odsouhlasili návrh unijního nařízení s cílem snížit množství akrylamidu
v „rizikových“ potravinách. Členské státy odsouhlasily vytvoření normy s limity akrylamidu.
Nový unijní předpis „Nařízení Komise 2017/2158“ s platností od 11.4.2018 se snaží omezit
obsah cukrů a škrobu v použitých surovinách, snížit teploty pečení, vyloučit některé látky
z receptur, upravit vlhkost a pH. „Je nezbytné zajistit bezpečnost potravin a snížit přítomnost
akrylamidu v potravinách tam, kde suroviny obsahují jeho prekurzory. Při výrobě používat
postupy založené na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).“
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Předpokládalo se, že tato opatření výrazně ovlivní technologii výroby potravin, zejména
ve velkých firmách.
MATERIÁL A METODY
Pro stanovení obsahu akrylamidu byly v provozní pekárně odebrány vzorky pekařských
výrobků, zpravidla 3-4 kusy od jednotlivých druhů. Druhový výběr byl volen tak, aby byly
zastoupeny hlavní skupiny pekárenských výrobků. Tři druhy chleba, u běžného pečiva
3 druhy rohlíků, raženka (houska) a veka, u jemného pečiva tvarohový koláč, makový závin,
vánočka a švédské kostky.
U výrobce korpusů oplatek byl řešen problém vysokého obsahu AA regulací teplotního
režimu pečení a v konečné fázi s použitím enzymového přípravku s asparaginasou.
Stanovení obsahu akrylamidu ve vzorcích prováděla Metrologická a zkušební laboratoř
(1316.2) při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Metodou byla vysokoúčinná
kapalinová chromatografie (LC) a následná hmotnostní spektrometrie (MS). Stejnou
přístrojovou technikou byl stanoven obsah aminokyseliny asparaginu. Vzorky potravin
pekařské

a

pečivárenské

povahy

byly

připraveny

pro

analýzy

rozmělněním

na vysokorychlostním mixéru. Vlastní metodika přípravy vzorků je interní záležitostí
zkušební laboratoře.
V Nařízení Komise 2017/2158 se v příloze III bod II odstavec 4. uvádí:
Analýzu AA lze nahradit měřením vlastností výrobku (např. barvy) nebo procesních
parametrů,za předpokladu, že mezi vlastnostmi výrobku nebo procesními parametry
a množstvím AA lze prokázat statistickou korelaci. Lze předpokládat, že s tmavnutím kůrky
pekařských výrobků stoupá i obsah vytvořeného akrylamidu. Pro velmi orientační stanovení
barevného odstínu byly nejprve zajištěny barevné vzorníky pro neoptické porovnávání.
K dispozici byly vzorníky barevných odstínů tří stavebních firem.
Měření barevného odstínu povrchu oplatkových korpusů po upečení bylo provedeno dvěma
typy přístrojů. Přístroj X-Rite Capsure pracuje na bázi LED/kamera a je určen k měření
širokého spektra barevných odstínů na různých typech povrchů. Další přístroj X-Rite SP62
je přenosný, jednoúhlový spektrofotometr

obdobného použití

jako typ Capsure.

Pro vyhodnocení naměřených barevných odstínů byl použitý program QA-Master. Určení
barevného odstínu bylo provedeno systémem trojrozměrného prostoru barev na osách:
L*, a*, b*.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Akrylamid (AA, prop-2-enamid, H2C=GH-CO-NH2) je bílá krystalická látka s bodem tání
84,5 °C a bodem varu 192,6 °C (při atmosférickém tlaku). Je bez zápachu. Velmi dobře
se rozpouští ve vodě a je téměř nerozpustný v nepolárních rozpouštědlech. Pro výrobu AA
se používá netoxického polyakrylamidu. Akrylamidu se vyrábí velké množství, protože
se uplatňuje při výrobě barviv, při stavbě základů přehradních nádrží, tunelů a kanalizace
v kopolymerech pro výrobu kontaktních čoček. Využívá se při vodárenské úpravě pitné vody,
jako činidlo upravující půdu, při výrobě papíru a čištění odpadních vod.
U pekařských výrobků je tvorba nahnědlého zbarvení kůrky součástí senzoricky
požadovaných vlastností (vyhláška 333/1997 Sb.). Např. u chleba “vzhled a tvar pravidelně
formovaný, klenutý, kůrka a povrch čistý, „barva kůrky zlatohnědá, s typickou chutí a vůní.“
Z toho vyplývá, že pekařské, pečivárenské výrobky a dále smažené bramborové potraviny,
káva a kávovinové náhražky nutně obsahují v povrchové vrstvě (v kůrce) akrylamid, který
se tam vytvořil zcela přirozenou cestou. To je dáno tepelným působením při pečení
a současně vzájemnou reakcí přirozeně se vyskytujících monosacharidů (glukosy a fruktosy)
a aminokyseliny asparaginu. To znamená, že při výrobě zmíněných potravin není cílem zcela
eliminovat tvorbu akrylamidu, ale spíše usilovat o kompromisní sníženou hladinu AA.
Akrylamid vzniká reakcí aminokyseliny asparaginu a cukrů, v určitých potravinách
(např. z obilovin, brambor a kávy), jsou-li připravovány při teplotách vyšších než 120 °C
a při nízké vlhkosti. Vznik AA souvisí s Maillardovou reakcí aminokyseliny asparaginu
s redukujícími cukry v průběhu pečení za vzniku hnědého zbarvení kůrky. Tvoří se převážně
v pečených nebo smažených potravinách bohatých na sacharidy, např. obiloviny, brambory
a kávová zrna. Britští vědci však zároveň zdůraznili, že je prakticky nemožné vyrábět
potraviny bez rizika vzniku akrylamidu. To by se musely přestat potraviny tepelně upravovat.
Značná nebezpečnost akrylamidu spočívá v několikasměrném závažném poškozování zdraví
člověka. Jako neurotoxin poškozuje nervy. Dále vykazuje účinky mutagenní, teratogenní
a kancerogenní. Významná je také skutečnost, že dietární expozice akrylamidu jde napříč
věkovými skupinami, vzhledem k tomu, že se jedná o základní druhy potravin.
11. dubna 2018 vstoupilo v platnost „Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví
zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách.
Provozovatelé potravinářských podniků mají povinnost zjišťovat obsah AA ve svých
výrobcích a provádět vhodná nápravná technologická opatření – snížením teploty pečení,
dobu pečení, použití asparaginasy a snižování hladiny pH a další.

36

Zmírňující opatření se vztahují na jemné pečivo, keksy, sušenky, suchary, cereální tyčinky,
kornouty, oplatky, lívance a perník, jakož i na neslazené výrobky, jako jsou krekry, křupavé
chleby a náhražky chleba.
Proč jsou hodnoty obsahu AA v jednotlivých skupinách výrobků pojmenovány jako
„srovnávací“
a ne jako limitní? Tím je naznačeno, že tvůrci „Nařízení“ jsou si vědomi,
že se při případném překročení dosti komplikovaně snižuje hodnota AA technologickými
opatřeními. Posuzování takového stavu bude benevolentnější než striktní přístup kontrolních
orgánů doprovázený pokutováním.
Akrylamid se tvoří v slabé vrstvě kůrky projevující se hnědavým zbarvením, zatímco ve střídě
AA nevzniká. Čím je větší objem střídy výrobků, tím více dochází ke zředění obsahu AA
a tudíž k nižším hodnotám v celých výrobcích. Svoji úlohu sehrává i udržení určité vlhkosti
ve střídě a její nižší teplota oproti kůrce. V tomto směru jsou ohroženy některé výrobky
trvanlivého pečiva (různé tyčinky a krekry), oplatky a sušenky, u kterých je velká styčná
pečící plocha, malý objem střídy a její nízká vlhkost.
Pro praktickou znalost obsahu AA v provozní pekárně byl pro vlastní kontrolu proveden
odběr vzorků pečiva. U souboru dvanácti pekařských výrobků, které patří mezi často
konzumované potraviny: chléb konzumní pšenično-žitný, chléb podmáslový, chléb chia, žitný
chléb Moskva, rohlík, rohlík celozrnný, rohlík žitný, raženka (druh housky, veka, svatební
tvarohový koláč, makový závin, vánočka a švédské kostky, byl obsah akrylamidu nižší než
30 μg.kg-1. To znamená, že z pohledu Nařízení Komise (EU) 2017/2158 a uvedených
porovnávacích hodnot obsahu akrylamidu není nutné provádět u těchto typů výrobků úpravy
technologických postupů.
U výrobce oplatkových korpusů se pohyboval obsah AA v širokém rozmezí hodnot
v závislosti na receptuře od 95 do 576 μg.kg-1. Nižší obsah byl u oplatek světlých. U jednoho
druhu oplatek s cukerným kulérem se nedařilo stlačit hodnotu AA pod požadovaných
450 μg.kg-1. Regulační opatření na výrobní lince spočívala ve snížení teploty pečení
a současně nutné prodloužení doby pečení. Při určité úrovni teploty nebyly oplatky dostatečně
upečené. Prodloužená doba pečení významně snižovala produkci a tím ovlivňovala
ekonomiku výroby. Nakonec požadovaného efektu snížení obsahu AA bylo dosaženo
přídavkem enzymového přípravku s asparaginasou, která ale výrobu prodražila. Konkrétní
údaje jsou vlastnictvím výrobců. Použití spektrofotometrů sice reagovalo na různou intenzitu
barvy kůrky a tím i na obsah AA, ale jejich použití by bylo jen orientační, vzhledem různé
povrchové úpravě jednotlivých druhů výrobků.
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Tabulka 1: Porovnávací hodnoty obsahu akrylamidu v různých potravinách Nařízení Komise
(EU) 2017/2158
Potravina

Hranolky (k přímé spotřebě)
Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta
Bramborové krekry
Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta
Měkký chléb
Pšeničný chléb

a)
b)

Porovnávací
hodnota
[μg.kg-1]
500
750

50

Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb

100

Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše)
— výrobky z otrub a celozrnné cereálie, zrna pufovaná
v pufovacím dělu

300

—

300

pšeničné a žitné výrobky (1)

— výrobky z kukuřice, ovsa, pšenice špaldy, ječmene a rýže (1)
Sušenky a oplatky
Krekry s výjimkou bramborových krekrů
Křupavý chléb
Perník
Výrobky podobné ostatním výrobkům této kategorie
Pražená káva
Instantní (rozpustná) káva
a)
b)
c)

náhražky kávy výhradně z obilovin
náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky
náhražky kávy výhradně z čekanky

150
350
400
350
800
300
400
850
500
(2)
4 000

Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě
sušenek a sucharů (3)
Sušenky a suchary pro kojence a malé děti (3)

40
150

ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že po určité době nervozity u výrobců pečiva, došlo k jejich
uklidnění, vzhledem k naměřeným nízkým hodnotám akrylamidu u širokého sortimentu
výrobků z kategorií chléb, běžné a jemné pečivo. Připravoval se legislativní rámec pro plošné
prosazení snížení obsahu akrylamidu v těchto výrobcích. Přitom se nevědělo, kolik
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akrylamidu se při pečení jednotlivých druhů výrobků tvoří. Povinností výrobců měla být
vlastní kontrolní činnost zjištění obsahu AA v pečivu. Experimentování se sníženou teplotou
pečení a úpravou doby pečení by bylo velmi nákladné, protože konkrétní údaje o průběhu
pečení jsou sotva přenositelné mezi výrobci. Je tedy velmi pozitivní zpráva, že není nutné
kvůli akrylamidu v pekařských výrobcích upravovat receptury ani výrobní technologie.
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SLEDOVÁNÍ ANTIOXIDAČNÍCH LÁTEK V OVOCI
MONITORING OF ANTIOXIDATION SUBSTANCES IN FRUIT
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ABSTRACT
Original electrochemical method using ESA CoulArray technology was applied to the very
fast method of determination of total antioxidant activity of electroactive substances
extractable from cherries and tiny fruit. Adjusted and diluted extracts samples were analyzed
by FIA (flow injection analysis) within 66 s. The changes of antioxidant activity due to the
various conditions of fruit and extracts were studied. Samples of cherries, currants and
gooseberries were provided from Research Institute Ltd. Holovousy. Extraction
of homogenized fruit in methanol with 2% v / v formic acid was performed to stabilize
phenolic substances. Volumes of 10 µl of samples were injected to mobile phase of pH 4,8
based on 0.05 M of phosphate buffer with the addition of 10% acetonitrile. Flow rate was
1 ml / min. Applied potentials on working porous graphite electrodes with the hydrogenpalladium reference electrodes were 200, 400, 600 and 800 mV. Significant differences in the
content of bioactive substances within different varieties were observed. The largest amount
of antioxidant was found in blackcurrant and cherries.
Keywords: cherries, tiny fruit, antioxidants, phenols, FIA, electrochemical detection,
CoulArray, storage condition
ÚVOD
Antioxidanty jsou definovány jako sloučeniny, které mohou zpomalovat, inhibovat nebo
zabraňovat oxidaci oxidovatelných materiálů vychytáváním volných radikálů a snížit oxidační
stres. Oxidační stres je významný při vývoji chronických degenerativních onemocnění, včetně
onemocnění srdce, rakoviny a stárnutí [1].
Polyfenoly jsou nejrozšířenější antioxidanty v naší stravě a jsou nejvíce obsaženy v ovoci,
zelenině, obilovinách, olivách, luštěninách, čokoládě a nápojích, jako je čaj, káva a víno.
Významnou skupinou polyfenolů jsou antokyany. Ty jsou nejvíce rozšířeny v ovoci,
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kde je jejich obsah úměrný intenzitě zbarvení plodu a v černém rybízu dosahuje hodnot
až 2 – 4 g/kg čerstvého ovoce [2].
Cílem naší práce bylo vyhodnotit rozdíly v celkové antioxidační aktivitě elektroaktivních
látek v různých kultivarech třešní a drobném ovoci, jako je rybíz, angrešt a josta.
Třešně, rybíz a angrešt jsou považovány za bohatý zdroj biologicky aktivních látek, které mají
pozitivní vliv na lidský organismus. Jsou významným zdrojem vitamínů skupiny B, vitamínu
C, A, E a K, karotenoidů a minerálních látek. Takovýto komplex látek vykazuje antioxidační
a protizánětlivé účinky, působí proti oxidačnímu stresu a volným radikálům, snižuje riziko
vzniku kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny či diabetu [3 – 7].
Bylo prokázáno, že konzumace třešní vede ke snížení plasmatické koncentrace látek
indikujících zánět v organismu (C-reaktivního proteinu a oxidu dusnatého) a úbytku obsahu
prozánětlivých enzymů v krevní plazmě (cyklooxygenázy II). Konzumace třešní také zvyšuje
obrany schopnost organismu a napomáhá zmírnění bolesti svalů při námaze. Ukázalo se,
že třešně jsou prospěšné při léčbě dny, zánětlivého onemocnění kloubů, neboť snižují hladinu
kyseliny močové v krvi [8 – 10].
Pro hodnocení antioxidační aktivity elektroaktivních látek v třešních a drobném ovoci jsme
použili průtokovou injekční analýzu (FIA) ve spojení s multikanálovým elektrochemickým
detektorem CoulArray, kde jsou kvantifikovány elektroaktivní látky na základě přeneseného
náboje při různých potenciálech na pracovních elektrodách.
MATERIÁL A METODY
Metoda FIA (flow injection analysis) je založená na nástřiku vzorku do nosného proudu
mobilní fáze. Na obrázku 1 je schéma uspořádání FIA s elektrochemickou detekcí,
kde se využívá detektoru CoulArray. Součástí CoulArray detektoru mohou být až 4 sériově
zapojené elektrochemické cely. Každá cela se skládá ze 4 pracovních elektrod vyrobených
z porézního grafitu, čímž je dosaženo co největšího povrchu, 8 pomocných a 8 referentních
hydrogen-palladiových elektrod. Maximální citlivosti stanovení je dosaženo současným
snímáním signálů ze všech elektrod a následným výběrem vhodného potenciálu, při kterém
má daná látka nejvyšší proudovou odezvu. Odezva detektoru je závislá na redoxních
vlastnostech analyzovaných látek. Velikost změřeného náboje může být použita jak pro
relativní srovnávání antioxidačních schopností látek extrahovatelných ze zemědělských
produktů, tak i pro posouzení redoxních schopností mnoha látek [11 – 14].
Cílem naší práce bylo vyhodnotit antioxidační aktivitu elektroaktivních látek v plodech třešní,
rybízu a angreštu metodou FIA-ECD (electrochemical detection), která umožňuje v krátkém
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čase změřit velké množství vzorků. Touto metodou se mohou objektivně hodnotit rozdíly
v obsahu antioxidantů mezi kultivary třešní a drobného ovoce. Při hodnocení jsme sledovali
i vliv dalších vnějších faktorů a souvislost mezi zbarvením plodů ovoce a antioxidační
aktivitou elektroaktivních látek.

Obrázek 1: Schéma FIA s elektrochemickou detekcí

Vzorky třešní, rybízu a angreštu byly získány z Výzkumného a šlechtitelského ústavu
Holovousy s.r.o. Bylo zpracováno a zanalyzováno 94 vzorků třešní (40 odrůd), 64 vzorků
červeného, černého, bílého a růžového rybízu (31 odrůd) a 42 vzorků červeného a bílého
angreštu (20 odrůd), z nichž byly 2 vzorky odrůdy josta, která je křížencem černého rybízu
a angreštu. Celkem bylo pro analýzu zpracováno 200 vzorků a provedeno 1 200 měření.
Vzorky ovoce byly nejprve rozmraženy při pokojové teplotě. Pro analýzu bylo náhodně
vybráno cca 10 kusů třešní, které byly vypeckovány. U vzorků rybízu bylo takto vybráno
a homogenizováno cca 20 snítek (plody bez stonků) a u vzorků angreštu bylo vybráno
a očištěno cca 20 kusů plodů. Vzorky byly rozmixovány 10 sekund pomocí mixéru
Nutribullet.
Do 15 ml centrifugační zkumavky byly naváženy cca 3 g homogenizovaného vzorku.
Pro extrakci bylo použito 5 ml 100% methanolu s přídavkem 2 obj. % mravenčí kyseliny.
Centrifugační zkumavka byla umístěna do ultrazvukové lázně (Bandelin Sonorex, Thermo
Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) na dobu 30 minut. Poté byla směs odstředěna
na centrifuze (EBA 200, Hettich Zentifugen, Germany) při otáčkách 5 000 rpm po dobu
15 minut. Supernatant byl filtrován přes stříkačkový filtr o velikosti pórů 0,22 μm do 2 ml.
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Extrakt byl uchováván při teplotě cca 8 °C. Pro analýzu byl extrakt 20x zředěn a ve 2 ml
vialkách vložen do autosampleru (ESA, model 542). Byla použita mobilní fáze fosfátového
pufru o koncentraci 0,05 M s přídavkem 10 % ACN o celkovém pH 4,8. Průtok mobilní fáze
v průběhu měření byl nastaven na 1 ml/min, nástřik byl 10 µl. Stanovení bylo provedeno
metodou FIA, tudíž nebyla použita žádná chromatografická kolona, do systému byla pouze
zařazena

série

filtrů

tak,

aby

bylo

zabráněno

průchodu

případných

nečistot

do elektrochemické cely. Na pracovních elektrodách byly aplikovány potenciály 200, 400,
600 a 800 mV oproti suchým referentním hydrogen- palladiovým elektrodám. Celková
antioxidační aktivita byla zaznamenána jako průměrný celkový náboj v µC a byla vypočtena
pomocí automatické integrace výsledných píků. Při vyhodnocení se nejprve vypočetl celkový
náboj, jako součet náboje na jednotlivých celách po odečtení naměřeného náboje blanku a pro
každý vzorek se vypočetl průměrný celkový náboj. Antioxidační aktivita lze v rámci
porovnání měření vzorků se stejným ředěním a stejnou navážkou uvádět v µC. Na Obrázku 2
je záznam z měření vzorku extraktu ovoce. Odezva označená číslem 1 je časová závislost
proudu

a

plocha

pod

křivkou

odpovídá

přenesenému

náboji

mezi

povrchem

elektrochemického senzoru a elektroaktivními látkami ve vodivém mediu při různých
vložených pracovních potenciálech. Pod číslem 2 je proudová odezva elektrochemického
čištění cel, kde byl nejdříve vložen záporný potenciál a poté kladný.

Třešeň KORVIK
1

2

Obrázek 2: FIA/ECD záznam analýzy při vložených pracovních potenciálech 200, 400, 600, 800 mV

VÝSLEDKY A DISKUZE
Nejvyšší antioxidační aktivitu z třešní vykazovala odrůda Christiana (294 µC) následovaná
odrůdami Debora (272 µC), Aranka (266 µC) a Korvik (257 µC). Z angreštů potom nejvyšší
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antioxidační aktivitu vykazovala odrůda Rolonda (211 µC) a z rybízů odrůda černého rybízu
Démon (448 µC). Naměřené hodnoty celkových antioxidačních aktivit byly vyšší u genotypů,
které mají tmavě červenou barvu plodů, což dokazuje i fakt, že nejvyšší antioxidační aktivita
byla naměřena u černých rybízů. Porovnání 5 odrůd každého druhu ovoce s nejvyšší
antioxidační aktivitou je uvedeno na Obrázku 3.
Současně se zabýváme i změnou antioxidační aktivity elektroaktivních látek v ovoci po šesti
měsících uložení při -20 °C. Porovnání antioxidační aktivity po uložení v podmínkách
uskutečnitelných zejména v domácím prostředí by mohlo být velice přínosné jak pro běžného
konzumenta, tak i pro potravinářský průmysl. Změny antioxidačních aktivity elektroaktivních
látek sledujeme i v metanolových extraktech s 2 obj. % kyseliny mravenčí po šesti měsících
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Obrázek 3: Porovnání 5 odrůd každého druhu ovoce s nejvyšší antioxidační aktivitou

ZÁVĚR
Na souboru 200 vzorků třešní a drobného ovoce byla odzkoušena originální metoda
hodnocení antioxidantů pomocí multikanálového elektrochemického detektoru jako FIA
analyzátoru.
Byl měřen celkový náboj v μC při čtyřech potenciálech 200, 400, 600 a 800 mV. Velikost
tohoto náboje byla použita jako míra antioxidačních vlastností extraktu ovoce. Doba analýzy
byla 66 sekund, což umožnilo během jednoho týdne provést 1 200 analýz. U tmavěji
zabarveného ovoce, jak třešní, rybízu i angreštu, byla změřena vyšší antioxidační aktivita.
Černý rybíz byl vyhodnocen jako nejlepší zdroj antioxidantů. V současné době se zabýváme
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také vlivem skladování ovoce a jeho extraktů po dobu šesti měsíců na celkovou antioxidační
aktivitu elektroaktivních látek v tomto ovoci.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla realizována za finanční podpory projektů MZe QJ1510354 Tvorba a selekce
odrůd jabloní s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek a prodlouženou skladovatelností
plodů, QJ1510351 Pěstování vybraných druhů peckovin a drobného ovoce vysoké tržní
kvality s eliminací nepříznivých biotických a abiotických vlivů nadkrýváním výsadeb
a QK1910296 Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství.
SOUHRN
V práci jsou prezentovány výsledky stanovení celkové antioxidační aktivity elektroaktivních
látek v třešních a drobném ovoci. Byl také sledován vliv zbarvení ovoce na antioxidační
aktivitu. Vzorky třešní, rybízu a angreštu pocházely z Výzkumného a šlechtitelského ústavu
ovocnářského Holovousy s.r.o. Byla provedena extrakce homogenizovaných plodů
v methanolu s 2 obj. % kyseliny mravenčí za účelem stabilizace fenolických látek. Upravené
a 20 x zředěné extrakty byly analyzovány metodou FIA ve spojení s elektrochemickou detekcí
s použitím mobilní fáze fosfátového pufru o koncentraci 0,05 M s přídavkem 10 % ACN
o celkovém pH 4,8, průtokem mobilní fáze 1 ml/min a nástřikem 10 µl. Potenciály
na pracovních elektrodách byly 200, 400, 600 a 800 mV oproti referentním hydrogenpalladiovým elektrodám. Spojení FIA a elektrochemické detekce představuje pro svou
rychlost
(jedno měření 66 s) a možnost recyklace mobilní fáze také levnou screeningovou metodu
pro komplexní zhodnocení celkové antioxidační aktivity vzorků ovoce.
Byly pozorovány značné rozdíly z hlediska antioxidační aktivity elektroaktivních látek mezi
jednotlivými odrůdami. Největší antioxidační aktivita byla v černém rybízu a v třešních.
Klíčová slova: třešně, drobné ovoce, antioxidanty, fenolické sloučeniny, FIA, elektrochemická
detekce, CoulArray, skladování, zbarvení
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KVALITATIVNÍ PARAMETRY VEPŘOVÉHO VÝSEKOVÉHO MASA
A JEJICH HODNOCENÍ
QUALITY PARAMETERS OF PORK MEAT AND THEIR EVALUATION
Miroslav Jůzl
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ABSTRACT
Meat is a very important commodity and is an integral part of balanced and varied human
nutrition. It contains a significant amount of macro and micronutrients that are essential for
our growth and development. Pork is an important part of our gastronomy, the item
of consumer buying, the basis of recipes for meat products, it has a connection with nutrition,
economic context. The quality requirements for meat and meat products have changed over
time as the level of knowledge and society have changed. Factors affecting meat quality can
be divided into intravital and post-mortem factors. Parameters and criteria for virtually any
product, food, and therefore meat, is determined by consumer. Consumers' requirements,
scientific knowledge and experience are further used for standardization. Such important
features are an effort to describe, set criteria and put these requirements in legislation. Over
time, the significance of the various factors influencing the quality of not only pork can
change, some of the properties become more important. At present, there are several usable
methods for assessing the quality of meat, which are used by scientific institutions and
supervisors to summarize the overall quality of the meat.
Keywords: pork, quality criteria, consumption
ÚVOD
Maso je úzce spjato s národními zvyklostmi danými především úrovní zemědělství
a vnějšími, časem prověřenými, podmínkami. Nepřímo je tedy produkce masa spojená
i s klimatickými podmínkami, dostupností krmiv a možnostmi hospodaření v daném regionu.
V tomto ohledu patří receptury pokrmů nebo masných výrobků ke kulturnímu dědictví států,
kde chov hospodářských zvířat nedílně patří k zemědělství, a na to navazující finalizací této
cenné

komodity

zpracovatelskou

vertikálou.

Regiony

světa,

od

kontinentů

až k mikroregionům jednotlivých států, vykazují odlišnosti v konzumaci druhů masa, jejich
množství a typům masných výrobků a tento fakt se významně promítá do gastronomie.
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V současnosti většina konzumovaného masa ve světě připadá na vepřové, drůbeží a hovězí
maso (Font-i-Furnols a Guerrero, 2014). Maso velkých jatečných zvířat je ekonomicky
náročnější pro producenty a návazně tedy i pro spotřebitele. Drůbeží maso má proto rostoucí
význam jak v množství, tak v potenciálu daném pro jednodušší naplnění výše zmíněných
požadavků. Přesto je hovězí i vepřové maso nedílnou součástí jídelníčku českých domácností
a pokrmy z něj tvoří nehmotné dědictví našeho národa. V nedávné minulosti došlo k tak
významným změnám v hospodářství naší země, Evropy i celého světa. Postupně se změnila
nabídka masa zejména v jeho původu a určení v návaznosti na prodej. Posuzování jakosti
masa je závislé na kritériích, podle kterých je evaluováno hodnotitelem, který svůj pohled
na tuto otázku přizpůsobuje účelu, ke kterému je výsledek určen.
Jakost masa a požadavky na produkci
Jakost je specifický pojem, který je někdy etymologicky rozlišován od synonyma kvalita
(Ingr, 1993). Kvalita je jedním z rozhodujících faktorů při nákupu výrobků (Doets a Kremer,
2016). Podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích je jakostí soubor
charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových
výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem, prováděcími právními předpisy anebo
přímo použitelnými předpisy Evropského společenství. Cena je dána přímými a nepřímými
náklady na produkci, zpracování (Barbut, 2014) a distribuci a je významným faktorem při
rozhodování k nákupu spotřebitelem (Verbeke et al., 2005). Zcela zásadním požadavkem
je u jakéhokoliv výrobku a u potravin zvláště bezpečnost (food safety, hygienická jakost,
zdravotní nezávadnost).
Ingr (2011) uvádí deset základních vlastností masa, které jsou i jeho charakteristikami.
Rozděluje je na základní a užitné. Základními jsou morfologická struktura, chemické složení,
fyzikální vlastnosti, biochemický stav a mikrobiální kontaminace. Ty seskupují objektivně
snadno měřitelné a vyhodnotitelné znaky jakosti. Užitné charakteristiky jako smyslové
vlastnosti, výživová hodnota, technologické vlastnosti, hygienická hodnota a kulinární
vlastnosti mají velký význam pro koncové uživatele a zahrnují i náročněji měřitelné
(vybavením) nebo hůře opakovatelné a interpretovatelné (senzorická analýza) znaky jakosti
(Drašar, 2016).
Jakostní potraviny ale musí vždy splňovat následující podmínky (Steinhauser, 2014; Kameník
et al., 2014):
•

zdraví a život spotřebitele nebude jimi negativně ovlivněno,

•

jsou pro spotřebitele lákavé nebo aspoň přijatelné (senzorické aspekty),
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•

musí být proto nutričně hodnotné a nesmějí být falšovány,

•

splňují kritéria pro technologické a kulinární uplatnění.

Znaky jakosti se mohou podílet na různých nebo více jakostních charakteristikách, přičemž
znak, který nevyhovuje stanoveným nebo předpokládaným požadavkům je možno označit
za vadu (Harr, 1989). Může to být obsah tuku v mase, barva masa, hodnota pH, šťavnatost
nebo pevnost, ale také výskyt patogenních mikroorganismů nebo stáří zvířete. Nejzásadnějším
požadavkem na jakost masa je ten na jeho zdravotní nezávadnost. Spotřebitel nesmí být
klamán (Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002). Legislativní rámce, pilíře zajišťování zdravotní
nezávadnosti potravin tak tvoří nařízení EU a národní legislativa (zákony č. 110/1997 Sb.
a č. 166/1999 Sb. v platném znění), které musí splnit každý, kdo uvádí na trh potraviny.
Po celé EU je vyžadováno splnění podmínek na výrobní prostory a jejich hygienu (nařízení
EP a Rady ES č. 852/2004), na suroviny (č. 853/2004 a č. 2073/2005), likvidaci vedlejších
produktů při výrobě (Nařízení EP a Rady ES č. 1069/2009), jako těch nejdůležitějších
požadavků. Další úroveň kvality potraviny představuje její složení. Složení potraviny určuje
její nutriční hodnotu. Ta bývá u masa různých druhů zvířat odlišná (Wood et al., 2004).
Složení masa ale ovlivňuje i celkovou hodnotu produktu, která je základem pro stanovení
tržní ceny (JUT), a také senzorické vlastnosti dané potraviny. Obecně platí, čím je hodnotnější
složení potraviny, tím vyšší je její cena. Potraviny konzumujeme z velké části proto, abychom
zajistili svému tělu potřebné živiny. Každá skupina potravin má své charakteristické složení,
své převažující nutriční složky, kvůli kterým jsou součástí našeho jídelníčku a maso patří
mezi základní potraviny (Kameník et al., 2013).
Udržitelný rozvoj a nové trendy
Cíle udržitelného rozvoje nebo SDG (Sustainable Development Goals) jsou ambiciózním
krokem směrem k udržitelnému rozvoji, který zahrnuje v této snaze mnohem širší záběr než
kdy předtím. Přetrvávají praktické problémy, zejména, jakým způsobem zavést změny
(Fleming et al., 2017). Je nasnadě, že parametry, které definují stupeň přijatelnosti a kvality
potravin, se liší z pohledu a zájmů výrobce, obchodu, průmyslu a spotřebitelů (Verbeke et al.,
2016). Role producentů, spotřebitelů, samospráv a vlád na různé úrovni se nyní více než kdy
jindy prolínají, a přestože jsou v médiích často zřejmé negativní projevy, cíleně více než kdy
jindy se snaží o zlepšení stavu při správě životního prostředí. Sociálně-ekonomické správa by
měla být v souladu s ekologickými hospodářskými politikami států. V současnosti se jedná
u mnoha otázek o vysokou prioritu, kterou ovlivňuje spotřebitelský výběr. V této éře tzv.
konzumerismu má stále rozhodující vliv cena potraviny na rozhodování spotřebitelů, v ČR
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dokonce i zařazení zboží do akční nabídky spotřebitel v rozvinutých zemích sám má zájem
a snaží se ovlivnit svoji spotřebu vzhledem k jeho pocitu, že udělal něco dobrého pro životní
prostředí nejen v jeho místě bydliště. I v oblasti spotřeby potravin můžou mít tyto priority
důsledky pro intenzitu využití zdrojů. Sledují se modely udržitelného rozvoje a vzorce
spotřebitelské spotřeby potravin (Rao, 2010).
Zvědavost, touha ochutnat něco nového a netradičního je hnacím stimulem gastronomie
(Vega a Ubbink, 2008). Nové trendy, ale nemusí být přijímány spotřebitelem vždy pozitivně,
zejména ty, které byly vytvořeny jako zcela nové a velmi neobvyklé. Přesto mohou mít
krátkodobý obchodní úspěch. V případě pokrmů i potravin hraje roli i to, jakým způsobem
jsou komentovány osobou, která servíruje nebo potravinu nabízí k prodeji. Některá
náboženství a výživové směry omezují nebo zakazují konzumaci vepřového masa, nebo masa
vůbec, paralelně k tomu se některá hnutí a skupiny lidí nechávají ovlivňovat novými trendy
jako jsou „vegetariánské“ potraviny v alternativě k masu nebo i produkty vývoje tzv.
„umělého“ masa.
Faktory ovlivňující jakost masa
Vlivů působících na jakost jatečných zvířat je celá řada a každý z nich může mít různou
intenzitu projevu a rozdílnou praktickou závažnost. Jejich působení na kvalitativní znaky
masa je většinou vzájemně provázáno. Z časového hlediska můžeme vlivy rozdělit
na prenatální a intravitální (působící na zvíře během jeho života). Intravitální vlivy se dále
dělí na postnatální, premortální a postmortální. Jiné členění zase rozděluje vlivy na vnitřní
(genetické) a vnější (faktory prostředí). Všechny tyto vlivy mohou ovlivňovat jakost
a vlastnosti masa, stejně tak jako jeho zdravotní a hygienickou nezávadnost i biologickou
hodnotu. Genetika patří mezi rozhodující faktory, ovlivňující jakost masa zvířat.
Vliv genotypu však ovlivňuje kvalitativní znaky masa asi z jedné třetiny, kdežto zbylé dvě
třetiny ovlivňují vnější vlivy. Tomu je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost. Cílem
genetického šlechtění z hlediska produkce masa je především zvyšování jatečné výtěžnosti
a jatečné hodnoty hospodářských zvířat. Ideálem je takové složení JUT jatečného zvířete,
které poskytuje maximální podíl svaloviny, optimální podíl tuku a zároveň i minimum kostí
a jatečného odpadu. Toto intenzivní šlechtění se však na kvalitativních znacích masa může
podepsat i negativně, takovým případem je vznik jakostních odchylek, např. PSE u vepřového
masa. Příslušnost zvířete k určitému plemeni je výrazným faktorem, mající vliv
na kvalitativní znaky masa, jakožto obsah intermuskulárního tuku, schopnost vázat vodu,
vykazovat typickou barvu a křehkost masa. U samců a samic existují značné rozdíly mezi
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temperamentem a intenzitou metabolických procesů, což má velký vliv na kvalitu masa
a vytváří patrné rozdíly mezi oběma pohlavími. Samičí metabolismus pracuje pomaleji,
úsporněji, obsahuje proto více tuku než maso samců, což se také projevuje na senzorické
a technologické kvalitě masa. Maso samic a kastrátů je díky vyššímu obsahu tuku senzoricky
kvalitnější, šťavnatější, chutnější a křehčí (Joo et al., 2017). U samců je patrný vliv kastrace
na intenzitu růstu, jatečnou výtěžnost apod. Kastrovaní samci rostou pomaleji a konverze
krmiv bývá horší. Na druhou stranu, závažným problémem u nekastrovaných samců je kančí
pach, který negativně ovlivňuje senzorickou kvalitu masaa při větším rozsahu může vést
až k jeho odmítnutí spotřebitelem (Bernau et al., 2015). U prasnic se zase velmi výrazně
projevuje vliv říje. Pohlaví jatečného zvířete má vliv také na schopnost masa vázat vodu.
Věk ovlivňuje dynamiku růstu zvířat, chemické složení i jakost masa (Joo et al., 2017).
V období dospělosti zvířat je nejintenzivnější růst svaloviny, po dosažení dospělosti
se zvyšuje ukládání tuku. Proto je nejvhodnější porážet zvířata v době tzv. jatečné zralosti.
Jatečná zralost je definována jako věk, kdy se zvíře svým tělesným vývojem blíží dospělosti,
ukončuje vývoj svaloviny a začíná ve zvýšené míře produkovat depotní tuk (Warner et al.,
2017). Věk zvířat má vliv také na chuť i vaznost masa. S věkem přibývá obsah extraktivních
látek ve svalovině, proto je maso starších zvířat chutnější. Naopak vaznost je větší u zvířat
mladších (Pérez-Alvarez a Fernández-López, 2007). Maso mladých zvířat se vyznačuje také
vyšší křehkostí, která je dána zejména množstvím a strukturou kolagenu, kterou ovlivňuje věk
zvířete. I přes to, že maso mladých zvířat obsahuje více kolagenu než u starých zvířat,
je takové maso křehčí (Kameník et al., 2014).
ZÁVĚR
Vepřové maso je hlavním konzumovaným druhem masa u nás. Jeho četnost konzumace
a přítomnost v masných výrobcích, kde tvoří jejich základ, je nepopiratelná a významná.
I přes nárůst konzumace drůbežího, tedy kuřecího masa, se nedá předpokládat, že by výrazně
ustoupilo z našeho jídelníčku. Při výběru výsekové části by měl spotřebitel přihlédnout
i ke vhodnosti zvolené úpravy. Český spotřebitel má požadavky standardizované dle jeho
zvyklostí. Vepřové maso je jednou z komodit, jejíž produkce a soběstačnost ČR se i přes
stagnaci spotřeby vytrvale snižuje. Ekonomické souvislosti tak významně ovlivňují nabídku
dováženého vepřového masa pro výsek i masnou výrobu.
SOUHRN
Maso je velmi důležitou komoditou a je nedílnou součástí vyvážené a pestré výživy člověka.
Obsahuje významné množství makro i mikronutrientů, které jsou nezbytné pro náš růst
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a vývoj. Vepřové maso tvoří významnou součást naší gastronomie, položku nákupu
spotřebitelů, základ receptur masných výrobků, má souvislosti s výživou, ekonomické
souvislosti. Požadavky na jakost masa a potažmo masných výrobků se v čase měnily, tak jak
se měnila úroveň vědění, ale i života společnosti. Faktory ovlivňující jakost masa lze rozdělit
na intravitální a postmortální. Parametry a kritéria prakticky na jakýkoli výrobek, potravinu,
a tedy i maso, určuje člověk. Požadavků spotřebitelů, vědeckých poznatků a zkušeností
se dále využívá ke standardizaci. Takové důležité vlastnosti je snaha popsat, stanovit kritéria
a ukotvit tyto požadavky v legislativních předpisech. V průběhu času se význam různých
faktorů ovlivňující jakost nejen vepřového masa může měnit, některé vlastnosti nabývají
na důležitosti. V současné době existuje množství použitelných metod k hodnocení jakosti
masa, bývají využívány vědeckými institucemi a dozorovými orgány k sumarizaci celkové
jakosti masa.
Klíčová slova: vepřové maso, kritéria jakosti, spotřeba
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TESTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ SENZITIVITY OSOB K LÁTKÁM ODPOVĚDNÝM
ZA KANČÍ PACH
TESTING THE INDIVIDUAL SENSITIVITY OF PEOPLE TO THE SUBSTANCES
RESPONSIBLE FOR BOAR TAINT
František Ježek – Gabriela Bořilová – Iva Steinhauserová
Ústav hygieny a technologie masa
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
The aim of this study was to test and evaluate the sensitivity of individuals (N = 355)
to substances responsible for boar taint. For testing, the pure substances of androstenone and
skatole dissolved in water and propylene glycol were used. Androstenone was also presented
in crystalline form. Based on sensitivity testing of androstenone, 38.48% of individuals were
found to be insensitive or low-sensitive, 42.73% moderately sensitive and 18.79% highly
sensitive. Negative sensitivity for androstenone and skatole was detected in 22.87% and
46.67% of the tested subjects, respectively. In total, 6.32% of individuals were unable
to detect crystals of pure androstenone. There was no significant difference in the sensitivity
of women and men to androstenone (P = 0.14). The results confirmed the need to select
sensitive individuals suitable for assessing boar taint in practice.
Keywords: castration, androstenone, skatole, boar meat
ÚVOD
Kančí pach u vepřového masa je v současné době stále aktuální téma. I když Evropská komise
v roce 2010 vydala deklaraci k ukončení chirurgické kastrace bez anestézie od roku 2018,
Česká republika k této deklaraci nepřistoupila a stále se v ČR provádí chirurgická kastrace
kanečků bez anestézie (European Declaration on alternatives to surgical castration of pigs,
2010). Problémem v ČR mohou být dovážená prasata nebo vepřové maso ze zemí,
kde se kastrace neprovádí. Za kančí pach jsou odpovědné především dvě složky, steroidní
feromon androstenon (5α-androst-16-en-3-on) a skatol (3-methylindol), podílet se mohou
i další minoritní složky (indol, 4-fenyl-3-butenon, p-kresol, 4-ethylfenol). Androstenon
je produkován Leydigovými buňkami v nadvarlatech a způsobuje u kančího masa pach
po moči. Skatol je produkován v tlustém střevě rozkladem aminokyseliny tryptofanu
a je zodpovědný za fekální a naftalínový pach u vepřového masa (Aluwé et al., 2011; Lunde
et al., 2010). Nicméně, jen malé množství kanečků v porážkové hmotnosti vykazuje
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ve skutečnosti kančí pach. Belgická studie uvádí, že pouze 4 % poražených nekastrovaných
prasat vykazovala silný kančí pach, 25 % pouze mírný kančí pach (Bekaert et al., 2012;
Aluwé et al., 2009). Identifikace jatečně upravených těl (JUT) prasat vykazujících kančí pach
není jednoduchá a zatím nebyla navržena spolehlivá metoda identifikace látek odpovědných
za kančí pach v provozních podmínkách. Jediná vhodná metoda k rychlé identifikaci kančího
pachu přímo na porážce je senzorické posouzení JUT prasat. Zatímco skatol je vnímám 99 %
konzumentů a je označován jako nepříjemný, vnímání androstenonu se mezi lidmi liší.
Mnoho konzumentů je insenzitivních k androstenonu, naopak někteří jedinci jsou vysoce
senzitivní a reagují na androstenon negativně (Lunde et al., 2010). Obecně je smyslové
vnímání ovlivněno pohlavím, věkem, zkušenostmi, tradicemi, funkčností smyslových
receptorů a zdravotním stavem. U vysoce senzitivních osob lze počítat s detekčním limitem
< 0,05 µg androstenonu /g, u senzitivních je detekční limit < 5,0 µg/g. V případě skatolu
lze označit jako senzitivní jedince s detekčním limitem < 1,0 µg/g (Font i Furnols et al.,
2016). Byly otestovány různé metody zjišťování citlivosti osob k androstenonu. Jednou
z možností je využití krystalů čistého androstenonu (Blanch et al., 2012; Lunde et al., 2009;
Weiler et al., 2000). Dále byly testovány metody rozpouštění androstenonu a skatolu ve vodě,
v parafinovém oleji, v propylenglykolu nebo s využitím speciálního spreje, který se používá
v provozních podmínkách pro zjišťování reflexu nehybnosti u říjících se prasnic (MeierDinkel et al., 2013; Lunde et al., 2009). Na základě těchto metod lze testované jedince
rozdělit na vysoce senzitivní, senzitvní, málo senzitivní či insenzitvní k androstenonu a jako
senzitivní nebo málo senzitivní či insenzitivní ke skatolu. Dříve provedené studie uvádí,
že senzitivita k androstenonu byla prokázána u 39,0 až 51,0 % testovaných jedinců. Procento
vysoce senzitivních osob se pohybuje od 9,0 do 30,9. (Aluwé et al., 2018; Blanch et al., 2012;
Lunde et al., 2009). Při testování senzitivity na skatol jej vnímalo 60,0 až 82,0 % jedinců
(Aluwé et al., 2018; Meier-Dinkel et al., 2013). V jednotlivých zemích je zjišťována rozdílná
senzitivita osob k látkám odpovídajícím za kančí pach, především k andostenonu. Cílem práce
bylo otestovat senzitivitu vybraného souboru osob v ČR k androstenonu a skatolu s využitím
optimalizované a zavedené metodiky a vyhodnotit jejich schopnosti a individuální vhodnost
pro senzorické hodnocení kančího pachu v provozních podmínkách.
MATERIÁL A METODY
Samotnému testování předcházela optimalizace a zavedení metody detekce senzitivity
k androstenonu a skatolu, která představuje unikátní soubor na sebe navazujících
senzorických testů a je realizována formou standardizovaného postupu v senzorických
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laboratořích Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno. Celkem bylo testováno 355 osob
z řad pracovníků Státní veterinární správy, studentů a účastníků Univerzity třetího věku VFU
Brno. Každý zúčastněný vyplnil dotazník ke zjištění individuálních stravovacích návyků,
demografických dat, kontaktu osob s živočišnou výrobou a znalostí v problematice „kančí
pach“ a kastrace prasat. Testování senzitivity jedinců k androstenonu a skatolu bylo
provedeno kombinací jedenácti na sebe navazujících zkoušek. Jako testovací médium byly
zařazeny vodné roztoky čistých látek androstenonu (5α-androst-16-en-3-one, 272,43 g/mol,
SIGMA-ALDRICH

Chemie

GmbH)

a

skatolu

(3-methylindole,

131,17

g/mol,

SIGMA-ALDRICH Chemie GmbH), krystaly čistého androstenonu a rovněž androstenon
a skatol rozpuštěné v propylenglykolu (propylene glycol a.g., 76,10 g/mol, Ing. Petr Švec –
PENTA s.r.o.). Po provedení testovacích zkoušek byly vyhodnoceny hodnotitelské protokoly
a na jejich základě byly jednotlivé osoby klasifikovány a certifikovány jako insenzitivní,
málo, středně nebo vysoce senzitivní s negativním nebo neutrálním vnímáním androstenonu,
jako insenzitivní, senzitivní nebo negativně senzitivní ke skatolu a na základě těchto výsledků
byly označeny jako vhodní, přijatelní nebo nevhodní posuzovatelé kančího pachu. Četnost
citlivosti vůči kančímu pachu u mužů a u žen byla posuzována pomocí kontingenčních
tabulek – Pearsonův chí-kvadrát test. Za statisticky významnou byla považována hodnota
P < 0,05.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že ženy (287) tvořily 80,85 % a muži (68) 19,15 %
testovaných osob. Z toho 2,54 % (9) byly osoby mladší 20 let, 54,93 % (195) osoby ve věku
21 až 40 let, 22,82 % (81) osoby ve věku 41 až 60 let a 19,15 % (68) osoby starší 60 let,
přičemž 2 respondenti věk neuvedli. Výsledky zjištěné senzitivity testovaných osob jsou
uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1: Klasifikace testovaných osob (%) podle jejich senzitivity k androstenonu
a pohlaví
Pohlaví Vysoce senzitivní
Středně senzitivní
Insenzitivní nebo Hodnota P málo senzitivní
Celkem

18,79

42,73

38,48

Ženy

17,60

45,32

37,08

Muži

23,80

31,75

44,44

pohlaví

0,14

Zjištěné výsledky korespondují s výsledky dřívějších studií. Blanch et al. (2012) testovali
senzitivitu osob ve třech evropských zemích (Francie, Španělsko, Velká Británie), kde bylo
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jako vysoce senzitivní klasifikováno 22,7 % (13,5 až 28,2 %), středně senzitivní 28,3 %
(23,0 až 31,5 %) a insenzitivní nebo málo senzitivní 49,0 % (40,8 až 63,5 %). Rozptyl
výsledků je dán rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a mezi pohlavími. Podobné rozdíly uvádí
také Weiler et al. (2000), kteří zjistili v Německu 17,6 % vysoce senzitivních osob, zatímco
ve Španělsku to bylo 30,9 %. V obou zemích byl navíc zjištěn významný rozdíl v senzitivitě
mezi ženami a muži, přičemž vysoce senzitivních žen bylo více (P < 0,05). Také Blanch et al.
(2012) zjistili stejný rozdíl v senzitivitě mezi ženami a muži, ale pouze ve Velké Británii
(P = 0,005), ve Francii a ve Španělsku nebyly rozdíly významné (P = 0,62 resp. P = 0,43).
V naší práci nebyl zjištěn významný rozdíl v senzitivitě mezi pohlavími (tabulka 1),
což mohlo být způsobeno malým souborem testovaných mužů. Studie prováděná v Rusku
a v Číně nezjistila významné rozdíly mezi oběma zeměmi. V Rusku byl potvrzen počet osob
insenzitvních k androstenonu 63,3 % a v Číně 68,3 %. Naopak středně senzitivních osob bylo
v Rusku potvrzeno 24,2 % a v Číně 20,0 % a velmi senzitivních osob bylo v Rusku 12,5 %
a v Číně 11,7 % (Font-i-Furnols et al., 2016). Při zjišťování příjemnosti pachu použitých látek
bylo zjištěno, že androstenon vnímá negativně 21,97 % senzitivních osob, zatímco skatol
vnímá negativně 46,67 % senzitivních osob. Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky studie
Meier-Dinkel et al. (2013), která také uvádí, že negativně senzitivní jedinci častěji odmítají
kančí maso. Při zjišťování senzitivity osob k androstenonu uvedlo 6,32 % testovaných, že nic
necítí při předložení krystalů čistého androstenonu. Tyto osoby lze označit za jednoznačně
insenzitivní. Jako vhodné osoby ke zjišťování kančího pachu byly označení pouze vysoce
senzitivní jedinci.
ZÁVĚR
Zjišťování citlivosti osob k látkám odpovídajícím za kančí pach je důležité pro jejich
uplatnění při detekci samotného kančího pachu u JUT a masa z nekastrovaných prasat
v provozních podmínkách. Požadavky na welfare zvířat zvyšují tlak na omezení chirurgické
kastrace bez anestézie, ke kterému některé evropské země již přistoupili. Především
zaměstnanci z řad kontrolních a dozorových orgánů by měli být proškoleni a jejich senzitivita
otestována, aby mohli objektivně posuzovat výskyt kančího pachu, který se může vyskytovat
například u dováženého masa. Uvedené výsledky senzitivity osob potvrdily, že vysoce
senzitivních osob je v populaci jen omezené procento a je nutný výběr vhodných
posuzovatelů kančího pachu. Výsledky jsou součástí dlouhodobého testování a demografické
studie a budou dále doplňovány a rozšiřovány.
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SOUHRN
Cílem této práce bylo otestovat a vyhodnotit citlivost osob (N = 355) k látkám odpovídajícím
za kančí pach. K testování bylo použito čistých látek androstenonu a skatolu, které byly
předloženy rozpuštěné ve vodě a v propylenglykolu. Androstenon byl předložen také
v krystalické podobě. Na základě testování citlivosti osob k androstenonu bylo zjištěno
insenzitivních nebo málo senzitivních 38,48 %, středně senzitivních 42,73 % a vysoce
senzitivních 18,79 %. Z testovaných osob bylo negativně senzitivních k androstenonu 22,87
% a negativně senzitivních ke skatolu 46,67 %. 6,32 % jedinců nebylo schopno detekovat
krystaly čistého androstenonu. Při porovnání senzitivity žen a mužů k androstenonu nebyl
zjištěn významný rozdíl (P = 0,14). Výsledky potvrdily nutnost výběru senzitivních osob
vhodných k posuzování kančího pachu v provozních podmínkách.
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ABSTRACT
The article deals with the issue of the total fat content of mealworm larvae and its comparison
with other commodities of animal origin. The total fat content was evaluated in insect from
two Czech breeders using the Soxhlet extraction method. Insect from the first breeder
contained 202.7 ± 15.9 g of fat per kg of dry matter and insect from the second breeder
282.2 ± 4.3 g/kg. The analyzed mean values show that even in one species under optimal
conditions, statistically significant differences can be observed and the values indicate a wide
range of total fat content. In comparison to other commodities of animal origin, it is therefore
possible to compare the fat content of insects with, for example, lean hens, beef - shoulders
or sirloin. Fat content as a carrier of flavor is related to sensory properties and acceptability
of edible insects by the consumer. Acceptability was evaluated through a questionnaire survey
at a public educational event focusing on food and agricultural production. The results show
that 100% of men are willing to consume insect-containing foods even in the near future,
mostly in visible form (69.6%). Women are more restrained in this regard - 35.7% of them
prefer to consume edible insect in visible form, and 64.3% in hidden form. The willingness
to consume edible insects in the future is the also high for women (89.3%). The investigation
thus shows the increasing acceptability of edible insects as a food for the Czech public.
Keywords: mealworm, fat, sensory properties
ÚVOD
Zařazení jedlého hmyzu jako nové potraviny do výživy člověka ovlivňuje několik faktorů
jako je jeho nutriční hodnota, gastronomické požadavky konzumentů, ale i ekonomické
a ekologické aspekty (Cerritos, 2011, Chae et al., 2011, Fontaneto et al., 2011, Mariod, 2011,
Premalatha et al., 2011). Postoj spotřebitelů ke konzumaci jedlého hmyzu je v různých
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částech světa odlišný. V rozvojových zemích plní funkci základní potraviny z hlediska
zajímavé nutriční hodnoty, jako jsou například bílkoviny a tuky. Na druhou stranu v rozvinuté
části světa, zejména v Evropě a Severní Americe je převážně zážitkovou potravinou
(De Foliart, 1992; Ramos-Elorduy et al., 2011). Změnou evropské legislativy se z jedlého
hmyzu stala nová potravina, která se stále více začíná prosazovat na evropských trzích (EFSA
2015). Důvodem je stále narůstající zájem spotřebitelů o opakovanou konzumaci jedlého
hmyzu a to nejen pro jeho zajímavé nutriční hodnoty, ale i pro jeho specifické senzorické
vlastnosti (Adámek et al., 2018a).
Senzorické vlastnosti jsou důležitým kritériem doprovázejícím konzumaci jedlého hmyzu
(Borkovcová et al., 2009). Vizuální dojem je první z ukazatelů při posuzování a volbě
potraviny konzumentem. Závisí nejen na vlastním vizuálním efektu, ale i na psychologickém
působení na konzumenta (chuťové očekávání jako důsledek minulého působení vzhledu
a vnímané chuti) (Köster et al., 2004; Mojet et Köster, 2005). Stejně jako u jiných jídel
příjemný vizuální podnět (příjemná barva) nezaručuje dobrou chuť - barva slouží zejména
k identifikaci druhu hmyzu. U většiny druhů hmyzu se však používají pro kulinářské úpravy
hlavně larvy a kukly, které jsou bílé nebo bezbarvé. Hmyz, obdobně jako korýši, získává
finální barvu (nejčastěji přitažlivou červenou) až při vlastní kulinářské úpravě. Hmyz, který
obsahuje značné množství zoxidovaného tuku, či hmyz nesprávně sušený, může mít černou
barvu. Správně usušený hmyz je zlatavý nebo hnědý a lze jej snadno rozmačkat v prstech
(Borkovcová et al., 2009). Hmyz se konzumuje většinou kulinárně upravený (pečený,
přimíchaný do rýže, polévek, těstovin, nebo salátů) (Huis et al., 2013).
Tuk, jenž je nositelem chuti, je v jedlém hmyzu obecně bohatě obsažen. Jeho množství
se však druh od druhu významně liší. Jeho hodnota u druhu potemník moučný (Tenebrio
mollitor) je uváděna nejčastěji v rozmezí 150 až 300 g/kg (Finke, 2002; Bednářová et al.,
2013; van Broekhoven et al., 2015). Nejen množství tuku, ale i profil mastných kyselin
je závislý na různých aspektech (dieta, vývojové stádium, teplota chovu) (Adámková, 2017).
Při zařazování jedlého hmyzu do potravinového koše českého spotřebitele je důležité srovnání
s běžně konzumovanými potravinami živočišného původu. U konzumenta hraje důležitou roli
nejen nutriční hodnota, ale i organoleptické vlastnosti. Otázkou je ochota českého spotřebitele
tuto komoditu opakovaně konzumovat. S tím úzce souvisí konzumace ve viditelné formě
při zážitkové gastronomii nebo v neviditelné formě jako fortifikace běžně konzumované
komodity (homogenizovaná sušina). Práce si kladla za cíl srovnání celkového obsahu tuku
u potemníka moučného jako nositele chuti s ostatními komoditami živočišného původu.
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Dalším cílem bylo pomocí dotazníkového šetření získat informace o postoji české veřejnosti
k jedlému hmyzu jako nové potraviny.
MATERIÁL A METODY
Materiál
K praktickému řešení problematiky byly použity larvy potemníka moučného (Tenebrio
mollitor) v posledním a předposledním instaru vývoje (s plnou délkou těla těsně před
zakuklením). Larvy byly odebrány z chovu, vylačněny po dobu 48 hodin, usmrceny vroucí
vodou (100 °C) a ihned usušeny při 105 °C. Takto připravené vzorky byly homogenizovány
a uskladněny v chladicím boxu při teplotě 4 až 7 °C do doby analýzy. Larvy byly zakoupeny
od dvou českých dodavatelů.
Stanovení obsahu tuku podle Soxhleta
Stanovení obsahu tuku bylo provedeno extrakcí metodou podle Soxhleta (Soxhlet, 1879)
na přístroji Gerhardt Soxtherm (C. Gerhardt GmbH & Co. KG, Německo). Vysušené
a zhomogenizované vzorky o navážce 5 g (s přesností na 0,0001 g), byly vloženy do extrakční
patrony a extrahovány 150 ml petroletheru (zvolený program: 70 °C po dobu 120 minut).
Vyextrahovaný vzorek byl potom sušen při teplotě 103 °C a opakovaně vážen do konstantní
hmotnosti.
Dotazníkové šetření
Potemník moučný (Tenebrio molitor) byl dodaný doc. Borkovcovou. Sušený homogenizát
z potemníka moučného byl přidán do perníkového těsta o obsahu 2 %. Z tohoto těsta byly
připravené vzorky perníčků, které byly předloženy respondentům společně s dotazníkem
o věku, pohlaví, akceptování jídel z jedlého hmyzu a jeho další konzumace. Dále byly
respondentům předloženy tyčinky z listového těsta, které byly posypány praženými larvami
potemníka moučného (viditelná forma hmyzu). Dotazníkové šetření proběhlo v červnu 2018,
na veřejné vzdělávací akci pro děti a mládež se zaměním na potravinářskou a zemědělskou
výrobu.
Statistická analýza
Statistická analýza byla provedena použitím programu Excel 2013 (Microsoft Corporation,
USA). Výsledky byly vyjádřeny jako průměr ± směrodatná odchylka.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Pro stanovení obecné hodnoty celkového obsahu tuku v larvách potemníka moučného
byl stanoven celkový obsah tuku od dvou chovatelů Výsledná průměrná hodnota celkového
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obsahu tuku u chovatele č. 1 byla 202,7 ± 15,9 g/kg. U chovatele č. 2 byla stanovena hodnota
282,2 ± 4,3 g/kg. Mezi těmito hodnotami byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0,05).
Analyzované průměrné hodnoty ukazují, že i u jednoho druhu chovaného za optimálních
podmínek mohou být statisticky významné rozdíly a hodnoty naznačují široký rozsah
celkového obsahu tuku. Rozdílnost v obsahu tuku u potemníka moučného od jednotlivých
dodavatelů může být způsobeno rozdílem v způsobu chovu, např. rozdílnost krmiva, teplota
chovu, roční období, stres … (Broekhoven et al., 2015; Nowak et al., 2016).
I zde se potvrzuje, že výživa je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují množství
a variabilitu tuku jako u ostatních komodit živočišného původu (Adámková, 2017).
Analyzované průměrné hodnoty obsahu tuku z potemníka moučného je možné porovnat
s obsahem tuku v jednotlivých částech jatečného těla běžných hospodářských zvířat (obrázek
1), (Pipek, 1995; Steinhauser, 1995). Vzhledem k velikosti hmyzu je při srovnání zapotřebí
vzít v úvahu, že tuk z hmyzu se extrahuje z celého těla hmyzu, zatím co u běžných
hospodářských zvířat lze extrahovat tuk z jednotlivých jejich částí. Dále je nutno zvážit,
že konzumace tuku z běžných hospodářských zvířat může probíhat po krátké tepelné úpravě
nebo i v surovém stavu, tuk z hmyzu je možné použít pro potravinářské účely až po chemické
extrakci. To zvyšuje cenu této suroviny. Na druhou stranu při dlouhodobém skladovacím
procesu nedochází k výrazným biochemickým a mikrobiologickým změnám bez náročnějších

Celkový obsah tuku [g/kg]

skladovacích podmínek (Adámek et al., 2018b).
350
300
250
200
150

Komodita
Obrázek 1: Porovnání obsahu tuku v jedlém hmyzu s konvenčními druhy masa (Pipek, 1995; Steinhauser,
1995).
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Obsah tuku z potemníka moučného je možné porovnat s obsahem tuku v jednotlivých částech
jatečného těla běžných hospodářských zvířat (obrázek 1). Vzhledem k velikosti hmyzu je při
srovnání zapotřebí vzít v úvahu, že tuk z hmyzu se extrahuje z celého těla hmyzu, zatím
co u běžných hospodářských zvířat lze extrahovat tuk z jednotlivých jejich částí. Dále
je nutno zvážit, že konzumace tuku z běžných hospodářských zvířat může probíhat po krátké
tepelné úpravě nebo i v surovém stavu, tuk z hmyzu je možné použít pro potravinářské účely
až po chemické extrakci. To zvyšuje cenu této suroviny. Na druhou stranu při dlouhodobém
skladovacím procesu nedochází k výrazným biochemickým a mikrobiologickým změnám bez
náročnějších skladovacích podmínek (Adámek et al., 2018b).
Při porovnání celkového obsahu tuku v sušině potemníka moučného s celkovým obsahem
tuku s konvenčními druhy masa vyplývá, že hodnoty u potemníka moučného jsou v značně
širokém rozsahu od 20 % do 28 %. Literatura udává rozsah ještě širší (Broekhoven et al.,
2015; Nowak et al., 2016, Bednářová, 2013). Hodnoty mohou být proto srovnány jak
s hubenými kuřaty (14 %), tak i například s mladými tučnými krůtami (26 %) nebo sleděm
(31%). V tomto rozsahu je například i hovězí svíčková (27 %). Přestože je od roku 2015
potemník moučný řazen mezi hospodářská zvířata (EFSA, 2015) je nutné ho považovat
za specifický druh se speciálními biologickými vlastnostmi. Z tohoto důvodu se musí chovat
za definovaných chovných podmínek k dosažení požadovaných vlastností.
Výsledky senzorického šetření o přijatelnosti materiálu z potemníka moučného jako nové
potraviny jsou uvedeny na obrázku 2. Graf ukazuje závislost na pohlaví respondentů.
Z uvedeného grafu vyplývá, že muži jsou ochotni konzumovat potraviny s přídavkem hmyzu
na 100 % i příště a to v převážné většině i ve viditelné formě (69,6 %). Ženy jsou v tomto
směru zdrženlivější – příště by konzumovalo jedlý hmyz 89,3 % žen. Ve viditelné formě však
pouze jen 35,7 %.
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Chutnaly Vám předložené vzorky s přídavkem hmyzu?
Ochutnaly by jste vzorek s přídavkem hmyzu příště?
Pokud ano, konzumovali by jste hmyz ve viditelné formě?

Obrázek 2: Výsledky senzorického šetření rozdělené podle pohlaví.
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Chutnaly Vám předložené vzorky s přídavkem hmyzu?
Ochutnaly by jste vzorek s přídavkem hmyzu příště?
Pokud ano, konzumovali by jste hmyz ve viditelné formě?

Obrázek 3: Výsledky senzorického šetření rozdělené podle věku respondentů.

Rozdíly mezi věkovými skupinami jsou ukázány na obrázku 3, kde nebyl v otázce konzumace
jedlého hmyzu zjištěn výrazný rozdíl. Ve všech věkových kategoriích by příště konzumovalo
hmyz více než 90 % všech respondentů bez rozdílu pohlaví. Respondenti preferovali
konzumaci hmyzu spíše v neviditelné formě a to nejvíce ve věkové kategorii 0-18 let.
Obdobným šetřením se zabývaly i práce Bednářové (2013) a Kotrbové (2017), které však
ukazují nižší zájem a přijatelnost o tuto komoditu u české veřejnosti. Naše dotazníkové šetření
potvrzuje zvyšující se ochotu konzumace jedlého hmyzu. Výsledky hodnocení vizuální
příjemnosti u Kotrbové (2017) před ochutnáním od všech 98 hodnotitelů byly 34 %. Z toho
více než 2/3 hodnotitelů si předložený vzorek prohlédlo a následně i ochutnalo. Zbylí
hodnotitelé si vzorek pouze prohlédli a ohodnotili jeho příjemnost jen vizuálně (nechtěli
vzorek ochutnat). Hodnota příjemnosti byla u této skupiny hodnotitelů nízká jen 21 %.
U hodnotitelů, kteří vzorek ochutnali, se zvýšilo hodnocení příjemnosti na 61 %. V další
studii Caparros Megido et al. (2014) uvádí, že strach z hmyzu v jeho přirozené podobě může
u lidí vyvolat negativní pocity při představě pojídání například jejich nohou a tykadel.
Přijatelnost nových potravin se vzhledem k pohlaví neliší, jak uvádí Johns et al., (2011),
avšak skandinávská studie Tuorila et al., (2001) naznačuje, že jsou přeci jen muži obecně více
neofobičtí, než ženy. Avšak podle studie Schösler et al. (2012) mají ženy obecně větší strach
z hmyzu než muži, což se našimi výsledky nepotvrdilo.
ZÁVĚR
Celkový obsah tuku je u potemníka moučného výrazně variabilní nutriční hodnota, která
je významně závislá na podmínkách chovu. V práci byla zjištěna průměrná hodnota
celkového obsahu tuku larev potemníka moučného od dvou chovatelů a to 20,2 g/kg
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a 28,2 g/kg. Jako novou potravinu lze jedlý hmyz v obsahu tuku srovnat s běžně
konzumovanými komoditami živočišného původu. Přínosem práce je zjištění, že etický postoj
veřejnosti v ČR ke konzumaci jedlého hmyzu se mění a má narůstající pozitivní tendenci.
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ČESKÁ REPUBLIKA – ZEMĚ SÝRŮ
CZECH REPUBLIC – THE LAND OF CHEESE
Jiří Kopáček
Českomoravský svaz mlékárenský z.s., V Olšinách 75, 110 00 Praha
ABSTRACT
The paper draws on the history and tradition of cheese production in the Czech Republic,
introduces the most important players in the cheese market in the Czech Republic and
characterizes the ten most important changes that have taken place in the Czech cheese
production over the last fifteen years.
The information provided shows that the Czech cheese industry is a promising field that
is competitive and ready for further successful development.
The article also looks at the further increase in the Czech cheeses consumption, predicting
a 20kg level per person per year, resulting both from greater consumer awareness of healthy
nutrition, but also from a change in lifestyle in which cheeses become more than mere foods.
Key words: Czech cheese production, Czech cheese consumption
I. HISTORIE SÝRAŘSTVÍ V ČR
Výroba sýrů v České republice má za sebou velmi dlouhou historii a tradici. První písemné
zmínky o výrobě sýrů u nás najdeme v kronikách již od 10. století. V listině břevnovského
kláštera datované rokem 993 se například dozvíme o poplatku 30 kusů sýrů odváděných
klášteru, v Kosmově kronice se zase dočteme, že olomoucký biskup Jan snídal v roce 1073
sýr.
Prvopočátky výroby sýrů v našich zemích spadají
do doby tzv. primitivního lidového sýrařství na
statcích a salaších, kde se vyráběly tvaroh a
jednoduché kyselé sýry ve tvaru homolek,
syrečků a tvarůžků. Tato výroba byla rozšířena
zejména na Hané. V Muzeu Olomouckých
tvarůžků

A.W.

v Lošticích

najdeme

první

archiválie o tomto oblíbeném vesnickém pokrmu
datované roky 1452 a 1583. Josef Wessels začal
v Lošticích roku 1876 jako první vyrábět
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tvarůžky, po něm od roku 1898 pokračoval jeho syn Alois. Do roku 1913 vzniklo na Moravě
120 rolnických družstevních mlékáren, které v roce 1913 vyrobily přes 3000 tun tvarohu.
Pro tvarůžkáře to byla skvělá nabídka, kterou využil nejlépe Alois Wessels. Otevřel dveře
velkovýrobě a jeho tvarůžkárna se stala největší ze všech. Potomci Josefa Wesselse jsou dnes
jedinými výrobci Olomouckých tvarůžků. Velkého ocenění se tvarůžkům z Hané dostalo
na světové výstavě ve Vídni v roce 1872. Budované železnice pak protkaly celou Evropu
a tím otevřely Olomouckým tvarůžkům, jak byly tyto výrobky nazvány podle obchodování
s nimi na trzích v Olomouci, nové obchodní příležitosti.
Druhé období naší sýrařské historie se začalo psát přibližně v 18. století, kdy se rozšířila
výroba sýrů na velkostatcích, ve kterých se vyráběly různé měkké a plísňové sýry. Na statcích
Taaffeových v Nalžovech na Šumavě to byl například zajímavý plísňový sýr podobný
camembertu, jehož výrobu zavedl Čeněk Charousek v roce 1897. Historické prameny uvádějí,
že v roce 1897 bylo vyrobeno 148.708 kusů sýra, v roce 1914
však již 522.518 kusů. Jak uvádějí písemné doklady, „nebylo
v pozdější době však na správné plesnivění bráno zřetele“. První
český profesor mlékárenství dr. Otakar Laxa zmiňuje v roce 1924
výrobu

Nalžovského

sýra

ve

své

učebnici

sýrařství.

Ještě počátkem šedesátých let minulého století ji také popisuje
další významný český profesor Jiří Doležálek, který se sám
věnoval studiu ušlechtilé plísně Penicillium nalgiovensis, pod jejímž zráním sýr získával svůj
specifický vzhled a buket. Profesor Doležálek dokonce hledal onu plíseň na statcích
v Nalžovských horách, ale již neúspěšně. Tato specifická plíseň se z přirozeného prostředí
tehdejší manufaktury zcela vytratila. Pro své studium tedy uvedenou plíseň získal ze sbírek
ušlechtilých kultur ve Francii a USA, realizoval mnoho mikrobiologických a biochemických
zkoušek pro obnovení tehdejší slavné sýrařské výroby, to však již nestačilo. Nalžovský sýr,
jak byl výrobek později pojmenován, dnes patří bohužel k našim již zapomenutým sýrům,
a je velká škoda, že se jeho výrobu nepodařilo zatím obnovit žádné ze současných moderních
sýráren.
V tomto zmiňovaném období byl také velmi oblíbený limburský sýr, který se vyráběl kolem
roku 1838 na schwarzenberském panství a pod označením „Schwarzenberský sýr“ se rovněž
dovážel do Vídně.
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Velkostatků bylo mnoho také v Krkonoších (např. na panství hraběte Harracha) a v jižních
Čechách (např. Paarův statek v Kardašově Řečici). I zde se výroba specializovala na měkké
sýry, ale vedle nich i na čerstvé sýry a oblíbený tylžský sýr. Úspěchy s výrobou sýrů
na velkostatcích vedly až k prvopočátkům průmyslového zpracování mléka a kolem roku
1878 k zakládání prvních průmyslových družstevních mlékáren.
Novou, tedy třetí etapu, ve
výrobě

sýrů

zahájilo

založení Zemské mlékařské
školy v Kroměříži

v roce

1902. V této škole byla
zahájena výroba v Evropě
již dobře známých sýrů jako
Camembert,

de

Brie,

Roquefort, Edam, Gouda,
Tylžský sýr, která se přes
absolventy školy postupně rozšiřovala do družstevních mlékáren. Mnozí sýraři se také často
vydávali do světa, aby si osvojili jednak technologické postupy, a jednak aby ze svých
studijně – pracovních pobytů v jiných sýrařských zemích přinášeli vedle know-how také
receptury na další nové výrobky. Zkušení sýraři se snažili postupně vylepšovat či modifikovat
technologické postupy tak, aby lépe vyhovovaly našim výrobním poměrům, ale také jakosti
a vhodnosti tuzemského mléka. V této době vznikl například sýr Moravský bochník, který byl
rozměrově menší „modifikací“ vysokodohřívaného ementálu či Gruyère, nebo dezertní sýry
napodobující Romadúr. V třicátých letech byla zavedena výroba sýra Zlato, coby české
modifikace italského Bel Paese, a také výroba krkonošského pivního sýra jako napodobenina
německého pivního sýra Weißlacker, a později v západních Čechách vznikl sýr Otava jako
modifikace čedaru.
V roce 1906 byla na Českém vysokém učení technickém zřízena mlékařská stolice a založena
fakulta zemědělského inženýrství vedená prof. Laxou, což přispělo k vědeckému studiu
mlékárenství a sýrařství. Do mlékáren začaly být v této době také zaváděny první skutečné
stroje (odstředivky na mléko, deskové pastéry, sýrařské vany, a další, umožňující zpracovávat
vetší množství mléka, než to bylo doposud možné na statcích. Výroba sýrů začínala mít
průmyslový charakter a postupně rostla.
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Období mezi světovými válkami
První světová válka ale přinesla do výroby sýrů velkou a dlouhodobou krizi. Silně postihla
zemědělství, kde byla zdecimována stáda hospodářských zvířat rekvizicemi, podvýživou
a nemocemi, zejména slintavkou a kulhavkou. Tím se současně snížil i prodej mléka. Některé
mlékárny a sýrárny musely být pro nedostatek mléka uzavřeny, jiné se neustále pohybovaly
na pokraji hospodářského úpadku. Oživení nastalo až v roce 1920, kdy byly opětovně
uváděny do provozu některé mlékárny, které během války zastavily činnost, ale zejména pak
ve 30. letech se stavěly nové provozy na výrobu konzumního mléka, ale také sýrů a kaseinu.
Německá okupace a 2. světová válka znamenala opět zásadní změnu. Záborem pohraničí
přišel mlékárenský průmysl v Čechách a na Moravě o více než dvě desítky mlékáren. Němci
zavedené řízené hospodářství přivodilo úplné podřízení výroby mléka a mléčných výrobků
zájmům Říše. Vyráběné sýry měly v té době jen nízký obsah tuku a sušiny (např. tavený sýr
MeVe z tavírny v Mezimostí nad Lužnicí).
Poválečné období centrálně plánované ekonomiky
Po osvobození, v květnu 1945, se započato se znárodňováním mlékáren, které vyvrcholilo
v letech 1948–1951, kdy po „Únoru“ bylo znárodněno 27 velkých mlékáren. K 1. lednu 1951
byl v každém tehdejším kraji vytvořen jeden mlékárenský národní podnik a postupně
se uskutečňovala „socializace“ mlékárenské výroby. Znárodňování mlékáren bylo dokončeno
v roce 1952 a celé průmyslové odvětví postaveno na jednotnou organizační základnu.
Postupně také docházelo ke koncentraci výroby do stále menšího počtu výrobních jednotek.
V roce 1946 došlo v Čechách ke standardizaci sýrů, která stanovila výrobu pouze omezeného
počtu druhů při určité specializaci a vyšší kvalitě sýra. Pro jednotlivé sýry se stanovil obsah
tuku v sušině a nově byl rovněž zaveden minimální obsah sušiny. Nově byly předepsány
rozměry tvořítek a vznikaly nové české názvy sýrů nahrazujících názvy cizí. Pro sýry typu
Roquefort byl zaveden název Niva, místo názvu Bel Paese se začal používat název Zlato
a název Gervais byl nahrazen Krémovým sýrem. Začátkem 50.let došlo postupně k vydávání
československých státních norem jakosti (ČSN).
V roce 1958 došlo k reorganizaci všech mlékárenských podniků a celkově bylo zřízeno
17 „krajských“ podniků. Ty se však reorganizacím nevyhnuly ani v následujících letech,
změny již nebyly ale tak zásadní. Pozdější změny podniků na státní, a poté koncernové,
představovaly opět jen změny kosmetické. Přesto se i v této době podařilo vybudovat několik
závodů, které svým vybavením a možnostmi mohly vyniknout. Zde je možné jmenovat např.
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Pragolaktos v Praze, mlékárny v České Lípě, Plané nad Lužnicí, Žamberku, v OstravěMartinově či Olmu v Olomouci. Své nové šance však tyto podniky využily rozdílně.
Novodobé období českého sýrařství
Společenské změny po listopadu 1989 otevřely nové cesty k tomu, aby bylo dohnáno to,
co se po dlouhá léta zameškávalo. V devadesátých letech došlo nejprve k transformaci
vlastnických vztahů v mlékárenství. Většina podniků se nejprve atomizovala, výjimkou byly
pouze Jihočeské mlékárny (dnešní podnik Madeta, a.s.), které si ponechaly původní
organizaci „krajského“ podniku. Transformace se uskutečnila do podob společností s ručením
omezeným,

akciových

společností

a v některých případech se

dostaly mlékárny

i do vlastnictví zemědělců či fyzických osob. Některé podniky získaly v privatizaci
i významní zahraniční investoři. Většina podniků postupně zvyšovala svoji kapacitu a nevzala
přitom do úvahy omezené možnosti trhu spojené navíc s poklesem spotřeby po zavedení
reálných cen. Vlastnické změny přinesly vzestup některých firem na jedné straně, ale někde
také vedly naopak i k postupnému zániku firem a ukončení činnosti mlékáren a sýráren
(např. Žamberk, Radlická mlékárna, Jaroměř-Josefov, a další).
Další významnou změnu přinesl vstup České republiky do Evropské unie, kdy se musely
všechny potravinářské podniky, mlékárny a sýrárny nevyjímaje, přizpůsobit přísným
hygienicko-sanitačním a technickým pravidlům EU v rámci harmonizované potravinářské
legislativy. Mnohé z podniků tuto etapu nezvládly a musely svoji činnost ukončit. Toto
období však bylo charakterizováno i globalizací mlékárenství, tedy vstupem významných
zahraničních investorů přinášejících nové technologické i marketingové know-how a také
postupnou koncentrací a specializaci stávajících zpracovatelských kapacit. Po roce 1990 tak
do českého sýrařství vstoupili významní evropští/světoví hráči, zejména skupina
Soparind/Bongrain (dnes Savencia), Lactalis, Brazzale, Bel a další.
II. SOUČASNOST VÝROBY SÝRŮ V ČR
Sýrařství současnosti je charakterizováno další koncentrací výroby do velkých výrobních
celků, vybavených velkokapacitními linkami zpracovávajícími velké objemy mléka,
komplexně mechanizovanými, popř. automatizovanými. Sýry jsou vyráběny ekonomicky
o standardní jakosti a při jejich prodeji je uplatňován důmyslný marketingový přístup.
Významného posunu doznala také šíře vyráběného sortimentu, ve kterém je možné nalézt
téměř všechny druhy známých sýrů. V tab. 1 je znázorněn historický vývoj výroby sýrů
od padesátých let minulého století až po současnost, ze kterého je patrný na jedné straně
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pokles zpracovatelských kapacit (uváděny jsou pouze sýrárny průmyslového charakteru),
a na druhé straně růst celkové produkce.
Tabulka 1: Počet sýráren v ČR od roku 1950 do současnosti a vývoj výroby sýrů
Rok

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1983
1985
1990
1995
2000
2004
2005
2010
2015
2017

Počet
Výroba sýrů (tun)
sýráren Přírodní Tavené Celkem

136
112
99
80
67

40
32
26
27

13 012
15 281
23 478
28 219
39 129
49 792
58 735
66 510
70 078
79 632
52 740
92 406
94 367
91 720
81 044
86 142
94 375

3 554
6 321
11 253
12 877
16 237
19 824
20 996
22 531
23 293
27 675
12 844
24 002
19 913
19 990
15 111
14 404
15 076

17 566
21 602
34 731
41 096
55 366
69 616
79 731
89 041
93 371
102 307
65 584
116 406
114 280
111 710
96 155
100 546
109 451

Výroba
tvarohů
(t)

40 430
40 452
40 480
45 117
28 837
28 930
34 368
29 444
25 550
34 518
38 923

Obrázek 1: Výroba sýra Gran Moravia v sýrárně společnosti Brazzale Moravia v Litovli
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Tabulka 2: Současní (průmysloví) výrobci sýrů v České republice

AGRICOL s.r.o.
A.W. spol. s r.o.
BEL Sýry Česko a.s.
Brazzale Moravia a.s.
Bohušovická mlékárna a.s.
Choceňská mlékárna s.r.o.
ITALAT CZ, s.r.o.
Jaroměřická mlékárna a.s.
Kromilk a.s.
LACRUM Velké Meziříčí
s.r.o.
LAKTOS a.s.
MADETA a.s.
MILTRA B, s.r.o.
Mlékárna Hlinsko a.s.
Mlékárna Klatovy a.s.
(LACTALIS)
Mlékárna Olešnice RMD
Mlékárna Otínoves s.r.o.
Mlékárna Polná spol. s r.o.
Mlékárna Žirovnice spol.s
r.o.
Moravia Lacto a.s.
NET Plasy spol. s r.o.
Bystřice p.H.
NIVA s.r.o.
OLMA a.s.
Polabské mlékárny a.s.
SAVENCIA F&D Czech
Republic a.s.
TANY spol. s r.o.
TAURUS družstvo
Tavírna sýrů SALIX s.r.o.

TVAROHY
Plátkování a
porcování

TAVENÉ SÝRY

speciality
kyselé sýry tvarůžky

pařené

extravrdé

tvrdé

polotvrdé

s plísní na povrchu
s plísní uvnitř
hmoty

měkké s mazem
měkké zrající v
chladu

Mozzarella

bílé

Výrobce

čerstvé

PŘÍRODNÍ SÝRY

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
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Největší současní výrobci sýrů a tvarohů v České republice
Graf 1: Výroby přírodních sýrů v ČR v roce 2017

Poznámka:
Hodnoty nejsou
uvedeny z důvodů
ochrany dat.

Graf 2: Výroba tavených sýrů v ČR v roce 2017

Poznámka:
Hodnoty nejsou
uvedeny z důvodů
ochrany dat.
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Graf 3: Výroba tvarohů v ČR v roce 2017

Poznámka:
Hodnoty nejsou
uvedeny z důvodů
ochrany dat.

III.
DESET ZÁSADNÍCH ZMĚN V ČESKÉM SÝRAŘSTVÍ ZA POSLEDNÍCH 15 LET
1. Koncentrace a specializace
Z tabulky 1 je patrné, že průběžně dochází ke koncentraci výrobních kapacit, při současně
posilující specializaci a nárůstu výroby. K nejvýraznějším změnám v tomto směru došlo
v jihočeské Madetě (z 10 sýrařských provozů jsou dnes 3), ve společnosti Savencia
Fromage & Dairy Czech Republic (nyní probíhá přesun výroby ze závodu Sedlčany
do rozšiřující se výroby v závodě v Přibyslavi – Hesově), Lactalis (uzavření zastaralých
provozů ve východních Čechách a následně důmyslná specializace sýrařské výroby
v Klatovech). Uzavřeny zcela musely být například provozy v Jaroměři–Josefově,
v Kralovicích, v Moravských Budějovicích, v Kyjově, a další, které neobstály
v postupující konkurenci.
2. Modernizace výrobních provozů
V podstatě ve všech sýrařských provozech probíhá zejména od doby našeho vstupu
do Evropské unie velmi rozsáhlá modernizace výrobních provozů s cílenou výrobní
specializací. Podniky neinvestují pouze z vlastních zdrojů a úvěrů, které jsou vždy
limitující, ale využívaly a využívají celé řady podpor z evropských i národních dotačních
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programů, jako byly - jsou např. Sapard, „Program podpory rozvoje venkova“, programy
k podpoře malých a středních podniků, programy k podpoře inovací apod. Významné
modernizace se uskutečnily zejména v Madetě, v Mlékárně Klatovy, na sýrárnách
v Přibyslavi, v Litovli, v Jihlavě, na tvarohářském provoze v Poděbradech a v Olešnici,
na tavírnách v Hodoníně, v Želetavě a v Nýrsku, a v řadě dalších provozů. Většina
zejména velkých výrobních kapacit je dnes naprosto technologicky srovnatelná
s nejvyspělejšími provozy světa s jedinou výjimkou, že i největší naše výrobní kapacity
jsou stále menší, než je trend velkých globálních hráčů. Vyráběná kvalita produkce je však
naprosto konkurenceschopná.
3. Vstup zahraničního kapitálu – globalizace
Do České republiky vstoupili postupně nejvýznamnější
světoví hráči působící na světovém trhu sýrů a přinesli s sebou
významné technologické a marketingové know-how, a
zejména pro další rozvoj sýrařství potřebný kapitál. Skupina
Soparind/Bongrain (dnes Savencia F&D) ovládla závody
v Sedlčanech, Přibyslavi a Hodoníně, Fromageries Bel
získala tavírnu v Želetavě, největší globální hráč, tedy
skupina Lactalis, získala nejprve sýrárny ve východní Čechách a posléze ovládla výrobu
sýrů v Mlékárně Klatovy, italská rodinná společnost Brazzale Spa koupila většinový podíl
nově vytvořené sýrárny v Litovli. Jiní zahraniční investoři působili v Čechách velmi
krátce a své záměry s působením na českém trhu sýrů nakonec přehodnotili (BMI,
Bechtel, Baars Kaas).
4. Změny a významné rozšíření sortimentu
V předchozím období byl sortiment sýrů v České republice poměrně omezený.
Nejčastějšími výrobky našich sýráren byly eidamské sýry ve dvou provedeních tučnosti
(30 a 45 % tuku v sušině), ementálský sýr s označením Primátor, plísňové sýry Niva
a Hermelín, sýr s mazem Romadúr a Olomoucké tvarůžky, a pak široká paleta tavených
sýrů. Jiné speciální druhy sýrů byly více méně vyráběné regionálně a nebyly ani vždy
k dostání celoplošně. Další znakem tohoto období byla skutečnost, že sýry byly vyráběné
s poměrně krátkou zralostí.
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Sortiment se však významně začal měnit s rostoucí konkurencí na trhu, především
po vstupu České republiky do Evropské unie a s pronikáním nových druhů sýrů, kterým
čeští výrobci museli začít bezpodmínečně čelit. Do popředí zájmu se začaly více dostávat
dříve vyráběné okrajové speciality, prodlužovala
se doba zrání a mnoho běžných sýrových druhů
začalo být nabízeno i v několika stupních zralosti.
Posilující marketingový přístup výrobců začal
vyrábět značky, do kterých jejich výrobci nemálo
investovali. Zcela novými produkty se stal například
parmazánský sýr Gran Moravia z Litovle, italská
Mozzarella (dnes je např. Mlékárna Klatovy jedním
z jejich největších výrobců v Evropě), Madeta
zavedla výrobu maasdamu s označením Madeland a rozšířila sortiment svých modrých
sýrů (Zlatá Niva, Cesar Bleu), dále modernizovala výrobu Kamadetu, začala vyrábět
skvělý Tylžský sýr, a v letošním roce uvedla na trh sýr Madanbo, který je obdobou
dánského sýra Danbo. Významnými inovátory byli a jsou pak trvale všichni zahraniční
investoři působící u nás: společnost Brazzale Moravia dnes vyrábí velmi široký sortiment
italských sýrových specialit, kdy některé z nich jsou určeny pro vývoz, jiné pak pro
zásobování vlastní domácí sítě prodejen La Formaggeria Gran Moravia. Savencia F&D
patří zase k nejvýznamnějším inovátorům v oblasti čerstvých, měkkých a plísňových sýrů
a její síla je dále také ve výrobě konvenientních předsmažených sýrů, které se však
v rámci specializace skupiny v budoucnu přesunou do jiného závodu mimo ČR. Vývoj
sortimentu se velmi rychle odehrává také ve skupině LACTALIS a její Mlékárně Klatovy.
Kromě rostoucí výroby Mozzarelly tu je také výroba značkového ementálu President
vyváženého do řady zemí, a vývoj dalších polotvrdých sýrů.
Mezi úspěšné ryze české inovátory pak patří
společnost Moravia Lacto v Jihlavě s novinkami
posledních let jako jsou sýry Montana, Excelent
a v poslední době zejména tvrdý sýr s dlouhou dobou
zrání Herold. Poslední velkou novinkou u nás jsou
sýry na grilování, které nabízí např. skupina Savencia
F&D, nebo sýr typu Halloumi vyráběný pod
označením Alloumi ve společnosti Laktos na malé sýrárně v Krásné Hoře.
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Zajímavostí také je, že česká výroba, resp. spotřeba, sýrů ementálského typu má spíše
klesající tendenci. Podobně je tomu i v segmentu tavených sýrů. Rostoucí trend je naopak
možné pozorovat u skupiny čerstvých a plísňových sýrů. A protože český spotřebitel rád
zkouší a experimentuje, nabízejí mu výrobci sýry s celou řadou zajímavých a nových
ochucení. Trvale oblíbenými u nás pak zůstávají sýry uzené.
5. Noví příchozí na trh sýrů
Určitým překvapením může být skutečnost, že na český trh sýrů se dostávají i zcela noví
hráči. Společnost Olma a.s., která byla v minulosti
známá jako přední výrobce čerstvých mléčných
výrobků, se rovněž pustila do výroby sýrů. Zahájila ji
nejdříve sortimentem čerstvých sýrů se značkou
Grande, a následně uvedla na trh plísňové sýry Olmín
a Olbrie, které jsou sýry typu Pavé d’Affinois.
V současnosti zahájila tato společnost další rozsáhlou
investici do výroby pařených sýrů typu mozzarella.
Novým příchozím je také společnost Taurus, která na nové družstevní sýrárně
v Protivanově na Drahanské vrchovině vyrábí horské typy sýrů nebo sýrárna společnosti
Laktos v Krásné Hoře, která se orientuje na speciality.
6. Automatizace a robotizace
Dalším současným znakem moderních českých sýrařských provozů je také zvyšování
stupně automatizace, zlepšování energetické efektivity provozů, a dokonce nasazování
robotických strojů nahrazujících pracovníky na linkách, které byly dosud náročné
na vysoký podíl lidské manuální práce. Roboty jsou zejména součástí koncovek balicích
strojů a paletizace. Příkladem mohou být provozy v Madetě, v Olmě, v Savencii
v Přibyslavi, v Mlékárně Klatovy, ale také v Choceňské mlékárně, v Jaroměřické
mlékárně a v Polabských mlékárnách v Poděbradech.
7. Zvýšení kvality výrobků, zlepšení ambaláže a prodlužování trvanlivosti
Všechny tyto atributy se staly pro výrobce sýrů každodenní samozřejmostí, protože
bez jejich dokonalého zvládnutí by těžko obstáli ve velké konkurenci, která na trhu
panuje. Konkurence ale není pouze domácí, ale silná je zejména ze zahraniční: dalším
fenoménem současné doby je totiž rostoucí dovoz výrobků ze zahraničí. Dovážené sýry
představují v současné době 51 % podíl naší domácí spotřeby. Výrobky ze zahraničí
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konkurují často jenom výhodnější cenou a leckdy i zajímavějším obalem, nicméně tyto
prvky nemusejí vždy znamenat, že jsou dovážené výrobky také lepší kvality. O tom však
musí spotřebitele přesvědčit i dobrá komunikace domácích výrobců, kteří musejí
zákazníka dokázat lépe zaujmout. Určitou brzdou v tomto přesvědčování ale často bývá
podbízivá obchodní politika obchodních řetězců, které dovážené výrobky prodávají.
Pro vysokou kvalitu českých sýrů hovoří ale ještě další skutečnost, kterou je trvale vysoká
kvalita mléka jako suroviny.
8. Lépe informovaný zákazník a nová gastronomická kultura
V posledních letech se také pozitivně mění informovanost spotřebitelů o výrobcích
a možnost cestování a poznávání výrobků jiných zemí s sebou přináší to, že jsou pak více
poptávány i na domácím trhu. Zákazníci jsou
náročnější,

vybíraví

a

často

se

setkáme

s opravdovými znalci sýra a gurmety. Sýry se
podobně jako v západních zemích stávají více než
pouhými potravinami, ale jsou nově i součástí
„nového“ životního stylu a jakési vyšší gastronomické kultury. V Čechách roste počet
specializovaných prodejen se sýry, tzv. „syroték“, lidé navštěvují různé fromeliérská
party, sýry jsou nabízeny také jako chutný snack typu „to go“. Zcela novým
spotřebitelským kanálem pro sýry se stává internetový obchod a daleko širší je využití
sýrů v gastronomii a jiném potravinářském průmyslu.
9. Reformulace
Zvyšující se požadavky na zdravý životní styl se dotýkají také výroby sýrů, i když
v některých případech negativně. Nové receptury znamenají snižování obsahu některých
živin, např. nasycených tuků, transmastných kyselin, obsahu soli a podobně. Tuk v sýrech
je samozřejmě významným nositelem jejich chuti a díky současné renesanci konzumace
mléčného tuku k reformulacím z tohoto pohledu už až tolik nedochází. Snižování obsahu
soli v sýrech svůj zdravotní význam na jedné straně sice má (např. někdy u přesolených
polotvrdých sýrů), na druhé straně by však neuvážené snižování u některých sýrů mohlo
změnit jejich původní charakter, a takovéto reformulace by pak byly spíše
kontraproduktivní.
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10. Konkurence analogových produktů
Tlak maloobchodu na snižování cen výrobků sebou přinesl hledání alternativních surovin,
které by zlevnily výrobu sýrů. Mléčný tuk v sýrech začal být mnohdy nahrazován plně nebo
jen částečně rostlinnými tuky, které byly levnější. Takovéto „analogové výrobky“ však podle
platné potravinářské legislativy nesmějí být označovány vyhrazenými mlékařskými pojmy
jako jsou např. „sýr“, „tavený sýr“ či „tvaroh“, nicméně jejich výroba je samozřejmě možná.
Přibližně před 15 až 10 lety proběhl boom výroby těchto výrobků, kterých bylo v „nákupním
koši“ sýrů okolo přibližně 10 %. Nyní však tento boom pomalu odeznívá, spotřebitelé, pokud
podobné výrobky nevyžadují z jiných dietetických důvodů (např. vegani), tyto produkty kvůli
jejich odlišné senzorice spíše odmítají a maloobchodní řetězce z titulu snížené poptávky
postupně snižují jejich nabídku.
České sýry s chráněným označením
Na seznamu chráněných označení Evropské unie, který vznikl v roce 1992, má Česká
republika zatím zapsány pouze tři sýry: vesměs se jedná o ochranu chráněného zeměpisného
označení (Protected geographical indication = PGI) a jsou jimi od prosince 2009 Jihočeská
Niva (50 % t. v suš.) a Jihočeská Zlatá Niva (60 % t. v suš.) a od června 2010 pak také
Olomoucké tvarůžky z Loštic.

Udělení ochrany těchto výrobků však předcházela spousta problémů, zejména v případě Nivy
námitky podané ze Slovenska, a u Olomouckých tvarůžků zase námitky a nesouhlas
z Německa a Rakouska, nicméně schvalovací proces byl nakonec přesto úspěšný.
Zeměpisnou ochranu či ochranu původu by si zajisté zasloužily do budoucna ještě další české
speciality, například Blaťácké zlato, Moravský blok (vyráběný původní technologií), ale
určitě i některé „zapomenuté“ sýry, pokud by se jejich výroba obnovila (Nalžovský sýr,
Maršovský sýr, Krkonošský pivní sýr).
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IV. ZÁVĚR – BUDOUCNOST VÝROBY
Jak zní titulek tohoto příspěvku, je „Česká republika zemí sýrů“, a to zcela oprávněně. Výroba
sýrů a tvarohů tu má dlouholetou a neoddiskutovatelnou tradici, česká veřejnost sýry miluje
a je možné potvrdit, že i naše spotřeba je vskutku vysoká. Ze zemí střední a východní Evropy
máme druhou nejvyšší spotřebu za Rakouskem (17,9 kg sýrů a tvarohů na osobu v roce 2017)
a je tu dlouhodobě nastartován trend jejího dalšího navyšování. I když se s určitostí nebudeme
přibližovat zemím jako je Francie, Lucembursko, Řecko, Island, kde spotřeba sýrů překračuje
až 28 kg, přesto naše spotřeba sýrů bude postupně směřovat až ke dvacetikilogramové
hladině.
Dalšími faktory pro úspěšnost výroby sýrů u nás jsou moderní zcela konkurenceschopné
sýrařské provozy, vysoké know-how a profesionalita našich „mistrů sýrařů“, ale i obchodníků
se sýry, a koneckonců moderní prvovýroba mléka a mlékárenství jako celek. Toto jsou
všechno indicie a předpoklady, které dozajista zaručí další úspěšný růst a rozvoj sýrařského
oboru v ČR.
Kontaktní adresa:
Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský z.s., V Olšinách 75, 110 00 Praha,
Česká republika, e-mail: jkopacek@cheesespectrum.cz
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NUTRIČNÍ PARAMETRY BOVINNÍHO I NEBOVINNÍHO ČESKÉHO
MLÉKA
NUTRITIONAL PARAMETERS OF CZECH BOVINE AND
NON-BOVINE MILK
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ÚVOD
Nutriční role mléka a mléčných výrobků je pro všechny věkové kategorie populace
mimořádně významná. Navíc se jedná o potravinu, která, co do různorodosti významných
nutrientů nemá konkurenci. Zájem spotřebitele se orientuje čím dál tím více do oblasti,
související s nutričním benefitem mléka a mléčných výrobků. Tento zájem je pochopitelný
vzhledem k novým poznatkům v této oblasti a tím vyšší informovaností konzumenta.
Mléko je jednou z nejlépe vyvážených potravin, což je vzhledem k účelu jeho produkce
pochopitelné a činí mléko excelentní potravinou. Kromě významných organických substrátů,
které jsou však relativně dobře popsány, je mléko, v kontextu dalších nutrientů, nejen
nejlepším zdrojem vápníku, ale i celé řady dalších anorganických substrátů i anorganických
biokatalyzátorů. Z hlediska výživy člověka je považováno 20 minerálních látek za esenciální.
Vzhledem k jejich charakteru a působení v organismu jsou nazývány anorganické substráty
(Na, K, Cl, Ca, Mg, P) a anorganické biokatalyzátory (Se, Cr, Zn, I, Cr, Mn, Fe, Mo, Ni, Si,
B, As). Je potřeba zdůraznit, že mléko je zdrojem všech těchto prvků a významným zdrojem
zejména vápníku, fosforu, hořčíku, draslíku a zinku.
Mléko je prvním zdrojem organických biokatalyzátorů, resp. všech vitamínů pro člověka.
V mléčném tuku jsou obsaženy vitamíny rozpustné v tuku A, D, E, K. Mléko je považováno
za významný zdroj vitamínu A a za nižší zdroj vitamínů D, E, K. Mléko obsahuje nejen
vitamín A, ale i jeho provitamín (mléko kravské), přičemž oba jsou součástí tuku. Obsah
vitamínu D je v mléce nízký, proto se v některých regionech světa povinně mléko fortifikuje
(např. Severní Amerika).
Z vitamínů rozpustných ve vodě je v mléce zastoupen vitamín B, C, H. Mléko je významným
zdrojem vitamínu B2 (riboflavinu), vitamínu H (biotinu) a vitamínu B12.
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O koncentraci vitamínů v mléce kravském je významně více informací, než je tomu u mléka
malých přežvýkavců. Ještě vzácnější jsou aktuální informace o vlivech majících vliv
na dynamiku změn vitamínů v mléce ovčím a kozím. Podobná situace platí i pro údaje
u malých přežvýkavců, týkající se anorganických substrátů i anorganických biokatalyzátorů.
Další neznámou zůstává zastoupení těchto nutrientů v bazénových vzorcích bovinních mlék
i mlék malých přežvýkavců, vzhledem ke skutečnosti, že právě toto mléko je surovinou
pro mléčné výrobky, a tedy i relevantním vstupem sumy nutrientů.
MATERIÁL A METODIKA
Na základě plánu odběrů reprezentativního vzorku farem v Čechách a na Moravě,
zabývajících se chovem dojnic, koz a ovcí byly v letech 2012-2015 opakovaně odebírány
bazénové vzorky kravského, ovčího a kozího mléka celkem z 39 farem. U vzorků bylo
stanoveno široké spektrum parametrů. Obsah Ca, P, Se, Zn byl stanoven pomocí ICP-MS;
obsah vitamínů pomocí HPLC.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Na základě výsledků stanovení vitamínů je možno konstatovat, že z pohledu lipofilních
vitamínů a cholesterolu se mezi vzorky kravského, ovčího a kozího mléka nachází statisticky
významné rozdíly s výjimkou obsahu retinolu, kde statisticky významné rozdíly nebyly
zjištěny mezi mlékem kravským a ovčím.
Obsah lipofilních látek, tokoferolu a cholesterolu je ve prospěch ovčího mléka, ve kterém
je v průměru 2,33 mg tokoferolu na litr a 161,72 mg cholesterolu na litr. Zatímco průměrný
obsah tokoferolu a cholesterolu v kravském mléce je pouze 1,46 mg/l a 120,5 mg/l a kozím
1,02 mg/l a 109,77 mg/l. Tyto výsledky jsou pochopitelné vzhledem k tučnosti mléka ovčího.
Zajímavé je však zjištění, že průměrný obsah retinolu byl pro mléko kravské a ovčí shodný
a to 0,90 mg/l. Pro kozí mléko byl zjištěn obsah retinolu významně nižší. Z porovnání
vyplývá, že z analyzovaných druhů mlék je na vitamín A nejchudší mléko kozí.
Nalezené hodnoty vitaminů B1, B2 a B6 jsou v souladu s literárními údaji. Nejvyšší
koncentrace byly nalezeny pro riboflavin. Mezi všemi analyzovanými druhy mlék byly
při vzájemném porovnávání nalezeny statisticky významné rozdíly. Hodnoty thiaminu
a riboflavinu jsou výrazně vyšší v mléce ovčím.
Co se týká minerálních látek, v kravském mléce se nacházely průměrné hodnoty pro vápník
1197 ± 64 mg/kg, fosfor 975 ± 61 mg/kg, selen 0,016 ± 0,003 mg/kg a zinek
3,96 ± 0,39 mg/kg. Obdobné hodnoty pro vápník 1173 ± 132 mg/kg a fosfor 966 ± 113 mg/kg
byly zjištěny u kozího mléka, kdy nebyly zjištěny v porovnání s kravským mlékem statisticky
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významné rozdíly (P > 0,05). Selen byl v kozím mléce zastoupen v koncentraci
0,11 ± 0,08 mg/kg a zinek 1,31 ± 0,34 mg/kg.
V mléce ovčím byly koncentrace vápníku a fosforu statisticky vysoce významně vyšší
než v mléce kravském i kozím, a to 1988 ± 166 mg/kg pro vápník a 1501 ± 129 mg/kg
pro fosfor. Koncentrace selenu 0,063 ± 0,054 mg/kg a zinku 2,02 ± 0,530 mg/kg
se pohybovaly mezi hodnotami pro mléko kravské a kozí.
U obou sledovaných prvků selenu i zinku byly nalezeny statisticky vysoce významné rozdíly
mezi všemi druhy mléka s tím, že nejbohatší na zinek je mléko kravské a nejbohatší obsahem
selenu je mléko kozí. Byly zjištěny významné pozitivní korelace u kravského mléka mezi
obsahem vápníku a fosforu, a dále mezi obsahem fosforu a zinku.
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INTOLERANCE LAKTOSY A MLÉČNÉ VÝROBKY
LAKTOSE INTOLERANCE AND DAIRY PRODUCTS
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ABSTRACT
This work summarizes basic information about properties of lactose and its metabolism.
The causes and appearance of lactose intolerance are characterized. Possibilities of production
of lactose free dairy products are described. The aim of the experimental part was to prepare
low lactose dairy product using ultrafiltration. The best evaluation obtained milk
ultrafiltration retentate (concentration factor 3.3, fat content 0.5 %) that was diluted by water
in ratio 2:1. The same dilution factor is possible to use for product based on milk retentate (fat
content 3.7 %) however, one-half concentration factor is enough.
Keywords:lactose intolerance, lactose hydrolysis, lactose free products, ultrafiltration
ÚVOD
V posledních letech se na našem trhu objevila řada výrobků se bezlaktosových výrobků nebo
sníženým obsahem laktosy. Primárně jsou určeny pro osoby s intolerancí laktosy, jsou však
často vyhledávány v rámci módních výživových trendů (výrobky bez E, bezlepkové,
bez laktosy). K rozšíření výroby bezlaktosových výrobků u nás přispěla i změna legislativy.
Podle původní úpravy (Vyhláška č. 54/2004 Sb.) byly zavedeny dvě kategorie výrobků:
a) potraviny s nízkým obsahem laktosy (potraviny obsahující nejvýše 1 g laktosy ve 100 g
nebo 100 ml potraviny)
b) potraviny bezlaktosové (potraviny obsahující nejvýše 10 mg laktosy ve 100 g nebo 100 ml
potraviny, ve kterých je přítomnost volné galaktosy vyloučena.
Tato úprava prakticky vylučovala možnost výroby mléčných bezlaktosových výrobků v ČR,
přičemž z dovozu se na trhu běžně objevovaly „lactose free“ výrobky. Ve vyhlášce
č. 39/2018 Sb. byl požadavek na nepřítomnost galaktosy v bezlaktosových výrobcích zrušen.
Laktosa – její vlastnosti a metabolismus
Laktosa (4-O-(β-D-galaktopyranosyl)-D-glukopyranosa) je disacharid vyskytující se výhradně
v mléce, v mléčných výrobcích, případně v dalších potravinách, které obsahují mléčnou
složku. Obsah laktosy v některých mléčných výrobcích je uveden v tab. 1. Laktosa základním
zdrojem energie pro mláďata savců. Ve srovnání se sacharosou má nízkou rozpustnost a také
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výrazně nižší sladivost. Její další funkcí je zlepšení vstřebávání některých minerálních látek
(vápník, zinek, měď), může vykazovat i funkci prebiotika. Jako redukující sacharid se účastní
Maillardových reakcí. Prvním krokem v metabolismu laktosy je enzymová hydrolýza
β-glykosidové vazby. Teprve po hydrolýze mohou být vzniklé monosacharidy vstřebány
a dále využity, glukosa jako zdroj energie, galaktosa může být rovněž transformována
na

glukosu,

má

však

význam

i

pro

syntézu

glykoproteinů

a

glykolipidů

(Ugidos-Rodríguez et al. 2018).
Tabulka 1: Obsah laktosy v některých mléčných výrobcích (Čurda 2006)
Výrobek
Obsah laktosy
Velikost porce
Obsah laktosy v porci
(g/100g)
(g)
Plnotučné mléko
Odstředěné mléko
Šlehačka
Smetana do kávy
Jogurt
Jogurt ovocný
Kefír
Zmrzlina
Cottage
Tvaroh měkký
Tvrdý sýr
Máslo
Sušené plnotučné mléko
Sušené odstředěné mléko
Zahuštěné slazené mléko
Sušená syrovátka

4,7
4,9
3,1
3,8
4,1
3,0
3,8
6,0
2,2
3,5
0,0
0,7
38
52
11
74

250 g
250 g
15 g
15 g
150 g
150 g
200 g
50 – 100 g
100 g
100 g
50 – 100 g
10 g

11,8
12,3
0,5
0,6
6,2
4,5
7,6
3–6
2,2
3,5
0,0
0,07

Intolerance laktosy
Příznaky intolerance laktosy (mléka) byly zaznamenány již v dávné historii (Hippokrates
460–370 př. n. l., Galen 129–200), avšak její podstata byla popsána před 60 lety (Fassio et al.
2018). Jak bylo uvedeno výše, pro využití laktosy je nezbytná její hydrolýza pomocí laktasy
(laktasa-florizin hydrolasa; EC 3.2.1.108; 3.2.1.62). Projevy intolerance laktosy způsobuje
deficience laktasy, nejčastější je tzv. primární deficience způsobená dědičnou nonperzistencí
syntézy enzymu různě dlohou dobu po ukončení kojení (Heyman 2006). Laktasa je kódována
genem LCT. Gen LCT je lokalizován na druhém chromozomu, v oblasti 2q21. Kontrolní
mechanismy

exprese

genu

jsou

asociovány

s jednonukleotidovými

záměnami

–

polymorfismy. V Evropě převažují záměny -13910 C/T a -22018 G/A (Ugidos-Rodríguez
et al. 2018). U většiny světové populace je charakteristická laktasová nonperzistence, kdy tyto
kontrolní mechanismy zajistí postupný pokles aktivity laktasy. Laktasová nonpersistence vede
90

k malabsorpci laktosy, která se dostává z tenkého do tlustého střeva, kde je zkvašována
přítomnou mikroflorou na plyny (vodík, methan, oxid uhličitý) a krátké mastné kyseliny
(octová, propionová, máselná). Intolerance laktosy lze pak definovat jako výskyt některého
z klinických příznaků (osmotický průjem, nadýmání, křeče a bolesti břicha, kručení v břiše,
nevolnost, bolest hlavy) po příjmu laktosy nebo potraviny, která laktosu obsahuje (Heyman
2006). Pro diagnostiku laktasové deficience lze využít např. měření glykémie, dechové testy,
biopsii, nověji také genetické testy. Výskyt intolerance laktosy je často zaměňován
s malabsorpcí laktosy. Celosvětově je pro intoleranci uváděna hodnota 70 %. Existují však
značné regionální rozdíly: Dánsko 5 %, ČR 12,5-14,0 %, Německo 15 %, Rakousko 20 %,
Itálie 39 %, Asie - 90 % (Ugidos-Rodríguez et al. 2018, Stránský et al. 2000). Podrobnou
studii o výskytu malabsorpce laktosy založenou na meta-analýze dosud publikovaných dat
zpracovali Storhaug, et al. (2017). Pro ČR je však uváděn zřejmě chybný údaj 75 – 87 %.
Řešení laktosové intolerance
Poměrně častým řešením problémů spojených s intoleranci laktosy je vyloučení mléčných
produktů z diety. To však znamená zhoršení přístupu k dostatečnému přísunu vápníku
a dalších minerálních látek, některých vitaminů (především B2 a B12) i kvalitních bílkovin.
Další možností je zařazení takových mléčných výrobků, které mají přirozeně nízký obsah
laktosy (zrající sýry). Také fermentované výrobky jsou obvykle dobře tolerovány, i když
obsah laktosy je poměrně vysoký, při jejich trávení se však uplatní β-galaktosidasa obsažená
v bakteriích mléčného kvašení. Konzument může také použít tabletu β-galaktosidasy
současně s mlékem. V současné době je však nevíce rozšířená průmyslová výroba
bezlaktosových mléčných výrobků.
Pro tyto účely se používají enzymy izolované z kvasinek (Kluyveromyces lactis nebo
Kluyveromyces marxianus), dále z plísně Aspergillus oryzae s pH optimem v kyselé oblasti,
nově též β-galaktosidasy izolované z bifidobakterií – jejich výhodou je aktivita v širší oblasti
pH, jsou tedy vhodné pro fermentované výrobky. Enzym lze použít volně nebo
imobilizovaný. Pokud není inaktivován záhřevem a zůstává ve výrobku, je nutné volit
preparát vysoké čistoty. To se týká např. výroby trvanlivého mléka, kde se přidává malá
dávka sterilního enzymu až po tepelném ošetření. Tím se řeší zvýšená reaktivita
monosacharidů, které ochotně vstupují do Maillardových reakcí. Důsledkem hydrolýzy
laktosy je rovněž sladší chuť. Technologie firmy Valio je založena na chromatografické
separaci části laktosy a membránových separacích.
V experimentální části práce je uveden příklad přípravy mléka s nízkým obsahem laktosy
s využitím ultrafiltrace.
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MATERIÁL A METODY
Pasterované odstředěné mléko (0,5 % tuku) a pasterované plnotučné mléko (3,7 % tuku)
ultrafiltrováno (cross-flow UF, velikost pórů keramické membrány 20 nm) a pak byla
provedena hydrolýza laktosy v mléce a v retentátu o koncentračním faktoru 3,3 (retentát A)
a 1,65 (retentát B), která probíhala v míchaném temperovaném reaktoru při 37 °C po dobu
4 hodin. Enzym byl inaktivován zahřevem. Pro hydrolýzu byl použit enzymový preparát
Maxilact L2000 (DSM Food Specialties, Holandsko) o koncentraci 5 g.L-1. Pro senzorické
hodnocení byl retentát A smíchán s vodou v poměru 3:2, 2:1 a 3:1, retentát B v poměru
2:1 a 3:1 Jako srovnávací vzorek bylo vždy použito mléko o stejné tučnosti a dále mléko
s hydrolyzovanou laktosou bez použití ultrafiltrace. Obsah sacharidů byl analyzován pomocí
HPLC a bylo provedeno senzorické hodnocení připravených vzorků.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Obsah laktosy v mléce i v retentátu byl po hydrolýze 0,8 %, v případě ředění vodou došlo
k dalšímu snížení. Při senzorickém hodnocení byla hodnocena příjemnost celkové, sladké
a mléčné chuti. Pro vzorky s obsahem tuku 0,5 % se srovnávacímu vzorku mléka nejvíce
blížil retentát A (koncentrační faktor 3,3) zředěný vodou v poměru 2:1 (Obr. 1). U více
ředěných vzorku se objevuje prázdná chuť v důsledku nízkého obsahu solí a laktosy, plnější
chuť u méně ředěných vzorků zajišťuje zvýšený obsah bílkovin.

Obrázek 1: Srovnání mléka s hydrolyzovanou laktosou s využitím ultrafiltrace a obsahem tuku 0,5 %. 1 – mléko
s hydrolyzovanou laktosou; 2 – retentát A:voda 3:2; 3 – retentát A:voda 2:1; 4 – retentát A:voda 3:1, 5 – retentát
B:voda 2:1, 6 – retentát B:voda 3:1
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Obrázek 2: Srovnání mléka s hydrolyzovanou laktosou s využitím ultrafiltrace a obsahem tuku 3,7 %. 1 – mléko
s hydrolyzovanou laktosou; 2 – retentát A:voda 3:2; 3 – retentát A:voda 2:1; 4 – retentát A:voda 3:1, 5 – retentát
B:voda 2:1, 6 – retentát B:voda 3:1

V případě vzorků s obsahem tuku 3,7 % celkově nejpříjemnější chuť vykazoval vzorek
s retentátem B (koncentrační faktor 1,65) ředěný 2:1, také sladká a mléčná chuť nebyla
významně horší ve srovnání s ostatními vzorky. Nižší koncentrační faktor v tomto případě
postačuje, protože plnost chuti je ovlivněna obsahem tuku. Nevýhodou testovaného postupu
je vyšší spotřeba suroviny a odpadající proud permeátu. Vhodnější postup by mohl zahrnout
nanofiltraci ultrafiltračního permeátu a nanofiltrační permeát použít k ředění místo vody.
ZÁVĚR
Intolerance laktosy by neměla být důvodem k vyřazení mléka a mléčných výrobků
z jídelníčku. V současné době jsou dostupné technologie, které jsou schopné zajistit
senzoricky vyhovující bezlaktosové výrobky. Membránovými postupy lze vyrobit produkt
s nízkým obsahem laktosy senzoricky srovnatelný s mlékem.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s účelovou podporou na specifický vysokoškolský výzkum
(MŠMT č. 20-SVV/2018)
SOUHRN
Příspěvek shrnuje základní informace o vlastnostech laktosy a jejím metabolismu. Jsou
charakterizovány příčiny a projevy intolerance laktosy a popsány možnosti výroby
bezlaktosových mléčných výrobků. Cílem experimentální části bylo vyrobit mléčný výrobek
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s nízkým obsahem laktosy s využitím ultrafiltrace. Nejlépe byl hodnocený retentát mléka
s koncentračním faktorem 3,3 a obsahem tuku 0,5 %, který byl ředěný vodou 2:1. Stejný
ředící faktor lze použít u produktu z retentátu mléka s 3,7 % tuku, koncentrační faktor však
může být poloviční.
Klíčová slova:intolerance laktosy, hydrolýza laktosy, bezlaktosové výrobky, ultrafiltrace
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ÚLOHA MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV V SYSTÉME VÝŽIVOVEJ
POLITIKY ŠTÁTU
THE ROLE OF MILK AND MILK PRODUCTS IN THE CURRENT SYSTEM OF
THE STATE NUTRITION POLICY
Jozef Golian
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
ABSTRACT
Milk and dairy products play an important and irreplaceable role in human nutrition. Their
production respectively, import should be part of the state's nutritional policy and strategically
managed. The production and consumption of milk and dairy products in the Slovak Republic
threatens the food sovereignty of the country and has a direct impact on the health of the
population. Without economic policy interventions, tackling this issue is unrealistic.
It is necessary to develop a comprehensive program to stabilize the production of milk and
dairy products for competitive market conditions. There is a need to increase social awareness
in favor of the consumption of milk and dairy products. It will be important
to effectively fight against myths about milk, negative media information about milk and any
other untrue information.
Keywords: milk, state nutrition policy, safety food, security food
ÚVOD
Mlieko od nepamäti patrí k základnej potrave človeka. Jeho význam vo výžive človeka je preto
nesporný. To, že mlieko sa dá spracovať na rôzne výrobky, zvyšuje jeho atraktívnosť
a rozmanitosť použitia (Čanigová, 2013). Mlieko predstavuje jednu z

najkomplexnejších

zložiek ľudskej potravy. Preto sú mlieko a mliečne výrobky považované za súčasť zdravej
výživy (Martin - Diana et al., 2003). Výroba mlieka je hlavným a pracovne, organizačne
i ekonomicky najnáročnejším odvetvím živočíšnej výroby, spracovanie mlieka je tak
najvýznamnejšou súčasťou potravinárskeho priemyslu (Kvapilík a Syrůček, 2014). Medzi naše
tradičné slovenské gastronomické špeciality patrí syr bryndza, charakteristický svojou vôňou
a chuťou. Na organoleptickej kvalite bryndze sa odráža aj zastúpenie mikroflóry, ktorá môže
varírovať v závislosti od použitého postupu výroby. Z tohto dôvodu je potrebné poznať
napríklad mikrobiologické zloženie syrov vyrobených z nepasterizovaného mlieka (Šaková
et al., 2014).
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Vlastnosti syrov a všeobecne, aj iných mliečnych výrobkov, sú ovplyvnené najmä kvalitou
mlieka ako vstupnej suroviny, aplikovaným technologickým postupom a v neposlednom rade
aj aktivitou mikroorganizmov, ktoré sa v nich nachádzajú. Tie utilizujú rôzne substancie
obsiahnuté v mlieku (proteíny, sacharidy, lipidy) a produkujú široké spektrum arómaaktívnych látok (karboxylové kyseliny, estery a alkoholy), ktoré sa významne podieľajú
na vytváraní celkovej organoleptickej kvality výsledného produktu (Šaková et al., 2015).
MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY VO SVETE
Situácia s mliekom vo svete: V rokoch 2017 – 2018 bol trh s mliekom vo svete
ovplyvňovaný skutočnosťami, že bola poľnohospodárska výroba závislá na klimatických
podmienkach. Takto nepriaznivé počasie ovplyvnilo produkciu mlieka najmä na Novom
Zélande. Počasie ovplyvnilo tiež produkciu mlieka v Európe a v Austrálii. Ceny mlieka však
zostali v priebehu roka 2018 stabilné. Kým výroba mlieka v roku 2015 vo svete bola 818 mil.
ton, v roku 2017 to bolo 849 mil. ton mlieka. Z pohľadu celosvetovej výroby kravského
mlieka pripadá 30 % na Áziu, 24 % na Európsku úniu, 18 % na Severnú a Strednú Ameriku,
9 % na Južnú Ameriku, 8 % na ostatné európske krajiny mimo únie, 6 % na Afriku a 5 %
na Oceániu.
Spracovanie mlieka: Spracovanie mlieka v roku 2017 bolo silne ovplyvnené neobvyklou
divergenciou cien tuku a bielkovín na celosvetovom trhu. Vysoké obchodné a verejné zásoby
sušeného odstredeného mlieka najmä v EÚ a USA znemožnili zvýšenie produkcie mlieka,
ktorá sa medziročne navýšila len o 0,4 %, ale súčasne boli historicky najvyššie ceny masla,
bezvodého mliečneho tuku a maslového oleja. Celosvetová výroba sušeného plnotučného
mlieka sa po silnom poklese v roku 2016 (-7,0 %) zotavila a v roku 2017 bola vyššia o 3,3 %.
Výroba syrov pokračovala vo svojom niekoľkoročnom náraste a v roku 2017 sa zvýšila
o ďalších 2,6 %, čo bolo významnou hnacou silou rastu dopytu po mliečnych výrobkoch.
Syry sú naviac jediným produktom, u ktorého dopyt rastie trvale na všetkých hlavných
svetových trhoch. V EÚ sa v roku 2017 zvýšila výroby syrov o 0,7 %, v niektorých
kľúčových krajinách, ako sú Francúzsko, Holandsko, Nemecko a Írsko, ich výroba dokonca
poklesla. V poslednom období je vysoký dopyt po syroch v Ázii, na to bude musieť
zareagovať aj EÚ.
Spotreba mliečnych výrobkov: Celosvetovo sa spotreba mliečnych výrobkov v roku 2017
medziročne zvýšila zo 111,1 na 113 kg na osobu, teda 1,7 %. Stále ale zostávajú významné
rozdiely medzi kontinentmi od 49 kg na osobu v Afrike, cca 77 kg v Ázii až po 280 kg
v Európe. Absolútna spotreba syrov rastie v dôsledku zvyšovania svetovej populácie, nárast
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priemernej spotreby však súvisí s postupujúcim uvedomovaním pozitív konzumácie
mliečnych výrobkov, ku ktorému dochádza čím ďalej viac najmä v rozvojovom svete. V EÚ
v roku 2017 spotreba syrov stagnovala, keď zaznamenala nárast len o 0,1 %. Vysoký rast
spotreby syrov začína byť zrejmý v Ázii, a to najmä v Číne a Južnej Kórei. Svetová spotreba
konzumných mliek v roku 2017 stagnovala, a to aj v Číne, kde spotreba mliečnych výrobkov
narastá. K rastu spotreby však došlo v niektorých rozvojových krajinách ako sú India,
Turecko, Brazília a Mexiko. Spotrebiteľské preferencie

v kategórii tekutých mliečnych

výrobkov sa stále častejšie menia v prospech fermentovaných nápojov. Jogurty, jogurtové
nápoje a iné fermentované mliečne nápoje vykazujú stabilný rast

dopytu na všetkých

kľúčových trhoch. V roku 2017 to bolo 2,5 %.
MLIEKO V SÚČASNOM SYSTÉME VÝŽIVOVEJ POLITIKY
Prínos mlieka vo výžive ľudí: Mlieko a mliečne výrobky sú zdrojom biologicky aktívnych
a imunomodulačných látok potrebných pre zdravý vývoj človeka. Sú to hlavne :
- výživné a stavebné látky pre stavbu tela a rast človeka v detskom veku,
- látky pre energetické zabezpečenie existencie organizmu,
- zdroj minerálnych látok, vitamínov, hormónov a enzýmov,
- zdroj esenciálnych prvkov, ktoré si organizmus nevie vyrobiť sám.
- zdroj imunomodulačných a imunostimulačných látok,
Mlieko a mliečne výrobky majú výrazný podiel na výžive ľudí a na formovaní zdravotného
stavu

obyvateľstva, dlhovekosti

a zdravotnej kondícii.

Práve

vyšie uvedené dopady

výživovej politiky možno uviesť do lineárnej funkcie a celoživotného rozdelenia použitých
druhov vo fázach života takto:
- posledný trimester intrauterinného života, predčasné narodenie, narodenie po chirurgickom
zákroku, nekojenie a nedostatok materinského mlieka, náhradky materinského mlieka
do obdobia veku 6 rokov, do obdobia 12 rokov, do veku 30 rokov, do veku 60 rokov a vyššie.
Mlieko a mliečne výrobky sú potraviny určené na celoživotnú konzumáciu. V Slovenskej
republike ročne zomiera na kardiovaskulárne ochorenia 54 % obyvateľov a na rakovinové
ochorenia až 24 % obyvateľov. Príčinami týchto ochorení je aj nesprávne zloženie jedálneho
lístka, nesprávny pomer jednotlivých zložiek, vysoký podiel konzervovaných potravín, nízky
podiel čerstvých potravín, vysoký podiel tepelne opracovaných potravín a zlá životospráva.
Od roku 1957 sa vo svete oslavuje svetový deň mlieka, na ktorom je potrebné

pripomínať

prínosy mlieka pre výživu a zdravie ľudí. Gramotnosť v oblasti zdravotného benefitu mlieka
a mliečnych výrobkov v populácii je rozdielna a je ovplyvnená rôznymi mediálne
propagovanými informáciami zameranými proti mlieku.
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Výroba a spotreba mlieka v zahraničí a na Slovensku: Odporúčaná spotreba mliečnych
výrobkov na Slovensku je 220 kg na osobu a rok a ani túto hranicu dlhodobo nedosahujeme.
Slovenská republika do roku 1989 ako súčasť ČSR mala potravinovú produkciu nadbytočnú
a dostupnosť potravín vyrovnanú

teda nadbytky potravín sa vyvážali, kúpyschopnosť

obyvateľstva mala index 130 %, chýbali v obchodoch predmety dlhodobej a krátkodobej
spotreby, (elektronika, autá, výrobky obuvníckeho, textilného, kozmetického priemyslu).
Od roku 1989 až do roku 2017 potravinová dostatočnosť klesla na 37,3 %. Potravinová
dostupnosť je určená nezamestnanosťou, počtom dôchodcov, minimálnou mzdou, daňami,
nákladmi na nevýrobné odvetvia (školstvo, zdravotníctvo, veda, armáda, štátna správa apod.)
Slovenská republika bola pred štvrťstoročím

potravinovo sebestačná

a v

súčasnosti

dovážame do SR potraviny za viac ako miliardu eur ročne. Vytváranie malých podnikov
predaj z dvora, rozširujú síce sortiment mliečnych výrobkov, no neriešia komoditné

a

zásobovanie obyvateľstva a neriešia problém plošne ale len parciálne. Všeobecné údaje
o výrobe mlieka, kravského, ovčieho a kozieho, pri odpočte domácej spotreby, nakupovaných
výrobkov zo zahraničia, v roku 2017

predstavovali

prepočítanú spotrebu mlieka

na obyvateľa 145 kg, oproti deklarovaným 762 kg/obyvateľa a je najnižšia v Európe. V roku
1989 spotreba mliečnych výrobkov po prepočte na množstvo mlieka na obyvateľa bola
243

kg

obyvateľa.

V posledných

rokoch

síce

naďalej

klesá

počet

dojníc

(už iba 131 tis. ks) a naďalej klesá i množstvo vyprodukovaného mlieka (na 840 tis. ton),
no tento pokles sa už spomalil, lebo mierne stúpla dojivosť dojníc (až na 7 145 kg/dojnicu).
Celková produkcia mlieka a tiež aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov je stále však
nedostatočná a je pod hranicou nutričnej bezpečnosti (180 kg na osobu a rok). Slovensko patrí
medzi európske krajiny s najnižšou produkciou mlieka na osobu a tiež s najnižšou spotrebou
mliečnych výrobkov. Túto nepriaznivú situáciu je preto potrebné riešiť prijatím konkrétnych
opatrení.
Príčiny poklesu výroby a spotreby mliečnych výrobkov v Slovenskej republike
Príčinné vzťahy poklesu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov majú dlhodobý charakter
a multilaterálny dopad:
- v

procese privatizácie došlo k atomizácií podnikov, hoci

svetový trend smeroval

ku koncentrácii,
- poľnohospodárska prvovýroba pri tendenciách o transparentnosti vytvorila politický názor
o ekonomickej ujme v prospech potravinárskeho priemyslu a nutnosti akciových podieloch
v prospech poľnohospodárov,

98

- predaj podnikov zahraničným investorom za neprimerane nízke ceny s odpočtom investičných
čiastok,
- nedostatočné dotácie do poľnohospodárskej prvovýroby,
- trhový mechanizmus ako ekonomický faktor, motivačná podmienka nebol uplatnený,
ale dotácie na pôdu,
- zisk sa netvoril z nadvýroby, ale z dotácii; potom nastavenie systematicky likvidácia chovov
hospodárskych zvierat,
- nízke dotácie do prvovýroby, tlak na vyššie nákupné ceny surovín pre potravinársky priemysel,
likvidujú výrobu a spracovateľov,
- požiadavky obchodných reťazcov na všeobecne nízke ceny nakupovaných potravín vytvárajú
nerovnovážne podmienky v prospech zahraničných výrobcov a to z dôvodov rozdielnej úrovne
dotácii, ich výšky nasmerovania a návratnosti,
- kvalitu mliečnych výrobkov neurčujú výrobcovia ale obchod,
- je rozdielna úroveň frekvencie propagácie domácich a zahraničných výrobkov,
- je tiež rozdielna úroveň a spoločenský formát nadnárodných obchodných reťazcov,
- stále pretrváva nedostatočná miera investovania do potravinárskeho priemyslu, hlavne
do technológii,

zachovávajúcich naturálne hodnoty potravín a opierajúcich sa o vlastné

potravinové zdroje,
- využívanie pôdy pre pestovanie plodín s ekonomickou efektívnosťou oproti výživovým
potrebám

spoločnosti

uplatňovaním

árendátorského

systému

prenájmu

pôdy

a s nezáujmom o ochranu, úrodnosť a investičné zásahy do pôdy a neustály úbytok pôdneho
fondu,
- nedostatočné investície

do poľnohospodárstva a potravinárskeho

priemyslu v oblasti

digitalizácie a automatizácie výrobných procesov,
- nedostatok a nedostatočná výchova stredoškolský vzdelaných pracovníkov,
- chov dobytka je ekonomický, biologický, investične a multiaplikačne najnáročnejším odvetvím
živočíšnej produkcie,
- nízka úroveň sociálnych istôt ľudí pracujúcich v agrosektore a spoločenské ocenenie, postupná
migrácia z dedín do mesta a zahraničia,
- postupné znižovanie výroby a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov má vlastné vnútorné
a vonkajšie príčiny,
- nákupná cena surového kravského mlieka oproti priemeru cien za liter, u slovenských výrobcov
má nižší obsah beztukovej sušiny o 0,3 %, a podobne nižší obsah tuku až o 0,6 %,
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- zavedený Potravinový kódex uplatňoval filozofiu odstránenie platných STN oproti
normotvorbe

výrobcu

s tým,

aby

sme

mali

porovnateľnú

nebývalé

rozšírenie

základňu

pre

export

do ostatných štátov EÚ,
- nový

Potravinový

kódex

umožňoval

sortimentu

výrobkov

a uplatňovanie technológii termických, substitučných, analógových, separačných, s vyšším
obsahom

ingrediencií,

používaním

emulgátorov,

stabilizátorov

apod.

To sortiment síce rozšírilo, ale nutrične a bioprotektívne znížilo. Najväčší negatívny dopad na
Slovenské syrárstvo malo zavedenie výroby syrových analógov, kedy mliečny tuk bol
nahradený palmovým olejom, termizovaná bryndza nebola termix apod.
- zrušenie výrobnej evidencie

založenej na litrovej, sušinovej a tukovej bilancii,

na porovnanie hospodárenia a dosiahnutej výťažnosti, Materiálová technicko-hospodárska
norma /THN/ je najnižšou podnikovou normou určenou pre robotníkov,
- predaj tepelne neošetreného mlieka z mliečnych automatov je ekonomický a hygienický hazard,
- nedostatočná ochrana, ekonomická, motivačná, propagačná, chránených slovenských výrobkov
a zvlášť slovenskej bryndze; došlo to až tak ďaleko, že stavy oviec nezabezpečujú dostatok
ovčieho mlieka poklesli a je nutný jeho dovoz zo zahraničia,
- Slovenská republika dováža zo zahraničia viac ako 60 % spotrebovaných mliečnych výrobkov
z toho asi 25 % z Českej republiky, z Nemecka 17 %, z Poľska 7 %, menšie množstvá
z Francúzska, Rakúska a ostatných štátov,
- celková porušenosť výrobkov predávaných na Slovensku podľa štatistiky uverejnenej ŠVPS
SR za rok 2017 predstavuje 8,7 %. Pozitívne sú hodnotené

slovenské výrobky;

Je potrebné určiť výrobcov a výrobky duálnej kvality a zakázať ich dovoz.

ZÁVER
Potravinová suverenita štátu je veľmi dôležitá pre zabezpečenie výživy a zdravia
obyvateľstva. Ostatných 30 rokov od roku 1989 sme potravinovú suverenitu stratili a získali
sme popredné miesta vo výskyte kardiovaskulárnych ochorení, ochorenia diabetes mellitus
a rakoviny hrubého čreva. Životný štýl populácie sa výrazne zmenil, čo má dopad aj na
spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov. Z tohto hľadiska je potrebné riešiť komplexnú
výživovú politiku štátu, vzdelávanie spotrebiteľov – zvýšenie nutričnej gramotnosti
spotrebiteľov, zvýšenie zdravotnej gramotnosti spotrebiteľov a podpora poľnohospodárstva
a potravinárstva. K tomu je potrebné prijať takú legislatívu, ktorá zabezpečí technické,
ekonomické aj zdravotné predpoklady na zvýšenie výroby a spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov.
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SÚHRN
Mlieko a mliečne výrobky zohrávajú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu vo výžive človeka. Ich
výroba resp. dovoz by mal byť súčasťou výživovej politiky štátu a strategicky riadený. Výroby
a spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v slovenskej republike ohrozuje potravinovú suverenitu
krajiny a má priamy dopad na zdravotný stav obyvateľstva. Bez ekonomických politických
zásahov je riešenie tejto problematiky nereálne. Je potrebné vypracovať komplexný program pre
stabilizáciu výroby mlieka a mliečnych výrobkov pre konkurenčné podmienky na trhu. Je
potrebné zvýšiť spoločenskú osvetu v prospech spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Dôležité
bude účinne bojovať proti mýtom o mlieku, negatívnym mediálnym informáciám o mlieku
a akýmkoľvek iným nepravdivým informáciám.
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AKTUÁLNÍ TRENDY SÝRAŘSKÉ GASTRONOMIE
ACTUAL TRENDS OF CHEESE GASTRONOMY
Vladimír Čejna
SAVENCIA Fromage&Dairy Czech Republic, a. s.
ABSTRACT
With expansion of globalization we monitor dynamic changes in food industry. These
changes are influenced of developing in communications technology a travelling possibility.
This impact is also in segment of cheese gastronomy. Cheese is starting more popular around
the world. It creates mainly cheese products which have export attributes (long shelf-life:
frozen, UHT). It includes process cheese, cheese sauces and breaded cheese. In non-typical
cheese regions are these products more favourite.
Keywords: cheese gastronomy, process cheese, cheese sauces, breaded cheese
S postupující globalizací naší planety sledujeme dynamické změny ve všech odvětvích.
Tyto změny jsou podmíněny zejména vývojem komunikačních technologiích a přidružených
oborů. Rovněž oblastí, které je těmito přeměnami zasažena, je i gastronomie. Rostoucí zájem
o tento segment je rovněž podmíněn globalizační marketingovou sílou a zpřístupněním nejen
světových, ale i lokálních gastronomických směrů. Navíc, stále se rozšiřují logistické
možnosti v rámci celé planety. Vedle základní přepravy po lodích, která expandovala zejména
po zavedení přepravních kontejnerů a jejich kompatibilitou s kamionovými tahači, začala
rovněž letecká přeprava nabývat na významu. Také se postupně začíná zvětšovat logický
potenciál na železnici, který nabízí možnosti eliminují nevýhody výše uvedených přeprav:
není tak pomalá, jako námořní přeprava, ale je levnější než přeprava letecká.
Výše uvedené faktory napomáhají expandovat sýrařské produkty do světových regionů,
kde se sýry vyrábí v minimálním množství, nebo se nevyrábí vůbec. Je ovšem nutno
zdůraznit, že lze na velké geografické vzdálenosti přepravovat pouze takové sýrařské
výrobky, které mají specifické logistické vlastnosti. Tou nejvýznamnější vlastností
je především dlouhá trvanlivost (v řádech mnoha měsíců), v nejlepších případech ještě
podpořeno skladováním mimo oblast chladírenských teplot. Hlavní úlohu zde tedy hrají
výrobky ze skupiny tavených sýrů (nejlépe UHT tavených sýrů), dále sýrové omáčky (UHT
ošetřeny) a obalované sýry (skladováno a přepravováno v hlubokém mrazu).
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Tyto produkty pak v cílových destinacích nejsou konzumovány typickým evropským
způsobem (studená kuchyně), ale jsou aplikovány jako komponent do finálních produktů.
Za nejvýznamnější lze považovat přítomnost tavených sýrů v burgerech, aplikace omáček
na hranolky (nachos) a obalované sýry po finální přípravě jako fingerfood nebo v burgerech.
Rovněž aplikace sýrů na pokrm typu pizza je stále velmi populární. Nejen tedy v Evropě
je tzv. konzumace horkých sýrů (hot cheese eating) stále více oblíbená. Zejména
u obalovaných sýrů, které před finální konzumací podléhají fritování, je tato příprava
z mikrobiální bezpečnosti velice ceněna. V oblastech se sníženou hygienickou základnou
stravovacích zařízení je tato příprava oblíbená nejen u domorodců, ale i u návštěvníků z cizích
regionů (kontinentů).
Dalším novodobým fenoménem je grilování sýrů. Tento vzestup souvisí jednak s omezování
konzumace masa v lidské výživě (flexitariánství) a jednak s rostoucí oblibou konzumace sýrů.
Rovněž rozvoj grilovacích zařízení umožňuje připravit si pokrm mimo hlavní sezónu
v pohodlí domova. Za hlavní globální surovinu pro tuto přípravu lze považovat řecký sýr
halloumi, jehož zejména funkční vlastnosti jsou při grilování obecně oceňovány. Současná
nabídka je však doplněna dalšími druhy sýrů, jako je např. velmi populární hermelín, dále
jsou to sýry pařené nebo polotvrdé. Výrobky speciálně určené na gril jsou pro tento účel
mírně modifikovány od běžné produkce (nižší tučnost, silnější pokožka sýru), pro zajištění
bezproblémové přípravy.
Spotřebitel rovněž hledá nové zážitky, ať už v oblasti netradičních chutí, tak v oblasti
párování potravin. Zde je novým trendem spojení piva a sýrů. V současnosti je určitě
populárnější spojení vína a sýrů, nicméně vzhledem k inovativnosti konzumentů je spojení
piva se sýry stále vyhledávanější. Pivo není tak kyselé jako víno a dává více vyniknout chuti –
kyselosti sýrů. Bohužel pivo je více náročné na teplotu servírování, stabilitu a výdrž pěny.
Vzhledem k rozmachu pivní řemeslné výroby je nyní možnost propojení pivní rozmanitosti
(dáno především oblastí svrchně kvašených piv) s tradiční rozmanitostí sýrovou.
Jako nejoblíbenější propojení se jeví čerstvý sýr s pšeničným pivem. Tento trend rovněž
napomáhá k popularizaci sýrové gastronomie.
V rámci dalších sýrařsko-gastronomických trendů lze zmínit ještě následující oblasti: sýrová
prkénka (nabídka v restauracích nahrazující tradiční prkénka s uzenářskými výrobky);
sýr a těstoviny (tradiční použití); italské sýry; sýr a salát; sýrové omáčky; sýrové sendviče
a sýrové dezerty.
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Vzhledem k rozšiřujícím se logistickým možnostem je stále více potravin přepravováno
do celého světa. Této možnosti využívá i sýrařský průmysl. Expanze sýrů je ovšem
podmíněna specifickými logistickými vlastnostmi, které musí produkt splňovat. Mezi hlavní
trendy v této oblasti patří využití sýrů pro teplou konzumaci. Již několik let pozorujeme
nárůst obliby sýrů ve světě, který bude i nadále pokračovat.
Kontaktní adresa:
Ing. Vladimír Čejna, Ph.D., oddělení Food Service, závod Přibyslav, Hesov 421, 582 22
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VELBLOUDÍ MLÉKO – SLOŽENÍ, NUTRIČNÍ HODNOTA A MOŽNOSTI
ZPRACOVÁNÍ
Lenka Kouřimská – Chahrazed Mekadim – Nikol Modráčková
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, FAPPZ, ČZU v Praze, Kamýcká 129,
165 00 Praha 6 - Suchdol

ABSTRACT
Camel milk plays an important role in Human nutrition in arid and semi-arid areas. It contains
all the nutrients essential ingredients found in bovine milk, in balanced quantities.
Variations in the composition of camel milk may be attributed to several factors such
as analytical methods, geographical area, lactation season, nutritive conditions, breed, stage
of lactation, age and number of calving. Geographical origin and seasonal variations are
factors which influence most changes in composition of camel milk. The effect
of geographical origin on the composition of camel milk showed that camel milk from camels
located in east Africa has more fat than milk from camels in Africa and western Asia.
Seasonal variations also play a significant role in the composition of camel milk, even with
camels of the same breed and from the same region. However, food remains the most
important factor.
Keywords: camel milk, chemical composition, nutritional value, dairy products.
ÚVOD
Velbloud má značný socio-ekonomický potenciál v mnoha suchých a polosuchých oblastech
světa, protože jeho mléko pokrývá značnou část výživových požadavků tamních obyvatel.
Rod Camelus zahrnuje velblouda jednohrbého (Camelus dromedarius) a velblouda
dvouhrbého (Camelus bactrianus). Termín dromedár je odvozen z řeckého „dromados“
(běh, δρομαδος) a v užším slova smyslu se používá pro jízdu na velbloudech. Název
„Bactrian“ pro dvouhrbého velblouda odkazuje na oblast „Baktria“ v severním Afghánistánu.
Dromedár je subtilnější, má dlouhé nohy, kratší srst a přebývá v teplých suchých
a polosuchých oblastech. Bactrian je zavalitější s kratšíma nohama a má hustší a delší srst než
dromedár. Vyskytuje se převážně v chladných a horských oblastech.
Kříženec (F1 generace) mezi velbloudem dvouhrbým a jednohrbým má obvykle jeden velký
hrb, někdy mírně rozdělený, a je větší než oba rodiče (tzv. heterózní efekt). Tento druh
velblouda je extrémně silný a je vhodný pro tvrdou práci, jako je orba a přenášení břemen.
Tento způsob křížení se široce provádí v Afghánistánu, Kazachstánu, Íránu, Rusku a Turecku.
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V Turecku, Saúdské Arábii a Turkmenistánu jsou hybridní velbloudi známí jako Tulu, Majen,
Iver a Bertuar. V Kazachstánu se nazývají Bukhts. V Íránu jsou samci označováni jako
Boghor a samice jako Hachamaia. Podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství žije
na světě 25,89 milionu kusů velbloudů, z čehož 89 % tvoří jednohrbí dromedáři a 11 %
dvouhrbí velbloudi.
LAKTACE
Na rozdíl od skotu nejsou mláďata velbloudů po porodu oddělována od matky, protože vždy
v takovém případě by samice přestala produkovat mléko. Ve ztížených podmínkách životního
prostředí mohou velbloudi produkovat více mléka než jakýkoli jiný druh, zatímco jejich
potřeba potravy je skromná. Podle statistických údajů FAO je světová roční produkce
velbloudího mléka zhruba 5,3 milionu tun ročně, s pouhými 1,3 milionu tun konzumovaných
lidmi, zatímco zbývající množství je pro telata. Velbloud produkuje mezi 1 000 a 2 000 litry
mléka během 8 až 18 měsíci laktace. Průměrná denní produkce mléka se pohybuje v rozmezí
3–10 litrů během laktace. Denní produkce mléka může být zvýšena na 20 litrů za předpokladu
lepší krmné dávky, dostupnosti vody a patřičné veterinární péče.
SENZORICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI VELBLOUDÍHO
MLÉKA
Velbloudí mléko je obvykle bílé a neprůhledné s příjemnou chutí. Bílou barvu má zejména
díky struktuře a složení tuku a relativně nízkému obsahu β-karotenu (který u některých jiných
mlék přispívá ke krémově nažloutlému zabarvení). Chuť velbloudího mléka je slabě sladká
s kyselou a někdy i slanou příchutí. Tato variabilita chuti souvisí s typem konzumovaného
krmiva

a

dostupností

pitné

vody.

Hustota

velbloudího

mléka

se

pohybuje
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od 1,026 do 1,035 g/cm a pH od 6,2 do 6,5. Titrační kyselost je 7,1 ± 0,4 SH, přičemž různí
autoři uvádějí mírně odlišné hodnoty.
NUTRIČNÍ HODNOTA VELBLOUDÍHO MLÉKA
Velbloudí mléko obsahuje řadu nutričně cenných látek. Jeho energetická hodnota je 2 784 kJ/l
(665 kcal/l) a podílí se na ni hlavně lipidy a proteiny.
OBSAH VODY
Voda je důležitým faktorem, který ovlivňuje složení velbloudího mléka. Množství vody
ve velbloudím mléce se pohybuje od 81,4 do 87 %. Složení krmiva a spotřeba vody, kterou
velbloudi vypijí, mají největší vliv na obsah vody v jejich těle. Mléko jednohrbých velbloudů,
kteří se nacházejí v teplejších klimatických zónách, má méně tuku a více vody, což
je výhodné pro hydrataci telat. Obsah vody v mléce regulují hormony aldosteron a vazopresin.
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Voda v mléce je většinou přítomná jako volná voda, část je jí ale ve formě vázané. Mléčné
složky rozpustné ve vodě jsou laktóza, α-laktalbumin a část solí, zatímco nerozpustné složky
jsou mléčný tuk, kasein a β-laktoglobulin.
SUŠINA V MLÉCE
Velbloudí mléko obsahuje v průměru 10,4 % sušiny, kterou tvoří tuk, laktóza, bílkoviny
a popeloviny. Podíl sušiny ve velbloudím mléce je obdobný jako v mléce kozím. Mléko
velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus) má největší obsah tuku a sušiny, mléko hybridů
dromedára a drabaře má největší množství bílkovin, zatímco mléko velblouda jednohrbého
má nejvyšší obsah laktózy.
MLÉČNÝ TUK
Množství tuku ve velbloudím mléce se pohybuje mezi 1,8 až 5,0 g na 100 g. Průměrná
hodnota je 2,63 ± 0,40 g na 100 g. Mléčný tuk je emulgován, což znamená, že se vyskytuje
ve formě tukových kuliček dispergovaných v mléčném séru. Průměr tukových kuliček
se pohybuje mezi 1,2–4,2 μm. Dobrá disperze mléčného tuku zvyšuje přístup lipolytických
enzymů k tukovým kapénkám, a proto je velbloudí mléko pro člověka snadno stravitelné.
Tuk velbloudího mléka má jedinečné zastoupení mastných kyselin. Jsou v něm přítomny
různé mastné kyseliny, jako jsou kyselina máselná, kapronová, kaprylová, kaprinová, laurová,
myristová, myristolejová, palmitová, palmitolejová, stearová, olejová, linolová a arachidová.
Dominantní mastné kyseliny ve velbloudím mléce jsou palmitová a olejová.
Lipidová frakce mléka dromedára je charakterizována vyšším podílem mastných kyselin
s dlouhým řetězcem, nižší koncentrací mastných kyselin s krátkým řetězcem a nižším
obsahem karotenu ve srovnání s mlékem kravským. Ve velbloudím mléce jsou vyšší
průměrné hodnoty nenasycených mastných kyselin (43 %), zejména esenciálních mastných
kyselin. Množství nasycených mastných kyselin je naopak nepatrně vyšší u kravského mléka
(69,9 %) než u mléka velbloudího (67,7 %). Obsah cholesterolu v mléce velblouda
(37,15 mg na 100 g) je vyšší, než v mléce kravském (25,63 mg/100 g). Studie porovnávající
fyzikální vlastnosti, jako jsou teploty tání a krystalizace, ukazují vyšší hodnoty u velbloudího
mléka (41,9 °C a 30,5 °C) než u kravského mléka (32,6 °C a 22,8 °C). Důvodem je nižší
množství mastných kyselin s krátkým řetězcem (C4–C12) a větší zastoupení mastných
kyselin s dlouhým řetězcem (C14–C22) ve velbloudím mléce.
SACHARIDY
Stejně jako u mléka kravského je u mléka velbloudího hlavním sacharidem laktóza, jejíž
obsah se pohybuje od 3,4 do 5,6 g na 100 g. Průměrná hodnota je mírně vyšší než u
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kravského mléka, což vysvětluje sladkou chuť velbloudího mléka. U některých druhů
dromedárů
se v určitých oblastech koncentrace laktózy v mléce v průběhu let mírně změnila.
Má na to vliv druh vegetace, kterou se velbloudi v pouštních oblastech živí. Velbloudi obecně
preferují halofilní rostliny, jako jsou slanobýl, akácie a lebeda, aby pokryli své fyziologické
potřeby solí.
BÍLKOVINY
Mléčné bílkoviny představují heterogenní skupinu sloučenin, které se liší svým složením
a vlastnostmi. Dromedáří mléko obsahuje 3 až 3,90 g bílkovin na 100 g mléka. Jsou v něm
zastoupeny dvě hlavní skupiny mléčných proteinů: kaseinové a syrovátkové bílkoviny. Je zde
relativně vyšší množství imunoproteinů (peptidoglykany rozeznávající protein PGRP,
laktoferin, lysozym a laktoperoxidáza) a inzulinu. Obsah bílkovin ve velbloudím mléce
je ovlivněn plemenem a sezonou. Je nejnižší v létě a nejvyšší v zimě.
Kasein je nejdůležitější a nejvíce zastoupenou bílkovinou, zatímco podíl syrovátkových
bílkovin je relativně nízký. Dromedáří mléko má 1,63–2,76 g kaseinů na 100 g. Tyto kaseiny
tvoří 52–87 % všech mléčných bílkovin. V mléce se obecně vyskytují čtyři hlavní kaseinové
frakce: αs1-, αs2-, β- a κ-. Velbloudí mléko má vyšší koncentraci β-kaseinu a nižší
koncentrace κ- a α-kaseinů než kravské mléko. Druhé nejvíce zastoupené jsou syrovátkové
bílkoviny. Tvoří 20–25 % z celkových bílkovin a mléko dromedára jich obsahuje
0,63 až 0,80 g/100 g. Hlavní část syrovátkových bílkovin tvoří α-laktalbumin, zatímco
β-laktoglobulin se nachází ve stopách. V kravském mléce je to naopak, základní syrovátkový
protein je β-laktoglobulin (50 %) a α-laktalbumin tvoří pouze 25 %.
Syrovátka získaná po koagulaci velbloudího mléka je bílá ve srovnání se zelenkavou
syrovátkou získanou z kravského mléka. Je to proto, že syrovátka z velbloudího mléka
obsahuje vyšší koncentraci velikostně menších kaseinových micel a tukových kuliček, jakož
i nízkou koncentraci riboflavinu. Syrovátka z velbloudího mléka je tepelně stabilnější oproti
syrovátce z kravského mléka. Při záhřevu na teplotu 80 °C po dobu 30 minut denaturuje
32 až 35 % velbloudích syrovátkových bílkovin, zatímco u kravských je to 70–75 %.
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Tabulka 1: Porovnání složení vzorků mléka velblouda jednohrbého z Alžírska s jinými druhy
mlék
Složka mléka Velbloudí mléko Kravské mléko* Kozí mléko* Mateřské mléko*
Sušina

14,0 ± 1,6

12,8

12,4

12,4

Bílkoviny

3,0 ± 0,1

3,4

3,3

1,1

Kasein

2,3 ± 0,2

2,6

2,5

0,4

Tuk

4,8 ± 0,9

3,9

3,8

4,1

Laktosa

4,8 ± 0,3

4,8

4,4

6,9

Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny v g/100 g mléka.
*Zdroje: Bylund (1995), Fox et al. (1998), Zadražil (2002), Yangilar (2013)

VITAMINY
V mléce dromedára je řada vitaminů, jako jsou D, E, A, C, a vitaminy skupiny B. Velbloudí
mléko je bohaté na vitamin C, bylo zjištěno, že obsahuje 3 až 5krát více vitaminu C
ve srovnání s mlékem kravským. Průměrná koncentrace vitaminu C ve velbloudím mléce
je 34,16 mg/l.
Díky vyšší koncentraci vitaminu C má velbloudí mléko nižší hodnotu pH, což podporuje jeho
stabilitu a zpomaluje vyvstávání tuku na povrchu mléka. Dostupnost relativně vyššího
množství vitaminu C má význam nejen z hlediska výživy, ale i z důvodu vyšší antioxidační
aktivity. Vitamin C z velbloudího mléka také podporuje vstřebávání vápníku a jeho ukládání
v kostech. Kromě toho má velbloudí mléko oproti kravskému vyšší koncentraci niacinu
(vitaminu B3).
MINERÁLNÍ LÁTKY
Velbloudí mléko je bohatým zdrojem minerálních látek (Na, K, Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu) jak
pro sající mláďata, tak i pro lidského konzumenta. Rozdíly ve složení jsou ovlivněny sezonou,
zdravotním stavem vemene a stářím laktace. Zastoupení makroprvků (Na, K, Ca, Mg ...)
je podobné jako u mléka skotu, velbloudí mléko je bohatší na mangan a železo. Celkové
množství popela v mléce dromedára je mezi 0,60 a 1,0 %. Mléko je bohatým zdrojem
chloridů, protože rostliny spásané velbloudy, jako jsou lebeda a dřezovce, obsahují více solí.
PRODUKTY Z VELBLOUDÍHO MLÉKA
Velbloudí mléko není tradičně zpracováno na sýr kvůli snížené syřitelnosti při koagulaci
chymosinovým syřidem. Obtíže při získání sraženiny velbloudího mléka jsou způsobeny
nízkou koncentrací κ-kaseinu, který je odpovědný za srážení a tvorbu sýřeniny. Velbloudí
mléko obsahuje pouze 3 % κ-kaseinu z celkových bílkovin oproti 13 % v mléce kravském.
Proces koagulace se však podařilo zlepšit a v současné době se vyrábí např. tzv. velbloudí
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mléčná čokoláda a sýr „Caravan“ (vyráběný v Mauritánii), který je povoleno distribuovat
i v Evropské unii.
Z velbloudího mléka je vyráběna také zmrzlina a fermentovaný nápoj „Kandar“, připravovaný
ze směsi čaje a velbloudího mléka. Na africkém trhu jsou dostupné i výrobky ze směsi kozího,
kravského a velbloudího mléka.
RAYEB A LBEN
Tyto produkty se připravují samovolnou koagulací syrového mléka při teplotě 25 ± 2 °C
v hrnci (Borma) po dobu delší než 18 hodin (samovolná koagulace probíhá 24 až 72 hodin
v závislosti na místních teplotách v létě nebo v zimě). Přeměny mléka na Rayeb je dosaženo,
když má směs vzhled gelu.
Tato směs se pak ochladí a je připravena ke konzumaci. Tradičně se Rayeb (Raïb) připravuje
z kravského mléka, ale může být také připraven z kozího, mateřského nebo velbloudího
mléka, v závislosti na dostupnosti mléka a tradici regionů.
Lben se vyrábí z odtučněného mléka, připraveného ve vaku z kozí kůže (Checoua nebo
Guerba). Chemické složení Lben se značně liší v závislosti na lokalitě farmy. Jedná
se o fermentovaný nápoj o pH přibližně 4,7 a koncentraci laktózy menší než 3,7 g/100 g.
Na aroma výrobku se podílí mikrobiální metabolity jako acetaldehyd, ethanol (1,6 mg/l),
diacetyl (4,2 mg/l) a aceton (7,3 mg/l).
ZÁVĚR
Velbloudí mléko je často označováno jako tzv. bílé zlato z pouště. Svými vlastnostmi je více
podobné mateřskému mléku než mléko kravské. Je dobrým zdrojem bílkovin a je často
označováno jako „kompletní potravina“. Velbloudí mléko hraje dodnes důležitou roli
ve výživě obyvatelstva ve venkovských oblastech Afriky, Asie a Středního východu,
s omezenými možnostmi zemědělské produkce, vysokými teplotami a malým množstvím
srážek.
Velbloudí mléko je snadno stravitelné a má vysokou nutriční hodnotu. Má také nižší obsah
tuku. Vzhledem k nižší denní produkci mléka než u krav je cena mléka vyšší, což je určitou
překážkou k zavedení této potraviny do každodenního stravování.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumné infrastruktury METROFOOD-CZ (MEYS
projekt č. LM2018100) podporované MŠMT ČR.
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SOUHRN
Velbloudí mléko hraje důležitou roli v lidské výživě ve vyprahlých a polosuchých oblastech
světa. Obdobně jako mléko kravské obsahuje všechny základní živiny ve vyváženém
množství.
Odlišnosti ve variabilitě složení různých velbloudích mlék mohou být přičítány několika
faktorům, jako jsou zeměpisná oblast, stadium laktace, výživa zvířete, plemeno, věk, počet
otelení a také použité analytické metody. Mezi nejdůležitější faktory patří zeměpisný původ,
sezonní vlivy a výživa. Mléko od velbloudů z východní Afriky má více tuku než velbloudí
mléko v ostatních částech Afriky a západní Asii. Sezonní vlivy hrají významnou roli
ve složení mléka, a to i u velbloudů stejného plemene a ze stejného regionu. Nejdůležitějším
faktorem nicméně zůstává výživa zvířete.
Klíčová slova: velbloudí mléko, chemické složení, nutriční hodnota, mléčné výrobky
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ROSTLINNÝCH TUKŮ
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ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the influence of vegetable fats/oils (coconut, palm,
sunflower) on the sensory quality and volatile aroma compounds content of processed cheese
analogues.
The sensory quality (appearance, colour, gloss, texture, flavour) of model samples was
evaluated using seven-point hedonic scale; the selected descriptors expressing off-flavour
(e.g. sour, bitter, fatty/oily) were then evaluated using profile test. The content of volatile
compounds was assessed by SPME-GC-MS method.
The addition of vegetable fats/oils significantly (p < 0.05) influenced flavour of samples,
as well as the composition of volatile compounds. The „coconut“ analogues were evaluated
as having the best flavour, while the „sunflower“ analogues were evaluated as the least
tasty/acceptable with the noticeable fatty/oily off-flavour, caused probably by low oxidation
stability of sunflower oil.
Keywords: cheese analogues, vegetable fats, sensory quality, SPME, GC-MS
ÚVOD
Tzv. sýrové analogy (imitace, substituty) jsou definovány jako produkty, u nichž jsou mléčný
tuk a/nebo bílkovina částečně nebo zcela nahrazeny nemléčnou složkou, zejména rostlinného
původu. Objevily se na trhu v 70. letech 20. století původně jako levná náhrada „klasických“
sýrů (Bachmann, 2001; Tamime, 2011). Kromě nižší ceny však mohou tyto výrobky nabízet
i řadu nutričních benefitů: vyšší podíl nenasycených mastných kyselin, nižší nebo žádný
obsah cholesterolu, snížený obsah bílkovin/fenylalaninu, redukované množství nasycených
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tuků a sodíku, nižší energetickou hodnotu, mohou být bezlaktosové, obohacené vitaminy aj.
(Guinee a kol., 2004). V současné době jsou již na trhu běžně dostupné, používají
se především v provozovnách typu „fast-food“ jako cheeseburgery, přídavky na pizzu aj.,
ale i v restauracích, školních jídelnách do salátů, omáček, pomazánek aj.
Česká legislativa zatím pojem „analog“ nebo „imitace“ nedefinuje. Z platné potravinářské
legislativy však jednoznačně vyplývá, že pokud byla některá ze základních složek mléka
nahrazena složkou nemléčnou, nesmí být takovýto výrobek již označován jako sýr
(Vyhláška MZe č. 397/2016 Sb.).
Tato práce je zaměřena konkrétně na tavené sýrové analogy; jejich výrobní technologie
je obdobná jako u klasických tavených sýrů, liší se především složením surovin: mohou být
použity rostlinné oleje (sójový, palmový, řepkový aj.), jiné mléčné (kaseiny, syrovátkové
proteiny) a/nebo rostlinné proteiny (Bachmann, 2001; Guinee a kol., 2004). Výhodou použití
těchto ingrediencí je samozřejmě nižší cena, přídavek však může výrazně ovlivnit senzorické
vlastnosti výrobku, především flavour (chutnost) a texturu. Proto se do analogů používá
množství přídatných látek ovlivňujících texturu (škroby, rostlinné gumy aj.) i flavour
(Bachmann, 2001).
Přestože se tyto výrobky na trhu už běžně vyskytují, dosud je známo a publikováno poměrně
málo informací o jejich složení a vlastnostech. Většina prací se zaměřuje na sledování textury
a jejích změn v důsledku přídavku jiných surovin (škrobů aj.). Flavouru v dostupné literatuře
není věnována velká pozornost. Z dostupných publikací lze uvést práce (Muir a kol., 1999;
Noronha a kol., 2008; Cunha a kol., 2010; Drake a kol., 2010; Rouse a kol., 2012; Yalman
a kol., 2017), které většinou srovnávají flavour tavených sýrů vs. odpovídajících analogů.
Flavour analogů je obecně málo výrazný, popisovaný jako „fádní“, „prázdný“ a většinou
nedosáhne flavouru klasického sýra; použité nemléčné suroviny mohou navíc způsobit různý
off-flavour, např. kasein „stájový“, nevhodné rostlinné oleje „olejovitý/oxidovaný“ aj.
Aby se analogy co nejvíce blížily odpovídajícím sýrům, jsou v praxi používány různé příchutě
a zvýrazňovače chuti (Bachmann, 2001).
Cílem této práce bylo posoudit vliv přídavku různých druhů tuků/olejů na senzorickou
kvalitu/obsah aromatických látek modelových vzorků tavených sýrových analogů.
MATERIÁL A METODY
V rámci této studie byly analyzovány tavené sýrové analogy (suš. 40 %, tvs 50 %) s obsahem
různých druhů tuků/olejů (kokosový, slunečnicový, palmový a mléčný – resp. máslo). Tyto
tuky/oleje byly vybrány jako nejčastěji v praxi používané a vzhledem k jejich poměrně snadné
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dostupnosti. Vzorky byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně standardním
technologickým postupem pro tavené sýry  směs surovin byla zahřívána za stálého míchání
na 90 °C s výdrží 10 min. Utavená hmota byla naplněna do kelímků, uzavřena a uskladněna
při teplotě 6 °C. Pro výrobu byly použity: eidamská cihla (tvs 30 %), máslo a uvedené tuky,
voda a tavicí soli (2,5 % hm.).
Vzorky byly senzoricky hodnoceny z hlediska textury, vzhledu, barvy, lesku a flavouru
pomocí 7-bodové stupnice hedonického typu (nepřijatelný  vynikající); vybrané deskriptory
flavouru byly hodnoceny profilovým testem. Hodnocení provádělo 20 hodnotitelů (n = 20)
z řad studentů FCH VUT v Brně. Pro stanovení těkavých látek byla použita mikroextrakce
pevnou fází ve spojení s plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (SPME-GC-MS).
Každý vzorek byl analyzován třikrát (n = 3). Použité SPME vlákno DVB/CAR/PDMS
50/30 µm, extrakce 40 °C 20 min.; použitá kolona TG-WaxMS (30 m × 0,25 mm × 0,5 µm),
teplotní program: 40 °C 2 min., 3 °C/min do 110 °C s výdrží 10 minut, 3 °C/min. do 200 °C
s výdrží 0 min. Výsledky byly zpracovány pomocí statistického softwaru Statistica, v. 12.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Tavené sýrové analogy jsou výrobky podobné taveným sýrům, cílem je vyrobit levnější
produkt při zachování příp. vylepšení nutriční hodnoty a senzorických vlastností. Tato práce
je zaměřena na senzorickou kvalitu, konkrétně flavour jako jeden z hlavních faktorů
určujících přijatelnost spotřebiteli. Česká legislativa (ČSN EN ISO 5492:2010) definuje
flavour jako „celkovou kombinaci čichového, chuťového a trigeminálního vjemu vnímaného
během zkoušení“, přičemž za hlavní složku je považována vůně (aroma). Z chemického
hlediska je tedy tvořen především obsahem těkavých, tzv. aromaticky aktivních látek
(Chambers a Koppel, 2013).
Modelové vzorky analogů vyrobené s přídavkem kokosového, slunečnicového a palmového
tuku byly podrobeny senzorickému hodnocení a zároveň byl sledován obsah těkavých
sloučenin. Máslo se používá pro výrobu klasických tavených sýrů, tento vzorek byl tedy
považován za standard optimálních senzorických vlastností.
Na Obr. 1. je uvedeno srovnání obsahu identifikovaných těkavých (aromatických) sloučenin
v jednotlivých analozích a surovinách pro jejich výrobu. Mezi vzorky byly nalezeny
významné (p < 0,05) rozdíly v počtu i obsahu identifikovaných sloučenin; nejvyšší celkový
obsah byl nalezen v analogu se slunečnicovým olejem (435,2 ± 18,9 mg.kg-1), nejnižší
v analogu s palmovým tukem (326,1 ± 16,1 mg.kg-1).
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Senzorické kvalitě a obsahu těkavých sloučenin v rostlinných olejích není věnována velká
pozornost. Dostupné práce se většinou věnují stanovení obsahu mastných kyselin a/nebo
sledování oxidační stability. Většina olejů je během výroby podrobena procesu deodorace,
flavour kvalitního oleje tak není prakticky vnímatelný, resp. je tvořen spíše chuťovou složkou
tvořenou netěkavými sloučeninami (Villarino a kol., 2007). Přesto byla v našich vzorcích
olejů detekována řada těkavých sloučenin, jejich obsah však byl nízký, celkově
cca  90 mg.kg-1.
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Obrázek 1: Srovnání obsahu chemických skupin těkavých látek identifikovaných v jednotlivých
olejích/analozích (v mg.kg-1)

Lze předpokládat, že flavour tavených sýrových analogů je determinován složením surovin
použitých k jejich výrobě (Guinee a kol., 2004). Srovnáním aromatického profilu analogů,
tuků a eidamského sýra (viz Obr.1.) lze říci, že část aromatických látek přechází do analogů
z použitých tuků, podstatná část pochází z použitého sýra a část se pravděpodobně tvoří
účinkem vysoké teploty během tavení, na druhou stranu u některých sloučenin
pravděpodobně došlo naopak k jejich rozkladu nebo vytěkání.
Z výsledků senzorického hodnocení vyplývá, že jako nejlepší/nejpřijatelnější byl hodnocen
podle očekávání sýr z másla, z analogů vzorek s kokosovým tukem; jako nejhorší analog
se slunečnicovým olejem. Při hodnocení textury, vzhledu, barvy a lesku nebyly mezi vzorky
shledány významné rozdíly; vzorky byly vesměs hodnoceny jako výborné. Největší rozdíly
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byly nalezeny při hodnocení flavouru (p < 0,05): sýry z másla a analogy s kokosovým tukem
byly hodnoceny jako velmi dobré; naopak vzorky se slunečnicovým olejem jako méně dobré.
Tato zjištění podporují i výsledky profilového testu, kde analog se slunečnicovým olejem
vykazoval znatelnou intenzitu off-flavouru popisovaného jako „žluklý“, „olejovitý“,
„nahořklý“. Tento typický off-flavour je způsoben tvorbou produktů lipolýzy (volné mastné
kyseliny) a/nebo oxidace lipidů (aldehydy, ketony aj.) a pocházel pravděpodobně z použitého
oleje. Z grafu na Obr. 1. je patrný vyšší obsah kyselin ve slunečnicovém oleji a zvláště
v příslušném analogu. Slunečnicový olej má, vzhledem ke svému složení (převaha
polynenasycených mastných kyselin), nízkou oxidační stabilitu, oxidační změny byly
pravděpodobně podpořeny záhřevem při tavicím procesu (Villarino a kol., 2007).
ZÁVĚR
Lze konstatovat, že druh použitého tuku při výrobě tavených sýrových analogů neovlivňuje
významně vzhled, barvu a lesk, mírně ovlivňuje texturu, ale významně (p < 0,05) ovlivňuje
flavour a s ním související obsah aromatických látek. Flavour analogů se slunečnicovým
olejem byl negativně ovlivněn nízkou oxidační stabilitou slunečnicového oleje, zatímco
analogy s kokosovým tukem byly hodnoceny jako velmi chutné a mohly by tedy být
zajímavým zpestřením nabídky na trhu.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou Standardního projektu specifického výzkumu
č. FCH-S-18-5334.
SOUHRN
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv přídavku rostlinných tuků/olejů (kokosový, palmový,
slunečnicový) na senzorickou kvalitu a obsah těkavých aromatických látek tavených sýrových
analogů.
Senzorická kvalita (vzhled, barva, lesk, textura, flavour) modelových vzorků byla hodnocena
pomocí 7-bodové hedonické stupnice; vybrané deskriptory vyjadřující off-flavour (např.
kyselý, hořký, olejovitý) byly hodnoceny profilovým testem. Obsah těkavých sloučenin byl
stanoven metodou SPME-GC-MS.
Přídavek rostlinných olejů významně (p < 0,05) ovlivnil flavour vzorků, stejně tak i obsah
těkavých sloučenin. „Kokosové“ analogy byly hodnoceny jako nejchutnější, naopak
„slunečnicové“ jako nejméně přijatelné, se zřetelným off-flavourem, způsobeným
pravděpodobně nižší oxidační stabilitou slunečnicového oleje.
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MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
MICROBIOLOGICAL QUALITY OF MILK AND MILK PRODUCTS
Libor Kalhotka
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin,
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Produkce mléka a jeho zpracování na mléčné výrobky mají na našem území bohatou
a dlouhou historii. V České republice dominuje produkce kravského mléka, které
se zpracovává na celou řadu výrobků, a to jak velkými či menšími průmyslovými výrobci,
tak přímo na produkčních farmách. Nedílnou součástí této tradice je produkce a zpracování
kozího a ovčího mléka i když je v porovnání s mlékem kravským minimální. Produkce
mléčných výrobků z kozího a ovčího mléka prochází svou renesancí, lví podíl na tom mají
především menší farmáři, kteří přímo na farmách zpracovávají vlastní vyprodukované mléko.
SYROVÉ MLÉKO
Mléko je vzhledem ke svému složení velmi dobrým substrátem pro mikroorganismy. Počty
mikroorganismů v syrovém mléce mohou být velmi proměnlivé a jsou ovlivněny řadou
faktorů.
K mikrobiální kontaminaci mléka může docházet různými způsoby. Primární kontaminace
mléka není u zdravých zvířat závažným problémem. Jiná situace nastává u zvířat nemocných,
kdy se do mléčné žlázy mohou dostat některé bakterie krevním oběhem. Nejzávažnějším
případem jsou mastitidy, při nichž může dojít k významnému pomnožení především
patogenních bakterií (WALSTRA et al. 2006.; HASSAN et FRANK, 2011; CUPÁKOVÁ,
2012), jako jsou Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis,
koagulasanegativní stafylokoky, E. coli. Hlavní cestou průniku patogenních mikroorganismů
do mléčné žlázy je strukový kanálek. (NAVRÁTILOVÁ, 2012; SEYDLOVÁ, 2012) Daleko
závažnější a významnější je kontaminace sekundární, ke které dochází v průběhu dojení
a následného zpracování mléka. Zdrojem mikroorganismů je samotné dojené zvíře resp.
vemeno a struky, stájové prostředí (především stelivo, výkaly, krmivo a vzduch), zařízení
používané při dojení a uchovávání mléka, dojiči a používaná voda. (MORGAN et al 2003;
ZWEIFEL et al., 2005; CUPÁKOVÁ, 2012) Množství mikroorganismů a složení mikroflóry
ovlivňuje způsob dojení, metody sanitace a desinfekce, rychlost a způsob chlazení
a skladování mléka. (CEMPÍRKOVÁ et al. 2012)
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Například na strucích ovcí na ploše 1 cm2 řádově až 106 mikroorganismů, z toho koliformních
bakterií až 104 a kvasinek až 103 (ŠVEJCAROVÁ et al., 2010). Na sanitačně neošetřené ploše
dojicího zařízení se může vytvořit biofilm za čtyři hodiny i dříve a může obsahovat
105 KTJ/g, zralý biofilm vytvořený za 24 až 48 h pak může obsahovat do 1010 KTJ/g (VALÍK
et GÖRNER, 2000). Pravidelná sanitace prováděná po každém dojení je nezbytně nutnou
součástí prvovýroby mléka a je primárním faktorem ovlivňujícím úroveň jeho mikrobiální
kontaminace. Tam, kde jsou správně prováděny čistící a desinfekční postupy, může být
bakteriální kontaminace mléka ze zařízení menší než 102 bakterií na 1 ml mléka (KUNOVÁ
et al., 2009).
Zchlazení nadojeného mléka v co nejkratším čase je z hlediska rozvoje přítomné mikroflóry
prvořadým úkolem. Mléko by mělo být zchlazeno na teplotu 4 – 8 °C do dvou hodin
od nadojení, v případě, že bude mléko zpracováno až následující den, doporučuje se zchladit
na teplotu 4 - 6 °C (KUCHTÍK et al., 2012; SAMKOVÁ et CEMPÍRKOVÁ, 2012).
Pro chlazení a skladování velkých objemů mléka se využívají chladící nádrže nebo tanky.
Při malých objemech mléka je možné mléko na farmách chladit v čistých speciálních
skleněných nádobách v chladničce. Tento způsob je ale méně vhodný a z důvodu možnosti
rozvoje kontaminující mikroflóry problematický (KUCHTÍK et al. 2012).
Kritéria hygienické kvality syrového mléka jsou uvedena v Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 853/2004 ve znění pozdějších změn, tj. v Nařízení č.1662/2006. Obsah
mikroorganismů při 30 °C (na ml) má být kravském mléce ≤ 100 000 a v kozím a ovčím
mléce ≤ 1 500 000 (klouzavý geometrický průměr za dvouměsíční období, alespoň dva
vzorky za měsíc). Pokud je však mléko jiných druhů než krav určeno pro výrobu mléčných
výrobků ze syrového mléka postupem, který nezahrnuje tepelnou úpravu, musí mléko
obsahovat ≤ 500 000 mikroorganismů na ml. Syrové mléko určené k prodeji musí rovněž
splňovat limit daný naší národní legislativou Vyhláškou č. 11/2015 Sb. v níž je uveden limit
pro Staphylococcus aureus 500 KTJ/ml. Toto jsou jediná mikrobiologická kritéria platící
v České republice pro syrové mléko. Hlavním ukazatelem kontroly hygieny syrového mléka
a kritériem pro jeho výkup je stanovení celkového počtu mikroorganismů – CPM. Celkový
počet mikroorganismů v sobě zahrnuje všechny mezofilní aerobní a fakultativně anaerobní
mikroorganismy, tedy nejen bakterie ale i mikroskopické houby (kvasinky a plísně) schopné
růst za stanovených podmínek při 30 °C. Průměrná hodnota CPM v ČR je asi 3 x nižší
a kritérium nastavené pro nový režim jakosti Q CZ mléka je ve výši 35 000 KTJ/ml. Mnoho
prvovýrobců dosahuje úrovně i okolo pouhých 10 000 KTJ/ml (KOPÁČEK, 2018).
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Pro posouzení syrového mléka z pohledu dalších skupin mikroorganismů, které mají
technologický význam, lze využít doporučených hodnot vycházejících z ČSN 570529, které
se týkají kravského mléka a nejsou právně závazné. Počet psychrotrofních mikroorganismů
by měl být do 50 000 v 1 ml, počet termorezistentních mikroorganismů do 2000 v 1 ml, počet
koliformních bakterií nejvýše 1000 v 1 ml a sporotvorné anaerobní bakterie by měly být
v 0,1 ml negativní.
Počty mikroorganismů v syrovém kravském mléce (bazénové vzorky) z různých faremních
chovů, jejichž bližší charakteristika je uvedena v Tab. 1, jsou uvedeny v Tab. 2, publikovali
KALHOTKA et al. (2014).
Tabulka 1: Charakteristika farem s produkcí kravského mléka (KALHOTKA et al., 2014)
Farma
Kr1
Kr2
Kr3
Kr4
Kr5
Kr6

Druh mléka
kravské
kravské
kravské
kravské
kravské
kravské

Plemeno
HF
80% kříženci na bázi HF
Holštýnské černostrakaté
HF
Český strakatý skot
HF

Typ chovu
konvenční
konvenční
konvenční
konvenční
konvenční
konvenční

Počet dojených zvířat
90
61
407
300
15
500

Vysvětlivky: Kr1 – Kr6 jednotlivé farmy, HF - Holštýnsko-fríské plemeno

Kravské mléko pocházelo z farem s konvenčním způsobem hospodaření. Bojnice byly
ustájeny volně v boxech s podestýlkou slámy nebo separátu (Kr3) a s dojením na dojírně,
pouze farma Kr5 měla stání vazné s podestýlkou slámy a dojení probíhalo na stání.
V syrovém kravském mléce (Tab. 2) byla zjištěna následující rozpětí počtů mikroorganismů:
CPM 103 – 106 KTJ/ml, psychrotrofní mikroorganismy 102 – 105 KTJ/ml, bakterie
č.

Enterobacteriaceae

jednotky

až

104

KTJ/ml,

bakterie

mléčného

kysání

(laktobacily) 102 – 104 KTJ/ml, enterokoky 101 - 103 KTJ/ml, TMRae a TMRan
jednotky

až

104

resp.

103

KTJ/ml,
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mikromycety

101

-

103

KTJ/ml.

Tabulka 2: Počty mikroorganismů v bazénových vzorcích kravského mléka v KTJ/ml
(KALHOTKA et al., 2014)
Farma Období

CPM

Lbc.

Enterob.

Enterok.

TMR
Psychrotr. Mikromyc.
aerob. anaerob.
4
2
3
4
2
Kr1
zima
1.2 x 10
7.0 x 10
22
2.1 x 10
15
5
2.1 x 10
5.7 x 10
3
3
2
2
jaro
8.6 x 10
1.8 x 10
9
74
6
4
2.2 x 10
1.2 x 10
4
4
2
4
2
léto
4.6 x 10
3.9 x 10
1.4 x 10
75
20
7
9.5 x 10
2.7 x 10
5
4
2
3
podzim 2.4 x 10
3.0 x 10
49
1.5 x 10
16
12
8.7 x 10
89
4
4
2
4
2
průměr 7.7 x 10
1.8 x 10
54
6.0 x 10
14
7
3.1 x 10
2.6 x 10
4
3
2
Kr2
zima
2.0 x 10
84
7
48
8
3
3.7 x 10
9.7 x 10
4
3
4
3
jaro
7.0 x 10
2.1 x 10
11
10
51
14
6.5 x 10
6.2 x 10
3
2
3
2
léto
2.7 x 10
3.1 x 10
4
25
4
2
7.0 x 10
1.2 x 10
4
2
2
podzim 4.2 x 10
1.4 x 10
3
37
20
6
7.5 x 10
75
4
2
4
3
průměr 3.4 x 10
6.5 x 10
6
30
21
6
1.9 x 10
1.8 x 10
4
2
2
2
2
3
Kr3
zima
3.3 x 10
4.8 x 10
5.1 x 10
3.9 x 10
9
3
9.8 x 10
1.6 x 10
4
2
2
3
3
jaro
1.1 x 10
3.3 x 10
13
1.9 x 10
9
3
6.8 x 10
3.9 x 10
4
2
2
2
5
2
léto
3.9 x 10
5.0 x 10
3.0 x 10
1.6 x 10
7
1
5.2 x 10
1.7 x 10
4
2
4
4
3
3
2
podzim 4.0 x 10
8.1 x 10
1.4 x 10
77
1.7 x 10 3.1 x 10
3.7 x 10
2.5 x 10
4
2
3
2
3
2
5
3
průměr 3.1 x 10
5.3 x 10
3.8 x 10
2.0 x 10 4.1 x 10 7.7 x 10
1.3 x 10
1.5 x 10
5
3
2
2
3
2
Kr4
zima
1.1 x 10
1.1 x 10
1.2 x 10
1.2 x 10
3
3
3.8 x 10
5.1 x 10
4
3
3
2
jaro
1.1 x 10
5.8 x 10
29
55
10
6
6.5 x 10
1.4 x 10
4
3
2
2
2
léto
3.8 x 10
1.5 x 10
39
4.0 x 10
5
6
6.8 x 10
2.4 x 10
4
3
3
3
2
podzim 4.8 x 10
1.2 x 10
54
83
1.0 x 10
23
1.0 x 10
1.0 x 10
4
3
2
2
3
2
průměr 5.2 x 10
2.4 x 10
41
1.6 x 10 2.6 x 10
10
3.0 x 10
2.5 x 10
3
2
3
2
Kr5
zima
7.0 x 10
3.9 x 10
2
50
3
5
3.7 x 10
9.4 x 10
4
2
5
3
jaro
7.4 x 10
2.4 x 10
2
79
5
5
1.6 x 10
2.9 x 10
3
2
2
2
léto
2.7 x 10
3.1 x 10
ND
1.0 x 10
1
ND
2.0 x 10
13
4
4
4
2
podzim 2.6 x 10
2.1 x 10
1.4 x 10
20
2
53
2.4 x 10
49
4
3
3
4
2
průměr 2.7 x 10
5.4 x 10
3.4 x 10
50
3
21
4.2 x 10
9.6 x 10
3
2
3
2
2
4
3
Kr6
zima
7.3 x 10
4.8 x 10
1.8 x 10
1.7 x 10 1.6 x 10
90
2.2 x 10
3.3 x 10
3
2
2
2
2
jaro
8.0 x 10
4.4 x 10
1.2 x 10
80
24
12
5.0 x 10
3.0 x 10
3
2
2
2
2
léto
7.0 x 10
7.4 x 10
2.2 x 10
84
7
13
2.0 x 10
1.8 x 10
6
3
2
3
3
2
2
podzim 2.2 x 10
1.7 x 10
27
4.6 x 10 3.2 x 10 3.3 x 10
2.1 x 10
3.7 x 10
5
2
2
2
2
2
3
3
průměr 5.6 x 10
8.4 x 10
5.5 x 10
2.0 x 10 8.6 x 10 8.4 x 10
5.8 x 10
1.0 x 10
Vysvětlivky: CPM – celkový počet mikroorganismů, Lbc – laktobacily, Enterob. - bakt. č. Enterobacteriaceae,
Enterok. – enterokoky, TMR – termorezistentní mikroorganismy aerobní a anaerobní, Psychrotr. – psychrotrofní
mikroorganismy, Mikromyc. – mikromycety, ND - nedetekováno

Jak se vyvíjely počty některých skupin mikroorganismů ve sledovaném časovém období
v mléce z vybrané farmy (Kr6) ukazuje Tab. 3. Z výsledků je dobře patrné, že zvláště hodnoty
CPM jsou v průběhu celého sledovaného období ustáleny až na výjimky na hodnotách řádově
104 KTJ/ml, což odpovídá mikrobiologickým požadavkům. V zářijovém termínu došlo
ke zvýšení CPM nad stanovenou mez stejně, jako tomu bylo u vzorků ze stejného období
uvedených v Tab. 2. Z tohoto důvodu také došlo k překročení limitu u průměrné hodnoty
za sledované období (viz Tab. 2). Průměrné hodnoty CPM u ostatních farem splňují
předepsané požadavky počtů CPM v 1 ml. Výskyt vyšších počtů CPM v mléce z farem,
kde se dojí na stání oproti mléku z farem s volným boxovým stáním a dojením na dojírně,
jak jej uvádí CEMPÍRKOVÁ et al. (2012) se u výsledků nepotvrdil.
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Tabulka 3: Počty mikroorganismů v kravském mléce (bazénové vzorky) z farmy Kr6
v log KTJ/ml (KALHOTKA et al., 2014)
Datum
CPM
BMK
Koli
Enterok. Psychrotr. Kvasinky
Plísně
12.2.
4,5552
1,8189
2,2016
1,6307
3,1891
2,2475
0,9363
26.2.
3,3565
2,1979
2,6704
1,3108
0,0000
1,7545
0,3565
12.3.
4,4357
1,9153
2,9756
1,7220
6,3286
1,8337
0,0000
26.3.
4,4357
2,5474
2,2016
1,4429
0,0000
2,1826
0,0000
9.4.
4,1047
2,0485
2,1047
1,4058
3,4135
2,0709
0,0000
23.4.
4,3819
2,2788
2,0000
1,6307
2,6990
2,0709
0,0000
7.5.
4,8981
2,3548
3,7905
2,2351
4,0825
2,0985
0,0000
21.5.
4,5268
2,3504
2,4638
1,6021
0,0000
2,0825
0,0000
4.6.
4,7331
2,2586
2,2139
2,9640
4,0059
2,5563
0,5607
17.6.
4,2704
2,9982
3,0286
2,5113
3,4771
2,6232
0,0000
2.7.
4,5088
3,4314
2,6619
1,1891
3,5209
3,9304
2,4624
16.7.
3,8037
3,0246
2,5767
1,9056
2,8337
2,2808
0,0000
29.7.
4,2258
2,9395
2,3819
1,3478
2,2596
2,5033
0,1347
13.8.
3,9798
3,1021
1,5027
1,6443
2,1347
3,2833
0,0000
27.8.
4,9128
2,9566
3,5693
1,7258
3,5819
2,5429
0,9798
10.9.
4,6576
3,1859
3,7439
1,5714
4,0360
1,9031
1,4771
24.9.
5,7280
2,5981
4,7915
2,0538
3,3478
1,5384
1,3900
8.10.
4,6576
3,8595
2,2910
2,1545
3,2910
2,2029
1,0555
22.10.
4,7879
3,5354
2,0000
2,1032
3,4135
3,0985
1,7439
5.11.
4,8906
3,6865
3,3030
2,0590
4,0268
2,7130
1,8249
průměr
4,4925
2,7544
2,7236
1,8105
2,9821
2,3759
0,6461
Vysvětlivky: CPM – celkový počet mikroorganismů, BMK - bakterie mléčného kysání, Koli – koliformní
bakterie, Enterok. – enterokoky, Psychrotr. – psychrotrofní mikroorganismy

Individuální vzorky získané od zdravých dojnic obsahují malá množství mikroorganismů.
V Tab. 4 a 5 jsou uvedeny pro názornost výsledky analýz individuálních vzorků syrového
kravského mléka z farmy K5 a další farmy z Jihomoravského kraje. CPM se v těchto vzorcích
pohybovaly v rozmezí řádově 102 – 104 KTJ/ml.
Tabulka 4: Kravské mléko syrové - individuální vzorky farma K5
vzorek č.

CPM

Enterobacteriaceae

Psychr. m.

1

309

0

15

2

659

0

5

3

3100

2790

104

4

5019

3340

187

5

6757

2740

1600

6

936

7

144

7

5595

50

196

8

1650

16

6000

9

1182

1

15

10

7177

9

1640

11

10350

1

23

12

2691

3

415

3785

746

862

průměr
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Tabulka 5: Počty mikroorganismů v individuálních vzorcích syrového kravského mléka
z farmy v Jihomoravském kraji
vzorek č.

Identifikace

CPM

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

dojnice 4 - 5. lakt. Konec
dojnice 15 - 3. lakt. Konec
dojnice 32 - 4. lakt. Konec
dojnice 2 - 2. lakt. Střed
dojnice 6 - 5. lakt. Střed
dojnice 16 - 3. lakt. Střed
dojnice 43 - 2. lakt. Rozdoj
dojnice 211 - 5. lakt. Rozdoj
dojnice 207 - 2. lakt. Rozdoj
dojnice 14 - 5. lakt. Vrchol
dojnice 67 - 3. lakt. Vrchol
dojnice 104 - 3. lakt. Vrchol

6955
33273
473
386
4150
66591
1877
1136
2809
2614
1909
968

1135
2418
5
3
119
31
37
10
133
63
4
67

250
727
2
195
3250
67
591
70
664
332
109
205

10262

335

539

průměr

Enterobacteriaceae

Psychrotrofní m.

Jestliže výsledky analýz syrového kravského mléka naznačují, že mikrobiologická kvalita
je na sledovaných farmách na dobré úrovni a technologie získávání je zvládnutá, jinak je tomu
u bazénových vzorků mléka kozího a ovčího (Tab. 7). Charakteristika farem produkujících
kozí či ovčí mléko je uvedena v Tab. 6. V kozím a ovčím mléce byly zjištěny tyto hodnoty
počtů mikroorganismů: CPM 102 – 109 KTJ/ml, psychrotrofní mikr. 101 - 106 KTJ/ml,
bakterie č. Enterobacteriaceae od 0 - 105 KTJ/ml, bakterie mléčného kysání (laktobacily)
jednotky až 105 KTJ/ml, enterokoky 0 -

105 KTJ/ml, TMRae a TMRan jednotky

až 105 KTJ/ml, mikromycety jednotky až 104 KTJ/ml.
Tabulka 6: Charakteristika farem s produkcí kozího či ovčího mléka mléka (KALHOTKA
et al., 2014)
Farma
KA
KB
KC
KD

Druh
mléka
kozí
kozí
kozí
kozí

Plemeno

Typ chovu

Počet dojených zvířat

Koza bílá krátkosrstá
Koza bílá krátkosrstá
Koza bílá krátkosrstá
Kříženci anglonubijské kozy

konvenční
ekologický
konvenční
ekologický

131
550
18
20

KE

kozí

Koza hnědá krátkosrstá

ekologický

100

OA
OB
OC
OD

ovčí
ovčí
ovčí
ovčí

Lacaune
Východofríská
Lacaune
Východofríská

ekologický
ekologický
konvenční
ekologický

100
70
83
11
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Patrné jsou zde výrazné rozdíly mezi jednotlivými farmami bez ohledu na to, jestli jde
o farmu hospodařící konvenčním způsobem nebo ekologicky. Na výslednou kvalitu mléka
zde působí řada faktorů. (HEJLOVÁ 1997; MALÁ et al., 2010; KALANTZOPOULOS, 2003;
CEMPÍRKOVÁ et al., 2012) Vysoké CPM v kozím a ovčím mléce mohou být způsobeny
především nedostatky v čištění a sanitaci dojícího zařízení, pokud je používáno, nebo
nedostatečnou hygienou při ručním dojení. Významnou roli rovněž může hrát rychlost
zchlazení nadojeného mléka a čistota chladících nádob. Velmi zajímavé výsledky byly
zjištěny u farmy OD s ekologickým hospodařením. Počty většiny analyzovaných skupin
mikroorganismů zde byly výrazně nižší oproti ostatním farmám chovajícím ovce nebo kozy.
Tabulka 7: Počty mikroorganismů v bazénových vzorcích kozího a ovčího mléka v KTJ/ml
(KALHOTKA et al., 2014)
Farma Období
KA

CPM

Lbc.
5

jaro
2.8 x 10
5
léto
2.3 x 10
4
podzim 7.0 x 10
5
průměr 1.9 x 10
7
KC
jaro
2.3 x 10
5
léto
1.1 x 10
7
podzim 1.1 x 10
7
průměr 1.1 x 10
5
KD
jaro
7.1 x 10
5
léto
2.3 x 10
9
podzim 1.2 x 10
8
průměr 4.0 x 10
6
OC
jaro
3.8 x 10
5
léto
3.8 x 10
6
podzim 5.9 x 10
6
průměr 3.4 x 10
4
OD
jaro
4.5 x 10
3
léto
4.5 x 10
2
podzim 8.3 x 10
4
průměr 1.7 x 10
5
OA
jaro
4.5 x 10
6
léto
1.1 x 10
6
podzim 5.2 x 10
6
průměr 2.2 x 10
Vysvětlivky: viz Tab. 2

Enterob.
3

3.7 x 10
4
1.2 x 10
3
8.6 x 10
3
8.0 x 10
5
9.5 x 10
2
2.7 x 10
5
8.4 x 10
5
6.0 x 10
3
6.0 x 10
2
3.0 x 10
3
2.1 x 10
3
2.8 x 10
4
9.2 x 10
5
1.4 x 10
3
2.2 x 10
4
7.7 x 10
9
5
12
9
3
1.8 x 10
4
1.8 x 10
5
1.1 x 10
4
4.2 x 10

3

2.0 x 10
3
1.6 x 10
30
3
1.2 x 10
3
5.6 x 10
11
4
7.2 x 10
4
2.6 x 10
3
3.6 x 10
2
2.6 x 10
2
7.9 x 10
3
1.6 x 10
4
4.5 x 10
3
4.7 x 10
5
2.1 x 10
4
8.8 x 10
2
< 10
13
ND
13
3
4.0 x 10
3
1.4 x 10
3
2.3 x 10
3
2.5 x 10

Enterok.

TMR
Psychrotr. Mikromyc.
aerob. anaerob.
2
4
3
3.5 x 10
11
1
2.0 x 10
2.1 x 10
2
4
3
4.4 x 10
23
28
8.4 x 10
2.9 x 10
2
3
3
3
2
2.5 x 10 9.8 x 10 4.2 x 10
3.7 x 10
9.1 x 10
2
3
3
4
3
3.4 x 10 3.3 x 10 1.4 x 10
3.6 x 10
2.0 x 10
5
3
2
6
4
1.2 x 10 2.9 x 10 9.8 x 10
4.7 x 10
1.9 x 10
2
3
2
2.0 x 10
8
1
3.5 x 10
1.6 x 10
5
3
6
3
1.6 x 10 7.8 x 10
82
1.1 x 10
3.2 x 10
4
3
2
6
3
9.3 x 10 3.5 x 10 3.5 x 10
2.0 x 10
7,4 x 10
6
3
61
5
ND
1.2 x 10
1.6 x 10
2
32
3
1
< 10
23
2
3
3
5.4 x 10
10
15
7.0 x 10
2.7 x 10
2
5
3
2.1 x 10
6
8
6.0 x 10
1.4 x 10
2
2
6
4
3.8 x 10
58
1.2 x 10
1.3 x 10
1.7 x 10
4
4
2.2 x 103
15
9
1.6 x 10
1.1 x 10
2
5
5
6
4
5.4 x 10 1.1 x 10 1.5 x 10
1.2 x 10
5.0 x 10
3
4
4
5
4
1.0 x 10 3.6 x 10 4.9 x 10
8.2 x 10
2.6 x 10
4
2
ND
8
1.3 x 10
4.5 x 10
1
2
1
3
1
1.5 x 10
1
2
2
45
5.0 x 10
20
3
3
2
2
19
4.5 x 10
2.1 x 10
2
4
2
95
48
5
1.3 x 10
1.6 x 10
4
4
2
2.2 x 10
8
11
4.5 x 10
4.9 x 10
4
2
2
6
4
1.1 x 10 5.3 x 10 4.0 x 10
2.2 x 10
2.5 x 10
4
2
2
5
3
1.1 x 10 2.0 x 10 1.4 x 10
7.5 x 10
8.4 x 10

Souhrnné výsledky CPM v rámci dlouhodobého analyzování vzorků syrového kozího
a ovčího mléka z různých farem v ČR jsou uvedeny v Tab. 8.
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Tabulka 8: Výsledné hodnoty CPM u syrového kozího a ovčího mléka zjištěných v průběhu
let 2008 – 2014 v log KTJ/ml (KALHOTKA, 2016)
Farma

N

Průměr

Median

Min.

Max.

KA

51

5,4493

5,2258

4,6118

6,5227

KB

25

5,8879

5,4500

3,6990

6,6304

KC

6

6,8160

6,3727

5,0555

7,3597

KD

6

8,3195

6,4725

5,1357

9,0822

KE

13

5,5263

4,8880

4,3010

6,5027

OA

16

7,0557

6,5276

5,4321

8,0799

OB

8

6,3645

5,8478

5,0305

7,1486

OC

6

6,4939

6,4996

5,5819

6,7739

OD

3

4,2290

3,6575

2,9175

4,6576

KOUŘIMSKÁ et DVOŘÁKOVÁ (2008) udávají jako průměrnou hodnotu CPM pro Českou
republiku za laktaci 1,1 x 105 KTJ/ml. CUPÁKOVÁ et al. (2006) zjistili v průběhu laktace
na sledované kozí farmě maximální průměrnou hodnotu CPM 2,4 x 105 KTJ/ml. I u námi
sledovaných farem byly zjišťovány velmi podobné hodnoty CPM, někdy s poměrně velkou
variabilitou. U farmy KA, KB a KE se průměrné počty CPM pohybovaly v rozmezí řádově
104 – 106 KTJ/ml, u farmy KC v rozmezí 105 – 107 KTJ/ml u farmy KD dokonce v rozmezí
105 - 109 KTJ/ml. O hodnotách CPM v kozím mléce v oblasti Evropy informuje řada studií,
tak VACCA et al. (2010) nalezli v individuálních vzorcích místního plemene koz na Sardinii
řádově 104 KTJ/ml, ZWEIFEL et al. (2005) uvádějí ve Švýcarsku u bazénových vzorků
průměr řádově 106 KTJ/ml, rozmezí pak 102 až 108 KTJ/ml. FOSCHINO et al. (2002)
detekovali v bazénových vzorcích syrového kozího mléka v Itálii (Bergamo) CPM v rozmezí
103 až 105 KTJ/ml. DELGADO-PERTIÑEZ et al. (2003) uvádějí pro Španělsko rozmezí
104 až 105 KTJ/ml u bazénových vzorků. CPM v příjmových tancích ve čtyřech mlékárnách
v Řecku se pohybovaly řádově v hodnotách 107 KTJ/ml, ve dvou francouzských mlékárnách
v množství 104 až 105 KTJ/ml a v jedné portugalské mlékárně v množství řádově 107 KTJ/ml
(MORGAN et al., 2003).
Velmi podobná je situace u CPM v ovčím mléce. ZWEIFEL et al. (2005) uvádějí
ve Švýcarsku u bazénových vzorků průměr řádově 106 KTJ/ml, s rozmezím od 102 až po
107 KTJ/ml. Podobné hodnoty 7,1 x 104 - > 3,0 x 106 KTJ/ml zjistili u vzorků ovčího mléka
v průběhu laktace i NECIDOVÁ et al. (2010), z toho 5 vzorků (24 %) překročilo legislativou
stanovený limit. U námi sledovaných farem produkujících ovčí mléko (OA, OB a OC)
se CPM pohybovaly v rozmezí 105 – 107 KTJ/ml, výjimkou byla farma OD sledovaná pouze
v jednom roce, na níž byly zjištěny výrazně nižší CPM v rozmezí 102 – 104 KTJ/ml.
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Mikroflóra syrového kozího a ovčího mléka je velmi variabilní. Podle počtů mikroorganismů,
především však podle CPM můžeme sledované farmy rozdělit do dvou skupin. V první
skupině jsou farmy s poměrně sofistikovanou technologií získávání a uchovávání mléka
a dobře zvládnutými hygienickými a sanitačními opatřeními, které dlouhodobě produkují
mléko s nízkým CPM a jež jsou plně srovnatelné s obdobnými farmami v zahraničí. Z farem
produkujících kozí mléko jde o farmy KA a KB a KE. Z ovčích farem patří do této skupiny
pouze farma OD ovšem pouze na základě výsledků z jednoho laktačního období. Druhou
skupinu pak tvoří farmy povětšině s méně sofistikovanou technologií, které produkují mléko
s horšími mikrobiologickými parametry, mnohdy stále v intencích požadavků daných
legislativou, jež však mohou být v některých případech také výrazně překročeny. Z farem
produkujících kozí mléko jde o farmy KC a KD, z farem produkujících ovčí mléko jsou
to farmy OA, OB a OC. Vysoké počty mikroorganismů i jejich větší variabilita v průběhu
laktace je s největší pravděpodobností významně ovlivněna způsobem dojení a následného
uchovávání mléka a kvalitou hygienicko-sanitačních opatření.
MLÉKO TEPELNĚ OŠETŘENÉ
Aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost a prodloužena trvanlivost mléka musí být mléko
tepelně ošetřeno. U skladovaného syrového mléka lze provést termizaci tj. krátkodobé zahřátí
na 63 – 65 °C po dobu asi 15 s za účelem snížení počtu psychrotrofních mikroorganismů.
Vlastní pasteraci mléka lze rozdělit na několik způsobů podle teploty a času působení.
Používají se tyto techniky: Dlouhodobá (nízká) pasterace při 63 °C přibližně 30 min.
zabezpečuje úplnou devitalizaci vegetativních forem patogenních bakterií a téměř úplné
usmrcení saprofytických bakterií. Používá se ale jen v malokapacitním měřítku. Pasterace při
68 -72 °C 8 - 40 s pro výrobu sýrů, krátkodobá (šetrná) pasterace při 71 - 74 °C 15 až 40 resp.
45 s a vysoká pasterace při 85 °C 8 - 15 s devitalizuje 99,9 % mikroorganismů. Někdy
se používají i teploty vyšší až nad 100 °C, nebo delší časová výdrž. Pasteraci přežívají některé
termorezistentní mikroorganismy například Streptococcus thermophilus, Streptococcus bovis,
Streptococcus faecalis, Microbacterium lacticum apod. a samozřejmě spóry sporulujících
mikroorganismů mezi něž patří zejména Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus
sporothermodurans, Clostridium butyricum, Clostridium perfringens, Clostridium sporogenes
a další.

Čím vyšší je počet mikroorganismů před pasterací, tím vyšší je i počet

mikroorganismů přeživších. Jak se vyvíjely počty mikroorganismů v pasterovaném kozím
mléce v průběhu skladování uvádějí BURDOVÁ et al. (2017) viz Tab. 11. Z výsledků
je patrné, že i přes správné uchovávání v chladu má takovéto mléko pouze omezenou
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trvanlivost a nakonec podlehne mikrobiálnímu kažení. Při výrobě trvanlivého mléka
se používá UHT záhřev 130 - 150 °C po dobu 2 - 8 s, ani zde však nedochází k absolutnímu
zničení všech mikroorganismů, mohou přežít spóry některých druhů rodu Bacillus
(B. sporothermodurans spóry snesou i záhřev 147 °C po dobu 5 s) a Clostridium (spóry
C. botulinum jsou devitalizovány teplotou 141 °C po 1,8 s). Provádět lze i sterilaci mléka
v obalu při 115-120 °C asi 20 – 30 min. Pro snížení počtu mikroorganismů v mléce je možné
využít také baktofugaci (tj. odstranění bakteriálních spor odstředivou silou) nebo
mikrofiltraci.
Správně provedené tepelné ošetření mléka tedy znamená výrazné snížení počtu
kontaminujících mikroorganismů V Tab. 9. jsou jako příklad uvedeny počty mikroorganismů
v pasterovaném kravském mléce z farmy Kr1, na níž je vyprodukované mléko dále
zpracováváno na mléčné výrobky. V porovnání s výše uvedenými počty mikroorganismů
v syrovém mléce došlo po pasteraci k poklesu počtů mikroorganismů o několik řádů.
Tabulka 9: Počty mikroorganismů ve vzorcích pasterovaného kravského mléka z farmy Kr1
v KTJ/ml
Vz.
zima 1
jaro 1
léto 1
podzim 1
zima 2
jaro 2
léto 2
podzim 2

CPM

Lbc.
3

1,4 x 10
10
3
4,0 x 10
5
3
3,6 x 10 1125
3
1,8 x 10
35
2
4,5 x 10
0
3
5,6 x 10
90
1
5,1 x 10
7
2
4,1 x 10
4

Enterobac.
10
2
61
5
4
304
1
25

Enterokoky
aerobní
6
25
5
16
5
5
37
4

2
0
775
16
1
139
3
18

TRM
anaerobní
5
2
3
7
4
0
2
4

Psychrotrofní

168
18
1340
20
0
200
35
182

Mikromycety
22
1
97
9
1
170
0
24

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky mikrobiologické analýzy různě tepelně
ošetřených konzumních mlék zakoupených v obchodní síti a analyzovaných v době spotřeby.
Z výsledků jasně vyplývá, že UHT ošetření likviduje kontaminující mikroorganismy s daleko
větší účinností než pasterace, i když ani UHT záhřev nemusí znamenat stoprocentní zničení
všech mikroorganismů.
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Tabulka 10: Počty mikroorganismů ve vzorcích polotučného mléka z obchodní sítě
CPM
ARO UHT
Lactel UHT
Jihočeské mléko UHT
Tatra UHT
Tesco Value UHT
Jihočeské mléko vysoká
pasterace
Milblu vysoká pasterace
Milkin vysoká pasterace
Olé vysoká pasterace
(sáček)
Olma vysoká pasterace
PET
S-Budget vysoká
pasterace PET
Moravia pasterace

Lbc. Enterobac. Enterokoky

TRM
aerobní anaerobní
1
0
14
6
5
4
30
6
2
6

Psychr.
m.
0
0
0
0
0

Mikromycety

0
2
5
1
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

2

0

0

0

13

13

5

0

0
1

2
0

0
0

0
0

12
1

30
18

0
0

0
0

1330

3

0

0

12

3

1255

16

3

0

0

0

2

2

10

0

42

2

0

0

42

25

7

0

1

0

0

0

5

33

1

0

Tabulka 11: Změny v počtech mikroorganismů v průběhu skladování pasterovaného kozího
mléka (BURDOVÁ et al., 2017)
den
4.
9.
11.
17.
19.
22.

CPM
2
2,9×10
4
1,7×10
4
8,1×10
8
1,3×10
7
4,6×10
8
2,8×10

BMK
1
‹10
1
‹10
1
‹10
1
‹10
1
2,5×10
2
2,4×10

Koliformní b.
1
‹10
4
1,6×10
4
9,6×10
7
3,8×10
8
1,2×10
6
1,6×10

Enterokoky
1
‹10
1
‹10
1
‹10
1
‹10
1
2,4×10
1
‹10

Psychrotr. m.
1
‹10
5
1,5×10
4
1,0×10
5
6,3×10
5
1,1×10
8
1,6×10

Mikromyc.
1
3,8×10
1
‹10
2
1,4×10
1
1,3×10
1
9,9×10
4
1,4×10

SÝRY
Nejvýznamnějšími mléčnými výrobky, u kterých probíhá fermentace, jsou sýry. Jsou to, jak
uvádí GÖRNER et VALÍK (2004), více nebo méně koncentrované bílkovinné a tukové
produkty vzniklé srážením kaseinu, který obaluje mléčný tuk a část syrovátky, s přidanou solí,
fermentované sacharolyticky, proteolyticky a lipolyticky působením mléčných, mikrobiálních
a syřidlových enzymů. Vlastní výroba sýrů je složitý proces, ve kterém jsou kladeny vysoké
technologické i hygienické nároky nejen na mléko, ale i na jednotlivé fáze výroby. Mléko
nesmí

obsahovat

patogenní

mikroorganismy,

nevhodné

je

však

i

mléko,

které

je kontaminováno velkým množstvím mikroorganismů. Sýry jsou velice rozmanitou skupinou
potravin, kterou lze dělit podle nejrůznějších hledisek. Mezi jednotlivými skupinami jsou
často výrazné rozdíly v technologii výroby (včetně používaných mikrobiálních kultur)
a samozřejmě v senzorických vlastnostech.
Při výrobě a zrání sýrů je důležitá celá řada mikroorganismů, které můžeme rozdělit
do několika skupin: bakterie mléčného kvašení, propionové bakterie, mazové bakterie,
ušlechtilé plísně, kvasinky. Na druhou stranu mikroorganismy, které kontaminují sýry mohou
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způsobovat různé vady. K nejvýznamnějším patří: duření sýrů, a to časné duření, které
se projevuje pod lisem nebo v solné lázni a způsobují ho Escherichia, Enterobacter či některé
kvasinky a pozdní duření, které způsobují Clostridium tyrobutyricum a C. butyricum. Hořká
chuť je způsobena Bacillus cereus, Bac. brevis, kvasinkami rodu Candida. Rakovinu kůry
jejímž projevem jsou měkká místa a propadávání způsobují Scopulariopsis brevicaulis,
Penicillium, Geotrichum, Proteus. Hnilobná chuť je způsobena činností Clostridium
sporogenes, Proteus, koliformních bakterií. Barevné změny jako jsou žluté skvrny způsobuje
Micrococcus luteus, Aspergillus flavus, hnědé skvrny pak Penicillium casei. Uvnitř sýrů může
Clostridium sporogenes způsobovat velké bílé skvrny, rezavé skvrny působí Lactobacillus
plantarum, L. brevis, Propionobacterium theonii. V sýrech se ale mohou vyskytovat také
vyšší hladiny nežádoucích látek, jež jsou produkty metabolismu některých mikroorganismů,
jde především o biogenní aminy produkované koliformními bakteriemi, enterokoky
a některými dalšími bakteriemi mléčného kvašení a mykotoxiny produkované plísněmi.
Farmářské sýry, které jsou dodávány do tržní sítě, podléhají kontrole orgánů státního
dozoru a vztahují se na ně zákonem stanovené limity Nařízení komise (ES)
č. 1441/2007, které udává pro jednotlivé kategorie následující parametry: bakterie rodu
Salmonella a Listeria monocytogenes se nesmí vyskytovat ve 25 g výrobku, počty
koagulasapozitivních stafylokoků se mohou pohybovat, podle kategorií, v mezích
od desítek do 105 KTJ/g a E. coli v mezích 102 – 103 KTJ/g. Pro hodnocení mikrobiologie
sýrů lze využít rovněž údaje z ČSN 569609, které ale nejsou právně závazné. Norma
rozděluje sýry do několika kategorií a v rámci nich hodnotí podobné mikrobiologické
parametry. Tolerovatelné hodnoty koliformních bakterií se tak v jednotlivých kategoriích sýrů
pohybují
až

104

v rozmezí
KTJ/g,

102

až

105

koagulasapozitivní

KTJ/g,

počty

stafylokoky

se

E.

coli

mohou

v rozmezí

vyskytovat

desítek
v počtech

103 - 104 KTJ/g, plísně v množství řádově 103 KTJ/g a Listeria monocytogenes se nesmí
ve vybraných kategoriích vyskytovat v 25 g výrobku.
Základním předpokladem pro výrobu kvalitních sýrů je kvalitní mléko. Kvalitní mléko
není ale jediným důležitým faktorem. Neméně důležitou roli zde sehrává správná technologie
výroby a důsledná aplikace hygienicko-sanitačních opatření. Jakékoliv opomenutí nebo
nedodržení správných postupů se pak může negativně odrazit v senzorických vlastnostech
sýrů nemluvě už o jejich zdravotní nezávadnosti. Produkce kvalitního mléka s nízkou
mikrobiální kontaminací neznamená ještě, že sýry, které se na farmě z takového mléka vyrábí,
budou odpovídající kvality.
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Výsledky mikrobiologické analýzy farmářských sýrů jsou uvedeny v Tab. 12. Stanovení
CPM u potravin, které obsahují kulturní mikroflóru, není legislativou předepsáno, protože
do množství této skupiny se výrazně promítají právě počty kulturních mikroorganismů,
v našem případě především bakterií mléčného kvašení. CPM tedy v tomto případě není
indikátorem zvýšené nežádoucí mikrobiální kontaminace, ale poskytuje určitý obraz
o množství mikroorganismů přítomných v daném výrobku. CPM u analyzovaných sýrů
dosahovaly vysokých počtů, řádově 108 až 1012 KTJ/g. Počty BMK byly většinou nižší než
CPM, což bylo způsobeno s největší pravděpodobností zvolenou metodikou jejich stanovení,
která mohla podporovat v růstu jen některé příslušníky této rozmanité skupiny. BMK jsou
totiž skupinou bakterií s různými nároky na kultivační teplotu a přístup atmosférického
kyslíku. Jejich počty se pohybovaly v rozmezí řádově od méně jak 106 po 109 KTJ/g.
Tabulka 12: Počty mikrorganismů ve vzorcích farmářských sýrů (KALHOTKA et al. 2015)
Identifikace

CPM

BMK

Gouda
Kozí sýr přírodní
Kozí bryndza
Čerstvý kozí sýr
Kozí sýr
Polotvrdý kozí sýr
Čerstvý kozí sýr
sladká var.
Čedar 6 měsíců
Čedar 4 měsíce
Bio eidam
Kozí poloměkký
Čerstvý kozí
Bio tomme
Ovčí sýr dohřívaný
Kozí balkán

2.6 x 10
10
3.3 x 10
9
2.5 x 10
8
4.2 x 10
8
4.4 x 10
8
1.9 x 10

12

7.0 x 10
9
2.5 x 10
9
1.0 x 10
9
6.0 x 10
8
1.8 x 10
7
4.3 x 10

8

1.4 x 10
8
5.5 x 10
6
< 10
7
<10
8
1,8 x 10
8
5,5 x 10
7
5,0 x 10
6
5,0 x 10
9
1,7 x 10

3.2 x 10
8
4.0 x 10
8
1.3 x 10
12
1,1 x 10
9
1,4 x 10
9
2,1 x 10
8
9,2 x 10
8
2,6 x 10
12
1,4 x 10

9

6

Koliformní Psychrotr. Enterokoky
Mikromycety
bakterie
m.
celkem kvasinky plísně
4
6
4
6
6
4
< 10
4.5 x 10
1.6 x 10
4.5 x 10 4.5 x 10 6.5 x 10
6
9
4
5
5
4
3.9 x 10
2.2 x 10
6.5 x 10
6.9 x 10 6.2 x 10 7.0 x 10
7
8
7
6
6
5
4.5 x 10
2.4 x 10
6.0 x 10
4.1 x 10 3.7 x 10 3.1 x 10
4
6
3
5
5
4
1.3 x 10
2.3 x 10
1.4 x 10
5.3 x 10 5.1 x 10 1.5 x 10
3
8
2
5
5
4
1.5 x 10
1.4 x 10
3.6 x 10
5.2 x 10 5.0 x 10 1.4 x 10
6
7
2
5
5
4
1.7 x 10
6.6 x 10
2.5 x 10
6.0 x 10 5.8 x 10 2.2 x 10
4

8.5 x 10
3
< 10
2
5.0 x 10
5
1,2 x 10
5
6,7 x 10
6
4,0 x 10
<100
4
2,5 x 10
6
1,9 x 10

5

2.5 x 10
6
1.3 x 10
5
< 10
5
<10
7
4,6 x 10
7
1,4 x 10
7
1,4 x 10
6
8,7 x 10
9
8,1 x 10

3

5.0 x 10
6
6.0 x 10
5
7.7 x 10
5
1,9 x 10
4
6,6 x 10
<100
5
3,6 x 10
5
1,8 x 10
5
2,8 x 10

4

2.8 x 10
5
7.4 x 10
4
1.3 x 10
5
1,5 x 10
5
9,3 x 10
5
<10
4
9,5 x 10
6
1,4 x 10
7
1,3 x 10

1.4 x 10
5
7.4 x 10
4
1.1 x 10
5
1,0 x 10
5
6,8 x 10

4

1.4 x 10
2
7.7 x 10
3
1.4 x 10
4
5,0 x 10
5
2,5 x 10

4

4

4

5,0 x 10 4,5 x 10
6
1,4 x 10
7
4
1,3 x 10 5,0 x 10

Analyzované sýry až na výjimky obsahovaly vysoká množství koliformních bakterií, řádově
až 107 KTJ/g, mikromycet především pak kvasinek (až 107 KTJ/g), enterokoků (až 107 KTJ/g)
a psychrotrofních mikroorganismů (až 109 KTJ/g). Vysoké počty těchto mikroorganismů
měly nežádoucí vliv na vizuální i senzorické vlastnosti sýrů, například rozvoj nežádoucí
povrchové mikroflóry, kterou v mnoha případech tvořily především kvasinky. V jednom
případě byla dokonce překročena mezní hodnota jejich počtu, tj. 107 KTJ/g, udávaná ČSN
569609. Nutno však podotknout, že již hodnoty o několik řádů nižší mohou negativně ovlivnit
senzorické vlastnosti.
V Tab. 13 jsou pak uvedeny výsledky mikrobiologické analýzy sýrů zakoupených
ve specializovaných prodejnách v Brně publikované v práci PŘICHYSTALOVÁ et al.
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(2013). Celková mikrobiologická jakost sýrů nebyla uspokojivá u většiny vzorků. Jako méně
kontaminovaný sýr byl vyhodnocen kozí sýr s medem, kde nebyly detekovány žádné
koliformní bakterie a enterokoky. Vykazoval však poměrně vysoké počty kvasinek, jejichž
růst mohl být podpořen přídavkem medu. Ze dvanácti vzorků sýru 3 neodpovídaly doporučení
ČSN 56 9609 pro počty koliformních bakterií (vzorky 1, 11 a 12) a dle Robinsona (2002)
vzorky 5, 6 a 9 (doporučení pro zrající sýry). Počty plísní a kvasinek byly detekovány
ve vyšším množství u většiny vzorků.
Je však nutno říci, že kromě sýrů s horší mikrobiologickou kvalitou existuje mnoho
druhů vysoce kvalitních sýrů s výbornými senzorickými vlastnostmi a s minimální
mikrobiální kontaminací.
Tabulka 13: Počty mikroorganismů v sýrech v KTJ/g zakoupených ve specializovaných
prodejnách v Brně (PŘICHYSTALOVÁ et al., 2013)
Druh sýru
1. Murols kravské
kolečko
2. Kozí sýr s medem
3. Kozí gouda
s italskými bylinkami
4. Cheddar
5. Caciotta
6. Formaggio a pasta
pressata „Verena“
7. Ementaler

Kolif. b.
4

Enterokoky
4

CPM

BMK

Psychr. m.

3,6 . 10

2,4 . 10

1,8 . 10

9

1,8 . 10

ND

0

5,5 . 10

7

9,1 . 10

ND

5

3,2 . 10

7

3,2 . 10

2,8 . 10

3,9 . 10

8

1,4 . 10

2

27

2,4 . 10

9

8,6 . 10

6,8 . 10

3

5 . 10

2,5 . 10

10

3,1 . 10

0

ND

8,6 . 10

7

2,3 . 10

4

4,1 . 10

8

4,2 . 10

2

6,7 . 10

8

1,8 . 10

2

1,5 . 10

8

1,1 . 10

6

9,3 . 10

8

8,8 . 10

5

1,1 . 10

9

6,5 . 10

2

ND
6,4 . 10

4

8. Bryndza

9

8,8 . 10

9. Epoisses

3,2 . 10

3,4 . 10

10. Blue Stilben

23

9,6 . 10

11. Čerstvý sýr
12. Čerstvý sýr s
kořením

7,3 . 10

2

4

6,3 . 10

4

3,2 . 10

5,6 . 10

Plísně

Kvasinky

6

0

2,8 . 10

4

0

2,3 . 10

3

ND

9

4,8 . 10

5

4,9 . 10

6

1,8 . 10

6

1,4 . 10

6

5,2 . 10

9

4,5 . 10

7

1,3 . 10

5
4

ND

3

2,7 . 10

4,1 . 10

5

ND

9,5 . 10

5

ND

3,7 . 10

6

ND

7

1,1 . 10

8

8,4 . 10

8

2,4 . 10

7

7,9 . 10

7

8,3 . 10

2

3
3

4

45

2

3

2,0 . 10

3,9 . 10

6

3,9 . 10

5

9,8 . 10

5

4,3 . 10

5

2,1 . 10

4

5

1,8 . 10

4

3,4 . 10

3

1,3 . 10

3

6,8 . 10

3
6
5

3

Výsledná kvalita farmářských sýrů je ovlivněna celou řadou faktorů. Mezi nejvýznamnější
patří kromě výše zmíněné kvality vstupní suroviny také odborné znalosti a dovednosti
konkrétního farmáře, technologická vyspělost faremního provozu a přístup k hygienickosanitačním opatřením. Spotřebitel má v současnosti několik možností, jak si opatřit farmářské
sýry. Stále se rozrůstající síť prodejen nabízejících farmářské výrobky je první a snazší
možností především pro obyvatele městských aglomerací. Sýry nabízené v těchto prodejnách
jsou většinou kvalitní a od prověřených výrobců. Druhou možností je nákup přímo
od farmáře, který sýr vyrábí, zde je již nutno počítat s určitým rizikem, může se totiž setkat
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jak se sýry vynikající kvality, tak bohužel i s výrobky nekvalitními, mnohdy na hranici
zdravotní nezávadnosti.
JOGURT
Asi nejznámějším fermentovaným mléčným výrobkem u nás je jogurt. Jogurty jsou vyráběny
kysacím procesem z pasterovaného mléka s různým obsahem mléčného tuku, za použití
„jogurtové kultury“, která obsahuje mikroorganismy druhu Streptococcus salivarius subsp.
thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve vhodném poměru a vyvolává
charakteristické biochemické změny. Jogurty obsahují řadu biologicky aktivních složek
a látek, které pozitivně ovlivňují lidský organismus. Jde především o bakterie mléčného
kysání použité při jejich výrobě a produkty jejich metabolismu a o látky pocházející z mléka.
Podle Vyhlášky 397/2016 sb. Má být v 1 g jogurtu 107 bakterií mléčného kvašení. Součástí
některých druhů jogurtů jsou také zdraví prospěšné probiotické kultury Bifidobacterium
bifidum, Lactobacillus acidophillus aj.
Výsledky analýz vybraných bílých jogurtů jsou uvedeny v Tab. 14 a 15.
Z mikrobiologického hlediska jsou nejdůležitější počty bakterií mléčného kysání a celkový
počet mikroorganismů, protože tyto dvě skupiny poskytují obraz o množství zdraví
prospěšných mikroorganismů. Přesto, že byly ve vzorcích jogurtů detekovány nežádoucí
mikroorganismy, tyto neměly vliv na výslednou kvalitu jogurtů a ani nepředstavovaly
zdravotní riziko, neboť šlo vždy o minimální kontaminaci. Po uplynutí doby spotřeby došlo
u jogurtů k jistým změnám v počtech mikroorganismů, přesto ale v podstatě všechny jogurty
splňovaly legislativní požadavky na obsah bakterií mléčného kysání.
Tabulka 14: Počty mikroorganismů v čerstvých jogurtech v CFU/g (KALHOTKA et al.,
2009)
Revital
Klasik
Bio
Silueta
Florian

BMK
7
3.89 x 10
7
1.32 x 10
5
4.62 x 10
7
2.90 x 10
7
1.42 x 10

CPM
9
1.38 x 10
9
1.01 x 10
9
1.57 x 10
9
1.06 x 10
8
9.96 x 10

Kvasinky a plísně
ND
ND
ND
ND
ND

Koliformní b.
1
1
ND
ND
ND

Tabulka 15: Počty mikroorganismů v jogurtech po uplynutí doby min. trvanlivosti v CFU/g
(KALHOTKA et al., 2009)
BMK
CPM
Kvasinky a plísně
Koliformní b.
7
8
Revital
9.98 x 10
9.70 x 10
1
ND
7
9
Klasik
1.94 x 10
2.47 x 10
ND
ND
5
9
Bio
2.97 x 10
2.45 x 10
1
ND
7
9
Silueta
1.34 x 10
2.54 x 10
1
ND
7
8
Florian
4.01 x 10
1.94 x 10
1
ND
BMK – bakterie mléčného kysání, CPM – celkový počet mikroorganismů
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MÁSLO
Máslo obsahuje 80 – 82 % tuku, zbytek je voda a netuky. Máslo se vyrábí ze sladké nebo
zakysané smetany (smetanový zákys – máslařské kultury). Při stloukání másla přechází velká
část mikroorganismů ze smetany do podmáslí. Máslo díky svému složení a vlastnostem není
ideálním prostředím pro intenzivní rozmnožování mikroorganismů.
Tabulka 16: Počty mikroorganismů ve vzorcích másla v KTJ/ml po uplynutí doby min.
trvanlivosti (KALHOTKA et ŠUSTOVÁ, 2011)
vzorek

CPM

Psychrotrofní
mikr.
2

1
2,5 x 10
ND
2
36
ND
3
3
2,2 x 10
ND
4
4
4
5,4 x 10
6,9 x 10
4
5
2,4 x 10
ND
4
3
6
9,4 x 10
3,5 x 10
2
7
5,1 x 10
30
2
8
4,0 x 10
ND
2
9
1,5 x 10
ND
3
10
3,4 x 10
10
4
3
11
8,1 x 10
4,3 x 10
12
77
ND
4
13
8,5 x 10
ND
3
14
7,1 x 10
ND
15
18
ND
2
16
1,3 x 10
5
6
3
17
6,0 x 10
4,8 x 10
-1
ND – nedetekováno v ředění 10

Koliformní
bakt.

celkem

36
ND
10
3
1,4 x 10
‹ 10
2
8,9 x 10
15
5
ND
5
ND
ND
3
3,6 x 10
3
1,9 x 10
ND
ND
2
8,6 x 10

27
5
25
4
2,0 x 10
3
3,2 x 10
4
1,6 x 10
5
2
1,3 x 10
5
ND
5
1,4 x 10
5
2
4,8 x 10
50
20
ND
6
2,2 x 10

Kvasinky a plísně
kvasinky
plísně
celkem
Geotrichum
27
ND
ND
5
ND
ND
25
ND
ND
4
2,0 x 10
35
35
3
3,2 x 10
ND
ND
4
1,6 x 10
ND
ND
5
ND
ND
2
1,3 x 10
ND
ND
5
ND
ND
ND
ND
ND
5
1,4 x 10
ND
ND
5
ND
ND
2
4,8 x 10
ND
ND
50
ND
ND
15
5
ND
ND
ND
ND
6
5
5
1,9 x 10
3,1 x 10
3,1 x 10

V másle mohou probíhat biochemické procesy vyvolané především enzymatickou činností
mikroorganismů. Vady másla způsobené činností mikroorganismů jsou: žluknutí, které
způsobují především Geotrichum, Cladosporium, Pseudomonas fluorescens, Serratia
marcescens, Enterobacter aerogenes, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Fusarium, vůně
a chuť po sýru způsobovaná Pseudomonas putrefaciens, rybí pachuť způsobená Aeromonas
hydrophila, Serratia marcescens a hořká huť vyvolaná činností kvasinek rodu Candida
a proteolytických bakterií.
Nařízení komise ES 1441/2007 uvádí pro máslo jako kritérium počty E. coli v množství
10 KTJ/g resp. 100 KTJ/g. ČSN 56 9609 udává pak jako kritéria počty CPM 10 5 resp.
5 x 105 KTJ, E. coli 0 resp. 102 KTJ a počet plísní jiných než Geotrichum candidum 102 resp.
5 x 102 KTJ. Z výsledků uvedených v Tab. 16 je patrné, že i když jsou počty některých
mikroorganismů relativně vysoké, všechny vzorky másla, s výjimkou vzorku č. 17 (CPM),
splňovaly mikrobiologická kritéria. Je však nutno poznamenat, že se u vzorků s vysokými
počty mikroorganismů projevily senzorické vady.
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OZNAČOVÁNÍ MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
LABELING OF MILK PRODUCTS
Alena Saláková
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00, Brno
ABSTRACT
The information on the food packaging is a basic source of information for consumers
to be able to choose from a wide range of products. What and how it should be stated
on the product packaging, store Czech laws and implementing decrees and EU regulations.
Keywords: milk, cheese, allergen, nutritional information
ÚVOD
Označování potravin je jednou z možností, jak spotřebiteli zprostředkovat informace
o potravině, kterou chce koupit, a umožnit mu tak výběr ze širokého spektra výrobků, které
se v současné době vyskytují na trhu. Označování mléčných výrobků se odvíjí od několika
legislativních podkladů.
Označit potravinu jako mléko lze pouze v případě kravského mléka. Pokud mléko pochází
od jiného druhu zvířete, musí být tento druh v názvu označen (např. ovčí mléko, kozí mléko
apod.). Syrové mléko může prodávat pouze farmář v místě produkce anebo prostřednictvím
automatu, přičemž v místě prodeje musí být uvedena informace, že mléko musí být před
konzumací tepelně ošetřeno (SPV, 2017). Syrové mléko je mléko, které nebylo zahřáto
na více než 40 °C ani ošetřeno jiným způsobem s rovnocenným účinkem (Nařízení
1308/2013). Označením "mléčný" lze označit mléčný výrobek, v němž mléko nebo mléčný
výrobek tvoří nejméně 50 % hmotnostních tohoto výrobku.
Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
stanoví, které údaje musí být na balené potravině uvedeny:


název potraviny

Název potraviny musí doprovázet údaje o fyzikálním stavu potraviny nebo o určitém způsobu
úpravy, kterou prošla ve všech případech, kdy by opomenutí těchto informací mohlo
uvést kupujícího v omyl (Chýlková, 2013).
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seznam složek

Nadepíše se nebo se uvede patřičným nadpisem obsahujícím slovo „složení“. Seznam složek
obsahuje všechny složky potraviny seřazené sestupně podle hmotnosti, stanovené v okamžiku
jejich použití při výrobě potraviny (VFU, 2017). Seznam složek se nevyžaduje, pokud
se jedná o sýry, máslo, kysané mléko a smetanu, do nichž nebyly přidány žádné jiné složky
kromě mléčných produktů, potravinářských enzymů a mikrobiálních kultur nezbytných
k výrobě nebo v případě sýrů, jiných než čerstvých a tavených, sůl nezbytná k jejich výrobě
a potraviny sestávající z jediné složky, pokud je název potraviny totožný s názvem složky,
nebo název potraviny umožňuje určit povahu složky bez rizika záměny (Chýlková, 2013).


alergeny

Pokud pochází více složek nebo pomocných látek obsažených v potravině z jednoho alergenu,
musí taková skutečnost být v označení jasně uvedena pro každou danou složku nebo
pomocnou látku. Název alergenu musí být jasně odlišen od ostatních složek uvedených
v seznamu například typem či stylem písma nebo barvou pozadí (Chýlková, 2013). Uvedení
alergenů se nevyžaduje v případech, kdy název potraviny jasně odkazuje na danou látku nebo
produkt (VFU, 2017).


množství určitých složek nebo skupin složek (v případě jejich zdůraznění)

Množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny se uvede,
pokud je dotčená složka nebo skupina složek uvedena v názvu potraviny nebo ji spotřebitelé
s tímto názvem obvykle spojují; v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým
znázorněním, nebo; důležitá pro charakterizaci potraviny a pro její odlišení od výrobků,
s nimiž by mohla být zaměněna kvůli svému názvu nebo vzhledu (VFU, 2017).


čisté množství potraviny

Čisté množství potravin se vyjadřuje v litrech, centilitrech, mililitrech, kilogramech nebo
gramech, u tekutých produktů v objemových jednotkách; u ostatních produktů v hmotnostních
jednotkách (VFU, 2017).


datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti

V případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze, a mohou tedy
po krátké době představovat bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví, se datum minimální
trvanlivosti nahradí datem použitelnosti („spotřebujte do“). Po uplynutí data použitelnosti
se potravina nepovažuje za bezpečnou. (Nařízení, 178/2002). (VFU)
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zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití

Pokud potravina vyžaduje zvláštní podmínky uchovávání nebo použití, jsou tyto podmínky
uvedeny. Aby bylo zajištěno správné uchování nebo použití potraviny po otevření obalu,
uvádějí se v případě potřeby podmínky uchovávání nebo lhůta spotřeby (VFU, 2017).


jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku
(PPP), který je za potraviny odpovědný



zemi původu nebo místo původu ve vyjmenovaných případech

Pokud je země původu nebo místo původu potraviny odlišné od země původu nebo místa
původu primární složky, uvede se buď, že primární složka pochází z konkrétní země anebo
se alespoň uvede, že je odlišná od místa původu (Chýlková, 2013).


návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné
odpovídajícím způsobem použít



výživové údaje

Povinné výživové údaje obsahují informace: o energetické hodnotě, o množství tuků, z toho
nasycených mastných kyselin, o množství sacharidů, z toho cukrů, o množství bílkovin
a o množství soli.
U potravin, jejichž trvanlivost byla prodloužena pomocí balicích plynů povolených podle
nařízení (ES) č. 1333/2008 se uvede údaj "baleno v ochranné atmosféře" (VFU, 2017).
Vypuštění součástí potravin ze seznamu složek
Aniž je dotčeno ustanovení týkající se značení alergenů, není nutné do seznamu složek
zařazovat tyto součásti potravin a) součásti složky, které jsou během výroby přechodně
odděleny a poté jsou do potraviny opět přidány v množství nepřekračujícím původní podíl;
b) potravinářské přídatné látky a potravinářské enzymy, které jsou v dané potravině obsaženy
pouze proto, že byly obsaženy v jedné nebo více složkách této potraviny v souladu se zásadou
přenosu uvedenou příslušném právním předpisu EU, pokud v konečném výrobku již neplní
technologickou funkci, nebo, které se používají jako pomocné látky; c) nosiče a látky, které
nejsou potravinářskými přídatnými látkami, avšak jsou používány stejným způsobem
a ke stejnému účelu jako nosiče, a které jsou použity v nezbytně nutném množství; d) látky,
které nejsou potravinářskými přídatnými látkami, avšak jsou používány stejným způsobem
a ke stejnému účelu jako pomocné látky a jsou nadále přítomny v konečném výrobku, třebaže
ve změněné formě; e) voda, pokud se během výrobního procesu používá výhradně k tomu,
aby složka použitá v koncentrovaném nebo sušeném stavu byla rekonstituována do svého
původního stavu, nebo v případě nálevu, který se běžně nekonzumuje (Chýlková, 2013).
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Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé
tuky a oleje zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo
použitelné předpisy Evropské unie a upravuje:
a) způsob označování potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo
podskupiny, a složení potraviny,
b) druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny,
c) pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky
na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,
d) pro jednotlivé druhy potravin, jež jsou uvedeny v této vyhlášce,
1. teplotní režimy při uchovávání či zmrazování potravin,
2. způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh,
3. zvláštní požadavky na přepravu,
4. minimální technologické požadavky
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VLIV TEPLOTY SUŠENÍ HLÍZ TOPINAMBURU (HELIANTHUS TUBEROSUS L.)
NA VAZNOST VODY A TUKU PŘIPRAVENÉ TOPINAMBUROVÉ MOUKY
EFFECT OF DRYING TEMPERATURE OF JERUSALEM ARTICHOKE
(HELIANTHUS TUBEROSUS L.) TUBERS PROCESSING ON WATER HOLDINGAND FAT ABSORPTION CAPACITY OF PREPARED JERUSALEM ARTICHOKE
POWDER
Jan Bárta – Josef Švajner – Veronika Bártová – Markéta Jarošová – Jiří Kopecký –
Jiří Diviš
Oddělení pěstování rostlin, KSPR
Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice
ABSTRACT
The contribution deals with preparation of powder of Jerusalem artichoke (Helianthus
tubersosus L.) tubers and effect of drying temperature on selected functional features
of obtained powders. The analysed functional properties were solubility, water holding and fat
absorption capacity. We resulted that heating air drying system decreased powder solubility
in comparison with lyophilized samples being 59 and 72 %, respectively. On the contrary,
water holding capacity was improved for the powder samples obtained by heat air drying
in comparison with lyophilized control and resulted in 3.10 g/g and 1.8 g/g of powder,
respectively. We found positive correlation between fat absorption capacity and powder
solubility in water (r = 0.923; P<0,001) and fat absorption capacity was the highest
for the control lyophilized variant (1.3 g of fat/g of powder).
Keywords: Jerusalem artichoke, tubers, powder, solubility, water holding capacity, fat
absorption capacity
ÚVOD
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus L.) je rostlina z čeledi hvězdnicovité
(Asteraceae), pochází ze Severní Ameriky a v Evropě je omezeně pěstována pro své hlízy
obsahující v sušině převážně sacharidy. Jde zejména o tzv. glukofruktany, které jsou souhrnně
nazývány termínem inulin a zahrnující lineární řetězce fruktosy s koncovou molekulou
glukosy, v celkové délce 2 - 60 jednotek. Hlavním zdrojem inulinu jsou kořeny čekanky
obecné (Cichorium intybus L.), která je dalším zástupcem čeledi hvězdnicovitých (Bárta
a kol., 2011). V poslední době je ale celosvětově velký zájem o izolaci inulinu z hlíz
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topinamburu (Rubel a kol., 2018; Khuenpet a kol., 2017; Khuenpet a kol., 2018) či využití
topinamburových hlíz k energetickým účelům - produkce alkoholu nebo bioplynu (Bhagia
a kol., 2018) nebo k výrobě nových funkčních potravin se zdravotními přínosy (Afoakwah
a kol., 2015; Mužíková, 2017; Guo a kol., 2018). Mezi potravinářské a zdravotní benefity
inulinu (a tím i topinamburu) patří skutečnost, že inulin není člověkem tráven a slouží tak
jako potravinová vláknina, substrát pro probiotické bakterie, jako objemový prvek a plnidlo
v nízkokalorických potravinách, delší řetězce inulinu mohou poskytnout texturní náhražku
tuku, inulin může být hydrolyzován až na fruktosové sirupy s vysokou čistotou apod.
(McLaurin a kol., 1999; Bárta, Diviš, 2008).
Hlízy topinamburu se obtížně skladují (velmi snadno ztrácejí vodu a sesychají se) a tak
je potřeba je relativně v krátké době zpracovat. Pro celoroční dostupnost topinamburové
suroviny je vhodným způsobem zpracování sušení a výroba topinamburové mouky
následným mletím. Způsob sušení musí být jak ekonomicky přijatelný, tak i dostatečně šetrný
pro zachování vlastností inulínu i mouky jako celku (Antal a kol., 2017).
Cílem tohoto krátkého příspěvku bylo poukázat na ovlivnění vybraných funkčních vlastností
topinamburové mouky prostřednictvím teploty sušení použitých topinamburových hlíz.
MATERIÁL A METODY
Topinamburová mouka byla připravena z hlíz topinamburu odrůdy Karin, které byly
vypěstovány na pokusném pozemku ZF JU v Českých Budějovicích v sezóně 2015. Hlízy
byly po ručně provedené sklizni důkladně oprány, osušeny a následně nakrouhány na 2 mm
silné plátky. Plátky byly použity pro následující čtyři varianty sušení: kontrolní lyofilizace
(-50°C; ˂ 0,470 mbar; 48 hod) a aktivní sušení vzduchem o teplotě 40, 60 a 80°C po dobu
48 hod. Po vysušení byly topinamburové plátky jednotlivých variant rozemlety pomocí
planetového mlýnu na jemnou mouku (částice pod 250 μm). Ta byla následně použita pro
stanovení vybraných funkčních vlastností:
Rozpustnost ve vodě a vazba vody – byly stanoveny vážkově po inkubaci 1 g mouky
v 10 ml deionizované vody v 15 ml předem zvážené plastové tubě (důkladným roztřepáním)
po dobu 30 minut a při teplotě 20°C. Po následné centrifugaci (4500 ot./min., 20°C,
20 minut), důkladném odstranění supernatantu, zvážení tuby s vlhkým peletem a zvážení tuby
s lyofilizovaným peletem byla stanovena rozpustnost v % (relativní podíl suchého peletu
nerozpustného ve vodě k původní suché navážce vzorku mouky) a vazba vody (čistá hmotnost
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vázané vody) vztažená k původní navážce a k nerozpustnému podílu mouky (g/g sušiny
mouky).
Vazba tuku – byla stanovena vážkově analogicky k stanovení vody, po inkubaci 1 g mouky
s 10 ml řepkového oleje v 15 ml plastové tubě (po důkladném roztřepání) po dobu 30 min.
a při pokojové teplotě 20°C. Po následné centrifugaci, provedené za stejným podmínek jako
v případě vazby vody, byl přebytečný olej opatrně, ale důkladně slit a zkumavky
s „olejovými“ pelety zváženy. Z počáteční hmotnosti a z hmotnosti vázaného oleje byla
vypočítána vazba tuku (řepkového oleje) na 1 g sušiny mouky.
Všechna stanovení byla provedena ve třech opakováních (každé opakování mělo tři analytická
stanovení). Získaná data byla vyhodnocena softwarem Statistica, verze 12, prostřednictvím
jednofaktorové analýzy rozptylu a následného Fisher LSD testu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Hodnoceny byly čtyři varianty topinamburové mouky, lišící se odlišným způsobem sušení
topinamburových hlíz použitých k přípravě mouky – lyofilizace jako způsob šetrný
k zachování vlastností materiálu (kontrola) a pak tři varianty sušení ohřátým vzduchem
(40, 60 a 80°C) s aktivní cirkulací v sušárně. Obr. 1 ukazuje rozpustnost jednotlivých variant
topinamburové mouky, připravených z hlíz usušených za rozdílných teplotních podmínek.
Varianta sušení topinamburu lyofilizací měla průkazně vyšší rozpustnost ve vodě (přes 72 %),
než všechny tři varianty sušené ohřátým vzduchem (56 - 58 %). Antal a kol. (2017) potvrzují
význam lyofilizace případně s ní hybridních postupů sušení pro zachování rozpustnosti,
ale i dalších důležitých vlastností (např. barvy) v porovnání s klasickým horkovzdušným
sušením.
U parametru vazba vody byl nalezen opačný výsledek – mouka kontrolní varianty se šetrnou
lyofilizací měla vyšší rozpustnost a tím i nižší množství nerozpustného podílu, který
je schopen vázat vodu. Vazba vody představovala u variant sušených ohřátým vzduchem
minimálně 7,50 g/g sušiny nerozpustného podílu mouky (obr. 2) resp. minimálně
3,10 g/g sušiny původní mouky (obr. 3). Sušení ohřátým vzduchem působilo výrazné tvrdnutí
a spékavost povrchu sušených topinamburových plátků v porovnání s kontrolní lyofilizací
a zjevně tak způsobuje změny vedoucí k zvyšování nerozpustného podílu mouky, čímž
dochází i k vyšší vazbě vody. To může být výhodné pro některé potravinářské aplikace, např.
při výrobě mělněných masných výrobků. Výsledek vazby tuku moukou je znázorněn
na obr. 3. Kontrolní varianta využívající šetrnou lyofilizaci, která minimalizuje změny –
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sušené plátky topinamburových hlíz zůstávají křehké a snadno zpracovatelné mletím,
vykázala nejvyšší úroveň vazby tuku 1,35 g/g sušiny topinamburové mouky.
Obrázek 1: Rozpustnost topinamburové Obrázek. 2: Vazba vody nerozpustným
mouky ve vodě.
podílem topinamburové mouky.

Pozn.: Rozdílná písmena u hodnot příslušného parametru indikují průkazný rozdíl na hladině významnosti
P < 0,05 (Fisher LSD test).

Obrázek 3: Vazba vody a tuku topinamburovou moukou vzniklou sušením za různých
podmínek.

Pozn.: Rozdílná písmena u hodnot příslušného parametru indikují průkazný rozdíl na hladině významnosti P <
0,05 (Fisher LSD test).

Varianty s ohřátým vzduchem zaznamenaly statisticky průkazný pokles vazby tuku, nejvyšší
pokles byl nalezen u varianty s teplotou vzduchu 80°C (byla průkazně odlišná od zbývajících
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tří variant). Mužíková (2017) uvádí ve své práci vaznost vody komerční topinamburovou
moukou po ošetření varem na úrovni 2,71 g/g mouky a vaznost vody pšeničnou moukou
na úrovni 2,64 g/g mouky. Výsledky nejsou plně srovnatelné s naším experimentem
(v případě autorčiných výsledků se projevuje i gelotvorná schopnost mouk), ale ukazují,
že topinamburová mouka má podobnou vaznost jako pšeničná mouka a může být dobře
využitelná pro mělněné masné výrobky (např. sekanou, játrovou paštiku či masové haše).
Z provedené korelační analýzy mezi hodnocenými parametry jasně vyplývá pozitivní korelace
mezi rozpustností a vazbou tuku (r = 0,923; P<0,001) a negativní korelace mezi rozpustností
a vazbou vody (r = -0,983; P<0,01) a mezi vazbou vody a vazbou tuku (r = -0,939; P<0,001).
Nalezené korelační vztahy podporují výše prezentované výsledky.
ZÁVĚR
Zjištěné výsledky jednoznačně ukazují, že způsob a teplota sušení topinamburových hlíz
ovlivnily sledované funkční vlastnosti testovaných topinamburových mouk. Sušení ohřátým
vzduchem sice zhoršuje rozpustnost mouk ve vodě, ale zlepšuje vazbu vody moukou,
což je výhodné pro řadu potravinářských aplikací, např. při vazbě vody a zlepšování
konzistence mělněných masných výrobků. Vazba tuku topinamburovou moukou je naopak
nejvyšší při šetrném způsobu sušení pomocí lyofilizace, což je však méně dostupný a hlavně
dražší způsob sušení materiálu.
PODĚKOVÁNÍ
Téma je podpořeno řešením týmového výzkumného projektu GAJU č. 027/2019/Z.
SOUHRN
Příspěvek se zabývá přípravou mouky ze sušených hlíz topinamburu hlíznatého (Helianthus
tuberosus L.) a vlivem teploty sušení na vybrané funkční vlastnosti získaných mouk jako
je rozpustnost, vazba vody a vazba tuku. Bylo zjištěno, že sušení ohřátým vzduchem snižuje
rozpustnost mouky ze 72 % v případě lyofilizované kontroly pod 59 % v případě
teplovzdušně sušených variant. Vazba vody je naopak zlepšována u variant sušených ohřátým
vzduchem (více než 3,10 g/g mouky v porovnání s 1,85 g/g mouky u kontrolní lyofilizace).
U vazby tuku byla nalezena pozitivní korelace s rozpustností ve vodě (r = 0,923; P<0,001)
a vazba tuku tak byla nejvyšší u kontrolní varianty s lyofilizací (1,35 g tuku/g mouky).
Klíčová slova: topinambur, hlízy, mouka, rozpustnost, vazba vody, vazba tuku
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SLEDOVANIE PREFERENCIÍ SPOTREBITEĽOV ÚDENÝCH SYROV
POMOCOU TECHNIKY PREFERENČNÍHO MAPOVANIA
MAPPING CONSUMER PREFERENCE
OF SMOKED CHEESES BY PREFERENCE MAPPING
Lucia Benešová – Jozef Golian – Zuzana Drdolová
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2,
949 76 Nitra
ABSTRACT
Preference mapping presents an effective connection between the food industry and
consumer demands. Following the specific needs of consumers helps to formulate the
requirements for new products. Preference mapping is based on Principal Component
Analysis (PCA), which is performed on preferences ratings given for each product and
preferences of each consumer through an online questionnaire. Key features for the
sensory analysis were colour, odour, smokiness, consistency, scroop, saltiness, another
foreign taste, total flavour and overall appearance. For sensory analysis we used
20 samples of smoked cheeses made in Slovakia and 13 assessors. In the
questionnaire, 100 consumers should express a preference rate on the scale of 1 – 9.
Based on the results obtained from preference map, it has been found that these
following attributes are decisive for consumers: overall appearance, aroma,
consistency, overall taste and salinity.
Key words: smoked cheese, consumer preference, sensory evaluation
ÚVOD
Vnímanie kvality potravín spotrebiteľmi je odlišné a silne závisí od osobných
preferencií, ako je úroveň skúseností, kultúrne vplyvy, demografické a fyziologické
charakteristiky, vnímanie pravosti výrobkov a očakávania kvality. Toto vnímanie
môže byť ovplyvnené niekoľkými faktormi, napr. pôvodom značky, cenou,
výživovými informáciami a tradičnými technologickými postupmi (Supeková, et al.,
2008). V celkovej kvalite syra má hlavnú úlohu chuť, a preto prítomnosť senzorických
defektov a/alebo nedostatok typickej chuti, významne znižuje jeho kvalitu,
čo spôsobuje finančné straty pre mliekarenský priemysel (Engel, et al., 2001).
Hodnotenie zmyslových atribútov umožňuje definovať chuťový profil a preferencie
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spotrebiteľov ku mliečnym výrobkom. Analýza senzorického profilu syrov umožňuje
identifikovať špecifické atribúty, ktoré by mohli byť preferenčnými vlastnosťami
a hodnotiť vplyv informácií o zdraví na spotrebiteľské preferencie, očakávania a voľbu
(Santillo, et al., 2015). Veľké množiny údajov sú čoraz bežnejšie a často sa ťažko
interpretujú. Hlavná analýza komponentov (PCA) je technikou na znižovanie
rozmerov takýchto súborov údajov, čím sa zvyšuje interpretovateľnosť, ale zároveň
sa minimalizuje strata informácií (Jolliffe, et al., 2016).
Preferenčné

mapovanie

predstavuje

súbor

štatistických

metód,

zameraných

na zisťovanie spotrebiteľských preferencií porovnávaných výrobkov pomocou
senzorických profilov. Táto metóda sa využíva v potravinárstve pri vývoji nových
produktov, špeciálne podľa požiadaviek spotrebiteľov (Meullenet, et al., 2007).
Preferenčné mapovanie vykonávajú vyškolení hodnotitelia, ktorých cieľom je lepšie
chápať spotrebiteľskú akceptovateľnosť výrobkov. Na základe umiestnenia produktov
na trhu sa stanovuje ich využiteľnosť (MacFie, 2007). Predstavuje taktiež kľúčový
nástroj manažmentu, ktorý sa často využíva na optimalizáciu výrobkov kombináciou
spotrebiteľa a senzorických dát (Greenhoff, MacFie, 1999). Pomocou preferenčnej
mapy je možné popísať spotrebiteľské preferencie pre sadu konkurenčných produktov
zo senzorických profilov týchto produktov, vychádzajúcich z vyškoleného panelu
hodnotiteľov. Mapovanie preferencií sa vzťahuje na skupinu multivariačných
štatistických techník, ktoré poskytujú komplexný prehľad o externom aj internom
mapovaní. Mapovanie interných preferencií vychádza z viacrozmerného zobrazenia
produktov na základe ich senzorického profilu alebo súboru ďalších údajov,
ako je inštrumentálna analýza za pomoci elektronického jazyka, nosa a oka. Tento
výsledok sa zvyčajne získava prostredníctvom analýzy hlavných komponentov (PCA).
Avšak s touto technikou to je možné znížiť hedonické hodnotenie každého
spotrebiteľa na súbor popisných atribútov (Cadena, et al., 2012). Externé mapovacie
prístupy sú obmedzené skutočnosťou, že senzorický priestor (t.j. multidimenzionálne
znázornenie) sa získava len z externých dát bez uprednostnenia atribútov založených
na ich dôležitosti pre spotrebiteľov (Meullenet, et al., 2007). Mapovanie externých
preferencií prináša multidimenzionálne zobrazenie produktov a spotrebiteľov. Toto
znázornenie sa získa prostredníctvom dátovej matice s produktmi ako riadkami
a spotrebiteľmi ako stĺpcami. Pre daného spotrebiteľa sú použité údaje vychádzajúce
z hedonického skóre (Greenhoff, MacFie, 1999).
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MATERIÁL METÓDY
Cieľom tejto štúdie bolo mapovanie preferencií spotrebiteľov údených syrov
vyrobených na Slovensku za pomoci metódy preferenčného mapovania. Na vytvorenie
PCA interného preferenčného mapovania boli použité dáta zo senzorického
hodnotenia. Analýzy sa zúčastnilo 13 hodnotiteľov, ktorí hodnotili 20 vzoriek údených
syrov so zameraním na tieto senzorické vlastnosti: farba, vôňa, stupeň zaúdenia,
konzistencia, vŕzganie, slanosť, iná cudzia chuť, celková chuť, celkový vzhľad a mohli
im prideliť 1 – 9 bodov. Externé mapovanie (spotrebiteľský prieskum) bol realizovaný
prostredníctvom

elektronického

dotazníka,

v

ktorom

bolo

oslovených

100 respondentov, od ktorých bolo požadované vyjadrenie k daným výrobkom.
Ich úlohou bolo usporiadať jednotlivé výrobky do poradia podľa osobných preferencií
(od 1 – najhoršie do 9 – najlepšie). Na spracovanie dát z interného aj externého
hodnotenia bol použitý štatistický softvér XLSTAT (2019.1.1, Addinsoft)
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Výsledným

spracovaním

interných

aj

externých dát

je mapa

preferencií.

Z grafického zobrazenia získaných výsledkov môžeme konštatovať, že v zóne
najvyššej preferencie spotrebiteľov (60 – 80 %) sa na základe charakteristických
znakov

výrobkov

zaradených

do

prieskumu

umiestnili

vzorky

S15, S16, S17, S18 a S 19. Tieto vzorky získali vysoké hodnotenia v rámci
posudzovania celkového vzhľadu, vôni, konzistencie, celkovej chuti a slanosti. Nižšie
hodnotenie získali pri analýze vzoriek z hľadiska údenosti, vŕzgania a inej cudzej
chute. Vzorky umiestnené v zóne najnižšej preferencie spotrebiteľov (20 – 40 %)
S1, S2, S3, S7, S8, S10, S13 a S20 zaznamenali vysoké bodové hodnotenia
pri posudzovaní údenosti, vŕzgania a inej cudzej chute a naopak nízke hodnotenia
pri analýze vôni, konzistencie, celkovej chuti a slanosti (Obrázok 1).
Naše výsledky sa zhodujú so štúdiami vyhotovenými v zahraničí nakoľko tieto
techniky boli nedávno aplikované na cukrovinkách ako dulce de leche (Gaze, et al.,
2015), zmrzline (Cadena, et al., 2012), jablkách (Bonany, et al., 2014), malinách
(Villamor, et al., 2013), rajčinách (Oltman, Yates, Drake, 2016) a preukázali,
že poskytujú veľmi dobré chápanie atribútov, ktoré vedú k obľúbenosti
u spotrebiteľov.
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Obrázok 1 Mapa preferencií spotrebiteľov.

ZÁVER
Prieskumom preferencií spotrebiteľov údených syrov sme zistili, že pri výbere
údených syrov boli pre spotrebiteľov rozhodujúce atribúty: celkový vzhľad, vôňa,
konzistencia, celková chuť a slanosť. Výrobky s vysokými hodnoteniami v týchto
skúmaných znakoch preferuje 60 – 80 % spotrebiteľov, z čoho možno usúdiť, že sú
kľúčové pre výber a rozhodovanie spotrebiteľa. Rovnako výrobky zo zóny najvyššej
preferencie spotrebiteľov mali spravidla nízke hodnotenia z hľadiska posudzovania
údenosti, vŕzgania a inej cudzej chute.
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SÚHRN
Preferenčné mapovanie je nástroj, ktorý umožňuje pochopiť vplyv a vzťahy medzi
deskriptormi produktov a spotrebiteľskými preferenciami. Táto štúdia bola zameraná
na mapovanie senzorických vlastností vybraných údených syrov a potrieb
spotrebiteľov na základe mapovania externých preferencií. Na senzorickú analýzu
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bolo vybraných 20 vzoriek údených syrov. Elektronický dotazník, kde bolo potrebné
vyjadriť mieru preferencie k danému produktu vyplnilo 100 spotrebiteľov. Na základe
výsledkov

z preferenčného

mapovania

bolo

zistené,

že

pre

spotrebiteľov

sú rozhodujúce tieto atribúty: celkový vzhľad, vôňa, konzistencia, celková chuť
a slanosť.
Kľúčové slová: údený syr, preferencie spotrebiteľov, senzorická analýza
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MONITORING VYBRANÝCH FENOLICKÝCH SLOUČENIN V PLODECH
JABLONÍ S OHLEDEM NA RŮZNÉ PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
MONITORING OF SELECTED PHENOLIC COMPOUNDS IN
APPLES WITH REGARD TO THE DIFFERENT STORAGE CONDITIONS
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ABSTRACT
The HPLC method has been developed for the determination of phenolic compounds gallic
acid, chlorogenic acid, epicatechin, quercitrin, rutin, phloridzin, and phloretin in nine fresh
and stored cultivars of apples. Separation was carried out using following conditions:
150 x 4.6 mm, C18 Kinetex column packed with core-shell 5 µm particles, gradient elution
with mobile phase starting at 95% aqueous component (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 and afer 3, 5 and 7 months of storage
in cooled and ultralow oxygen (ULO) conditions were monitored and compared. Extracts
of homogenized apples in methanol with 0.1% of acetic acid to stabilize the phenolic
substances were analyzed. Compounds most sensitive to storage conditions were identifed
as chlorogenic acid and epicatechin. In contrast, quercitrin and rutin exhibited higher stability.
The cultivars best preserving content of phenolic compoundswere ´Gala´, ´Angold´, ´Lady
Silvia´, ´Meteor´, and ´Rucla´.
Keywords: apples, phenolic compounds, antioxidants, storage
ÚVOD
Jablka jsou bohatá na vlákninu a jablečný pektin, které příznivě povzbuzují střevní
peristaltiku, dále obsahují jednoduché cukry (především fruktózu a v menší míře glukózu
a sacharózu), které napomáhají udržovat stabilní hladinu krevního cukru. Mezi další důležité
látky patří bílkoviny a lipidy zastoupené zvláště ve slupce. Ve stopových množstvích
se zde vyskytuje i vápník, fosfor, železo, měď, mangan, zinek a selen, které jsou důležité
pro látkovou výměnu, funkci enzymatických systémů a ochranu buněk. V jablkách jsou
přítomny také vitamíny skupiny B a látky s antioxidační aktivitou jako je vitamin C, skupina
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fenolických a karotenoidních látek, které se podílí na ochraně organismu před poškozením
způsobeným účinky oxidačního stresu [1-4].
Fenolické látky patří mezi organické sloučeniny. Termín "fenolický" může být definován
chemicky jako látka, která má jeden nebo více aromatických kruhů nesoucích jeden nebo více
hydroxylových substituentů, včetně jejich funkčních derivátů – např. estery, methylethery,
glykosidy. Většina rostlinných fenolických látek má dvě nebo více hydroxylových skupin
a jsou řazeny mezi bioaktivní látky. Výskyt hydroxylových skupin má vliv na polaritu látek
a rozpustnost ve vodě, jednosytné a vícesytné fenoly s krátkým postranním řetězcem jsou
dobře rozpustné ve vodě. V porovnání s alkoholy jsou fenoly látky stabilnější a kyselejší
[5-6].
Ovoce je bohaté na fenolické sloučeniny, jejichž struktura je velmi variabilní a pohybuje
se od jednoduchých fenolických molekul až po vysoce polymerizované sloučeniny
(kondenzované taniny – MW > 1000) [7].
Fenolické látky tvoří nedílnou součást skupiny antioxidantů, které mají velký vliv na lidské
zdraví a které člověk přijímá potravou. Interakce mezi fenolickými sloučeninami (zejména
proanthokyanidiny) a glykoproteiny ve slinách přispívají k hořké a trpké chuti ovoce
a ovocných šťáv [5, 7, 8].
MATERIÁL A METODY
Obsah jednotlivých fenolických látek byl testován u 9 vybraných odrůd jablek - 'Rucla', UEB
32 642, 'Lady Silvia', 'Golden Delicious', 'Meteor', 'Fragrance', 'Angold', 'Gala' a 'Rubín'.
Plody těchto vybraných odrůd pocházely z experimentální výsadby VŠÚO Holovousy s.r.o.
a byly sklizeny v termínu optimální zralosti. Hladiny fenolických látek byly testovány
v čerstvém rostlinném materiálu a dále po 3, 5 a 7 měsících skladování při různých
podmínkách (v chladu a za nízkého přístupu kyslíku – ULO skladování).
Pro stanovení analytů byl použit systém HPLC Shimadzu LC-10 obsahující LC-10AD,
termostat CTO-10A, autosampler SIL-HT a detektor DAD SPD-M10A ovládaný LC.
Na základě rešerše obsahu látek v jablcích byly vybrány standardy pro identifikaci hlavních
obsahových látek. Po analýze reálných vzorků bylo vybráno celkem pět hlavních obsahových
látek. Na základě výsledků optimalizace separace byla použita kolona Kinetex C18
(150 mm x 4,6 mm, 5 μm) a předkolona Ascentis Express C18 (50 mm x 4,6 mm, 5 μm),
obě byly temperovány při 30 °C, průtoková rychlost byla 1 ml min-1 a objem vzorku 10 µl.
Mobilní fáze A se skládala z vodné složky s pH 2,8 - upraveno kyselinou octovou, mobilní
fází B byl 100% acetonitril. Pro separaci byla využita gradientová eluce při těchto
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podmínkách: 0-2,5 min - 95% A: 5% B; 2,5-12 min - 85% A: 15% B; 12-15 min - 50%
A: 50% B; 15-18 min - 95% A: 5% B. Detekce a kvantifikace byla provedena při 255 nm
(rutin), 280 nm (kyselina gallová, epikatechin, floridzin), 320 nm (kyselina chlorogenová)
a 365 nm (kvercitrin). Optimalizace metody stanovení a separačních podmínek byla podrobně
popsána v předchozí publikaci [9].
VÝSLEDKY A DISKUSE
Polyfenolický profil a vliv různých typů skladování byl pozorován u devíti jablečných odrůd
´Rucla´, UEB 32 642, ´Lady Silvia´, ´Golden Delicious´, ´Meteor´, ´Fragrance´, ´Angold´,
´Gala´ a ´Rubín´. Byly sledovány a porovnány koncentrační úrovně fenolických sloučenin
v plodech čerstvých jablek a plodech po 3, 5 a 7 měsících skladování v podmínkách
chlazeného a ULO skladu.
Rozdíly mezi jednotlivými kultivary byly značné a to i v původním čerstvém materiálu.
Při porovnání čerstvých plodů různých odrůd byly zjištěny významné rozdíly s ohledem
na fenolický profil a koncentrace hlavních obsahových látek.
Obsah fenolických látek v jablkách se odvíjí od odrůdy jablka a jeho způsobu skladování.
Rozdíly v obsahu fenolických látek byly nalezeny jak při porovnání jednotlivých odrůd,
tak při porovnání doby a způsobu skladování u stejné odrůdy. Podle koncentrace daných
fenolických látek u příslušných odrůd, můžeme tyto odrůdy jablek rozdělit podle jejich
kvality a obsahu antioxidantů.
K poklesům koncentrací fenolických látek začalo docházet ve většině případů po pěti
měsících skladování, ať už při skladování ULO nebo při skladování za nízké teploty.
Při skladování v chladném prostředí byl pokles obsahu fenolických látek výraznější.
Po

výraznějším

nárůstu

koncentrací

fenolických

látek

způsobeným

uvolňováním

z glykosidických forem a enzymatickou aktivitou docházelo k výraznějším poklesům obsahu
fenolických látek.
Na podmínky skladování byly nejvíce citlivé kyselina chlorogenová a epikatechin, u těchto
látek docházelo k nejvýraznějším změnám koncentrací vlivem doby a způsobu skladování.
Fenolické látky kvercitrin a rutin vykazovaly vyšší stabilitu. Obsah kyseliny chlorogenové
a její procentní změny obsahu v průběhu doby skladování jsou zdokumentovány na Obrázcích
1 a 2. Odrůdy, u kterých se vyskytoval poměrně vysoký obsah fenolických látek a které
nejlépe zachovaly jejich obsah a tím i vysokou hladinu antioxidantů i po delší době
skladování, byly odrůdy 'Angold', 'Gala', 'Lady Silvia' a 'Meteor', avšak u této odrůdy
je s narůstající dobou skladování nejvíce patrné kolísání koncentrací fenolických látek.
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Naproti tomu u odrůd 'Fragrance', 'Rubín' a 'Rucla' jsou sledované fenolické látky zastoupeny
v menším množství, proto je můžeme označit jako méně kvalitní z hlediska obsahu
antioxidantů.

Obrázek 1: Procentní změny obsahu kyseliny chlorogenové během skladování v chlazeném skladu a ULO
podmínkách

Obrázek 2: Obsah kyseliny chlorogenové během skladování v chlazeném skladu a ULO podmínkách

ZÁVĚR
Obsah fenolických látek v různých plodinách koresponduje s kvalitou výživy a kultivary
s vyšší koncentrací těchto látek mohou být vybrány pro nový šlechtitelský program a přípravu
nových kvalitnějších kultivarů. Tyto informace a dosažené výsledky budou perspektivní
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hlavně pro pěstitele, ale i skladovatele a zpracovatele nejen jabloní, ale i dalších ovocných
plodin.
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látek

v homogenizovaných extraktech 9 vybraných odrůd jablek. Hladiny fenolických látek byly
stanoveny v čerstvém rostlinném materiálu a po 3, 5 a 7 měsících skladování v chladném
prostředí a za ultra-nízkého přístupu kyslíku. HPLC-DAD metoda je vhodnou metodou pro
stanovení těchto látek.
Ze získaných výsledků měření vyplývá, že obsah fenolických látek v jablkách závisí na jejich
odrůdě a skladování. Rozdíly mezi odrůdami byly významné jak v původním - čerstvém
rostlinném materiálu, tak s odstupem času skladování. Koncentrační úrovně příslušných
fenolických sloučenin lze použít k rozlišení kvality jednotlivých odrůd. Vyšší obsah
fenolických látek obsahovaly odrůdy 'Angold', 'Meteor' a 'Lady Silvia'. Na podmínky
skladování byly, co se týče fenolických látek, nejvíce citlivé kyselina chlorogenová
a epikatechin. Naproti tomu kvercitrin a rutin vykazovali vyšší stabilitu. Skladování za ultranízkého přístupu kyslíku se jeví jako účinnější pro udržení stability fenolických látek.
Klíčová slova: jablka, fenolické látky, antioxidanty, skladování
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RIZIKA KONZUMACE BALENÝCH POKRMŮ Z POHLEDU VÝSKYTU
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RISKS OF CONSUMING PACKAGED FOODS IN TERMS OF THE OCCURRENCE
OF FOOD-BORNE ILLNESSES
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ABSTRACT
The object of the study was monitoring of microbiological quality of packaged ready-to-eat
meals sold in the Czech Republic. The examined dishes were taken from one manufacturer
in the period from April to October 2018. In total, 63 samples (i.e. 18 ready-to-eat meals)
were tested on the last day of consumption (date of minimum durability). The analysis of the
samples was mainly focused on monitoring the total number of microorganisms, Escherichia
coli and the presence of food-borne pathogens, namely Staphylococcus aureus, Bacillus
cereus, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes. In the group of tested samples, there was
a high presence of the total number of bacteria (1.3.107 CFU/g). The detection rate
of pathogenic or potentially pathogenic microorganisms (Bacillus cereus, Staphylococcus
aureus) was also rather high. Despite a number of well-known recommendations of good
manufacturing and hygiene practice, legal requirements and implementation of HACCP-based
principles, our results indicate relatively high incidence of potentially pathogenic
microorganisms in packaged ready-to-eat meals.
Keywords: packed food, risk of consumption, pathogenic microorganisms, total number
of microorganisms
ÚVOD
Onemocnění z potravin způsobená mikroorganismy jsou velkým a narůstajícím problémem
veřejného zdraví. Zvýšená mikrobiologická rizika z potravin jsou výsledkem mnoha faktorů.
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) informovala, že na celém světě
je každým rokem nakaženo přibližně 600 miliónů lidí konzumací zdravotně závadné
potraviny. Alimentární onemocnění si ročně vyžádají na 420 000 životů (WHO, 2017).
Zvyšování míry rizika z přítomnosti mikroorganismů v pokrmech si vynucuje důkladné
zhodnocení. Na základě této skutečnosti bylo cílem naší studie zhodnocení míry mikrobiální
kontaminace u balených hotových pokrmů prodávaných na území České republiky.
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MATERIÁL A METODY
V rámci naší studie byly mikrobiologicky vyšetřeny balené chlazené hotové pokrmy určené
k přímé spotřebě. Celkem bylo odebráno 18 balených hotových pokrmů pocházejících
od jednoho výrobce. Pokrmy byly vyšetřovány jako celkový pokrm a zároveň byla
mikrobiologická situace sledována v jednotlivých částech pokrmů (např. 1 – svíčková
s houskovým knedlíkem, 1A - maso, 1B - omáčka, 1C - knedlík). Celkem tak bylo vyšetřeno
63 vzorků, které byly odebírány v období od dubna do října roku 2018. Vzorky byly
vyšetřovány v poslední den data spotřeby. U jednotlivých vzorků docházelo k detekci
celkového počtu mikroorganismů a Escherichia coli, a ke sledování přítomnosti bakterií
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella spp. a Listeria monocytogenes.
Sledování celkového počtu mikroorganismů probíhalo dle ČSN EN ISO 4833 (2003). Jako
arbitrážní půda byl využit agar s glukózou, tryptonem a kvasničným extraktem (HiMedia,
Mumbai, India). Naočkované plotny byly inkubovány při teplotě 30 °C po dobu 72 hodin.
Celkové množství mikroorganismů bylo stanoveno v 1 g vzorku z počtu kolonií vyrostlých
na vybraných plotnách.
Detekce E. coli byla prováděna dle ISO 16649 - 1, a to po pomnožení vzorku v pufrované
peptonové vodě (Oxoid, VB) při 37 °C po dobu 24 hodin s následnou kultivací na TBX agaru
(44 °C, 24 h). Z každého pozitivního vzorku byly do studie zařazeny 1 - 3 izoláty suspektních
E.

coli.

Konfirmace

suspektních

izolátů

spočívala

v detekci

oxidázy

(OXItest, Erba - Lachema, ČR) a v posouzení tvorby indolu (COLItest, Erba - Lachema, ČR).
Přítomnost bakterie Staphylococcus aureus byla zjišťována podle ISO 6888 - 1.
Po pomnožení při teplotě 37 °C po dobu 24 hodin následovala kultivace s použitím média
Baird - Parker (OXOID, UK). Identifikace izolátů byla provedena pomocí biochemického
testu volné koagulázy a konfirmace suspektních kmenů S. aureus byla provedena metodou
polymerázové řetězové reakce (PCR), a to detekcí specifického úseku SA442 (Martineau
et al. 1998).
Pro stanovení Bacillus cereus bylo použité živné médium obsahující selektivní složku
inhibující růst doprovodných mikroorganismů, MYP (Mannitol Yolk Polymyxine B agar).
Stanovení probíhalo dle ISO 7932. Po pomnožení při teplotě 37 °C po dobu 24 hodin
následovala kultivace s použitím výše uvedeného média, při 30 °C po dobu 24 hodin.
Identifikace izolátů byla provedena pomocí sledování úplné hemolýzy na krevním agaru.
Salmonella spp. byla detekována podle ISO 6579. Po pomnožení v pufrované peptonové vodě
(OXOID), proběhlo selektivní pomnožení v médiích RVS a MKTTN (OXOID, UK)
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při teplotě 37 °C po dobu 24 hodin. Poté následovalo vyočkování na média RAMBACH
(MERCK, D) a XLD (OXOID, UK).
Přítomnost bakterie Listeria monocytogenes byla stanovena podle ISO 11290 - 1, primárním
pomnožením v polovičním Fraser médiu (OXOID, UK) při 30 °C po dobu 24 hodin
s následným vyočkováním do plného Fraser média (OXOID, UK) při 37 °C po dobu
24 - 48 hodin. Vyočkování bylo provedeno na ALOA Agar (BioRad) a kultivace probíhala
při 37 °C po dobu 24 - 48 hodin.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výroba hotových pokrmů je již delší dobu pokládána za velmi perspektivní obor
s očekávaným velkým nárůstem výkonu. Toto očekávání je odůvodňováno rostoucí
poptávkou, např. stále narůstajícím počtem domácností tvořených jednou osobou a nárůstem
počtu osob se speciálními výživovými požadavky, případně i dalšími sociologickými jevy.
Z důvodu časového vytížení a měnícího se trendu ve stravování, spotřebitelé čím dál tím
častěji nakupují v obchodních řetězcích balené hotové pokrmy. Tyto pokrmy jsou často
konzumovány bez dalšího tepelného či nedostatečně tepelného ošetření, neboť se jedná
o potraviny určené k přímé spotřebě. V případě porušení zásad správné výrobní praxe nebo
správné hygienické praxe (např. nedokonalé tepelné opracování, sekundární kontaminace,
skladování za neostatečné teploty) tak může docházet k ohrožení spotřebitele.
Skupina námi vyšetřovaných vzorků právě vykazovala vysokou přítomnost celkového počtu
bakterií. Průměrná hodnota na vyšetřovaný vzorek odpovídá množství 1,3.107 KTJ/g
vyšetřované suroviny. Celkově můžeme říci, že nejvíce kontaminovanou surovinu během
námi prováděného vyšetření je přílohový houskový knedlík a nejrůznější typy omáček svíčková, rajská apod. (ø = 1,5.108 KTJ/g). Zatímco nejméně kontaminovanou surovinu
představovala čočka a různé druhy tepelně ošetřeného masa (ø = 4,7.101 KTJ/g).
Kromě celkového množství mikroorganismů byla sledována přítomnost bakterií E. coli
a bakterií S.s aureus, B. cereus, L. monocytogenes a Salmonella spp.
Escherichia coli byla detekována v celkem 21 vzorcích (33,3 %) tj. v 8 hotových pokrmech
(44,4 %). Bakterie byla detekována především v přílohách

(33,3%), jako je houskový

knedlík, těstoviny (Tabulka č. 1). Bakterie E. coli patří mezi indikátorové mikroorganismy
a je sledována ve vybraných potravinách, nebo skupinách potravin dle Nařízení Komise (ES)
2073/2005. Její výskyt v prostředí potravinářských provozoven se dává do souvislosti s nižší
úrovní hygieny, hlavně hygieny osobní.
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Tabulka 1: Přehled pozitivních vzorků s detekovanými mikrobiálními druhy
Vyšetřovaný vzorek
2-plněný paprikový lusk, rajská omáčka, knedlík
2A-knedlík
3A-knedlík
4C-knedlík
6A-maso
1- kuřecí gyros s opékanými nudlemi
1A-kuřecí maso
1B-opékané nudle
3B-směs se sýrem
2-hovězí svíčková na smetaně, knedlík
2A-hovězí maso
2B-omáčka
2C-knedlík
3-plněný paprikový lusk, rajská omáčka, knedlík
3A-paprikový lusk
3B-omáčka
3C-knedlík
4-vepřová kýta po selsku, zelí, knedlík
4A-vepř. kýta
4B - zelí
4C-knedlík
5-vepřové kostky na paprice, těstoviny
5B-omáčka
5C-těstoviny

Datum
vyšetření
25.4.2019
25.4.2019
25.4.2019
21.5.2019
21.5.2019
18.6.2019
18.6.2019
18.6.2019
18.6.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019
16.10.2019

Escherichia
coli
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bacillus
cereus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Staphylococcus
aureus
+
+
+
-

Bakterie Bacillus cereus byla detekována u celkem deseti (15,9 %) vzorků. Největší záchyt
této potenciálně patogenní bakterie byl opět zaznamenán v přílohách, a to celkově v 40,0 %
pozitivních vzorků. Bacillus cereus se řadí mezi ubikvitární bakterie (Samapundo et al.,
2011). Může se vyskytovat jak v potravinách živočišného původu jako je mléko a mléčné
výrobky, tak také v potravinách rostlinného původu, např. cereálie, nudle a rýže. Často
je detekován právě v hotových pokrmech (Di Pinto et al., 2013).
Bakterie Staphylococcus aureus byla detekována ve třech vzorcích (4,8 %), a to v přílohovém
houskovém knedlíku (1) a vepřovém mase (2). Přítomnost S. aureus je často spojována
s vypuknutím alimentárního onemocnění, jak tomu svědčí otrava ve školní jídelně. V říjnu
roku 2010 došlo k vypuknutí stafylokokové otravy z potravin v základní škole, která byla
propojená s mateřskou školou, v Gorenjska na Slovinsku. Z 374 dětí onemocnělo 73, otrava
byla způsobena konzumací sekaného masa a bramborového salátu (Košnik et al., 2013).
K vypuknutí stafylokokové otravy způsobené konzumací pokrmu připraveného ve školní
jídelně došlo také v roce 2013 v Belgii. Šest ze sedmi dětí ve věku od 9 měsíců do 2 let začalo
zvracet do 1 hodiny po požití bramborovo-mrkvové přesnídávky (Denayer et al., 2017).
Otravy byly způsobeny enterotoxiny, které daný druh za specifických podmínek byl schopen
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vyprodukovat. Na základě těchto skutečností dochází na našem pracovišti ke sledování
přítomnosti genů pro produkci stafylokokových enterotoxinů.
Další námi vyšetřované bakterie, Salmonella spp. a Listeria monocytogenes, nebyly
v jednotlivých surovinách hotových balených pokrmů detekovány.
ZÁVĚR
Bezpečné potraviny jsou základem pro ochranu lidského zdraví. Snaha produkovat zdravotně
nezávadné potraviny či hotové pokrmy by měla být prioritou každé vyspělé společnosti. Proto
zvyšování míry rizika z přítomnosti mikroorganismů v pokrmech si vynucuje důkladné
zhodnocení jejich výskytu v zařízeních, která jsou z pohledu ohrožení obyvatel aktuálně
nejzávažnější.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem IGA 233/2018//FVHE Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno.
SOUHRN
Studie se zabývá sledováním mikrobiologické kvality balených hotových pokrmů
prodávaných na území České republiky. Vyšetřované pokrmy byly odebírány od jednoho
výrobce, a to v období od dubna do října roku 2018. Celkem tak bylo vyšetřeno 63 vzorků
(tj. 18 hotových pokrmů), a to v poslední den data spotřeby. Analýza vzorků byla zaměřena
zejména na sledování celkového počtu mikroorganismů a Escherichia coli a přítomnost
původců alimentárního onemocnění, a to baktérií Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Salmonella spp. a Listeria monocytogenes. Skupina námi vyšetřovaných vzorků vykazovala
vysokou přítomnost celkového počtu bakterií (1,3.107 KTJ/g), stejně tak jako přítomnost
patogenních či potenciálně patogenních mikroorganismů (Bacillus cereus, Staphylococcus
aureus). I přes celou řadu známých doporučení správné výrobní a hygienické praxe, právních
požadavků a implementace principů založených na HACCP, poukazují námi získané výsledky
na poměrně vysoký výskyt potenciálně patogenních mikroorganismů v balených hotových
pokrmech.
Klíčová slova: balené pokrmy, riziko konzumace, patogenní mikroorganismy, celkový počet
mikroorganismů
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EFSA KNOWLEDGE JUNCTION
Vladimír Brychta
Odbor Bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
ABSTRACT
Knowledge junction is a tool of the European Food Safety Authority (EFSA) and provides
an open space for the exchange of scientific information and scientific papers used to assess
the risk of food and feed safety with a view to improving transparency, reproducibility and
sound management of scientific information. The EFSA knowledge junction provides open
access to scientific information and risk assessment tools. Based on the Zenodo Platform
(www.zenodo.org), detailed information can also be found on the EFSA website, for example
in "Knowledge Junction – Open Access to Scientific Models and Tools" at http:
//www.efsa.europa.eu/en/press/news/161114. Here you can find out what Knowledge
Junction stands for and how to search, how to publish it, what platform it is working
for (Zenodo Platform), who can use this tool, what is the registration process and other
technical information (keywords, notes, access rights, related links, contributors, link, subject,
form and its publication, etc.) The user is a professional public in the field of food and feed
safety.
Keywords: zenodo, scientific, tools
SOUHRN
Knowledge junction je nástroj Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food
Safety Authority, EFSA) a představuje otevřený prostor pro výměnu vědeckých informací
a vědeckých

dokumentů

používaných

při

hodnocení

rizika

bezpečnosti

potravin

a krmiv s cílem zlepšit transparentnost, reprodukovatelnost a správné nakládání s vědeckými
informacemi. EFSA knowledge junction umožňuje otevřený přístup k vědeckým informacím
a nástrojům hodnocení rizika. Základ tvoří Platforma Zenodo (www.zenodo.org), podrobné
informace lze dohledat rovněž na stránkách úřadu EFSA, např. v informaci nazvané
„Knowledge

Junction

–

open

access

to

scientific

na adrese http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161114 .

Zde

models
je

and

možné

tools“
dohledat

co Knowledge Junction představuje a umožňuje, jak v něm vyhledávat, jak v něm publikovat,
na jaké platformě pracuje (Platforma Zenodo), kdo může tento nástroj využívat, jaký je postup
registrace a další informace technického charakteru (klíčová slova, poznámky, přístupová
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práva, související odkazy, přispěvatelé, odkaz, předmět, formulář a jeho zveřejnění apod.)
Uživatelem je odborná veřejnost z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.
Klíčová slova: zenodo, věda, nástroj
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MVDr. Vladimír Brychta, Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství – Úřad pro
potraviny Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 812 045, GSM: +420 773 070 622,
e-mail: vladimir.brychta@mze.cz
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OPTIMALIZACE METOD PRO STANOVENÍ SULFONAMIDŮ V MEDU
METHOD OPTIMIZATION FOR THE DETERMINATION OF SULFONAMIDES
IN HONEY
Sandra Dluhošová – Lenka Kaniová – Ivana Borkovcová – Lenka Vorlová
Ústav hygieny a technologie mléka
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
Our experimental work was focused on method optimization for the determination of four
sulfonamides – sulfadiazine, sulfathiazole, sulfamethoxazole, sulfadoxine – in honey by ultra
performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
For optimization,

three

procedures

were

selected:

aqua,

acid hydrolysis 1

and acid hydrolysis 2. This study was intended to determine appropriate method, sufficient
extraction of selected sulfonamides due to their physico-chemical properties. This model
study was accomplished for group of twelve parallel determinations in concentration levels
0.5, 1 and 5 µg/l for each of three methods. By procedures, recoveries in range 79–121 %
(aqua), 88–127 % (acid hydrolysis 1) and 61–95 % (acid hydrolysis 2) and repeatability
expressed as relative standard deviation (RSD) 7.73–29.60 % (aqua), 4.37–14.74 %
(acid hydrolysis 1) and 13.96–31.58 % (acid hydrolysis 2) were detected.
Keywords: liquid chromatography, mass spectrometry, acid hydrolysis, drug residues
ÚVOD
Sulfonamidy (SAs) jsou bakteriostaticky působící širokospektrá chemoterapeutika využívaná
pro léčbu i prevenci bakteriálních onemocnění. Jedná se o rozsáhlou skupinu látek
antimikrobiálních vlastností, jejíž účinky jsou často potencovány léčivy ze skupiny
diaminopyrimidinů. Rychlé uplatnění našly sulfonamidy ve veterinární medicíně k ošetření
zájmových i potravinových zvířat. Právě u potravinových zvířat jsou jistá specifika
pro aplikaci veterinárních léčiv s přihlédnutím na metabolismus léčiva v organismu živočicha.
Hlavními požadavky jsou dodržování ochranných lhůt a splnění kritérií na obsahy reziduí
veterinárních léčiv, tzv. maximální reziduální limity (MRL). Med jakožto potravina
živočišného původu tvořená včelami druhu včela medonosná (Apis mellifera) je v tomto
pojetí značně odlišná. Ve státech Evropské unie (EU) není povoleno ošetřovat včelstva
aplikací antibiotik, a tudíž nejsou legislativně nastaveny MRL. Tento zákaz se nevztahuje
na země, které nejsou členy EU. Včelaři v těchto zemích často volí použití antibiotik
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při výskytu nemocí včelího plodu – mor a hniloba, jejichž etiologickými agens jsou
Paenibacillus larvae a Melisococcus plutonius spolu s dalšími doprovodnými patogeny.
Ve státech EU platí radikální likvidace včelstev spálením při potvrzení výskytu těchto
nebezpečných nákaz (Jin et al., 2017; Reybroeck et al., 2012; Su et al., 2016; Orso et al.,
2016; Juan-Borras et al., 2015; Dmitrienko et al., 2014; zákon č. 166/1999 Sb. v aktuálním
znění; nařízení Komise 37/2010; nařízení Evropského parlamentu a Rady 470/2009).
Právě s ohledem na obchodovatelnost s medem jsou zde zvýšená rizika přítomnosti medu
s obsahy reziduí veterinárních léčiv. Proto české kontrolní úřady v součinnosti s těmi
evropskými provádí monitoring cizorodých látek a tím dohled nad dodržováním evropské
legislativy (směrnice Rady 96/23/ES).
Med je nejen svým začleněním do potravinového řetězce a obsahem cenných látek jedinečnou
potravinou, na níž jsou kladeny nároky při její produkci. Z pohledu chemické analýzy medu
jej právě obsažené komponenty činí pro správné stanovení sledovaných reziduí velmi
složitou. Sulfonamidy jsou svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi značně specifické
analyty, které se pevně vážou v potravinových matricích na jejich složky. Těmi rozumíme
jednoduché sacharidy (cukry) nebo proteiny. Pro jejich správnou izolaci je potřeba zvolit
pracovní postup preanalytické přípravy tak, aby bylo zajištěno nejefektivnější uvolnění
z matrice a následně jejich detekce (Guillen et al., 2017; Galarini et al., 2015; DubreilCheneau et al., 2014; Economou et al., 2012; Thompson and Noot, 2005; Maudens et al.,
2004; Verzegnassi et al., 2002; Dmitrienko et al., 2014; Hu et al., 2017; rozhodnutí Komise
657/2002).
V naší práci jsme aplikovaly tři pracovní postupy ke stanovení čtyř sulfonamidů (sulfadiazin,
sulfathiazol, sulfamethoxazol, sulfadoxin) v medu pomocí kapalinové chromatografie
s tandemovou hmotnostní spektrometrií.
MATERIÁL A METODY
Chemikálie a instrumentace:
Všechny chemikálie byly analytického stupně čistoty. Standardy SAs sulfadiazin (SDZ),
sulfathiazol (STZ), sulfamethoxazol (SMZ), sulfadoxin (SDX; Sigma-Aldrich, Německo),
kyselina trichloroctová p.a. (Penta, ČR), acetonitril pro HPLC a LC-MS, dichlormethan
pro HPLC (Merck, Německo), kyselina mravenčí 98–100 % (Sigma-Aldrich, Německo),
hydroxid sodný p.a. (Penta, ČR), chromatografická kolona UPLC BEH C18 2,1 x 100 mm,
1,7 µm (Waters, Irsko), argon (Linde Gas, Německo). Deionizovaná voda byla připravena
použitím Aqua Osmotic 03 device (Tišnov, ČR). Další instrumentace byla: analytické
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laboratorní váhy Kern ALJ 160-4NM (Balingen, Německo), ultrazvuková lázeň (Kreintek,
Slovensko), vodní lázeň GFL 1002 (GmbH, Německo), vakuová rotační odparka s vodní lázní
(Büchi Labortechnik AG Flawil, Švýcarsko), orbitální třepačka GFL 3005 (Merci, ČR),
Odstředivka Hermle, typ z 326 K (Labortechnik GmbH, Německo), pH metr 211
Microprocessor (Hanna Instruments, Rumunsko). Mobilní fáze byly přefiltrovány přes
membránový filtr (0,2 µm) a odplyněny v ultrazvukové vodní lázni po dobu 15 minut.
Jako modelové medy byly použity květové medy z tržní sítě (Billa, Lidl, ČR).
Příprava pracovních roztoků:
Zásobní roztoky byly připraveny navážením standardů SAs a zředěním do methanolu
na výsledné koncentrace 0,4 g/l. Kalibrační roztoky byly připraveny v rozmezí koncentrací
0,1–100 µg/l. Pro optimalizaci analytů k hmotnostní detekci, zjištění prekurzorových
a produktových iontů byly naředěny infuzní roztoky SAs v koncentraci 2 mg/l.
Pro modelovou studii byly připraveny pracovní roztoky SAs v koncentracích 0,5, 1 a 5 µg/l
použitím vybraného rozpouštědla dle pracovního postupu (voda, kyselá hydrolýza 1,
kyselá hydrolýza 2). Pracovním postupem voda byly vzorky medu rozpuštěny v deionizované
vodě, přefiltrovány do vialek a analyzovány. Kyselá hydrolýza 1 byl pracovní postup
s 5% vodným roztokem kyseliny trichloroctové. Tato směs byla přefiltrována a dána
k chromatografické analýze. Pracovní postup kyselá hydrolýza 2 zahrnoval použití
10% kyseliny trichloroctové, ultrazvukové vodní lázně (15 minut), temperaci ve vodní lázni
(64 °C/1 hod), úpravu pH hydroxidem sodným a dvojí extrakcí do acetonitrilu
a dichlormethanu. Extrakční činidla byla následně odpařena a analyty byly rekonstituovány
1 ml mobilní fáze A (0,05% vodný roztok kyseliny mravenčí). Vzorek byl přefiltrován
do vialky k chromatografickému stanovení. Tento pracovní postup byl modifikací pracovního
postupu dle Verzegnassi et al. (2002).
Chromatografická analýza a hmotnostní detekce:
Pro stanovení SAs byl použit kapalinový chromatograf Acquity H Class UPLC ve spojení
s hmotnostním detektorem typu trojitý kvadrupól (TQD). K separaci byla použita kolona
Acquity UPLC BEH C18 2,1 x 100 mm, 1,7 µm. Mobilní fáze byly: 0,05% vodný roztok
kyseliny mravenčí (A) a 0,05% kyselina mravenčí v acetonitrilu (B) při průtoku 0,3 ml/min
a gradientové eluci 0–3 min: 10 % B; 3–3,6 min: 90 % B; 3,6–5 min: 10 % B. Teplota
na koloně byla 35 °C, doba analýzy 5 minut.
Při optimalizaci analytů pro hmotnostní detekci byly sledovány prekurzorové ionty
311 (SDZ), 256 (STZ), 254 (SMZ), 251 (SDX) a následně produktové fragmenty
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156, 108 a 92 m/z. Pro každý sulfonamid byly vybrány dva produktové ionty – kvantifikační
a konfirmační. Hodnocení bylo provedeno metodou externí kalibrační křivky v programu
MassLynx 4.1 (Waters, USA).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Z modelového experimentu byly zjištěny průměrné hodnoty výtěžností (ze 12 paralelních
stanovení) pro pracovní postup voda (79–121 %), kyselá hydrolýza 1 (88–127 %) a kyselá
hydrolýza 2 (61–95 %). Dosažené výsledky se přibližují hodnotám pro výtěžnost uvedených
ve vědeckých publikacích Thompson and Noot (2005): 84–112 %, Economou et al. (2012):
70–106 %, Dubreil-Cheneau et al. (2014): 85,8–110,2 %, Juan-Borras et al. (2015):
89–114 %, Orso et al. (2016): 70–120 % a Guillen et al. (2017): 89–118 %. Hammel et al.
(2008) zjistili velmi nízké výtěžnosti v rozmezí 26–61 % i přes složitou přípravu medu
před analytickým stanovením. Maudens et al. (2004) dosáhli použitím kyselé hydrolýzy
a kroku extrakce na pevné fázi (SPE) výtěžností jen 37,4–66,8 %. Studie Verzegnassi et al.
(2002) byla v modifikaci využita pro pracovní postup kyselá hydrolýza 2. Autoři dosáhli
výtěžností pouhých 44–73 %.
Opakovatelnost metod (n=12) vyjádřených jako relativní směrodatná odchylka RSD byla
7,73–29,60 % (voda), 4,37–14,74 % (kyselá hydrolýza 1) a 13,96–31,58 % (kyselá
hydrolýza 2).

Klesající

opakovatelnost

souvisí

s náročností

pracovního

postupu.

V experimentálních pracích jsou uváděny hodnoty  10 % (Maudens et al., 2004; Hu et al.,
2017),  20 % (Hammel et al., 2008; Economou et al., 2012; Dubreil-Cheneau et al., 2014;
Juan-Borras et al., 2015; Orso et al., 2016; Guillen et al., 2017),  30 % (Thompson
and Noot, 2005).
Při optimalizaci metod pro stanovení SAs v medu byly zohledněny jejich fyzikálně-chemické
vlastnosti. I když výsledky pracovního postupu voda byly velmi uspokojivé, většina autorů
se přiklání k zařazení kroku kyselé hydrolýzy. Cílem je extrakce SAs od složek potravinové
matrice, převedení na volnou formu a jejich správná separace. Pracovním postupem kyselá
hydrolýza 1 nebyl kvantifikován jeden ze čtyř vybraných analytů, sulfadiazin. Autoři
se shodují na významu synergických účinků využití kyselé hydrolýzy, ultrazvukové lázně
a temperace (Hammel et al., 2008; Pang et al., 2002). Proto byl zvolen postup kyselá
hydrolýza 2 jako vhodný ke stanovení vybraných analytů v medu. Tohoto faktu bylo využito
v experimentální práci Dluhošová et al. (2018).
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ZÁVĚR
Experimentální práce se zabývala optimalizací metodiky pro stanovení sulfonamidů
v medech. Byly vybrány tři pracovní postupy – bez extrakce za použití deionizované vody
(voda), s extrakcí do 5% kyseliny trichloroctové (kyselá hydrolýza 1) a 10% kyseliny
trichloroctové, acetonitrilu a dichlormethanu (kyselá hydrolýza 2). Pracovními postupy byly
zjištěny výtěžnosti analytů v rozmezí 79–121 % (voda), 88–127 % (kyselá hydrolýza 1)
a 61–95 % (kyselá hydrolýza 2). Vhodným postupem pro extrahování všech čtyř sledovaných
analytů byl zvolen pracovní postup kyselá hydrolýza 2 a to s ohledem na fyzikálně-chemické
vlastnosti a chování sulfonamidů v potravinových matricích.
SOUHRN
Naše práce byla zaměřena na optimalizaci metod pro stanovení čtyř sulfonamidů –
sulfadiazinu, sulfathiazolu, sulfamethoxazolu, sulfadoxinu – v medech pomocí ultra účinné
kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UPLC-MS/MS).
Pro optimalizaci

byly

vybrány

tři

pracovní

postupy:

voda,

kyselá

hydrolýza 1,

kyselá hydrolýza 2. Studie měla za úkol určit vhodnou metodiku, při které by byla extrakce
vybraných sulfonamidů nejpřijatelnější z hlediska jejich fyzikálně-chemických vlastností.
Tato modelová studie byla provedena na souboru dvanácti paralelních stanovení
v koncentracích 0,5, 1 a 5 µg/l pro každý pracovní postup. Pracovními postupy byly zjištěny
výtěžnosti analytů v rozmezí 79–121 % (voda), 88–127 % (kyselá hydrolýza 1) a 61–95 %
(kyselá hydrolýza 2) a opakovatelností vyjádřenou jako relativní směrodatná odchylka (RSD)
7,73–29,60 % (voda), 4,37–14,74 % (kyselá hydrolýza 1) a 13,96–31,58 % (kyselá
hydrolýza 2).
Klíčová slova: kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, kyselá hydrolýza,
rezidua léčiv
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VLIV OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENY NA KONTAMINACI POKRMŮ BAKTERIÍ
BACILLUS CEREUS V RÁMCI PROVOZOVEN STRAVOVACÍCH SLUŽEB
THE IMPACT OF PERSONAL AND FACILITY HYGIENE ON FOOD
CONTAMINATION BY BACILLUS CEREUS BACTERIA IN FOOD SERVICE
FACILITIES

Kateřina Dorotíková – Kateřina Bogdanovičová – Josef Kameník
Ústav gastronomie, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Palackého tř. 1, 612 42 Brno
ABSTRACT
Recently, food consumption in various types of food service facilities is gaining popularity.
However, food service facilities are every day more and more responsible for higher
incidence of foodborne outbreaks caused by Bacillus cereus. The object of the study was
to monitor the occurrence of B. cereus in 6 food service facilities in the Czech Republic with
the focus on determining the impact of personal and facility hygiene on food contamination
by this bacterium. In the period of time from May 2018 to August 2018, 143 samples were
taken, 46 of them being from the catering premises, 44 samples were obtained from the hands
of food handlers and 53 from the particular dishes. The study used phenotypic identification
and MALDI-TOF to detect and confirm the presence of B. cereus in 60 out
of the 143 samples (42,0 %). The dishes were contaminated by B. cereus in 39,6 % cases.
The lowest presence frequency was detected on food handlers´ hands (15,9 %), while the
highest detection was recorded in the samples from the environment of catering premises
(69,6 %). Food service facilities can exert a deep impact on public health. In terms
of avoiding food contamination by B. cereus bacteria from the environment of catering
premises and food poisoning prevention, sufficient protection of heat-treated food and
appropriate cleaning of food contact surfaces and equipment are of high importance.
Keywords: food safety, foodborne outbreak, toxins, food handlers, microbial contamination
ÚVOD
V poslední době se čím dál větší část populace uchyluje ke konzumaci pokrmů mimo domov
(v restauracích, barech, kavárnách, fast-foodech, kantýnách a dalších). Roste počet
stravovacích zařízení, mění se způsoby přípravy pokrmů, zvyšuje se rozmanitost používaných
surovin. Otázkou zůstává, je-li růst podílu stravovacích zařízení na trhu doprovázen
i nárůstem hygienických standardů v těchto zařízeních. Zpráva Evropského úřadu
181

pro bezpečnost potravin uvádí, že dominující roli ve vzniku a šíření hromadných onemocnění
z potravin mají provozovny stravovacích služeb (EFSA, 2017). Hned druhý největší podíl
na vypuknutí ohnisek alimentárních nákaz má dle tohoto úřadu skupina bakteriálních toxinů,
jež zahrnuje také toxiny produkované bakterií B. cereus (EFSA, 2017). Podíl onemocnění
způsobených touto bakterií se v posledním desetiletí zvyšuje (Fricker et al., 2008).
Monitoring výskytu B. cereus v provozovnách stravovacích služeb je tak spolu s určením
zdrojů kontaminace pokrmů B. cereus prvotním a zároveň rozhodujícím krokem k zajištění
bezpečnosti podávaných pokrmů a ke zlepšení hygienické situace stravovacích zařízení.
Cílem předložené studie bylo zhodnocení vlivu výskytu B. cereus v prostředí stravovacích
zařízení a na rukou pracovníků na přítomnost těchto bakterií v pokrmech.
MATERIÁL A METODY
Pro zhodnocení výskytu bakterie B. cereus v provozovnách stravovacích služeb bylo
odebráno 143 vzorků, které pocházely z 6 různých stravovacích zařízení (5 kantýn, 1 školní
jídelna). V období od května do srpna roku 2018 bylo odebráno celkem 46 vzorků z prostředí
(stěry z pracovních ploch, zařízení, madel, dřezů, vah atd.) a 44 vzorků z rukou pracovníků
provozoven. Dále bylo získáno 18 pokrmů (53 vzorků). Stěry z prostředí byly prováděny
pomocí sterilní abrazivní houbičky z plochy přibližně 100 cm2, stěry z rukou metodou
tzv. Glove-juice testu (Waterman et al., 2006). Pokrmy byly v provozovnách odebírány
sterilními nástroji po jednotlivých složkách daného pokrmu (příloha/maso/obloha/jiné)
do sterilních homogenizačních sáčků a posléze vyšetřeny zvlášť a dále po smíchání všech
složek pokrmu způsobem a v poměru, který odpovídá běžné konzumaci. Tímto jsme docílili
odhalení složky, která se podílela na výskytu B. cereus v pokrmu.
Vzorky z provozoven byly vyšetřeny kvalitativně na přítomnost bakterie B. cereus dle ČSN
EN ISO 7932. Po pomnožení v pufrované peptonové vodě při teplotě 37 °C po dobu 24 hod.
následovala kultivace bakterií na MYP agaru (Mannitol Yolk Polymyxine B agar) při 30 °C
po dobu 24 hod. Následně byla provedena konfirmace vybraných typických a atypických
kolonií pomocí sledování úplné hemolýzy na krevním agaru (BioRad, California, USA).
Konfirmace suspektních kmenů B. cereus byla provedena metodou MALDI-TOF.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Dle zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin bylo v roce 2017 v evropských státech
evidováno na 291 hromadných onemocnění způsobených požitím potravin kontaminovaných
bakterií B. cereus. Pokrmy připravené v různých typech provozoven stravovacích služeb
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se podílely na vzniku 202 ohnisek alimentárních nákaz vyvolaných B. cereus, pouhých
54 ohnisek mělo svůj původ v domácnostech. Celkem hromadná onemocnění z potravin
způsobená B. cereus v loňském roce zahrnovala 3 107 individuálních případů otrav,
186 hospitalizovaných jedinců a 1 úmrtí (EFSA, 2018). Přítomnost B. cereus
v gastronomických provozovnách je tak dnes jednou z hlavních příčin vzniku onemocnění
z potravin vyvolaných touto bakterií.
V rámci této studie byla potvrzena přítomnost bakterií B. cereus u 60 ze 143 vzorků (42,0 %),
tj. téměř v polovině z odebraných vzorků. S výjimkou provozovny A se míra kontaminace
provozoven a pokrmů bakterií B. cereus pohybovala v rozmezí 6 - 10 %. V rámci
jednotlivých provozoven nebyly až na provozovnu A zaznamenány v souhrnné kontaminaci
provozoven závratné rozdíly. Odlišnosti ve výskytu B. cereus byly zjištěny až při porovnání
zastoupení
B. cereus u konkrétních skupin vzorků. Z celkového množství 53 vzorků získaných z pokrmů
byl B. cereus detekován v 21 vzorcích (39,6 %). Ruce zaměstnanců nesly nejmenší podíl
bakterií, na přítomnost B. cereus bylo pozitivních pouhých 7 ze 44 vzorků (15,9 %). Nejvyšší
záchyt B. cereus byl zaznamenán ve vzorcích odebraných z prostředí provozoven
stravovacích služeb, bakterie se nacházely v 32 z 46 odebraných vzorků (69,6 %).

Počet pozitivních vzorků

Přítomnost Bacillus cereus v pokrmech: vliv míry výskytu bakterie
v prostředí a na rukou pracovníků
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Obrázek 1: Přítomnost Bacillus cereus v pokrmech: vliv míry výskytu bakterie v prostředí a na rukou
pracovníků

Z výše uvedeného grafu je patrné, že u všech stravovacích zařízení převládal vyšší výskyt
B. cereus na pracovních plochách, nástrojích a zařízeních přicházejících do přímého styku
s potravinami, nežli na rukou pracovníků. B. cereus je ubikvitárně rozšířená bakterie,
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přirozeně se vyskytuje ve formě spor především v půdě a ve vodě a velice snadno
a frekventovaně kontaminuje produkty jak rostlinného, tak živočišného původu (Bottone,
2010; Garofalo et al., 2017; Osimani et al., 2017; Tewari a Abdullah, 2015). Vzhledem
k všudypřítomnosti spor je prakticky nemožné zabránit výskytu B. cereus v provozovnách
stravovacích služeb (Samapundo et al., 2011). Jen půda, jakožto primární zdroj kontaminace
potravin touto bakterií, může obsahovat 103 až 105 KTJ/g (Guinebretière a Nguyen-The,
2003). Přestože stejný obsah v potravinách nestačí k vyvolání otravy z potravin, tepelná
odolnost spor vůči tepelnému záhřevu je ve spojitosti s tímto množstvím B. cereus rizikovým
faktorem pro vznik onemocnění (Osimani et al., 2018). Tepelná odolnost spor je vyjádřena
pomocí D-hodnoty, která může být v závislosti na potravinové matrici značně proměnlivá
(tj. D-hodnota pro spory B. cereus při 100 °C je pro dýňový koláč 40 minut, pro destilovanou
vodu 5,5 minuty). Z tohoto důvodu musí být při analýze rizik přípravy pokrmů pečlivě
zvážena teplota a doba záhřevu každého pokrmu (ICMSF, 1996; FSAI, 2016). Vzhledem
k tomu, že spory B. cereus obvykle přežívají teploty používané při přípravě pokrmů,
důležitým preventivním opatřením znemožňujícím jejich vyklíčení je skladování potravin
a hotových pokrmů při teplotách pod 4 °C nebo nad 60 °C. Nedodržení těchto teplotních
režimů může vést ke germinaci spor, množení vegetativních buněk a tvorbě toxinů, které
vedou ke vzniku diarhogenního či emetického syndromu (ICMSF, 1996; Cupáková et al.,
2011; FSAI, 2016; Osimani et al., 2018).
Dalším a zároveň jedním z nejčastějších faktorů, které přispívají ke vzniku onemocnění
z potravin, je křížová kontaminace pokrmu. V kombinaci s nevhodným skladováním,
nesprávným uchováním pokrmu po ukončení přípravy a nedodržením chladírenského řetězce
se jedná o nejčastější příčinu vzniku otravy z potravin způsobené toxiny B. cereus (EFSA,
2018). Ke křížové kontaminaci pokrmů dochází velice často i v našich podmínkách. V grafu
č. 1 je vidět určitá spojitost mezi mírou výskytu B. cereus v prostředí jednotlivých provozoven
a následně v již tepelně upravených pokrmech. K zamezení přenosu a šíření B. cereus v rámci
stravovacích zařízení by mělo přispět provádění vhodných preventivních a popřípadě
nápravných opatření, kterými jsou například ochrana pokrmu před sekundární kontaminací
či důkladná sanitace prostor.
ZÁVĚR
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že výskyt Bacillus cereus v provozovnách
stravovacích služeb může v případě dalšího nedodržení principů správné výrobní a hygienické
praxe znamenat riziko vzniku otravy z potravin. Bylo prokázáno, že míra přítomnosti
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B. cereus v prostředí stravovacích zařízení je úzce spojena také s výskytem B. cereus v již
tepelně opracovaných pokrmech. Vliv osobní hygieny na kontaminaci pokrmů touto bakterií
je relativně malý. Pro provozovatele stravovacích zařízení je stejně jako pro spotřebitele
zásadní informací důležitost dostatečného tepelného opracování pokrmu a jeho následné
vhodné uchování. Dodržování těchto zásad je základem výroby bezpečných pokrmů
a zárukou spokojeného zákazníka.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce byla podpořena projektem IGA 233/2018//FVHE Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno.
SOUHRN
V poslední době se dostává čím dál větší přízně konzumaci pokrmů v různých typech
provozoven společného stravování. Tyto jsou však stále častěji odpovědné za vznik
hromadných onemocnění z potravin vyvolaných bakterií Bacillus cereus. Cílem studie bylo
proto sledování výskytu B. cereus v 6 zařízeních společného stravování v České republice
se zaměřením na určení vlivu osobní a provozní hygieny na kontaminaci pokrmů touto
bakterií. Celkem bylo v období od května do srpna roku 2018 odebráno 143 vzorků, z toho
46 vzorků pocházelo z prostředí provozoven, 44 vzorků z rukou pracovníků a 53 vzorků bylo
získáno z odebraných pokrmů. Za pomoci fenotypové identifikace a MALDI-TOF byla
zjištěna přítomnost B. cereus v celkem 60 ze 143 vzorků (42,0 %). Pokrmy byly
kontaminovány z 39,6 %, ruce zaměstnanců nesly nejmenší podíl bakterií B. cereus (15,9 %),
naopak ve vzorcích z prostředí byl zaznamenán nejvyšší záchyt této bakterie (69,6 %).
Stravovací zařízení mohou mít hluboký dopad na veřejné zdraví. Z hlediska zamezení
kontaminace pokrmů z vnějšího prostředí a vzniku otravy z potravin je zásadní převážně
ochrana tepelně upravených pokrmů před jejich rekontaminací a důsledné provádění
sanitačních činností.
Klíčová slova: bezpečnost potravin, hromadné onemocnění z potravin, toxiny, pracovníci
v potravinářství, mikrobiální kontaminace
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AUTENTIFIKÁCIA UDENÉHO OVČIEHO SYRA MICROARRAY TECHNIKOU
AUTHENTIFICATION OF SMOKED SHEEP CHEESE USING MICROARRAY
TECHNIQUE
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Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,
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ABSTRACT
Intensive scrutiny through effective and accurate analytical methods, which are crucial
to maintaining consumer confidence and ensuring compliance with local legislation and
labelling, is now essential. In our study, we verified the composition of smoked sheep cheese
purchased at Slovakia. Detection was performed using Chipron LCD Aarray Kit Meat 5.0.
In all analyzed samples, components of animal origin were identified in accordance on the
packaging of the products. The Meat 5.0 LCD chip, which was used for analysis, has detected
the presence of other animal species because some species of animals such as cattle, goats,
pigs, chickens and juice that the chip captured may be present in the products because the
cheese production is generally uses raw cheeses made from ruminant stomachs, pigs and
poultry.
Key words: cheese, adulteration, milk, Microarray
ÚVOD
Kvalita syra je určená svojou chuťou a textúrou a preto je vyvíjané značné úsilie
na objasnenie kvality hlavných surovín i mikrobiologických a biochemických zmien
(Fox et al., 2017). S rastúcou globalizáciou potravinárskeho priemyslu sa falšovanie stalo
kľúčovou otázkou bezpečnosti potravín a potravinovej autenticity v rámci dodávateľského
reťazca. Potraviny môžu byť falšované. Cenné produkty sú čiastočne alebo úplne
substituované s podobnými, ale lacnejšími druhmi mlieka resp. surovín (Di Pinto et al., 2015).
Jednou z bežných foriem potravinových podvodov v mliekarenskej výrobe je náhrada alebo
miešanie vysokokvalitného mlieka, ako je byvolie, ovčie a kozie mlieko, s kravským mliekom
(De La Fuente a Juarez, 2005; Lopez-Calleja et al., 2005). Rozsiahle podvody
v potravinárskom priemysle jasne poukázali, že spolu s miestnymi podvodmi môžu byť
spotrebitelia vystavení tomu, čo sa nazýva "organizovaná potravinová kriminalita" (Beltramo
et al., 2017). V súvislosti s narastajúcim falšovaním potravín boli vyvinuté rôzne analytické
metódy na zabezpečenie riadnej identifikácie a to najmä v prípade tých výrobkov, ktoré
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sú v dôsledku druhu spracovávaných podvodov viac náchylné na substitúcie (Cavin et al.,
2016). Z hľadiska prevencie je autentifikácia deklarovaných zložiek v potravinárskych
výrobkoch nevyhnutná, aby sa zabránilo komerčným podvodom, znížili sa riziká pre zdravie
spotrebiteľov a zabezpečilo sa rešpektovanie osobnej etiky spotrebiteľa alebo náboženského
presvedčenia (Ali et al., 2012; Ballin, 2010; Di Pinto et al., 2015; Fajardo et al., 2010).
MATERIÁL METÓDY
V našej štúdii sme sa zamerali na zistenie autenticity deklarovaných zložiek údených ovčích
syrov. Analyzované vzorky boli zakúpené v obchodných sieťach na Slovensku. V rámci tejto
štúdie bolo spracovaných sedem rôznych vzoriek od piatich výrobcov. V prvom kroku
analýzy sme použili komerčný kit na izoláciu DNA z potravín. DNA bola extrahovaná
z pripravených vzoriek innuPREP DNA Mini Kit (Analytik Jena, Jena, Germany) aby sme
dosiahli optimálnu čistotu DNA získanej zo zakúpených výrobkov. DNA bola extrahovaná
z 50 mg vzorky. Množstvo DNA v každej vzorke sa kvantifikovalo použitím fluorimetra
Quantus (Promega, Madison, USA). DNA sa uchovávala pri -18 ° C až do ďalšieho použitia.
PCR prebiehala v termocykléri TOptical Gradient 96 (Biometra, Göttingen, Nemecko).
Príprava PCR produktov
Na prípravu PCR produktu (pre jednu vzorku) sme použili: 2x Master Mix - 12,5 μl,
Primer Mix ‘MEAT’ - 1,5 μl, PCR grade water - 6,0 μl. Do takto pripravenej zmesi
s celkovým objemom 20 μl pridáme 5 μl vyextrahovanej DNA z analyzovanej vzorky.
Nadstavenia tepelných režimov v jednotlivých krokoch PRC sme vyhotovili podľa
odporúčaní výrobcu testačnej súpravy.
Agarózová gélová elektroforéza
Správnosť amplifikácie a účinnosť fragmentácie PCR produktov bola overená pomocou
elektroforézy na 2 % agarózovom géli. Analýza PCR amplikónov bola uskutočnená
systémom Consort Maxi Series EV243 (Cleaver Scientific, Warwickshire, United Kingdom).
Agarózový gél (2%) bol pripravený rozpustením agarózy (SERVA Electrophoresis,
Heidelberg, Nemecko) v 90 ml 1 x TAE pufri (Focus Bioscience, Queensland, Austrália) (pH
8,0) v mikrovlnnej rúre ProLine SM117 (ProLine, Schiphol, Holandsko). Do pripraveného
gélu bol pridaný etydiumbromid GelRed 10 000 x (Biotium, Fremont, USA) v koncentrácii
1 μg.mL-1 pred naliatím gélu. Vzorky sa pred naplnením do gélu zmiešali s 5x Green GoTaq
Flexi pufrom (Promega, Wisconsin, USA). Po elektroforéze sa DNA fragmenty
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v agarózovom géli vizualizovali pomocou EB-20 UV transluminátora (Ultra Lum, Claremont,
USA).
Hybridizácia, detekcia
Identifikáciu živočíšnych komponentov obsiahnutých v analyzovaných produktoch sme
vykonali použitím Meat 5.0 LCD Array. Každý LCD-čip obsahuje osem identických matíc
v pravouhlých reakčných komorách, ktoré môžu byť využité individuálne. Funkčné ovládacie
prvky čipu pre sledovanie hybridizácie, sekundárne označovanie a farbenie sú umiestnené
v troch rohoch matice. Kontrolné body sú umiestnené v ľavom, pravom hornom a pravom
dolnom rohu matice. Reakčné pole súpravy Meat 5.0 LCD Array sa skladá z 8 x 8 bodového
vzoru s priemerným bodovým priemerom 350 μm. V bodoch sú uložené druhovo špecifické
zachytené sondy polohované ako zvislé duplikáty.
Značené fragmenty PCR sa za predpokladu pozitívnej reakcie spoja s hybridizačným pufrom,
a hybridizujú na jednotlivých poliach čipu. V priebehu hybridizácie sa značené PCR
fragmenty viažu na špecifické imobilizované zachytávacie sondy ako škvrny na spodnej
strane každého poľa matice. Vzniknuté škvrny sú vizualizované pomocou LCD-array skenera
PF3650u (PacificImage Electronics, Torrance, USA) a vyhodnotené pomocou softvéru
SlideReader V12 (Chipron, Berlín, Nemecko). Predvolená prahová hranica detekcie bola
200 pv (príručka MEAT 5.0, verzia 1-1-2014).
Štatistická analýza
Výsledky analýzy sme vyhodnotili použitím štatistického balíčka programu MS Excel (2017).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vo všetkých analyzovaných vzorkách boli detegované komponenty živočíšneho pôvodu
uvedené na obaloch výrobkov. LCD čip Meat 5.0., ktorý bol použitý na analýzu detegoval
prítomnosť aj iných živočíšnych druhov. Niektoré druhy zvierat ako hovädzí dobytok, koza,
ošípaná, sliepka a ťava, ktoré čip zachytil sa môžu vo výrobkoch vyskytovať, nakoľko
na výrobu syrov vo všeobecnosti sa používa syridlo získané zo žalúdka prežúvavcov,
ošípaných a hydiny. Zistená prítomnosť DNA iných živočíšnych druhov spôsobená použitím
živočíšneho syridla, ktoré sa používa pri ich výrobe môže byť príčinou výskytu živočíšnych
druhov mimo označenia na obale rovnako ako aj nedodržanie zásad správnej výrobnej praxe.
Jensen et al. (2013) vo svojej práci uvádza, že ťaví chymozín oproti chymozínu z hovädzieho
dobytka vykazuje 70 % vyššiu aktivitu zrážania mlieka. V práci Law et al. (2010) sa uvádza,
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že pepsín patrí medzi živočíšne syridlá, ktorý sa vyrába zo žalúdka prežúvavcov, ošípaných
a hydiny. Výsledky druhovej identifikácie sú uvedené v Tab. 1.
Tabuľka 1: Vyhodnotenie autentifikácie údených ovčích syrov
Vzorka
č.

Tur
domáci

Ovca
domáca

1

Koza
domáca

Ťava
dvojhrbá

+

Sviňa
domáca
-/+

2

-/+

+

3

+

+

-/+

+

-/+

4
5

+

+

6
7

-/+

-/+

-/+

-/+

+
-/+

Kura
domáca

-/+

+
-/+ nedeklarované, prítomné; + deklarované, prítomné

ZÁVER
Z výsledkov analýzy údeného ovčieho syra môžeme konštatovať, že je potrebné klásť dôraz na
intenzívnu kontrolu a správnosť technologických krokov vo výrobe pri výrobe mliečnych
výrobkov, rovnako tak na dodržiavanie správnej výrobnej praxe na zamedzenie krížovej
kontaminácie. V analyzovanom súbore vzoriek sme zachytili prítomnosť DNA živočíšnych
druhov, ktoré z prvotného pohľadu, nemajú súvis s prirodzeným zložením produktov.
Po bližšom preskúmaní a analýze vstupných surovín sme identifikovali zdrojovú surovinu.
Získané výsledky sú podnetom pre ďalšie skúmanie, analýzy a skúmanie možného vzniku
kontaminácie vo výrobe.
POĎAKOVANIE
Práca vznikla v rámci projektu: VEGA 1/0276/18 a bola podporená Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0508.
SÚHRN
Intenzívna kontrola a šetrenie pomocou efektívnych a presných analytických metód, ktoré
majú kľúčový význam pre zachovanie dôvery spotrebiteľov a zabezpečenie dodržiavania
miestnych právnych predpisov a označovania je v súčasnosti nevyhnutné. V našej štúdií sme
verifikovali zloženie údených ovčích syrov zakúpených v obchodných sieťach na Slovensku.
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Detekcia bola vykonaná s využitím LCD Aarray Kit Meat 5.0 od spoločnosti Chipron.
Vo všetkých analyzovaných vzorkách boli detegované komponenty živočíšneho pôvodu
uvedené na obaloch výrobkov. LCD čip Meat 5.0., ktorý bol použitý na analýzu detegoval
prítomnosť aj iných živočíšnych druhov, pretože niektoré druhy zvierat ako hovädzí dobytok,
koza, ošípaná, sliepka a ťava, ktoré čip zachytil sa môžu vo výrobkoch vyskytovať, nakoľko
na výrobu syrov vo všeobecnosti sa používa syridlo získané zo žalúdka prežúvavcov,
ošípaných a hydiny.
Kľúčové slová: syr, falšovanie, mlieko, Microarray
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PEVNOST HLÍZ BRAMBOR A BARVA DUŽNINY JE URČUJÍCÍ Z POHLEDU
JEJICH POTRAVINÁŘSKÉHO VYUŽITÍ
STRENGTH OF POTATO TUBERS AND PULP COLOUR ARE DETERMINANT
FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR FOOD USE
Luděk Hřivna1 – Šárka Nedomová1 – Miroslav Jůzl jun.1 – Roman Maco1 – Roman Pytel1 –
Veronika Zigmundová1 – Viera Šottníková1 – Sylvie Ondrušíková1 – Miroslav Jůzl sen.2
1
2

Ústav technologie potravin

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství,

Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The potato sorting was carried out on size fractions weighing ≤ 80 g, 81-160 g, 161-240 g,
240 g in Gala, Noblesse, Milva, Marabel, Sunita, Antonia, Julinka potato varieties from the
harvest in 2017. The strength of potato tubers was measured with usage of TIRA test (type
27025), Germany, and pulp colour of tubers was determined with usage of spectrophotometer
Konica Minolta CM 3500d, Japan. The confidentially highest strength (p ˃ 0.95) was found
out in the raw tubers of Antonia variety (10.23 N), the lowest one in Marabel and Noblesse
varieties (7.42 – 7.7 N). After cooking, Sunita variety was the least firm (1.27 N), Marabel
variety showed the confidentially (p ˃ 0.95) strongest texture (1.89 N). The largest difference
in texture between the fractions of one variety was determined in Antonia variety (2.7 N).
After cooking, the strongest tubers were weighing ≤ 80 g. Confidentially (p ˃ 0.95)
the darkest pulp was determined in Noblesse and Sunita varieties (L * (D65) = 65.5 - 66).
After cooking, the pulp of all varieties got dark. Confidentially (p ˃ 0.95) the lowest values
were found out in Sunita and Antonia varieties (L * (D65) = 58.2 – 59.4). The pulp of the
tubers of the fraction 161 - 240 g was the darkest (L * (D65) = 60.6).
Key words: potato tubers, variety, tuber weight, texture, pulp color
ÚVOD
Mnohostranné využití brambor vede v posledních letech ke stále větší diferenciaci požadavků
na jejich kvalitu. Obecně lze znaky jakosti rozdělit na vnější a vnitřní (PELIKÁN, KUČEROVÁ,
2000). Konzument je nejčastěji ovlivněn vnějšími znaky jakosti, z nichž převládá vzhled,
velikost a tvar hlíz, rozhodující bývá i barva dužniny, tato kritéria ale z pohledu zpracování
na kvalitu výsledného produktu výraznější vliv nemají (ČEPL, 2012). Pro všechny hlízy platí
to, že se musí podrobit manipulaci, která je spojena se sklizní, transportem, čištěním
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a ukládáním ve skladu. Při těchto manipulacích jsou hlízy podrobeny mechanické zátěži,
může dojít k jejich poškození, projevem zde je např. šednutí dužniny hlíz (VEJCHAR,
PASTORKOVÁ, 2011). Další mechanické namáhání je spojeno s jejich zpracováním. Z pohledu
hodnocení brambor jako suroviny pro přímý konzum je proto důležité, abychom měli
povědomí o jejich pevnosti, která je spojena s texturními vlastnostmi hlíz. Pevnost hlíz,
především slupky a dužniny vnímáme nejenom při jejich zpracování, ale také při konzumaci.
K moderním analýzám textury patří použití infračervené spektroskopie, nukleární magnetické
rezonance a mikroskopické techniky (BÁRTA

A KOL.,

2002), ale také klasické penetrační

metody, kdy dochází k destrukci vzorku (KILCAST, 2004).
Barva slupky i dužniny hlíz je zpravidla hodnocena klasickým postupem, tj. senzorickým
hodnocením, které i přes rozvoj instrumentálních metod bývá prioritně využíváno (JAROŠOVÁ,
2001). V rámci našeho hodnocení jsme se zaměřili na instrumentální hodnocení barvy
dužniny i texturních vlastností hlíz.
MATERIÁL A METODY
U odrůd brambor Gala, Noblesse, Milva, Marabel, Sunita, Antonia, Julinka ze sklizně r. 2017
bylo provedeno třídění na frakce o hmotnosti ≤ 80 g (frakce A), 81 – 160 g (frakce B),
161 – 240 g (frakce C), ˃ 240 g (frakce D). U jednotlivých velikostních frakcí hlíz byla
stanovena pevnost dužniny i barva jak hlíz syrových, tak i po uvaření. Charakteristika
jednotlivých odrůd je uvedena níže:
Antonia: poloraná odrůda, pevná salátová brambora jemné konzistence, oválného až dlouze
oválného tvaru s hladkou slupkou a žlutou až sytě žlutou dužninou. Julinka: raná odrůda,
kvalitní konzumní hlíza, varný typ B, oválného tvaru s hladkou slupkou a žlutou dužninou.
Marabel: raná odrůda, varný typ BA, hlíza s hladkou slupkou a žlutou dužninou. Milva:
poloraná odrůda, převážně pevná vařivá, nepatrný sklon k barvení syrové dužiny, oválného
tvaru s žlutou slupkou a žlutou dužninou. Sunita: raná odrůda, varný typ AB, hlíza oválného
tvaru s žlutou slupkou a tmavě žlutou dužninou. Noblesse: pravidelné hlízy se sytě žlutou
dužninou. Gala: raná odrůda, varný typ B, hlíza má nepatrný sklon ke zbarvení zasyrova kulatě
oválné až oválné hlízy.
K měření textury byl použit univerzální přístroj určený k měření fyzikálních charakteristik –
Tira test (typ 27025), Německo. Jedná se o univerzální zkušební měřící přístroj řazený mezi
jednosloupové trhací stroje. Skládá se z pohyblivého ramene s tenzometrem (NEDOMOVÁ,
2012). Zvolená kritéria pro penetrační test hlíz tlakovou zkouškou byla následující: rovné
zakončení (typ nástavce nůž), v1 = 100 mm·min-1 (zkušební rychlost).
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Ke stanovení barvy jednotlivých vzorků byl použit spektrofotometr Konica Minolta
CM 3500d (KONICA, Japonsko). Pro kolorimetrické stanovení barvy reflektancí (d/8)
byl zvolen režim s eliminací lesku (SCE - specular component excluded), D 65 (režim
osvětlení – 6 500 Kelvinů) a štěrbinou 8 mm. Software CM-S100w umožňuje podle
Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) vyjádření barvy v barevném prostoru CIELAB
(koule). Hodnoty L* (světlost) představují rozmezí od 0 (černá) do 100 (bílá). Barevné
souřadnice +a* až -a* (osa vedoucí z červené do zelené) a +b* až -b* (osa ze žluté do modré)
nabývají kladných nebo záporných hodnot podle umístění v trojrozměrném systému
(TŘEŠŇÁK, 1999). Pro hodnocení rozdílů v barvě byla použita hodnota L* (světlost), která
se jevila z pohledu zachycení barevných odstínů jako nejvhodnější.
Výsledky byly vyhodnoceny pomocí programu Statistica 12 (StatSoft, Inc.).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Pevnost i barva syrových hlíz byla stanovena pouze u hmotnostní frakce B a C, hodnocení
hlíz po uvaření pak bylo provedeno u všech hmotnostních frakcí. Největší odolnost vůči
průniku penetračního tělíska u syrových hlíz byla stanovena u odrůdy brambor Antonia
(10,23 N), naopak nejnižší pevnost můžeme doložit u odrůdy Noblesse a Marabel
(7,42 - 7,7 N), které tím pádem můžeme považovat i za nejméně odolné vůči mechanickému
poškození (Obr. 1).

Obrázek 1: Pevnost hlíz (odrůdy)

Obrázek 2: Pevnost hlíz (frakce)

Vliv hmotnostní frakce na pevnost hlíz byl velmi malý. Rozdíl mezi velikostní frakcí B a C
představoval pouze cca 0,55 N (Obr. 2).
Zajímavější je hodnocení vlivu hmotnosti hlíz na jejich texturu u jednotlivých odrůd. Tady
byly rozdíly často mnohem výraznější a ne vždy ve prospěch hmotnostní frakce C. U odrůdy
Gala a Marabel byly hlízy pevnější u velikostní frakce B, u odrůdy Noblesse a Sunita
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pak byly rozdíly mezi frakcemi minimální. Na druhou stranu odrůda Milva, Antonia a Julinka
se vyznačovaly větší pevností hlíz velikostní frakce C. U odrůdy Antonia představoval rozdíl
v pevnosti více jak 2,5 N (Obr. 3).

Obrázek 3: Pevnost hlíz (odrůda x frakce)

Obrázek 4: Pevnost vařených hlíz (odrůdy)

Textura hlíz po uvaření je důležitá z pohledu jejich dalšího zpracování. Varným procesem
se pevnost hlíz výrazným způsobem snižuje, což platí bez ohledu na stolní hodnotu hlíz.
Pro přímý konzum je důležité, aby se hlízy nerozvářely a byly dostatečně lojovité. Pro výrobu
zušlechtěných výrobků z brambor je pak podstatné, co se z nich bude vyrábět. Zpravidla
je zde důležitý vyšší obsah škrobu a vzhledem k tomu, že se upravují např. sušením,
smažením, vařením apod., rozhoduje, k jakým účelům budou využity. I když rozdíly
v pevnosti hlíz po uvaření nebyly velké (Obr. 4), můžeme přesto pozorovat odlišnosti, které
by se v jejich následném zpracování mohly projevit. Odrůda Sunita se vyznačovala v průměru
nejmenší pevností dužniny (1,27 N). Naopak odrůda Marabel pak měla texturu nejpevnější
(1,89 N).
Potvrdilo se pravidlo, že největší lojovitost vykazují v průměru variant zpravidla nejdrobnější
hlízy. Rozdíl v jejich pevnosti představoval mezi frakcí A a D cca 0,5 N (Obr. 5). Většina
odrůd měla největší podíl hlíz ve frakci B a C a tady můžeme hodnotit jako příznivý fakt,
že zde rozdíly v pevnosti prakticky nebyly zaznamenány. Zaměříme-li se na rozdíly
v pevnosti hlíz u jednotlivých odrůd, pak musíme konstatovat, že ne u všech odrůd platilo to,
že nejpevnější dužninu mají ty nejdrobnější hlízy (graf 6). U odrůdy Antonia dokonce
nejmenší hlízy vykazovaly nejhorší texturní vlastnosti.
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Obrázek 5: Pevnost vařených hlíz (frakce)

Obrázek 6: Pevnost vařených hlíz (odrůda x frakce)

Odrůdy brambor Gala, Milva a Julinka se vyznačovaly nejlepšími texturními vlastnostmi
u nejdrobnějších hlíz. Odrůda Julinka dokonce měla největší pevnost, větší jak 2,5 N. U odrůd
Noblesse a Antonia měly největší pevnost hlízy frakce B, u odrůdy Marabel a Sunita to byla
frakce C. Odrůda brambor Sunita vykazovala nejmenší rozdíly mezi frakcemi.
Při hodnocení barevných změn se většina testovaných odrůd vyznačovala stejnou barvou
dužniny, pouze odrůdy Sunita a Noblesse měly dužninu průkazně tmavší barvy, což potvrzuje
i jejich charakteristika uvedená v metodice pokusu (Obr. 7).
Vliv velikostní frakce na barvu dužniny
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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69,0
68,8
68,6

L*(D65)

68,4

68,3

68,2
68,0

68,0

67,8
67,6
67,4
67,2
67,0
B

C
Frakce

Obrázek 7: Barva syrových hlíz (odrůdy)

Obrázek 8: Barva syrových hlíz (vybrané frakce)

Barva dužniny se s ohledem na velikostní frakci výrazněji neměnila (Obr. 8). To ale neplatilo
u všech odrůd (Obr. 9). Největší rozdíly mezi velikostními frakcemi byly pozorovány u odrůd
Sunita a Noblesse. V případě odrůdy Sunita byla nejtmavší dužnina pozorována u velikostní
frakce B a u odrůdy Noblesse to byla naopak frakce C, která se vyznačovala ze všech
hodnocených vzorků nejintenzivnější žlutou barvou.
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Obrázek 9: Barva syrových hlíz (odrůda x frakce)

Obrázek 10: Barva vařených hlíz (odrůda)

Z pohledu zpracování je důležité vědět, k jakým změnám barvy dužniny dojde po jejím
tepelném zpracování a následné další úpravě při výrobě finálního výrobku. V první fázi jsme
se zaměřili na hodnocení barvy hlíz po uvaření a následném 30-ti minutovém odležení.
Vzhledem k tomu, že u odrůdy Milva nebyly k dispozici všechny hmotnostní frakce, není
u ní provedeno průměrné hodnocení barvy, jako průměru všech frakcí (Obr. 10) a také
v Obr. 11 jsou hodnoceny pouze 3 hmotnostní frakce. Z výsledků je zřejmé, že po uvaření
s výjimkou odrůdy Marabel došlo ke ztmavnutí dužniny hlíz. Nejtmavší barvu (nejnižší
světlost) vykázala odrůda Sunita. Nejsvětlejší byla již zmiňovaná odrůda Marabel.
Na barvu dužniny měla vliv i velikostní frakce hlíz. Nejtmavší byly hlízy velikostní frakce C
(160 – 240 g), naopak nejsvětlejší dužninu měla hmotnostní frakce B.

Obrázek 11: Barva vařených hlíz (frakce)

Obrázek 12: Barva vařených hlíz (odrůda x frakce)

Pokud bychom se zaměřili na rozdíly mezi jednotlivými frakcemi v rámci odrůdy, pak
největší rozkolísaností barvy se vyznačují odrůdy Julinka, Noblesse a Sunita.

Naopak

nejstabilnější barvu měla odrůda Milva (Obr. 12). Nejsvětlejší dužninu měla hmotnostní
frakce B u odrůdy Julinka, frakce A u odrůdy Noblesse a B i D u odrůdy Marabel. Z pohledu
zpracování hlíz je potřeba tuto skutečnost vzít na vědomí.
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ZÁVĚR
Získané výsledky potvrdily existenci rozdílů v textuře (pevnosti) hlíz syrových i po uvaření.
Do určité míry se zde projevil i vliv hmotnostní frakce. Barva dužniny hlíz odpovídala
charakteristice jednotlivých odrůd, hmotnost hlíz se na barvě dužniny výrazněji neprojevila.
Po uvaření většina hlíz vykazovala tmavší barvu dužniny.
PODĚKOVÁNÍ
Publikace vznikla s finanční spoluúčastí firmy Beskyd Fryčovice a.s. jako součást projektu
„Zvýšení efektivity zpracování a využitelnosti brambor“ realizovaného v rámci Podopatření
16.2., Programu rozvoje venkova, operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
SOUHRN
U odrůd brambor Gala, Noblesse, Milva, Marabel, Sunita, Antonia, Julinka ze sklizně r. 2017
bylo provedeno třídění na velikostní frakce o hmotnosti ≤ 80 g, 81 – 160 g, 161 – 240 g,
˃ 240 g. Byla stanovena pevnost hlíz pomocí přístroje TIRA test (typ 27025), Německo
a barva dužniny hlíz pomocí spektrofotometru Konica Minolta CM 3500d, Japonsko.
Průkazně nejvyšší (p ˃ 0,95) pevnost měly syrové hlízy odrůdy Antonia (10,23 N), nejnižší
odrůdy Marabel a Noblesse (7,42 - 7,7 N). Po uvaření byla nejméně pevná (1,27 N) odrůda
Sunita, odrůda Marabel pak měla texturu průkazně (p ˃ 0,95) nejpevnější (1,89 N). Největší
rozdíl v textuře mezi frakcemi jedné odrůdy byl stanoven u odrůdy Antonia (2,7 N).
Po uvaření byly nejpevnější hlízy hmotnosti ≤ 80 g. Průkazně (p ˃ 0,95) nejtmavší dužninu
měly před uvařením odrůdy Noblesse a Sunita (L*(D65) = 65,5 - 66). Po uvaření dužnina
všech odrůd ztmavla. Průkazně nejnižší hodnoty (p ˃ 0,95) byly stanoveny u odrůdy Sunita
a Antonia (L*(D65) = 58,2 – 59,4). Nejtmavší (L*(D65) = 60,6) byla dužina hlíz frakce
161 – 240 g.
Klíčová slovy:hlízy brambor, odrůda, hmotnost hlíz, textura, barva dužniny
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VLIV HMOTNOSTI HLÍZ BRAMBOR NA JEJICH CHEMICKÉ SLOŽENÍ
INFLUENCE OF POTATO TUBERS WEIGHT ON THEIR CHEMICAL
COMPOSITION
Luděk Hřivna – Miroslav Jůzl – Veronika Zigmundová – Roman Maco –
Viera Šottníková – Roman Pytel
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The potato sorting on size fractions about weights of ≤ 80 g, 81 – 160 g, 161 – 240 g, ˃ 240 g
was carried out in the case of Gala, Noblesse, Milva, Marabel, Sunita, Antonia, Julinka
varieties from the harvest in 2017. The content of starch, dry matter of tubers and the content
of N, K, Ca, Mg in dry matter were determined. The highest average starch content was found
out in Noblesse variety (16,6 %) and the lowest one in Gala variety (12,04 %). The highest
starch content was determined in the fraction ≤ 80 g in Milva, Marabel, Sunita and Antonia
varieties. The highest starch content was determined in the fraction ˃ 240 g in Gala, Noblesse
and Julinka varieties. The highest starch content (19,44 %) was detected in the tubers
of Noblesse variety. The highest average starch content (14,86 %) was showed in tubers about
weight ≤ 80 g, the lowest one in the fraction of 81-160 g (13,45 %). The highest nitrogen
content in the dry matter of the tubers was found out in the tubers (161 - 240 g) of Gala
variety and the lowest in the fraction ˃ 240 g of the Noblesse variety (1,43 %). Gala variety
was characterized by the highest K, Ca and Mg content on average.
Keywords: potato varieties, weight fraction, starch, N, K, Ca, Mg content
ÚVOD
Ve výživě člověka mají brambory nezastupitelnou funkci, jsou významnou přílohovou
potravinou, mají sytící funkci a pomocí energeticky hodnotných látek, vitaminů, minerálních
látek a ostatních biologicky aktivních složek mají funkci ochrannou (VOKÁL, 2013). Nejvíce
zastoupenou složkou v hlíze brambor je voda, další látky, tvořící sušinu jsou důležitým
kvalitativním znakem brambor, podléhají značné variabilitě, která závisí na odrůdě, prostředí
růstu, délce vegetační doby a dalších podmínkách pěstování (JŮZL, ELZNER 2014). Složení
brambor je určující pro senzorickou i technologickou jakost (PELIKÁN, KUČEROVÁ, 2000;
VOKÁL, 2004). K významným složkám patří škrob, dusíkaté látky a minerální látky. VOKÁL
A KOL.,

(2009) uvádí jako rozhodující pro obsah škrobu vliv odrůdy, výnos škrobu je pak
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limitován spíše ročníkem. Dusíkaté látky jsou tvořeny bílkovinami, které mohou představovat
i více než 50 % z celkových dusíkatých látek obsažených v hlíze. Bílkoviny jsou velmi
kvalitní a index esenciálních aminokyselin se zde pohybuje okolo 83 % vaječného standardu
(ČÍŽEK A

KOL., 2009).

Obsah minerálních látek v bramborách má významnou roli na jejich senzorickou hodnotu.
Nejvíce je v bramborách zastoupen draslík. Z dalších minerálních látek hlízy obsahují fosfor,
hořčík, vápník, síru, sodík, železo, mangan, zinek, měď a selen (ČEPL A KOL., 2012). V rámci
našich pokusů jsme se zaměřili na to, jaký vliv má hmotnost hlízy na obsah škrobu,
dusíkatých a minerálních látek.
MATERIÁL A METODY
U odrůd brambor Gala, Noblesse, Milva, Marabel, Sunita, Antonia, Julinka ze sklizně r. 2017
bylo provedeno třídění na frakce o hmotnosti ≤ 80 g (frakce A), 81 – 160 g (frakce B),
161 – 240 g (frakce C), ˃ 240 g (frakce D). Charakteristika jednotlivých odrůd je uvedena
níže:
Antonia: poloraná odrůda, pevná salátová brambora jemné konzistence, oválného až dlouze
oválného tvaru s hladkou slupkou a žlutou až sytě žlutou dužninou. Julinka: raná odrůda,
kvalitní konzumní hlíza, varný typ B, oválného tvaru s hladkou slupkou a žlutou dužninou.
Marabel: raná odrůda, varný typ BA, hlíza s hladkou slupkou a žlutou dužninou. Milva:
poloraná odrůda, převážně pevná vařivá, nepatrný sklon k barvení syrové dužiny, oválného
tvaru s žlutou slupkou a žlutou dužninou. Sunita: raná odrůda, varný typ AB, hlíza oválného
tvaru s žlutou slupkou a tmavě žlutou dužninou. Noblesse: pravidelné hlízy se sytě žlutou
dužninou. Gala: raná odrůda, varný typ B, hlíza má nepatrný sklon ke zbarvení zasyrova kulatě
oválné až oválné hlízy.
U jednotlivých velikostních frakcí hlíz byl stanoven obsah škrobu polarimetricky metodou
dle Ewerse (DAVÍDEK 1977), v sušině pak byl stanoven u každé odrůdy u nejvíce
zastoupených frakcí obsah N, K, Ca, Mg. Úprava vzorků a jejich analýza byla provedena dle
standardních metodik (ZBÍRAL ET AL., 2005). Výsledky byly vyhodnoceny pomocí programu
Statistica 12 (StatSoft, Inc.).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Obsah škrobu je významným parametrem kvality hlíz, který ovlivňuje především použitelnost
brambor pro jejich další zpracování. Škrob je nejvýznamnější složkou hlízy, v níž rostlina
ukládá zásobu potenciální energie. Brambory obsahují v průměru 17 % škrobu a jeho
množství kolísá v našich poměrech od 13 do 24 % podle odrůdy, klimatických podmínek
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a agrotechniky. Měrná hmotnost bramborového škrobu je 1,648. Čím jsou zrna větší, tím jsou
těžší a tím rychleji sedimentují (DUDÁŠ A KOL., 1984).
Nejvíce škrobu obsahovaly v průměru hlízy odrůdy Noblesse (16,6 %), nejnižší škrobnatost
vykazovaly brambory odrůdy Gala (12,04 %)(Obr. 1). Ostatní odrůdy v průměru všech
velikostních frakcí vykazovaly škrobnatost na úrovni 13,45 – 14,58 % (Obr. 2).

Obrázek 1: Obsah škrobu – odrůdy (průměr A-D)

Obrázek 2: Obsah škrobu – frakce (průměr odrůd)

Největší škrobnatost byla stanovena u hlíz hmotnosti do 80 g (14,86 %). Nejnižší pak byla
u frakce 80 – 160 g (13,45 %). Tento stav ale neplatil pro všechny odrůdy. Nejvyšší
škrobnatost u frakce A byla stanovena u odrůd Milva, Marabel, Sunita a Antonia. U odrůdy
Gala, Noblesse a Julinka byla nejvyšší škrobnatost stanovena až u frakce D (Obr. 3).
Jak vyplývá z grafu 3, vůbec nejnižší škrobnatost (10,59 %) byla stanovena u odrůdy brambor
Gala střední velikosti (80 – 160 g) a to pouhých 10,59 %. Naopak nejvyšší hodnoty byly
pozorovány u odrůdy brambor Noblesse (19,44 %) velikostní frakce nad 240 g. Můžeme
předpokládat, že významnou roli zde sehrály podmínky stanoviště, především vliv sucha,
které negativně ovlivnilo růst hlíz a projevilo se rovněž v tvorbě škrobu, což koresponduje
se studiemi, které ukazují na výrazné poškození polních plodin při nedostatku vláhy
(HLAVINKA, 2009; ŠTĚPÁNEK A KOL., 2016) aj.
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Vliv odrůdy a farkce na obsah škrobu v hlízách (%)
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Obrázek 3: Vliv odrůdy a velikostní frakce na obsah škrobu

Jakost konzumních brambor ovlivňuje celá řada faktorů. Především jsou to povětrnostní vlivy
v roce, nedostatek srážek nebo naopak deštivé počasí. Nejlepší stolní hodnotu poskytuje půda
písčitohlinitá až hlinitopísčitá dostatečně humózní s vysokou mikrobiální aktivitou.
Významným faktorem je i hnojení, obsah přístupných živin v půdě, případně jejich aplikace
ve formě hnojiv. Z hlavních živin dusík podporuje velikost a lojovitou konzistenci hlíz.
Přehnojování a pozdní aplikace dusíku prodlužuje vegetační dobu, což vede ke špatné
vyzrálosti hlíz při sklizni a vysokému mechanickému poškození, snižuje se sušina a obsah
škrobu a velikost škrobových zrn v hlízách. Při nadbytku dusíku klesá obsah kyseliny
citrónové, která je stabilizačním faktorem barvy dužniny. Fosfor urychluje dozrávání a snižuje
poškození hlíz, zvyšuje obsah škrobu v hlízách a velikost škrobových zrn. Vysoké dávky ale
na druhou stranu podporují rozvářivost hlíz a jejich suchost. Draslík snižuje poškození hlíz,
ale zpravidla snižuje obsah sušiny a škrobu, přičemž síranová forma je příznivější. Vyšší
dávky draslíku snižují obsah redukujících cukrů a tmavnutí dužniny (VOKÁL A KOL., 2004).
Zatímco obsah škrobu byl stanoven v čerstvých hlízách, obsah dusíku a vybraných popelovin
byl stanoven v sušině hlíz. Sušina hlíz je parametrem, který do značné míry koresponduje
s obsahem škrobu, protože škrob je její hlavní složkou. Z tohoto důvodu jsou uvedeny
i výsledky stanovení sušiny u nejvíce zastoupených velikostních frakcí jednotlivých odrůd.
Zatímco u odrůd Noblesse a Antonia převažovaly větší hlízy velikostní frakce C a D, u odrůd
ostatních to byly frakce B a C.
Nejnižší hodnoty sušiny hlíz byly stanoveny u odrůd Gala a Sunita a nedosahovaly 19-ti %.
U většiny odrůd se pak větší hmotnostní frakce vyznačovala i vyšší sušinou. Výjimka byla
pozorována pouze u odrůd Gala a Antonia. Vůbec nejvyšší sušinu vykazovala D-frakce
odrůdy brambor Noblesse (Obr. 4).
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Obrázek 4: Sušina hlíz u vybraných frakcí

Obrázek 5: Obsah N v sušině u vybraných frakcí

N-látky, kterých brambory obsahují kolem 2,0 %, jsou pro výživu lidí i zvířat velmi
významné. Získané koncentráty bramborových bílkovin obsahují 85 % dusíkatých látek, mají
stravitelnost cca 70 % a dobrou balanci aminokyselin (BÁRTA A KOL., 2015)
Zpravidla platí, že hlízy, které mají vysoký obsah škrobu, obsahují méně dusíku. V průměru
nejvyšší obsah dusíku v sušině vykazovaly hlízy odrůdy Gala (Obr. 5), které se vyznačovaly
i nejnižší škrobnatostí. Na druhou stranu nejnižší hodnoty byly stanoveny u odrůdy brambor
Noblesse, která se vyznačovala nejvyšší škrobnatostí.

Obrázek 6: Obsah K v sušině u vybraných frakcí

Obrázek 7: Obsah Ca v sušině u vybraných frakcí

Minerální látky (popeloviny) jsou obsaženy v hlíze v průměru okolo 1 % a to převážně
ve slupce. ČEPL A KOL. (2012) uvádí obsah v mg/100g – 10 mg u vápníku, 22 mg u hořčíku
a 450 mg u draslíku. Nejvíce zastoupenou popelovinou je tedy draslík, což vyplývá i z Obr. 6.
Jeho obsah v sušině hlíz má užší vztah mj. také k obsahu dusíku, protože jsou synergisté
v příjmu, tzn. že se navzájem podporují. Toto pravidlo bylo opět potvrzeno a svědčí o něm
v průměru nejvyšší obsah draslíku u odrůdy Gala, tj. odrůdy s nízkou škrobnatostí a vysokým
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obsahem dusíku. Na druhou stranu odrůda Noblesse se vyznačovala nejnižším obsahem
draslíku, což koresponduje s nízkým obsahem dusíku a vysokým obsahem škrobu.
Obsah vápníku v sušině hlíz nebyl vysoký (Obr. 7). V průměru nejvyšší byl opět u odrůdy
Gala, kde dosahoval u hmotnostní frakce C - 0,122 %. Nejnižší koncentrace byla
zaznamenána u odrůdy Milva, kde u frakce B byla hodnota o více jak 50 % nižší (0,056 %).

Obrázek 8: Obsah Mg v sušině u vybraných frakcí

Obsah hořčíku v sušině hlíz se pohyboval v rozmezí od 0,144 % u odrůdy Gala do 0,093 %
u odrůdy Milva (Obr. 8). V obou případech se jednalo o velikostní frakci C tj. hmotnost
160 – 240 g.
ZÁVĚR
Výsledky pokusů ukázaly na velkou variabilitu v kvalitě mezi odrůdami ale i mezi frakcemi
hlíz jednotlivých odrůd brambor. Potvrdilo se, že i hmotnost hlízy má vliv na jejich chemické
složení.
PODĚKOVÁNÍ
Publikace vznikla s finanční spoluúčastí firmy Beskyd Fryčovice a.s. jako součást projektu
„Zvýšení efektivity zpracování a využitelnosti brambor“ realizovaného v rámci Podopatření
16.2., Programu rozvoje venkova, operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů
a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
SOUHRN
U odrůd brambor Gala, Noblesse, Milva, Marabel, Sunita, Antonia, Julinka ze sklizně r. 2017
bylo provedeno třídění na velikostní frakce o hmotnosti ≤ 80 g, 81 – 160 g, 161 – 240 g,
˃ 240 g. Byly stanoveny obsah škrobu, sušina hlíz a v sušině pak obsah N, K, Ca, Mg.
Nejvyšší průměrný obsah škrobu byl stanoven u odrůdy Noblesse (16,6 %) a nejnižší
u odrůdy Gala (12,04 %). Nejvyšší škrobnatost u frakce ≤ 80 g byla stanovena u odrůd
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Milva, Marabel, Sunita a Antonia. U odrůdy Gala, Noblesse a Julinka byla nejvyšší
škrobnatost stanovena až u frakce ˃ 240 g. U hlíz odrůdy Noblesse ˃ 240 g byla stanovena
nejvyšší škrobnatost (19,44 %). Nejvyšší průměrnou škrobnatost (14,86 %) vykazovaly hlízy
hmotnosti ≤ 80 g, nejnižší pak byla u frakce 81 – 160 g (13,45 %). Nejvyšší obsah dusíku
v sušině hlíz byl stanoven u hlíz (161 – 240 g) odrůdy Gala a nejnižší u frakce ˃ 240 g odrůdy
Noblesse (1,43 %). Odrůda Gala se vyznačovala v průměru nejvyšším obsahem K, Ca i Mg.
Klíčová slova : odrůdy brambor, hmotností frakce, škrobnatost, obsah N, K, Ca, Mg
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SENZORICKÁ ANALÝZA DŽEMŮ S PŘÍDAVKEM BAMBUSOVÉ VLÁKNINY
SENZORIC ANALYSIS OF JAMS WITH THE ADDITION OF BAMBUS FIBER
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ABSTRACT
The aim of the work was to evaluate the impact of bamboo fiber addition to fruit jams.
The samples in the research consisted out of following fruit types: cherry Prunus
avium kaštánka, apricot Prunus magnapavliciana, red currents Ribes rubrum 'Detvan' and
sour cherry Prunus cerasus L. The bamboo fiber was added, produced by Natura Food
Additives, a.s., Czech Republic. The jams were fortified by following bamboo fiber
concentrations: 1 %, 5 % and 10 %. At the same time the samples were prepared with and
without pectin addition.
In the all jams there were significant differences between consistency, color, taste and overall
impression. The most favorite jams among panelists were those jam samples with 1 % fiber
addition and without pectin. It should be emphasized that certain samples with 5 % and 10 %
of added fiber were also accepted by panelists, especially cherry jam samples. The research
showed possibility to increase fiber content in this kind of fruit product and improve
its nutritional profile.
Keywords: fruit, jam, sensory properties, fiber, bamboo.
ÚVOD
Výroba džemů je populární z důvodu vhodného způsobu konzervace ovoce během celého
roku. Jsou obvykle vyráběny z různých druhů ovoce s přídavkem cukru a želírujících látek
(především pektinu (Nduko et. al, 2018). V posledních letech je trendem džemy obohacovat
přídavkem různých látek, které mohou džemu zlepšit nutriční profil a tím i prospěch pro
spotřebitele. Do džemů může být například přidávána vláknina. Vláknina je složená z různých
druhů polysacharidů o délce 10 a více monomerických jednotek, které nejsou hydrolyzovány
enzymy během trávení v lidském těle (Figueroa et. al, 2018).
Na základě rozpustnosti ve vodě se dělí do dvou skupin, a to na vlákninu nerozpustnou
(IDF – insoluble dietary fiber) a rozpustnou (SDF – soluble dietary fiber) (Lin et.al., 2019).
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V řadě studií byl prokázán pozitivní vliv vlákniny na lidské tělo. Vláknina má mnoho
fyziologických funkcí, kam spadá například prevence onemocnění srdce, snižování krevního
tlaku, prevence vzniku rakoviny a také snižování hmotnosti (Zheng et al., 2017).
Bambus je hojně využíván při vaření v zemích východní a jihovýchodní Asie, jeho popularita
se však začíná šířit po celém světě, a to především díky nutričnímu profilu a zdravotním
benefitům, které přináší. Jedná se o rostlinu, která je bohatá na obsah bioaktivních látek, kam
se řadí vláknina, fytosteroly a fenoly (Nirmala et.al., 2014).
Dle hodnocení asociace EFSA je pro normální funkci střev vhodný příjem 25 g vlákniny
denně pro dospělého člověka. Bylo potvrzeno, že pokud je příjem vlákniny vyšší než 25 g
za den, tak se snižuje i pravděpodobnost vzniku diabetu 2.typu a zlepšuje udržování
hmotnosti.
Cílem práce bylo zhodnocení senzorických vlastností ovocných džemů obohacených
přídavkem vlákniny.
MATERIÁL A METODY
Suroviny pro výrobu
třešně

Prunus

avium kaštánka,

meruňky

Prunus

magnapavliciana,

rybízu

Ribes

rubrum 'Detvan' a višně Prunus cerasus L., cukr krystal (Korunní, Česká republika), pektin
(Grešík, Česká republika), bambusová vláknina (Natura Food Additives, a.s., Česká
republika)
Výroba džemů
Pro výrobu džemů byly použity 4 druhy ovoce: třešně Prunus avium kaštánka, meruňky
Prunus magnapavliciana, rybízu Ribes rubrum 'Detvan' a višně Prunus cerasus L. Ovoce
bylo omyto a očištěno, dále bylo ovoce zbaveno pecek, popřípadě zrníček. Pro výrobu
každého typu džemu bylo odváženo 400 g ovoce, které bylo zhomogenizováno a poté
přivedeno k varu a vařeno po dobu 3 minut, poté byly přidány další suroviny (cukr, pektin a
vláknina) o příslušných koncentracích (viz. Tabulka). Vzniklá směs byla opět přivedena
k varu a vařena po dobu 2-3 minut, poté byly džemy plněny do uzavíratelných skleněných
nádob, které byly uchovány v ledničce při teplotě 4 ± 2°C. Hodinu před analýzou byly vzorky
ponechány při pokojové teplotě.
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Tabulka 1: Popis složení zkoumaných vzorků
vzorek č.

pektin

vláknina

1

-

-

2

2%

-

3

-

1%

-

5%

-

10 %

6

2%

1%

7

2%

5%

8

2%

10 %

4
5

ovoce

400 g

cukr

320 g

Senzorická analýza
Senzorické analýzy se zúčastnilo 12 respondentů, kteří hodnotili 7 vlastností meruňkového,
třešňového, rybízového a višňového džemu: barvu, konzistenci, vůni, chuť, sladkost, celkový
dojem a cenu, tedy částku, kterou by byli ochotni zaplatit za sklenici (250 g) určeného druhu
džemu. Respondenti každou vlastnost hodnotili na neškálované úsečce o délce 10 cm,
kdy jeden kraj vyjadřoval nejsilnější vyjádření dané vlastnosti a druhý kraj nejslabší vyjádření
dané vlastnosti. Výsledky byly statisticky zpracovány v programu SPSS 20 s využitím
jednofaktorového ANOVA testu.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky hodnocení senzorických vlastností jednotlivých zkoumaných džemů jsou uvedeny
v Tabulkách 2 – 5.
U hodnocení barvy byly u všech džemů kromě višňového zjištěňy signifikantně významné
rozdíly. V případě meruňkového džemu byl pozorován signifikantně významný rozdíl
u vzorků s přídavkem 10 % vlákniny a poté u vzorku s přídavkem 2 % pektinu spolu
s 1 a 10 % vlákniny. U rybízového džemu byl signifikantně významný rozdíl u vzorku
s přídavkem 2 % pektinu a 1 % vlákniny oproti kontrolnímu vzorku bez přídavku. Přídavek
vlákniny má vliv na vnímání barvy konečných produktů (Tomic et.al., 2017). Výzkumem
také bylo dokázáno, že vnímání barvy džemů s přídavkem vlákniny je ovlivněno i druhem
použitého ovoce, tedy u některých druhů dochází k výraznější změně barvy než u jiných.
U konzistence byly pozorovány ve všech zkoumaných vzorcích poměrně velké rozdíly.
Při použití vlákniny totiž dochází i k výraznému zhoustnutí konečného produktu (Stafollo
et.al., 2004). Nejvyšších hodnot dosahovaly vzorek s přídavkem 10 % vlákniny a poté vzorek
s přídavkem 2 % pektinu a 10 % vlákniny, kde byl pozorován signifikantně významný rozdíl
oproti kontrolnímu vzorku bez přídavku i vzorku pouze s ořídavkem 2 % pektinu.
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V případě vůně a také sladkosti nebyly pozorovány žádné statisticky významné rozdíly,
přídavek vlákniny tedy nemá vliv na vnímání vůně a sladkosti.
Chuť džemu byla výrazně ovlivněna u všech zkoumaných vzorků. V případě meruňkového
džemu, pokud se zaměříme na vzorky s přídavkem vlákniny, byly nejlépe hodnoceny vzorky
s přídavkem 1 % vlákniny a dále i vzorky s přídavkem 2 % pektinu a 1 a 5 % vlákniny.
Obdodné výsledky byly zjištěny i u rybízového džemu. V případě džemů višňového
a třešnového pak byly pozorovány nejvyšší hodnoty i u vzorků s přídavkem vyššího procenta
vlákniny, konkrétně 5 %. Potravinářské produkty s vysokým přídavkem vlákniny byly
hodnotiteli přijímány mírně hůř (Tomic et.al., 2017), proto je důležité při tvorbě výrobku
zohlednit ideální použitou koncentraci vlákniny, aby z hlediska chutě byly produkty přijímány
pozitivně.
U celkového dojmu byly u vzorků s přídavkem vlákniny nejlépe hodnoceny vzorky
s přídavkem 1 % vlákniny a poté vzorky s přídavkem 1 a 5 % vlákniny spolu s 2 % pektinu.
V případě dalších druhů džemů byl pozorován obdobný trend. Ve výzkumu zabývajícím
se obohacením bezlepkového chleba bylo zjištěno, že z hlediska senzorických vlastností byl
pozitivně přijímán chleba obohacený inulinem (Kiumarsi et.al., 2019).
Cena za 250 g džemu, kterou by byli hodnotitelé ochotni zaplatit za určený druh džemu
nevykazovala u meruňkového, třešňového ani višňového džemu statisticky významný rozdíl.
U rybízového džemu nebyl pozorován statisticky významný rozdíl hodnocení ceny u vzorků
s přídavkem 1 % vlákniny a u vzorků s přídavkem 1 a 5 % vlákniny a 2 % pektinu.
Tabulka 2: Meruňkový džem
vz. č.

barva

konzistence

vůně

chuť

sladkost

celkový dojem

cena

1

3,59 ± 1,54

2,18 ± 1,28a

4,20 ± 1,81

5,84 ± 1,12a

5,01 ± 1,93

6,35 ± 1,69a

28,45 ± 18,04

2

4,96 ± 1,20ac

4,88 ± 0,77b

4,12 ± 1,28

5,17 ± 1,78ab

4,56 ± 1,50

5,87 ± 2,25a

31,64 ± 22,21

a

4,33 ± 1,01

5,18 ± 1,44

ab

5,21 ± 1,46

5,88 ± 1,94

a

30,18 ± 14,84

3,29 ± 1,74

2,93 ± 1,47c

4,82 ± 1,85

3,39 ± 1,35b

13,18 ± 11,89

c

3,50 ± 1,63

2,60 ± 1,73

c

4,69 ± 1,38

3,14 ± 2,26

b

11,82 ± 12,70

3,83 ± 1,30

4,30 ± 1,88

4,31 ± 1,41

5,79 ± 1,52a

28,64 ± 16,45

bc

4,23 ± 1,50

4,19 ± 1,58

14,55 ± 11,72

3,80 ± 1,37

3,25 ± 1,25b

14,55 ± 16,22

3

4,19 ± 1,24

3,40 ± 1,10

4

4,34 ± 1,66

5,72 ± 0,83bc

ab

5

3,21 ± 1,62

6,93 ± 0,89

6

5,31 ± 1,56c

5,04 ± 0,75b

7

3,85 ± 1,37

5,78 ± 1,02

bc

3,78 ± 1,37

3,52 ± 1,10

8

2,88 ± 1,60b

6,94 ± 1,32c

4,29 ± 1,08

2,68 ± 2,14c
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Tabulka 3: Rybízový džem
vz č.

barva

konzistence

vůně

chuť

sladkost

celkový dojem

cena

1

4,41 ± 0,66a

2,50 ± 0,86a

2,31 ± 1,88

5,41 ± 2,05a

4,66 ± 1,45

5,73 ± 2,07abc

29,36 ± 18,51ab

2

5,27 ±0,85

4,56 ± 0,80bc

2,14 ± 1,60

5,49 ± 1,77a

4,33 ± 1,81

6,68 ± 1,76a

35,36 ± 11,86a

3

4,85 ± 0,73

4,33 ± 0,77b

2,57 ± 1,63

5,18 ± 2,16ab

4,01 ± 1,51

5,95 ± 1,95ab

26,91 ± 13,61

4

4,56 ± 1,06

a

bc

2,56 ± 1,64

bcd

4,08 ± 1,44

3,65 ± 1,62

cd

5

3,83 ± 1,88

7,44 ± 1,07d

1,79 ± 1,81

1,36 ± 1,03c

4,38 ±1,96

1,86 ± 1,40d

9,45 ± 12,01c

6

5,97 ± 0,93b

5,14 ± 0,86bc

2,21 ± 1,99

4,31 ± 1,71ab

4,58 ± 1,19

5,59 ± 2,05abc

25,91 ± 16,49

7

5,10 ± 0,91

5,65 ± 0,92

c

2,33 ± 1,87

abd

bcd

20,27 ± 16,63

8

a

7,55 ± 0,91

d

d

8,64 ± 10,74c

4,10 ± 1,45

4,77 ± 1,04

2,04 ± 1,33

3,10 ± 1,51

3,58 ± 1,73

1,72 ± 1,34

cd

4,57 ± 1,51
4,41 ± 1,49

3,89 ± 2,08

2,05 ± 1,35

15,09 ± 14,68bc

Tabulka 4: Třešňový džem
vz č.

barva

konzistence

vůně

chuť

sladkost

celkový dojem

cena

1

4,13 ± 0,85a

1,71 ± 1,34a

2,30 ± 1,76

4,95 ± 1,87ab

5,97 ± 1,67

4,75 ± 2,22

43,55 ± 58,11

2

6,31 ± 1,24b

6,02 ± 1,38b

2,23 ± 1,32

4,13 ± 2,13abc

3

4,74 ± 1,29

ac

a

4

5,76 ± 1,18bc

5

5,32 ± 1,44

4,62 ± 2,12

46,18 ± 70,89

2,62 ± 1,29

5,21 ± 1,26

a

5,68 ± 1,84

5,41 ± 2,22

a

54,09 ± 56,29

3,77 ± 1,17c

2,22 ± 1,31

3,43 ± 2,03

5,19 ± 1,32

4,07 ± 2,17

39,18 ± 72,47

5,58 ± 1,37

6,64 ± 0,94b

1,78 ± 0,97

1,91 ± 1,77cd

4,96 ± 2,22

2,12 ± 2,07b

22,27 ± 65,85

6

5,66 ± 1,19

6,98 ± 1,36

bd

2,26 ± 1,28

4,02 ± 2,13

abc

5,12 ± 1,77

4,07 ± 2,73

45,64 ± 75,74

7

5,41 ± 1,21

6,74 ± 0,70b

2,10 ± 1,62

2,88 ± 1,77bcd

4,63 ± 1,49

3,59 ± 2,57

37,09 ± 73,47

8

6,02 ± 1,80bc

8,27 ± 0,76d

1,82 ± 1,43

1,68 ± 1,96d

4,29 ± 2,02

2,24 ± 2,16b

20,91 ± 53,75

1,92 ± 1,40

Tabulka 5: Višňový džem
vz č.

barva

konzistence

vůně

chuť

sladkost

Celkový dojem

cena

1

4,90 ± 0,84

2,94 ± 1,47a

3,06 ± 1,68

6,33 ± 1,88a

4,42 ± 1,58

6,15 ± 2,07a

56,09 ± 56,40

2

5,28 ± 0,98

4,72 ± 1,05

b

2,36 ± 1,47

4,81 ± 2,28

abc

4,28 ± 1,78

5,14 ± 2,75

a

51,64 ± 69,83

3

4,67 ± 0,95

2,65 ± 1,52a

2,66 ± 1,80

6,03 ± 1,90ab

4,75 ± 1,46

6,05 ± 2,47a

52,27 ± 54,74

4

5,38 ± 0,82

4,79 ± 0,78b

2,52 ± 1,56

3,18 ± 2,16cde

4,10 ± 1,78

4,02 ± 2,25

32,64 ± 69,24

5

4,91 ± 1,26

7,32 ± 1,20

cd

2,26 ± 1,20

de

4,30 ± 1,98

2,04 ± 2,12

b

15,91 ± 44,88

6

5,69 ± 1,19

5,16 ± 1,01b

2,48 ± 2,01

4,30 ± 1,95abcd

5,07 ± 1,68

4,83 ± 2,13

42,55 ± 70,73

7

5,36 ± 0,82

6,09 ± 0,89

bc

2,37 ± 1,18

bcde

3,82 ± 2,15

4,04 ± 2,46

36,00 ± 71,69

8

4,55 ± 1,40

7,74 ± 1,25d

2,95 ± 1,93

4,17 ± 2,10

2,02 ± 2,26b

15,00 ± 44,89

1,82 ± 2,00

3,75 ± 2,29

1,70 ± 2,03e

ZÁVĚR
Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že přídavek vlákniny do zkoumaných druhů
ovocných džemů (meruňkového, rybízového, třešňového a višňového) byl hodnotiteli vnímán
především pozitivně v závislosti na druhu použitého ovoce, zároveň bylo zjištěno, že tyto
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obohacené džemy by mohly sloužit ke zvýšení denního příjmu vlákniny populace, a tedy
i ke zlepšení zdravotního stavu.
SOUHRN
Cílem práce bylo shrnout vliv přídavku bambusové vlákniny do ovocných džemů. Zkoumané
vzorky byly vyrobeny z následujících druhů ovoce: třešně Prunus avium kaštánka, meruňky
Prunus magnapavliciana, rybízu Ribes rubrum 'Detvan' a višně Prunus cerasus L. Do vzorků
byla přidána bambusová vláknina získaná od firmy Natura Food Additives, a.s., Česká
republika. Džemy byly obohaceny následujícími koncentracemi vlákniny: 1 %, 5 % a 10 %.
Zároveň byly vzorky připraveny s přídavkem a bez přídavku pektinu. Ve všech zkoumaných
vzorcích byly zjištěny signifikantně významné rozdíly mezi konzistencí, barvou, chutí
a celkovým dojmem. Nejlépe hodnocený džem byl džem s přídavkem 1 % vlákniny a zároveň
bez přídavku pektinu.
Také je třeba zdůraznit, že některé vzorky s přídavkem 5 % a 10 % vlákniny byly hodnotiteli
také dobře přijímány, především vzorky třešňového džemu. Výzkum ukázal možnosti zvýšení
obsahu vlákniny v ovocných džemech a zlepšení nutričního profilu.
Klíčová slova: ovoce, džem, senzorické vlastnosti, vláknina, bambus
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SLEDOVÁNÍ JAKOSTI HLÍZ BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA OPTIMALIZACI
DÁVKY A FREKVENCE KAPKOVÉ ZÁVLAHY V SUCHÝCH OBLASTECH
MONITORING OF POTATO TUBER IN RELATION TO DOSE OPTIMIZATION
AND DRIP IRRIGATION FREQUENCY IN DRY AREAS
Miroslav Jůzl sen.1 – Miroslav Jůzl jun.2 – Petr Elzner1 – Šárka Nedomová2
1

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství,
2

Ústav technologie potravin

Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
Drought is becoming a very important issue. 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. Differences between
groups or variants were identified depending on the year and variety.
Keywords: Solanum tuberosum, texture, starch, color, tuber defects
ÚVOD
Brambory jsou plodinou velmi ekonomicky náročnou, jejíž pěstování vyžaduje vysoké přímé
ekonomické náklady (nákup sadby, hnojiv, prostředků chemické ochrany rostlin). Rovněž
je třeba nepřímých nákladů, zejména do techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu
a skladování. Úspěšnost pěstování brambor je nutné hodnotit v delším časovém období. Vliv
ročníku a situace na trhu spolu s trendem dalšího vývoje ukazují na minimálně pětileté
období. Ekonomika výroby brambor je dána průměrným hektarovým výnosem, tržními
výkony na hektar a tunu brambor a náklady na hektar a tunu brambor (Vokál et al., 2014).
Ač se brambory vyznačují středními nároky na vláhu, jsou velmi citlivé k rozložení srážek
a 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). Předpokládané ideální zásobení půdy vláhou může
představovat 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
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pěstují, jsou velmi kvalitní z hlediska jakostních parametrů, jak pro přímé užití, tak i pro
zpracování. Úroveň prodeje se v posledních letech postupně zlepšuje, avšak nabídku a kvalitu
hlíz ovlivňuje výrazný dovoz. Přípustný výskyt vad u konzumních brambor upravuje vyhláška
č. 157/2003 Sb. v aktuálním znění. Cílem níže popsaného pokusu bylo shrnout výsledky
ve výnosu a kvalitě hlíz bramboru v důsledku nedostatku srážek a nízkého zásobení vodou
v půdě za poslední rok pokusu (2018).
MATERIÁL A METODIKA
Přesný polní pokus byl realizován v letech 2016-2018 na lokalitě Polní pokusné stanice
Žabčice Mendelovy univerzity v Brně (49°1'22.783"N 16°37'4.409"E). K výsadbě byly
použity dvě odrůdy s rozdílnou délkou vegetační doby – raná odrůda Monika a poloraná
odrůda Jolana. Na obou stanovištích bylo ve čtyřech opakováních a u každé odrůdy založeny
varianty zavlažování v kombinaci s hnojením N, data jsou zpracovány pro výnos do 8 variant
a pro sledování jakostních parametrů do 4 skupin (viz tabulka 1).
Tabulka 1: Pokusné varianty
Varianta Skupina
Závlaha
č.

č.

Hnojení N

Hnojení N

Množství

při vlhkosti

před

v průběhu

dodané

půdy

výsadbou

vegetace

závlahové vody

(kg.ha-1)

(kg.ha-1)

(mm)

1

K

Bez závlahy

120

-

0

2

P60

60 % VVK

120

-

249

3

P65

65 % VVK

120

-

282

4

P70

70 % VVK

120

-

346

5

K

Bez závlahy

60

60

0

6

P60

60 % VVK

60

60

249

7

P65

65 % VVK

60

60

282

8

P70

70 % VVK

60

60

346

Vlhkost půdy byla měřena u každé varianty zavlažování samostatně čidlem VIRRIB. Vzorky
pro výnosové a kvalitativní rozbory byly odebrány na lokalitě Žabčice dne 15. 8. 2018.
Z každé parcely bylo ručně odkopáno na poli deset trsů, u nichž byl přímo na pokusné stanici
proveden rozbor výnosotvorných ukazatelů (počet a hmotnost hlíz jednotlivých velikostních
kategorií, celkový výnos hlíz). Ke statistickému vyhodnocení dat byla použita metoda analýzy
rozptylu (ANOVA) a Fisherův LSD test. Pro analýzy jakosti hlíz bramboru byla využita
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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. K měření barvy
syrových hlíz na řezu byl využit stolní spektrofotometr KONICA MINOLTA CM-3500d
(charakteristika 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
V roce 2018 byl průběh počasí na lokalitě v Žabčicích odlišný než v předchozím pokusném
roce. Úhrn srážek byl od ledna do července téměř stejný (222 mm v roce 2017 resp. 219 mm
v roce 2018), ale jejich rozložení v jednotlivých měsících bylo zcela odlišné. V roce 2017
byly srážkově silně podnormální zejména měsíce květen a červen, zatímco začátek a konec
vegetačního období byly o něco vyšší úhrny v porovnání s dlouhodobým normálem. V roce
2018 byl nejsušší měsíc duben, kdy srážky byly jen na úrovni 29 % dlouhodobého normálu.
Další měsíce vegetačního období už byly srážkově bohatší. Výrazný rozdíl byl také
v průměrné denní teplotě za období duben až červenec. V roce 2018 byla v tomto období
průměrná teplota 18,7 ℃, tedy o 2 ℃ více než v předchozím roce a o 3,4 ℃ více v porovnání
s dlouhodobým normálem.
Výnos a škrobnatost
Výnos hlíz byl statisticky průkazně ovlivněn variantou závlahy. Rozdíly mezi sledovanými
způsoby hnojení dusíkem většinou nebyly průkazné.

V Žabčicích byl u zavlažovaných

variant výrazně vyšší výnos hlíz v porovnání s variantami bez závlahy, ale ne vždy se výnos
zvyšoval v závislosti na intenzitě závlahy. U variant, kde byla celá dávka dusíku dodána před
výsadbou, dosáhla vysoká intenzita závlahy nejnižšího výnosu v porovnání se zbývajícími
zavlažovanými variantami. U variant, kde byla polovina dávky dusíku dodána přes
závlahovou vodu, došlo k navýšení výnosu u střední a vysoké závlahy, v porovnání s nízkou
závlahou, a to především u odrůdy Jolana. Nižší výnos u vysoké intenzity závlahy na lokalitě
v Žabčicích lze pravděpodobně vysvětlit nedostatkem půdního vzduchu u těchto variant.
Ze získaných výsledků se na těžších půdách jeví jako optimální pro praktické využití závlaha
brambor při 65 % VVK, tedy střední závlaha. Při této intenzitě dochází k výraznému navýšení
výnosových parametrů v porovnání s kontrolní, nezavlažovanou, variantou. Vyšší intenzita
závlahy již nepřináší žádné benefity, které by kompenzovaly vyšší spotřebu závlahové vody.
Naopak na lehčích půdách je možné využití i nejvyšší intenzity závlahy, tj. při 70 % VVK.
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Výnos hlíz - odrůda Jolana, Lokalita Žabčice
LSD0,05 = 7,08

Výnos hlíz - odrůda Jolana, Lokalita Žabčice
LSD0,05 = 7,08
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Obrázek 1: Výnos hlíz odrůdy Monika (t/ha), 2018

Obrázek 2: Výnos hlíz odrůdy Jolana (t/ha), 2018

Barva a textura hlíz
Barva syrových hlíz pozitivně souvisí s obsahem vody i škrobu. Průkazně vyšší světlosti L*
bylo dosaženo u ročníku 2017 a 2018, a to u obou odrůd. Monika byla světlejší (vyšší L*)
a méně žlutá, než tomu bylo u Jolany. Změna barvy v čase (30 min) nebyla nijak výrazná.
Zajímavostí bylo průkazné zvýšení hodnoty a* (červená barva) v porovnání ročníků 2017
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a 2018 vůči 2016, kde byly hodnoty více v zelené oblasti (-a*) (Obr. 5-6).
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Obrázek 4: Světlost L* odrůda Jolana
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Textura syrových hlíz je spojena se strukturou hlízy a jejím odporem při průniku penetrační
sondy. U vařených hlíz jsou tyto hodnoty více důležité, neboť jsou v přímém vztahu ke stolní
hodnotě hlíz. Více než odrůda, se na pevnosti vařených hlíz podepsal ročník a varianta
závlahy. Zejména v roce 2017 se dosáhlo vyšších hodnot pevnosti vařených hlíz méně
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Obrázek 9: Pevnost syrových hlíz, odrůda Monika
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Obrázek 10: Pevnost syrových hlíz, odrůda Jolana
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Obrázek 11: Pevnost vařených hlíz, odrůda Monika
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Obrázek 12: Pevnost vařených hlíz, odrůda Jolana

ZÁVĚR
Automatické řízení závlahy brambor pomocí využitelné vodní kapacity lze doporučit jako
vhodnou metodu pro praxi, která umožní efektivní využití závlahové vody. Využitím kapkové
závlahy se snižuje potřebné množství vody pro závlahu brambor. Pomocí kapkové závlahy
u brambor je možné stabilizovat výnosy na vysoké úrovni, a to i v letech s minimálním
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množstvím srážek. A to i s ohledem na jejich kvalitu. Pro konkrétní lokalitu je třeba
přihlédnout k půdním podmínkám daného stanoviště – na lehčích půdách lze doporučit
závlahu při půdní vlhkosti na úrovní 70 % VVK, na těžších půdách je výhodnější závlaha při
vlhkosti půdy na úrovni 65 % VVK.
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.
SOUHRN
Sucho se v našem regionu stává velmi důležitým tématem, i když si jej zatím běžný občan
neuvědomuje jako významný problém. Prokazatelný nedostatek vody v půdě a krajině
s dopady sucha na významné hospodářské plodiny zaznamenané během posledních pěti let
jsou důvodem k výzkumu možných opatření, která je třeba řešit komplexně. Takovým
způsobem je i možnost kapkové závlahy jako šetrného způsobu zvýšení vlhkosti půdy.
K porovnání vybraných výnosotvorných a jakostních parametrů (textura, škrobnatost, barva,
stolní hodnota) byly vybrány dvě odrůdy brambor s rozdílnou délkou vegetace, Monika
a Jolana, pěstované po dva ročníky na polní pokusné stanici Mendelovy univerzity v Brně.
Byly zjištěny rozdíly mezi skupinami nebo variantami v závislosti na ročníku a odrůdě.
Klíčová slova: Solanum tuberosum, textura hlíz, škrob, barva dužniny, vady hlíz
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POROVNÁNÍ MIKROBIOMU MEZI VYBRANÝMI DRUHY JEDLÉHO HMYZU
COMPARISON OF MICROBIOME BETWEEN SELECTED SPECIES OF EDIBLE
INSECTS
Petr Kouřil – Libor Kalhotka
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin,
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of this experiment was to determine significant groups of microorganisms in selected
species of edible insect. The following types of edible insects were chosen: Zophobas morio,
steppe cricket and migratory grasshopper. Escherichia coli, coliform bacteria, total number
of microorganisms, lactic acid bacteria, yeast and fungi were determined for these species.
The results show that from a security perspective is the riskiest species of migratory
grasshopper, because we detected of E. coli in a number of 25.12 x 103 cfu/g. From the point
of view of technology is problematic, the high number of lactic acid bacteria, which ranged
from 3.16 x 105 to 2.51 x 106 cfu/g.
Keywords: edible insects, total number of microorganisms, steppe cricket, migratory
grasshopper, Zophobas morio
ÚVOD
Hmyz získává v západních zemích stále více pozornost konzumentů. Jedná se o alternativní
zdroj vysoce kvalitních bílkovin. Druhy, které je možné využít 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, které jsou spojené s hmyzem, lze rozdělit do dvou základních skupin.
Na mikroorganismy přirozeně se vyskytující na povrchu těla a v trávící soustavě hmyzu
a na mikroorganismy, které hmyz kontaminují během chovu a zpracování. Mikroorganismy
přirozeně se vyskytující v trávící soustavě hmyzu jsou nezbytné pro jeho metabolismus.
Jelikož je hmyz pro potravinářské účely zpracováván i s trávící soustavou, 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).
223

Dle doporučení ministerstva zemědělství je vhodné se u výrobků z jedlého hmyzu zaměřit
na

Salmonella

sp.,

Escherichia

coli,

celkový

počet

mikroorganismů,

čeleď

Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus. Kromě výše uvedených mikroorganismů a jejich
skupin, je dobré se zaměřit i na skupiny, které mohou představovat riziko z pohledu kažení
výrobku, jedná se především o bakterie mléčného kvašení, kvasinky a plísně (MZe, 2018).
Cílem této práce bylo zjistit a porovnat rozdíly v množství mikroorganismů mezi vybranými
druhy jedlého hmyzu.
MATERIÁL A METODY
Pro účely tohoto experimentu, byly zakoupeny čtyři různé druhy hmyzu. Konkrétně
se jednalo o larvy druhu Zophobas morio, nymfy cvrčka stepního (Gryllus assimilis) a nymfy
sarančete stěhovavé (Locusta migratoria). Všechen hmyz byl po dobu 48 – 72 h držen
v prázdných plastových nádobách za účelem dokonalého vyprázdnění. Od každého druhu byl
odebrán vzorek živého hmyzu o hmotnosti 5 g. Vzorky cvrčka stepního a sarančete stěhovavé
byly spolu s 45 ml fyziologického roztoku homogenizovány ve sterilním PE sáčku po dobu
3 minut. Vzorek druhu Zophobas morio byl z důvodu silné chitinové schránky
homogenizován po dubu 6 minut. K homogenizaci byl použit homogenizátor STOMACHER
(Interscience, France). V takto upravených vzorcích byly standardními postupy stanoveny
následující skupiny mikroorganismů: celkový počet mikroorganismů (CPM) 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 mléčného kvašení na MRS agar (Biokar Diagnostics, France) při 30 °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 byly zjištěny vysoké počty mikroorganismů u všech testovaných druhů živého
hmyzu. Největší rozdíly v počtu mikroorganizmů byly zjištěny u skupiny koliformních
bakterií, jejichž počty se pohybovaly od jednotek po desítky milionů KTJ/g. U druhu saranče
stěhovavá byla detekována i Escherichia coli v množství desítek tisíc KTJ/g. Podrobné
výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.
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Tabulka 1: Výsledky mikrobiologické analýzy vybraných druhů živého jedlého hmyzu
(počty mikroorganismů v KTJ/g)
Vzorek

Koliformní bakterie

Zophobas morio

12,14 x 10

Cvrček stepní

5,01 x 106

Saranče stěhovavá

6

nepočitatelné

Escherichia coli

CPM

BMK
7

12,59 x 10

ND

6,31 x 107

2,51 x 106

1,99 x 105

8

5

5

25,12 x 10

5,01 x 10

3,16 x 10

1,00 x 10

5

ND
3

1,99 x 10

Kvasinky
6

1,58 x 10

Plísně
ND
5,01
39,81

Legenda: CPM – celkový počet mikroorganismů; BMK – bakterie mléčného kvašení; ND – nedetekováno

Vandeweyer et al. (2017) se ve své práci zabýval mikrobiologií cvrčka domácího u něhož
stanovoval CPM, BMK, kvasinky a plísně. U celkového počtu mikroorganismů zjistil počty
pohybující se v rozmezí 1,58 x 108 – 2,51 x 108 KTJ/g, počty BMK se pohybovaly od
5,01 x 107 KTJ/g do 6,31 x 107 KTJ/g, kvasinky a plísně detekoval v počtech
1,99 x 106 – 3,16 x 106 KTJ/g. Pokud tuto hodnotu porovnáme s našimi výsledky, zjistíme,
že se jedná o hodnoty, které jsou znatelně vyšší. Tento rozdíl může být dle našeho názoru
způsoben zvolenou technologií chovu, popřípadě hygienickými podmínkami.
Stoops et al. (2015) ve svém experimentu stanovoval počty mikroorganismů u druhu Saranče
stěhovavá. Stejně jako dříve citovaný autor se zaměřil na celkový počet mikroorganismů,
bakterie mléčného kvašení, kvasinky a plísně. U jednotlivých skupin zjistil následující počty
mikroorganismů. U CPM 63,1 x 106 – 398,11 x 106 KTJ/g, 39,81 x 106 – 316,23 x 106 KTJ/g
u BMK a 100,0 x 103 – 251,19 x 103 KTJ/g u kvasinek a plísní. Při porovnání s našimi
výsledky bylo zjištěno, že se opět jedná o hodnoty, které značně převyšují počty
mikroorganismů zjištěné v našem experimentu. Jelikož autor uvádí, že hmyz byl zakoupen
v ekologické prodejně, je dle našeho názoru tento rozdíl způsoben odlišným krmivem.
Klunder et al. (2012) se ve své práci zabýval mikrobiologií cvrčka domácího a potemníka
moučného. Studie byla zaměřena výhradně na celkový počet mikroorganismů. U cvrčka
domácího zjistil hodnotu 15,85 x 106 KTJ/g a 50,12 x 106 KTJ/g u potemníka moučného.
Pokud tyto hodnoty porovnáme s našimi výsledky, zjistíme, že se jedná o nižší počty.
U cvrčka domácího může být tento rozdíl dle našeho názoru způsoben odlišnou technologií
chovu. Pokud porovnáme hodnoty potemníka moučného a námi zkoumaného potemníka
druhu Zophobas morio zjistíme, že hodnoty u námi zkoumaného vzorku jsou řádově
o 100 x 106 vyšší. Tento rozdíl je dle našeho názoru způsoben velikostí trávící soustavy
a povrchu těla námi zkoumaného druhu.
Porovnání našich výsledků u druhu Zophobas morio s výsledky jiných autorů nebylo možné
z důvodu absence studií zabývajících se mikrobiologií živého hmyzu tohoto druhu.
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ZÁVĚR
Z našich výsledků je patrné, že živý hmyz je rezervoárem velkého počtu mikroorganismů.
Z tohoto důvodu se jedná o potenciálně problematickou surovinu jak z pohledu bezpečnosti
potravin, tak z pohledu technologického zpracování. Dle našich výsledků se z pohledu
bezpečnosti jeví jako nejrizikovější saranče stěhovavá z důvodu detekce Escherichie coli.
Z technologického pohledu může být u zkoumaných druhů problémem vysoký počet bakterií
mléčného

kvašení.

Z důvodu

malého

počtu

odborných

publikací

zabývajících

se mikrobiomem jedlého hmyzu je nutné se této problematice i nadále věnovat.
SOUHRN
Cílem tohoto experimentu bylo stanovit významné skupiny mikroorganismů u vybraných
druhů jedlého hmyzu. Byly zvoleny následující druhy jedlého hmyzu: Zophobas morio,
cvrček stepní a saranče stěhovavá. U těchto druhů byly stanovovány: Escherichia coli,
koliformní bakterie, celkový počet mikroorganismů, bakterie mléčného kvašení, kvasinky
a plísně. Výsledky ukazují, že z námi sledovaných druhů byl z pohledu bezpečnosti
saranče

nejrizikovějším

stěhovavá

z důvodu

detekce

bakterie

E.

coli

v počtu

25,12 x 103 KTJ/g. Z pohledu technologie se jako problematický jeví vysoký počet bakterií
mléčného kvašení, který se pohyboval v hodnotách 3,16 x 105 – 2,51 x 106 KTJ/g.
Klíčová slova: jedlý hmyz, celková počet mikroorganismů, cvrček stepní, saranče stěhovavá,
Zophobas morio
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ABSTRACT
Since January 2018, insects have been recognised as novel foods in the EU, but their
nutritional value varies, and factors affecting their nutritional composition have been debated.
We investigated the effect of sex on the nutritional value and chemical composition of the
house cricket (Acheta domestica L.). Both sexes were rich in protein and lipids.
The proximate composition was partly influenced by sex; females contained a significantly
higher amount of lipids (18.3–21.7 vs 12.9–16.1 g/100 g dry matter, p = 0.0001) and fewer
proteins than males (61.2–64.9 vs 66.3–69.6 g/100 g dry matter, p = 0.0001). Males contained
more chitin (p = 0.0015) than females. Only the ash (p = 0.4314) and nitrogen-free extract
(p = 0.4871) were uninfluenced by sex. Furthermore, nutrient quality expressed as essential
amino acid (72.3–77.1), thrombogenicity (1.22–1.45), and atherogenicity indices (0.53–0.58)
did not differ between sexes (p > 0.05).
Keywords: insects, novel food, protein, lipid, amino acids, fatty acids, nutritional value
ÚVOD
Rostoucí globální populace, ruku v ruce s rostoucí spotřebou na obyvatele a změnami
stravovacích návyků, představuje vyšší poptávku po dostupných zdrojích na uspokojení
nutričních potřeb zvířat i lidí (Van Huis et al., 2013). Živočišná výroba je v současné době
jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících globální klima. S ohledem na omezené zdroje
krmiv se bude chov dobytka muset stát udržitelnějším.
Hmyz, konzumovaný buď jako lidská strava, nebo jako krmivo, by mohl přispět k řešení
problému světového nedostatku bílkovin (Meyer-Rochow, 1975). Členovci obsahují více než
milión popsaných druhů a představují více než 50 % všech živých organismů na Zemi. Hmyz
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hraje důležitou roli ve výživě mnoha zvířat i lidí. Celkem bylo zaznamenáno 1745 druhů
hmyzu, které jsou součástí lidské stravy ve 113 zemích světa, zejména v Asii a v Pacifiku,
Africe a Latinské Americe (Durst et al., 2010). Je popsáno několik druhů hmyzu, které
je možno chovat (Sánchez-Murós et al., 2014), ale jen málo z nich je vhodných pro chov
velkého rozsahu jako potravina nebo krmivo (Payne et al., 2016 ).
Hmyz, zejména druhy s krátkým životním cyklem a vysokou míru reprodukce, je obecně
považován za šetrný k životnímu prostředí zejména kvůli nízkým emisím skleníkových plynů
(Oonincx et al., 2010). Kromě toho může být chován na levných vedlejších produktech
potravinářského průmyslu, prošlých potravinách (Finke et al., 2015, Oonincx et al., 2015)
či dokonce na organickém odpadu (Čičková et al., 2015). Hmyz jako poikilotermní živočich
nevyžaduje energii pro termoregulaci a jeho míra konverze krmiva může být tedy velmi
vysoká. Navíc jsou požadavky na vodu a prostor při chovu hmyzu nižší než u hospodářských
zvířat (Akhtar & Isman, 2018). Výživová hodnota hmyzu je ale srovnatelná s hodnotou
běžných proteinových zdrojů (Payne et al., 2016; Yi et al., 2013). Na druhou stranu je známo,
že jeho chemické složení není konstantní, a proto se výrazně liší u různých druhů a i v rámci
jednoho druhu hmyzu.
Cvrček domácí (Acheta domestica L.) se používá jako krmivo pro hmyzožravce po celém
světě již velmi dlouho, a proto je způsob jeho chovu dobře popsán. Cvrček domácí patří
do řádu Orthoptera jehož zástupci patří k nejlepším zdrojům hmyzích bílkovin (SánchezMurós et al., 2014). Obsah bílkovin může dosáhnout až 70 g/100 g sušiny (DM) a obsah
lipidů není obvykle výrazně vyšší než 20 g/100 g DM (Barroso et al., 2014, Bosch et al.,
2014, Chakravorty et al., 2014, Finke, 2002, Ghosh et al., 2017). Proto jsou cvrčci studováni
jako přídavek krmiva pro zvířata (Nakagaki, at al., 1987) a jako alternativní potravinová
surovina (Caparros Megido et al., 2017; Grabowski et al., 2008). V zemích s dlouholetou
tradicí entomofagie, jako je Thajsko, se cvrčci běžně chovají pro potravinářské účely
(Halloran et al., 2017). Ačkoli potraviny na bázi hmyzu nejsou obecně ve vyspělých zemích
dobře přijímány, ochota k jejich konzumaci byla zdokumentována v některých
severoamerických a evropských zemích (Caparros Megido et al., 2017, Hartmann et al., 2015;
House, 2016; Ruby, et al., 2015). Kromě toho bylo na začátku roku 2018 zavedeno nové
nařízení (EU) č. 2015/2283, podle kterého lze hmyz považovat za potravinu nového typu.
Již nyní je možno v některých obchodech koupit chléb s přídavkem cvrččí mouky
či energetické tyčinky ze cvrččího proteinu a do budoucna se očekává zvýšený zájem o tuto
komoditu.
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Nutriční hodnota hmyzu závisí na krmivu (Oonincx & Van der Poel, 2011), vývojové fázi
(Kulma et al., 2016), chovných podmínkách a jeho zpracování (Akhtar & Isman, 2018).
Kromě toho je zde řada dalších faktorů, které mohou nutriční hodnotu hmyzu ovlivnit.
Výzkumy Naseema Begum et al. (2014) a Ademolu et al. (2017) ukazují, že množství
základních živin, některé vitamíny a mikronutrienty v hmyzu mohou být ovlivněny pohlavím.
Proto bylo cílem této studie zjistit vliv pohlaví na nutriční jakost cvrčka domácího, který byl
doporučen Evropskou unií jako jeden z druhů jedlého hmyzu vhodných pro konzumaci.
MATERIÁL A METODY
Pro účely této studie byl jako vhodný druh vybrán cvrček domácí (A. domestica). V České
republice patří k nejvíce dostupným druhům hmyzu s dobře známou technologií chovu.
Samce a samice lze snadno rozlišit podle přítomnosti kladélka u samic. Dospělí cvrčci
pro experiment byli zakoupeni ve třech dávkách (1-3) z místních komerčních zdrojů
(Scorpion Export-Import s.r.o., Novosedly nad Nežárkou) v přibližně tříměsíčních intervalech
v lednu, dubnu a červnu 2016. Hmyz byl usmrcen zmrazením (-38 °C) a pak rozdělen
do dvou skupin na samce a samice. Každá skupina byla dále rozdělena na čtyři paralelní
opakování, takže bylo analyzováno celkem 24 vzorků. Dvacet náhodně vybraných jedinců
z každého pohlaví bylo zváženo pro stanovení rozdílů v hmotnosti. Potom byly vzorky
lyofilizovány, a homogenizovány.
Obsah sušiny byl stanoven sušením po dobu 5 hodin při 103 °C. Celkový obsah dusíku byl
stanoven podle Kjeldahla (ISO 5983-1: 2005) na analyzátoru Kjeltec 2400 (FOSS, Hilleroed,
Dánsko) za použití faktoru 6,25. Celkový obsah tuku byl stanoven metodou podle Soxhleta
na přístroji Gerhardt Soxtherm SOX414 (C. Gerhardt GmbH a Co. KG, Königswinter,
Německo). Lyofilizované a zhomogenizované vzorky (5 g) byly extrahovány petroletherem
(program: 70 °C po dobu 120 min). Pro stanovení obsahu popela byly vzorky mineralizovány
v muflové peci LAC (Verkon, Praha, Česká republika) při 550 °C. Obsah chitinu byl
analyzován podle metody Liu et al. (2012) zahrnující hydrolýzu s 1M HCl a 1M NaOH.
K určení

obsahu

stravitelných

proteinů

byl

obsah

dusíku

vázaného

na

chitin

v hydrolyzovaném vzorku analyzován také metodou podle Kjeldahla. Bezdusíkatý extrakt
(NFE) a energetická hodnota byly vypočteny dle Finke (2002).
Profil aminokyselin byl stanoven po kyselé a oxidační hydrolýze vzorků pomocí analyzátoru
aminokyselin 400 (INGOS, Praha, Česká republika). Tryptofan nebyl stanoven z důvodu
hydrolýzy 6M HC1 při přípravě vzorku. Pro hodnocení kvality bílkoviny byl vypočítán index
esenciálních aminokyselin (EAAI). Jako referenční bílkovina byl zvolen celovaječný protein.
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Pro stanovení profilu mastných kyselin byla bazická esterifikace s použitím 0,5M
methanolického hydroxidu draselného a methanolu s fluoridem boritým. Methylestery
mastných kyselin byly potom analyzovány za použití plynové chromatografie (Agilent
7890A) s hmotnostním detektorem (Agilent 5975C) na koloně Rt-2560 (100m x 0,25 mm ID,
0,25 um film, Restek Corporation, Bellefonte, USA) za podmínek uvedených v Kulma et al.
(2019). Obsahy jednotlivých mastných kyselin byly vypočteny za použití metody vnitřní
normalizace. Na základě obsahů jednotlivých mastných kyselin byly vypočteny indexy
atherogenicity (IA) a trombogenicity (IT) (Ulbricht & Southgate, 1991).
Výsledky byly vyjádřeny jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka. Data byla
statisticky vyhodnocena pomocí softwaru Statistica 13.2 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA)
za použití analýzy rozptylu (ANOVA) a Tukeyovy post-hoc analýzy s hladinou významnosti
α = 0,05.
Tabulka 1: Porovnání obsahů analyzovaných složek u samců a samic cvrčka domácího
Vzorek Hmotnost
CP TFC Popel Chitin CHCP DPC NFE Energie
jedince
DM
MJ/kg
mg
g/100 g
g/100 g DM
DM
1
Samice
408.7
31.9
63.1 21.7 4.0
5.4
1.9
61.2
5.7
19.2
SD
101.0
1.2
0.4
0.6
0.2
0.4
0.5
0.8
0.3
0.1

2

3

Samci
SD
Samice
SD

248.5
38.6
403.3
65.8

33.0
1.1
35.0
0.8

69.9
0.4
66.6
0.5

16.1
0.4
18.5
0.2

4.3
0.1
3.9
0.3

6.2
0.2
5.5
0.3

3.6
1.1
1.6
0.1

66.3
1.2
64.9
0.5

3.6
0.2
5.6
0.6

17.6
0.2
18.8
0.1

Samci
SD
Samice
SD

260.0
39.5
354.5
90.2

31.3
1.5
37.9
0.2

70.8
0.6
65.7
0.1

13.2
0.5
18.3
0.2

3.5
0.8
4.3
0.1

6.1
0.3
5.5
0.1

3.4
1.0
1.8
0.1

67.5
0.9
63.9
0.1

6.4
1.2
6.2
0.4

17.4
0.2
18.7
0.1

Samci
SD

245.1
36.4

31.7
0.2

71.9
0.3

12.9
0.1

3.9
0.2

6.0
0.7

2.4
0.6

69.6
0.7

5.7
0.8

17.5
0.1

DM – sušina; TFC – celkový obsah tuku; CP – hrubá bílkovina (N x 6.25); CHCP – hrubá bílkovina v chitinu,
DPC – stravitelná bílkovina (CP – CHCP), NFE – bezdusíkatý extrakt

VÝSLEDKY
Průměrná hmotnost dospělých samic byla významně (p = 0,0001) vyšší než u samců
(354,4-408,7 vs 245,1-260,0 mg). Sušina vzorků před lyofilizací byla v rozmezí
31,9-37,9 g/100 g a samice obsahovaly méně vody než muži (p = 0,0001). Pokud jde
o základní živiny, samci obsahovali významně vyšší obsah bílkovin (66,3-69,6 vs.
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61,2-64,9 g/100 g, p = 0,0001) a méně lipidů (12,9-16,1 vs 18,3-21,7 g/100 g, p = 0,0001)
než samice (Tabulka 1). V kvalitativních parametrech (profily aminokyselin a mastných
kyselin) nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v závislosti na pohlaví, jakož i v hodnotách
EAAI (72,3-77,1, p = 0,6149), IA (p = 0,1170). Hodnoty IT byly v rozsahu 1,2-1,5 a rozdíl
byl nalezen pouze ve třetí sérii (Tabulky 2 a 3, p = 0,0003). Z aminokyselin bylo nejméně
methioninu a cysteinu (1,09-1,15 a 1,02-1,27 g/100 g DM), nejvíce zastoupené mastné
kyseliny byly linolová, olejová, palmitová a stearová. Pohlaví hmyzu neovlivnilo obsah
popela (p = 0,4314) a NFE (p = 0,4871). Samci měli více chitinu (p = 0,0015), samice
vykazovaly mírně vyšší energetickou hodnotu než samci (18,7-19,2 vs. 17,4-17,6 MJ/kg DM,
p = 0,0001). I mezi jednotlivými odebíranými sériemi byly rozdíly v obsahu lipidů, bílkovin,
IA a IT.
Tabulka 2: Profily mastných kyselin samců a samic cvrčka domácího
Mastná kyselina
Série 1
Série 2
Série 3
Samice
Samci
Samice
Samci
Samice
Samci
% všech mastných kyselin
C12:0
0.12
0.07
0.15
0.08
0.21
0.08
C14:0
0.90
0.95
0.80
0.75
1.13
1.11
C15:0
0.24
0.22
0.19
0.16
0.22
0.20
C16:0
26.45
26.38
26.76
27.66
26.05
26.28
C16:1 (cis-9)
1.35
1.13
1.16
0.79
1.44
1.03
C17:0
0.50
0.44
0.46
0.43
0.58
0.50
C18:0
13.58
14.10
14.01
15.25
17.24
17.35
C18:1 (cis-9)
24.72
24.39
24.12
22.43
22.52
21.67
C18:2 (trans-9,12)
0.02
0.09
0.09
0.12
0.11
0.11
C18:2 (cis-9,12)
28.84
29.04
29.37
30.13
26.26
26.74
C20:0
0.79
0.70
0.61
0.69
0.87
0.76
C20:1 (cis-11)
0.27
0.20
0.05
0.29
0.14
0.36
C18:3 (cis-9,12,15)
1.14
1.35
1.57
1.08
1.54
1.21
C20:2 (cis-11.14)
0.13
0.14
0.08
0.12
0.11
0.13
C22:0
0.19
0.15
0.36
0.00
0.20
0.12
C20:4 (cis-5,8,11,14)
0.09
0.15
0.17
0.02
0.34
0.51
C20:5 (cis-5,8,11,14,17)
0.47
0.49
0.00
0.00
0.52
0.54
ƩSFA
42.88
43.02
43.34
45.03
46.50
46.39
ƩMUFA
26.34
25.73
25.33
23.51
24.62
24.36
ƩPUFA
31.09
31.25
31.28
31.34
28.88
29.25
AI
0.53
0.53
0.53
0.56
0.58
0.57
TI
1.22
1.25
1.29
1.45
1.39
1.43
SFA – nasycené MK; MUFA – monoenové MK; PUFA - polyenové MK; IA – index atherogenicity; IT – index
trombogenicity
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Tabulka 3: Neesenciální aminokyseliny ve vzorcích samců a samic cvrčka domácího
Vzor Asp
Ser
Glu
Pro
Gly
Ala
His
Tyr
Arg
ek
g/100 g N x 6.25
Sami 5.95 ± 4.02 ± 5.46 ± 4.25 ± 5.60 ± 8.43 ± 1.55 ± 2.48 ± 3.22 ±
ce
0.12
0.13
0.11
0.15
0.08
0.07
0.08
0.16
0.08
1 Sam 5.88 ± 3.57 ± 5.88 ± 0. 4.89 ± 6.95 ± 10.13 ± 1.60 ± 2.37 ± 3.44 ±
ci
0.18
0.14
47
0.21
0.43
0.32
0.05
0.02
0.03
Sami 5.76 ± 4.04 ± 5.17 ± 4.39 ± 5.60 ± 8.34 ± 1.52 ± 2.32 ± 2.93 ±
ce
1.08
0.70
0.73
0.95
0.76
1.18
0.32
0.45
0.73
2 Sam 4.61 ± 3.02 ± 4.73 ± 4.30 ± 5.94 ± 8.77 ± 1.35 ± 1.94 ± 2.68 ±
ci
0.70
0.45
0.55
0.62
0.60
0.92
0.20
0.31
0.37
Sami 6.37 ± 4.45 ± 5.48 ± 4.93 ± 5.88 ± 8.78 ± 1.68 ± 2.52 ± 3.35 ±
ce
0.99
0.68
0.71
0.98
0.73
0.23
0.32
0.45
0.72
3 Sam 5.68 ± 3.39 ± 5.78 ± 5.48 ± 6.88 ± 9.98 ± 1.70 ± 2.39 ± 3.54 ±
ci
0.58
0.28
0.56
0.60
0.45
0.52
0.15
0.26
0.37
Tabulka 4: Esenciální aminokyseliny ve vzorcích samců a samic cvrčka domácího
Vzore
Thr
Ile
Leu
Phe
Val
Lys
Met
k
g/100 g N x 6.25
Samic
2.73 ±
2.84 ±
4.76 ±
1.91 ±
4.61 ±
3.62 ±
1.06 ±
e
0.03
0.12
0.13
0.08
0.16
0.08
0.18
2.84 ±
2.91 ±
4.96 ±
1.84 ±
4.83 ±
3.68 ±
1.03 ±
1
Samci
0.01
0.15
0.26
0.04
0.23
0.20
0.07
Samic
2.75 ±
2.80 ±
4.54 ±
2.00 ±
4.50 ±
3.62 ±
1.05 ±
e
0.08
0.07
0.28
0.25
0.12
0.32
0.05
2.88 ±
2.89 ±
4.63 ±
1.72 ±
4.75 ±
3.12 ±
1.07 ±
2
Samci
0.12
0.10
0.06
0.18
0.14
0.34
0.02
Samic
2.75 ±
2.78 ±
4.54 ±
2.15 ±
4.49 ±
3.73 ±
1.10 ±
e
0.08
0.07
0.28
0.28
0.12
0.32
0.03
3.01
±
3.16
±
4.99
±
1.93
±
4.56
±
3.62
±
1.08
±
3
Samci
0.09
0.14
0.16
0.10
0.41
0.15
0.04

Cys
1.03 ±
0.04
1.16 ±
0.11
0.96 ±
0.07
1.14 ±
0.04
0.99 ±
0.04
1.20 ±
0.14

EAAI
%
74.1 ±
2.44
75.9 ±
2.38
73.6 ±
2.98
72.3 ±
2.87
75.1 ±
3.72
77.1 ±
2.28

EAAI – index esenciálních aminokyselin

DISKUSE
Přestože byli analyzovaní cvrčci získány ze stejného zdroje v průběhu jednoho roku, obsah
živin se v opakovaných sériích mírně lišil. I když se očekává, že podmínky chovu jsou
víceméně konstantní, byly tyto rozdíly pravděpodobně způsobeny odchylkami v teplotě
chovu, věku dospělců nebo krmení (používaná zelenina se mohla sezónně lišit). Oonincx
a van der Poel (2011) zjistili, že zahrnutí pšeničných otrub a mrkve do stravy sarančat
stěhovavých zvýšilo obsah tuku a snížilo obsah bílkovin. Vliv stravy na profil mastných
kyselin hmyzu popisuje např. Barroso et al. (2014). Výživová hodnota hmyzu od stejného
producenta nemusí být tedy konzistentní a měla by být brána v úvahu při výpočtu nutriční
hodnoty jedlého hmyzu a výrobků z něj.
Analýza živin potvrdila, že jak samci, tak i samice cvrčka domácího jsou potenciálně
vynikajícím zdrojem bílkovin a lipidů. Pohlavní dimorfismus a předpoklad gravidity
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umožňují samicím dosáhnout významně vyšší hmotnosti než muži. Průměrná hmotnost
jedince 349 mg, kterou uvádí Finke (2002), je velmi podobná námi zjištěné hodnotě (320 mg).
Nutriční hodnota cvrčků domácích v této studii byla v souladu s hodnotami stanovenými
jinými studiemi (Barroso a kol., 2014, Bosch et al., 2014, Finke, 2002). Obsahy bílkovin
a lipidů (20-25 a 4 až 7 g/100 g čerstvé hmotnosti) byly rovněž srovnatelné s konvenčními
živočišnými zdroji, jako jsou hovězí maso (hovězí maso: bílkoviny a tuky, 20,0 a 6,8 g/100 g)
nebo kuřecí (kuřecí prsa: bílkoviny a tuky, 20,6 a 5,6 g/100 g) (Velíšek, 2013). Výsledky
naznačují, že koncentrace bílkovin i lipidů byly významně ovlivněny pohlavím. Ve všech
experimentálních opakováních dosahovali samci výrazně vyšších hodnot bílkovin a méně
lipidů než samice. Tento efekt může být přičítán rozdílům v jejich nutričních požadavcích
na optimální výkonnost a maximalizaci tělesné kondice, které jsou známy jako specifické
pro pohlaví (Reddiex et al., 2013). Plodnost samic závisí hlavně na příjmu bílkovin, které jsou
nezbytné pro vývoj vajec. Dospělé samice preferují proto krmivo bohaté na bílkoviny,
zatímco samci dávají přednost stravě bohaté na sacharidy, která uspokojí jejich energetické
nároky na intenzivní pohyb (Maklakov et al., 2008).
Vzhledem k tomu, že kvalita je rozhodujícím faktorem pro využití bílkovin a lipidů,
byl experiment zaměřen i na hodnocení složení aminokyselin a mastných kyselin u samců
a samic. Proteiny a lipidy nevykazovaly žádné významné rozdíly v jejich kvalitě. Jediné
významné rozdíly v pohlaví byly zjištěny v profilu neesenciálních aminokyselin. Naše zjištění
se lišilo od výsledků Yi et al. (2013), kteří uvádějí vyšší obsahy fenylalaninu a tyrosinu,
což ale může být dáno různým krmivem.
Literatura uvádí, že u všech druhů hmyzu je z esenciálních aminokyselin minoritní tryptofan
(Yi et al., 2013). Jelikož jsem jej ale nestanovili, byl jako minoritní identifikován metionin,
což uvádí i Ghosha et al. (2017). Jako majoritní esenciální aminokyselina byl zjištěn leucin,
dále byly stanoveny vysoké obsahy lysinu, valinu a argininu (tabulka 2). Tyto výsledky jsou
v souladu s publikovanými profily aminokyselin (Barroso et al., 2014, Bosch et al., 2014,
Finke, 2002). Dle vypočtených hodnot EAAI je vidět, že kvalita bílkovin nebyla závislá na
pohlaví. Hodnoty EAAI v rozmezí 72,3-77,1 naznačují, že kvalita bílkovin cvrčků byla mírně
nižší v porovnání s tradičními živočišnými produkty, kde je index přibližně 80 % (kuře 78 %,
ryby 82 %, vepřové 84 % a hovězí 82%). Nicméně složení bílkovin cvrčka domácího
by mohlo být považováno za srovnatelné nebo dokonce lepší než u některých běžných
rostlinných proteinových zdrojů, jako jsou rýže (72 %) nebo luštěniny (68 %) (Velíšek, 2013).
Toto zjištění je v souladu s Yi et al. (2013), kteří také považují hmyzí protein za hodnotnější,
než jsou proteiny sójových bobů, ale horší než například kasein.
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Proteiny a lipidy jsou dvěma hlavními složkami hmyzu. Ve srovnání s konvenčními
živočišnými lipidy, jako je sádlo, lůj a mléčný tuk, má hmyz vyšší podíl nenasycených
mastných kyselin včetně esenciálních polyenových mastných kyselin (PUFA). Výsledky
analýzy mastných kyselin testovaných vzorků jsou v souladu s výsledky Oonincx et al.
(2015), kteří také uvádějí u cvrčků jako hlavní mastné kyseliny linolovou, olejovou,
palmitovou a stearovou. Naše výsledky ukazují, že ačkoli existovaly rozdíly v celkovém
obsahu tuku mezi samci a samicemi, bylo zastoupení mastných kyselin u obou pohlaví
identické. Hodnota IA, která udává podíl mezi součtem vybraných nasycených mastných
kyselin a nenasycených mastných kyselin, byla v rozmezí 0,51 až 0,60, což je srovnatelné
s hodnotou vepřového sádla (0,55) nebo rybího oleje (0,52). IT, který charakterizuje tendenci
ke tvorbě sraženin v krevních cévách, byl 1,17-2,66, což je srovnatelné s hodnotami
vepřového sádla (1,42), palmového tuku (1,98) a hovězího loje (2,26).
Vzhledem k extrémně různorodým životním cyklům je nutriční hodnota hmyzu bezpochyby
závislá na jeho druhu (Sánchez-Murós et al., 2014). Strava je považována za důležitý faktor,
který může ovlivňovat jak množství, tak kvalitu živin hmyzu (Barroso et al., 2014; Oonincx
a Van der Poel, 2011; Oonincx et al., 2015). Dalším faktorem je vývojové stádium (Finke,
2002; Kulma et al., 2016). Vliv pohlaví, který je obecně považován za faktor ovlivňující
nutriční hodnotu hmyzu, nebyl dosud sledován. Naše výsledky ukazují, že obsahy bílkovin
a lipidů v dospělých cvrčcích jsou závislé na pohlaví, zatímco jejich složení je u samců
a samic stejné. Chitin je hlavní sacharid přítomný v hmyzu a jeho hladina byla jasně
ovlivněna pohlavím. Samci obsahovali významně vyšší množství než samice.
Vzhledem k tomu, že zkoumaný vliv pohlaví na nutriční složení se pravděpodobně vyskytuje
v celé třídě Insecta, mohou výsledky této studie hrát důležitou roli při posuzování obsahu
živin chovaného hmyzu, kdy podíl samců a samic ovlivní nutriční složení biomasy.
ZÁVĚR
Výsledky této studie ukázaly významné rozdíly ve složení samců a samic cvrčka domácího
a potvrdily hypotézu, že pohlaví by mělo být zahrnuto mezi faktory, které mohou ovlivnit
nutriční hodnotu hmyzu. Samice měly vyšší energetickou hodnotu, obsahovaly významně
více lipidů a méně bílkovin než samci. Avšak kvalita živin vyjádřená pomocí EAAI, IT a IA
byla podobná. Tato zjištění mohou pomoci při hodnocení nutriční hodnoty hmyzu jako
potraviny nového typu.
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SOUHRN
Hmyz je od ledna 2018 považován v EU jako potravina nového typu. Jeho výživová hodnota
se liší a je ovlivněna mnoha faktory. V práci byl zkoumán vliv pohlaví na nutriční hodnotu
a chemické složení cvrčka domácího (Acheta domestica L.). Obě pohlaví byla bohatá
na bílkoviny a tuky. Samice měly více tuků (18,3-21,7 vs. 12,9-16,1 g/100 g sušiny,
p = 0,0001) a méně bílkovin než samci (61,2-64,9 vs 66,3-69,6 g/100 g sušiny, p = 0,0001 ).
Samci měli více chitinu (p = 0,0015) než samice. Popel (p = 0,4314) a bezdusíkatý extrakt
nebyly ovlivněny pohlavím (p = 0,4871). Kvalita živin vyjádřená jako index esenciálních
aminokyselin (72,3-77,1), index trombogenity (1,22-1,45) a aterogencity (0,53-0,58) se mezi
pohlavím nelišily (p> 0,05).
Klíčová slova: hmyz, potravina nového typu, bílkoviny, lipidy, aminokyseliny, mastné
kyseliny, nutriční hodnota.
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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 2018: dibutyl phthalate (DBP) and di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP).
The monitoring of the phthalate content was performed in twelve regions of the Czech
Republic. The soil samples were taken from the following cultures: arable land, permanent
grassland and hop gardens. Soil sampling was carried out along the V-shaped line from
the upper soil horizon. Concentration levels were established by means of high performance
liquid chromatography with UV detection. The established concentrations of the esters
of phthalic acid were as follows: for dibutyl phthalate from 0,13 to 1,07 mg.kg-1 dry weight;
for di-2-ethyhexyl phthalate from 0,13 to 1,03 mg.kg-1 dry weight; total concentration of both
phthalates then ranged from 0,72 to 2,08 mg.kg-1.
Keywords:soil, di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), high performance
chromatography (HPLC)
ÚVOD
Zemědělská půda ovlivňuje kvalitu a zdravotní bezpečnost potravin rostlinného původu
i živočišného původu. Proto je velmi důležité znát obsahy kontaminantů v půdách. Zvýšené
koncentrace kontaminantů v zemědělských půdách bývají důsledkem především intenzivní
průmyslové činnosti, kde dochází k atmosférické depozici těchto látek, a to jak mokrou
tak i suchou cestou. V těchto oblastech bývají zjištěny zvýšené hladiny i ostatních
kontaminantů nejen esterů kyseliny ftalové, např. PCB, PAH nebo těžkých kovů. Další
neméně podstatnou příčinou zvýšeného obsahu esterů kyseliny ftalové v půdách bývá často
intenzivní zemědělská činnost (Vikelsoe et al., 2002, Zeng et al., 2009, Cai et al., 2006).
Rostlina tak spolu s příjmem živin může z půdy přijímat i estery kyseliny ftalové, zejména
prostřednictvím kořenového systému a nadzemními zelenými částmi rostlin. Což může vést
ke kontaminaci potravního řetězce (Zeng et al., 2009). Důležitým faktorem pro příjem těchto
látek rostlinou je druhová specifičnost rostliny (Dueck et al., 2003).
240

Zásluhou lipofilního charakteru ftalátů může také docházet k akumulaci ftalátů z krmiva
a z prostředí v živočišných tkáních (svalovině, tuku) a dále také mohou ftaláty přecházet
do dalších živočišných produktů, kterými jsou například mléko nebo vejce (Rhind et al.,
2007).
U esterů kyseliny ftalové byl prokázán škodlivý vliv na lidské zdraví, a to především jejich
negativní účinky na lidský reprodukční systém. Ftaláty působí jako endokrinní disruptory,
mají zejména antiandrogenní účinky (Pilka et al., 2012, Herrero et al., 2015, Helm 2007).
Nejrozšířenějšími estery kyseliny ftalové (PAE) v půdě i životním prostředí jsou dibutyl ftalát
(DBP) a di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP). Proto jsou i tyto dva estery kyseliny ftalové
předmětem této studie.
MATERIÁL A METODY
Vzorky zemědělských půd byly odebírány ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským v Brně během jara 2018. 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 byly skladovány
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. Z každého vzorku bylo odebráno cca 10 g půdy. Následně bylo těchto 10 g
půdy lyofilizováno. Následovala extrakce směsí aceton:hexan 1:1 pomocí ultrazvuku třikrát
po dobu 5 minut. Spojené extrakty byly přečištěny kyselinou sírovou dle metody Thurén et al.
(1987). Přečištěné vzorky byly dosušeny dusíkem do sucha a doplněny acetonitrilem
se standardním přídavkem (25 µg/ml DBP, 22 µg/ml DEHP) na objem 1 ml. Analýza obsahu
esterů kyseliny ftalové byla provedena pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
s UV detekcí při vlnové délce 224 nm. 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.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
V následující tabulce 1 a obrázku 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty koncentrace dibutyl
ftalátu a di-2-ethylhexyl ftalátu v jednotlivých krajích ČR.
Tabulka 1: Průměrné koncentrace dibutylftalátu a di-2-ethyhexyl ftalátu v půdách a jejich
směrodatné odchylky v jednotlivých krajích ČR (mg.kg–1)
DBP

DEHP

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

0,85
0,38
0,75
0,64
0,61
0,75
0,61
0,95
0,28
0,49
0,61
0,65

0,80
0,52
1,00
0,65
0,73
0,59
0,67
0,58
0,63
0,71
0,68
0,67

Koncentrace (mg/kg)

Kraj

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

SMODCH
DBP
0,18
0,15
0,11
0,01
0,01
0,18
0,15
0,08
0,21
0,08
0,10
0,13

SMODCH
DEHP
0,17
0,03
0,35
0,21
0,16
0,21
0,17
0,07
0,04
0,15
0,16
0,16

DBP
DEHP

Obrázek 1: Průměrné koncentrace dibutylftalátu a di-2-ethyhexyl ftalátu v půdách v jednotlivých krajích ČR
(mg.kg–1)

Koncentrace dibutyl ftalátu se pohybovala v rozmezí 0,28 mg.kg–1 (Plzeňský kraj)
do 0,95 mg.kg–1 (Pardubický kraj). Koncentrace di-2-ethylhexyl ftalátu se pohybovala
v rozmezí 0,52 mg.kg–1 (Jihočeský kraj) do 1,00 mg.kg–1 (Jihomoravský kraj).
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Oproti předešlému roku 2017 došlo k nepatrnému navýšení koncentrací téměř u všech
sledovaných lokalit. Což může být dáno řadou faktorů, například rozdílnými povětrnostními
podmínkami mezi lety, které ovlivňují atmosférickou depozici těchto látek, jak suchou tak
i mokrou cestou (Daňková, Jarošová, 2018).
Koncentrace stanovovaných esterů kyseliny ftalové byla nalezena ve všech analyzovaných
vzorcích, což je shodné s ostatními studiemi prováděnými v minulých letech nejen v ČR,
ale i ve světě (Cheng et al., 2015, Wang et al., 2015, Daňková et al., 2016).
Za ubikvitárním výskytem kyseliny ftalové bude s největší pravděpodobností zodpovědná
atmosférická depozice těchto látek.
Na následujícím obrázku 2 je dále znázorněn rozdíl v koncentracích dibutyl ftalátu
a di-2-ethylhexyl ftalátu v půdách v závislosti na sledované kultuře.
1,80

Koncentrace (mg/kg)

1,60
1,40
1,20
1,00

DBP

0,80

DEHP

0,60

SUMA

0,40
0,20
0,00
Orná půda

Trvalý travní
porost

Chmelnice

Obrázek 2: Průměrné koncentrace dibutylftalátu a di-2-ethyhexyl ftalátu v půdách v závislosti na kultuře
(mg.kg–1)

Jako v předchozích letech nejvyšší koncentrace esterů kyseliny ftalové byly stanoveny
ve vzorcích půdy odebraných na chmelnici (Daňková et al., 2016, Daňková, Jarošová 2018).
Rozdíl v koncentracích mezi jednotlivými kulturami je pravděpodobně způsoben rozdílným
způsobem obhospodařování půdy, rozdílným způsobem hnojení (množství a druh hnojiva)
a použitím prostředků na ochranu rostlin. Což koresponduje i s ostatními studiemi
provedenými v předchozích letech (Vikelsoe et al., 2002, Xu et al., 2008).
ZÁVĚR
Monitoring esterů kyseliny ftalové v zemědělských půdách je velice důležitý jak z hlediska
bezpečnosti životního prostředí, tak také především z hlediska bezpečnosti potravního řetězce
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a tím i ochrany zdraví člověka. Z půdy se tyto látky mohou dostávat do rostlinných
i živočišných organismů. Dochází tedy ke kontaminaci zemědělských surovin, krmiv,
potažmo i potravin rostlinného i živočišného původu.
Pokud bychom

srovnali

koncentrace

stanovené v této studii

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.
SOUHRN
Cílem této studie byl monitoring esterů kyseliny ftalové v zemědělských půdách České
republiky v roce 2018, a to dibutyl ftalátu a di-2-ethyhexyl ftalátu. Monitoring zahrnoval
12 krajů České republiky. Vzorky byly odebírány tzv. „po lomené čáře“, z následujících
kultur: orné půdy, trvalých travních porostů a chmelnice. Koncentrace DBP a DEHP
ve vzorcích půdy byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
s UV detekcí. Koncentrace DBP se pohybovala v rozmezí 0,13 do 1,07 mg.kg–1. Koncentrace
DEHP se pohybovala v rozmezí 0,13 do 1,03 mg.kg–1. Celková koncentrace DBP a DEHP
se pohybovala v rozmezí 0,72 do 2,08 mg.kg–1.
Klíčová slova: půda, di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), dibutyl ftalát (DBP), vysokoúčinná
kapalinová chromatografie (HPLC)
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VLIV TECHNOLOGIE SOUS VIDE NA OBSAH PRVKŮ A HMOTNOSTNÍ
ZTRÁTY VE VEPŘOVÉM MASE
INFLUENCE OF SOUS VIDE TECHNOLOGY ON THE CONTENT OF ELEMENTS
AND WEIGHT LOSS IN PORK MEAT
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ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the effect of sous vide technology on the content
of mineral elements of magnesium, calcium, copper, zinc and iron in boneless roast pork
samples, as well as to determine the weight loss of meat. The samples were prepared with
sous vide technology in different temperature modes and with different preparation times.
The temperature range used was 53 °C to 70 °C and the preparation time was 2 - 18 hours.
The content of particular elements was determined by atomic absorption spectrometry. Flame
atomization was used to determine magnesium, calcium and zinc, electrothermal atomization
for the determination of copper and iron. Calcium determination was made in 1 g / l
lanthanum solution. The different temperature modes and preparation times of sous vide
technology influenced the content of elements in roast pork. The determination of weight loss
depends on the cooking method and the type of food used. Weight losses of meat rose with
increasing temperature of heat treatment, ranging from 9,20 % to 32,51 %.
Keywords: sous vide technology, atomic absorption spectrometry, weight loss, magnesium,
calcium, copper, zinc and iron
ÚVOD
Technologie sous vide je tepelnou úpravou surovin nebo surovin a přísad při kontrolovaných
teplotách a časech, probíhá uvnitř tepelně stabilních vakuově uzavřených fóliích (Baldwin,
2012, Schellekens, 1996). Tyto produkty pak splňují požadavky spotřebitelů na čerstvě
připravené potraviny s vysokou kvalitou a bez přídavku konzervačních přípravků, které
se snadno a rychle připraví (Sampels, 2015). Výhoda tohoto způsobu zpracování spočívá
v tom, že nutriční hodnota a přirozená příchuť takto připravených potravin je lépe uchována
vlivem mírného zpracování ve vakuu (Schellekens, 1996). Při tepelném opracování masa
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dochází k hmotnostním ztrátám, na nichž se podílí kromě odpařování vody a výluhu složek
v mase zejména uvolňování šťávy při změnách bílkovinných struktur. Vedle vlastního snížení
hmotnosti vedou tyto ztráty často ke zhoršení organoleptických vlastností, k ochuzení
o nutričně cenné složky a znamená to i ekonomické ztráty (Pipek, 1994). Tepelnou úpravou
se stává maso chutnější (účinkem tepla vznikají typické chuťové a vonné látky), stravitelnější,
tím i fyziologicky využitelnější a také zdravotně bezpečnější. Hmotnostní úbytky
se uskutečňují při tepelné úpravě převážně ztrátou vody, případně i jiných látek,
např. tukových, dusíkatých nebo i minerálních. Mění se přitom hlavně poměr vody k ostatním
složkám. Ztráty se pohybují od několika málo procent až do několika desítek procent
a závisejí značně na způsobu kuchyňské úpravy i na druhu použité potraviny (Paulus and
Cidlinský, 1989). Hmotnostní ztráty se zvyšují s rostoucí teplotou v jádře. Při nižších
teplotách jsou tyto ztráty způsobeny zejména odparem vody, při vyšších teplotách
je významný i podíl ztrát způsobených vytékající šťávou. Při tepelném opracování dochází
i ke ztrátám tuku (vykapáním), které však nepřesahují 1 % celkové hmotnosti.
Maso patří mezi důležité zdroje vitaminů skupiny B a vybraných stopových prvků, považuje
se za nejdůležitější zdroj zinku a železa, obsahuje také významné množství mědi (LombardiBoccia et al., 2005). Při tepelné úpravě masa, která vede k odstranění vody, dochází
ke kondenzaci prvku železa, ve výrobcích může být o 20 – 26 % více železa než u syrového
masa (Czerwonka and Szterk, 2015).
Vápník je nejhojnější kation v těle a je důležitý pro správné svalové funkce, nervový přenos,
intracelulární přenos, vaskulární kontrakce a vazodilataci. Hořčík je čtvrtý nejvíce se běžně
vyskytující kation v lidském těle, je kofaktorem pro mnoho enzymových systémů, účastní
se energetického metabolismu a syntézy proteinů a nukleotidů. Maso a masné produkty
nejsou vnímány jako dobré zdroje těchto minerálů. Průměrný obsah vápníku u různých druhů
se pohybuje od 7 mg (hovězí) do 17 mg (vepřové), zatímco u hořčíku se pohybuje od 19 mg
(hovězí) do 25 mg (krůtí) (Pogorzelska-Nowicka et al., 2018). Zinek je nezbytným stopovým
prvkem pro lidské zdraví. Ačkoliv je v prostředí široce rozšířený, jeho nedostatek
je důležitým celosvětovým zdravotním problémem. Zinek v buňkách plní funkci katalytickou
(více než 100 enzymů je závislých na zinku), strukturální (je důležitý pro údržbu proteinů
a buněčných membrán) a regulační (genová exprese). I když maso a masné výrobky jsou
hlavním zdrojem zinku v lidské stravě (20 - 40 %), bývá také přidáván ke krmivu zvířat jako
doplněk (Pogorzelska-Nowicka et al., 2018).
Cílem této práce je zhodnotit vliv technologie sous vide na obsah vybraných minerálních
prvků ve vzorcích vepřové pečeně bez kosti, a také stanovit hmotnostní ztráty masa.
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MATERIÁL A METODY
V technologii sous vide byly použity tyto teplotní režimy: 53 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C a 70 °C,
doba přípravy byla 2 hod, 3 hod, 4 hod, 6 hod, 12 hod a 18 hod. Vzorky vepřové pečeně bez
kosti byly připraveny technologií sous vide při uvedených režimech. Takto upravené vzorky
byly dále ihned zpracovávány, anebo hluboce zamrazeny při teplotě -18 °C. Před mineralizací
na mokré cestě byly připraveny homogenizované vzorky. Tlakový rozklad probíhal
v uzavřeném systému směsí kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. Obsah jednotlivých prvků
byl stanoven metodou atomové absorpční spektrometrie. Obsah Mg, Ca a Zn byl stanoven
metodou plamenové atomizace FAAS, obsah Cu a Fe byl stanoven metodou elektrotermické
atomizace ETA-AAS. Ze standardních roztoků prvků o koncentraci 1 g/l byly pro jednotlivé
prvky připraveny řady 4 až 5 kalibračních roztoků. Kalibrace pro stanovení vápníku byla
připravena v prostředí roztoku lanthanu 1 g/l. Správnost metody byla ověřena pomocí
standardního referenčního materiálu 1566 b (Oyster tissue, National Institute of Standards and
Technology U.S.). Referenční materiál byl rozložen a proměřen stejnou metodou jako vzorky.
Deklarované obsahy v referenčním materiálu jsou Mg (0,1085 ± 0,0023 %),
Ca (0,0838 ± 0,0020 %), Cu (71,6 ± 1,6 mg/kg), Zn (1 424 ± 46 mg/kg)
a Fe (205,8 ± 6,8 mg/kg).
VÝSLEDKY A DISKUZE
V tabulce 1 jsou uvedeny koncentrace jednotlivých prvků, které byly stanoveny ve vepřové
pečeni po přípravě technologií sous vide při různých teplotních režimech s různou dobou
přípravy, dále jsou uvedeny hmotnostní ztráty u jednotlivých režimů.
Tabulka 1: Koncentrace prvků a hmotnostní ztráty u jednotlivých režimů sous vide
Mg
režim sous
c [mg/kg]
vide
SV 53/12
331,2
SV 53/18
333,3
SV 55/2
286,8
SV 55/3
311,3
SV 60/2
338,6
SV 60/3
333,1
SV 60/6
310,2
SV 60/12
323,3
SV 65/2
302,3
SV 65/3
327,8
SV 70/2
348,5
SV 70/3
337,1
SV 70/4
348,6

SD
22,5
32,3
5,9
11,1
42,5
23,0
21,5
20,1
0,5
6,9
13,4
33,0
14,4

Ca
c [mg/kg]
SD
67,4
5,1
62,0
9,3
58,0
5,6
54,2
1,0
53,8
11,9
52,4
5,5
63,4
10,7
57,8
8,3
54,5
3,8
59,8
7,8
52,4
8,5
55,5
9,6
61,4
6,4

Cu
c [mg/kg]
0,40
0,34
0,62
0,46
0,49
0,56
0,29
0,21
0,50
0,52
0,57
0,52
0,64

SD
0,11
0,04
0,06
0,06
0,04
0,00
0,09
0,06
0,03
0,05
0,01
0,01
0,12

Zn
c [mg/kg]
17,81
14,89
19,31
17,87
17,98
17,69
19,15
17,92
20,64
20,78
21,25
21,77
22,86

SD
4,57
1,77
0,68
3,07
1,72
1,58
5,04
2,82
3,29
2,26
2,52
1,66
1,07

Fe
c [mg/kg]
5,39
4,84
8,38
7,58
6,62
6,55
5,72
5,12
8,83
8,50
6,58
6,55
7,03

SD
0,66
0,60
0,77
0,82
0,20
0,05
1,03
0,97
0,15
0,43
0,32
0,33
0,49

hm.ztráty masa
[%]
SD
9,20
1,71
9,34
2,32
9,69
1,27
10,04
2,70
18,84
1,08
17,39
2,35
23,40
2,91
25,34
1,85
24,78
1,83
25,72
1,41
27,69
0,93
29,80
1,48
32,51
1,73

Vysvětlivky: SV t/čas…sous vide režim při uvedené teplotě a času přípravy

Obsah hořčíku se pohyboval v rozmezí 286,8 – 348,6 mg/kg, nejnižší koncentrace hořčíku
byla u teplotního režimu 55 °C s dobou přípravy 2 hod, nejvyšší koncentrace hořčíku
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u režimu 70 °C s dobou přípravy 4 hod. Obsah vápníku se pohyboval v rozmezí
52,4 –67,4 mg/kg. Nejnižší koncentrace vápníku byla u masa připraveného technologií sous
vide při teplotě 60 °C po dobu přípravy 3 hod, nejvyšší koncentrace při přípravě při 53 °C
po dobu 12 hod.

Obrázek 1: Stanovené koncentrace hořčíku a vápníku při různých režimech sous vide

Průměrná koncentrace mědi ve vzorcích byla 0,47 mg/kg. Nejnižší koncentrace mědi byla
u vepřové pečeně připravené technologií sous vide při teplotě 60 °C po dobu přípravy 12 hod
(0,21 mg/kg), nejvyšší koncentrace u přípravy při teplotě 70 °C po dobu 4 hod (0,64 mg/kg).
Obsah zinku se pohyboval v rozmezí 14,89 – 22,86 mg/kg, nejnižší koncentrace zinku byla
u teplotního režimu 53o C s dobou přípravy 18 hod, nejvyšší koncentrace zinku u režimu
70 °C po dobu 4 hod.

Obrázek 2: Stanovené koncentrace mědi a zinku při různých režimech sous vide

Průměrná koncentrace železa ve vzorcích byla 6,75 mg/kg. Nejnižší koncentrace železa byla
u vepřové pečeně připravené technologií sous vide při teplotě 53 °C po dobu přípravy 18 hod
(4,84 mg/kg), nejvyšší koncentrace u přípravy při 65 °C po dobu 2 hod (8,83 mg/kg).
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Obrázek 3: Stanovené koncentrace železa při různých režimech sous vide

Hmotnostní ztráty masa rostly s rostoucí teplotou tepelného opracování, nejnižší byly
u teplotního režimu 53 °C po dobu přípravy 12 hod (9,20 %), nejvyšší u režimu s teplotou
70 °C po dobu přípravy 4 hod (32,51 %).

Obrázek 4: Hmotnostní ztráty masa při různých režimech sous vide

Da Silva et al. (2017) se zabývali rozdílem biologické dostupnosti některých prvků
ve vzorcích hovězích jater po tradičním vaření ve vodě a technikou sous vide. Technika sous
vide vedla ke zlepšení biodostupnosti studovaných minerálů. Některá kvalitativní kritéria
a složení minerálů u hovězích steaků v závislosti na různých způsobech tepelné úpravy
(smažení ve fritézách, na varné desce, vaření, mikrovlnná příprava, smažení na pánvích
s tukem či olejem a pečení v troubě) zkoumal Oz et al. (2017). Obsah minerálů
(K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb a Ni) stanovovali atomovou absorpční spektrometrií.
Obsah minerálů se snížil, ztráty v množství Fe, Pb a Zn byly menší než 10 %, ztráty
u ostatních minerálů se pohybovaly mezi 13,6 a 21,1 %.
ZÁVĚR
Vzorky vepřové pečeně bez kosti byly připraveny technologií sous vide při různých teplotních
režimech a s různou dobou přípravy. Ve vzorcích byl stanoven obsah hořčíku, vápníku, mědi,
zinku a železa. Rozdílný teplotní režim a doba přípravy u technologie sous vide ovlivňoval
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obsah prvků ve vepřové pečeni. U vzorků vepřové pečeně byly stanoveny hmotnostní ztráty
masa. Hmotnostní ztráty masa rostly s rostoucí teplotou tepelného opracování.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek byl zpracován s podporou v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva
zemědělství NAZV č. QK 1920190.
SOUHRN
Cílem této práce bylo zhodnocení vlivu technologie sous vide na obsah minerálních prvků
hořčíku, vápníku, mědi, zinku a železa ve vzorcích vepřové pečeně bez kosti, a také stanovit
hmotnostní ztráty masa. Vzorky byly připraveny technologií sous vide při různých teplotních
režimech a s různou dobou přípravy. Použitý teplotní rozsah byl 53 °C až 70 °C a doba
přípravy 2 – 18 hod. Obsah jednotlivých prvků byl stanoven metodou atomové absorpční
spektrometrie. Plamenová atomizace byla použita pro stanovení hořčíku, vápníku a zinku,
elektrotermická atomizace pro stanovení mědi a železa. Stanovení vápníku bylo provedeno
v prostředí roztoku lanthanu 1 g/l. Rozdílný teplotní režim a doba přípravy u technologie sous
vide ovlivňoval obsah prvků ve vepřové pečeni. Stanovení hmotnostních ztrát závisí
na způsobu kuchyňské úpravy i na druhu použité potraviny. Hmotnostní ztráty masa rostly
s rostoucí teplotou tepelného opracování, pohybovaly se v rozsahu 9,20 % – 32,51 %.
Klíčová slova: technologie sous vide, atomová absorpční spektrometrie, hmotnostní ztráty,
hořčík, vápník, měď, zinek a železo
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ KOMETOVÉ ANALÝZY PŘI IDENTIFIKACI POTRAVIN
OŠETŘENÝCH OZÁŘENÍM
POTENTIAL OF THE COMET ASSAY USE IN THE ASSESSMENT OF
IRRADIATED FOOD
Milena Matejovičová
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRAKT
The comet assay is a microelectrophoretic technique for detection and evaluation of DNA damage and

repair. It is also known as single cell gel electrophoresis (SCGE) although the electrophoresis
is performed only with the DNA of the single cell – so called nucleoid. The technique was
developed 3 decades ago by Östling and Johanson (1984). Since then many modifications
were introduced. The comet assay became popular due to its sensitivity and versatility but
also because of low costs and simple protocol.
Irradiation has been widely adopted as one of the successful techniques to preserve food with
minimal intrusion to the functional, nutritional, and sensory properties of food products.
But some legal restrictions exists and food treated by irradiation should be properly marked.
So there is a need for reliable methods that could distinguish between irradiated and
non-irradiated product. It has been shown, that irradiation treatment with acceptable and safe
doses still bring some damage to nuclear DNA that is easily detectable by comet assay
(Delincee, 1995). In this work, the potential of the comet assay as a method for irradiated food
distinction is discussed.
Key words: comet assay, electrophoresis, single cell, irradiation, food
ÚVOD
Metoda analýzy komet (Comet Assay), jinak nazývaná gelová elektroforéza (ELFO)
jednotlivých buněk (Single Cell Gel Electrophoresis – SCGE). Přísně vzato, ELFO
je podrobována pouze DNA jednotlivých buněk, zbavená všech buněčných a jaderné
membrány a velké části proteinů, nazývaná nukleoid. Buňky jsou imobilizovány
v agarózovém gelu na podložním mikroskopickém skle, podrobeny lýze buněčných membrán
a případné alkalické denaturaci DNA. Potom je provedena ELFO v alkalickém nebo
neutrálním elektroforetickém pufru. Grafické znázornění principu je na obrázku 1.
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Obrázek 1: Postup přípravy vzorků jaderných buněk pro analýzu komet

Buňky s poškozenou DNA mají po elektroforéze tvar komety: „hlavu“ ve tvaru kruhu, která
představuje nepoškozenou DNA, protáhlý „ohon“, jehož délka a intenzita závisí na míře
poškození DNA a na velikosti a typu DNA fragmentů (Obr.2a). Nepoškozená strukturovaná
DNA je příliš velká, aby se mohla v elektrickém poli gelem pohybovat, proto mají nukleoidy
buněk s nepoškozenou DNA kruhovitý tvar (Obr.2b).
Metodu poprvé použili v roce 1984 Ostling a Johanson pro sledování poškození DNA
způsobené radiací (Östling and Johanson, 1984). Metoda je nyní široce využívána zejména
díky své citlivosti a všestrannosti, ale také kvůli nízkým nákladům a jednoduchému použití.
Podle podmínek, za nichž probíhá elektroforéza, rozlišujeme dvě základní modifikace:
alkalickou (pH > 13) a neutrální (pH  8 - 9,8). Použitím alkalické modifikace zachytíme
jednořetězcové zlomy, apurinní / apirimidinová místa v DNA, zatímco při použití neutrální
modifikace můžeme sledovat poškození způsobená dvouřetězcovými zlomy DNA (Collins,
2004). Kombinací obou metod lze identifikovat široký rozsah možných poškození.
Podmínky pro vyhodnocení kometové analýzy
Po provedení elektroforézy je nutná vizualizace nukleoidů ve formě komet. Využít lze běžně
používané fluorescenční barvení - etidium bromid, propidium iodid nebo moderní
fluorescenční sondy jako SYBR®green a DAPI (4,6-Diamidino-2-phenylindole). Alternativně
lze barvit DNA v gelech stříbřením (Obr. 2) (Dvořák a Matejovičová, 2008a). Potom
se obrazy komet snímají pod mikroskopem za zvětšení 10x – 40x, což je dostačující pro
většinu somatických buněk, a hodnocení parametrů poškození se provádí s pomocí
speciálního software (Gyori et al., 2014). Za nejrobustnější parametr poškození se považuje %
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DNA v ohonu (% DNA in Tail) – což je celková intenzita ohonu dělená celkovou intenzitou
komety x 100. Kromě tohoto parametru je možné hodnotit ještě další parametry (délka ohonu,
celková plocha ohonu, celková intenzita ohonu, průměrná intenzita ohonu, délka komety,
průměr hlavy, plocha hlavy, celková intenzita hlavy, průměrná intenzita hlavy…).
K přesnějšímu porovnávání rozdílů byly vyvinuty výpočty dalších parametrů, představujících
různé poměry. Tak například Olivové moment, což je součet hodnot intenzit profilu ohonu
(součet hodnot intenzity pixelů ve vertikálním směru) x relativní vzdálenost od centra hlavy
děleno celkovou intenzitou komety (Olive, 2006). Je jasné, že podobné výpočty se bez
příslušného vybavení dělat nedají. Předpokladem pro hodnocení parametrů poškození DNA
s využitím analýzy obrazu je, aby množství DNA v místě měření bylo proporcionální
intenzitě pixelu v této pozici.

a

b

c

Obrázek 2: Mikroskopická vizualizace DNA buněk HL-60 po ELFO v agarózovém gelu a barvení stříbřením.
a) Rozdělení komety – nepoškozená „hlava“ a rozvolněná DNA se zlomy a fragmenty v „ohonu“ b) Kontrolní
nepoškozené buňky c) Buňky inkubované v kultivačním médiu s genotoxickým agens (chelerythrin 3 umol/l, 60
min)

Jako experimentální bod se většinou hodnotí 50 – 100 jednotlivých komet. Hodnotit však lze
i manuálně, bez použití software. Nejjednodušší hodnocení je klasifikace komet do několika
(nejčastěji pěti) kategorií podle intenzity poškození, porovnávají se pak počty komet
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v jednotlivých kategoriích (tzv. „scoring“). Podle některých studií jsou výsledky „scoringu“
porovnatelné s daty získanými s použitím softwarových nástrojů (Collins et al., 2014).
OBLASTI VYUŽITÍ METODY
Ekologický monitoring
V oblasti životního prostředí se kometová analýza uplatnila při identifikaci genotoxických
polutantů v povrchových vodách a v půdě. Využívá se sledování poškození DNA u organismů
ze zamořených oblastí v porovnání se souborem stejných organismů z nezamořené lokality
(D’Costa et al., 2017). Ke zkoumání lze využít jak živočichy, tak i rostliny.
Biomonitoring
Kometová analýza je masivně využívána pro sledování vlivu škodlivin v pracovním prostředí,
například sledování poškození DNA u zaměstnanců vystavených působení aromatických
uhlovodíků nebo prachu z obráběných materiálů (Migliore et al., 2006; Espitia-Pérez et al.,
2018).
Využití v toxikologii, farmakologii a lékařství
V toxikologii lze využít metodu k hodnocení genotoxicity chemikálií při zkoumání účinků
in vivo na modelovém organismu (Møller, 2006). Typický protokol experimentu spočívá
ve vystavení organismu zkoumané látce, vyšetření buněk (nejčastěji jaderných buněk krve,
případně tkání z orgánů po usmrcení pokusného zvířete) a porovnání s kontrolní skupinou.
Využití metody je také možné in vitro, na buněčných kulturách nebo buňkách izolovaných
ze živočišných tkání, kdy se porovnává poškození DNA buněk vystavených toxickému
působení s poškozením u buněk, které působení zkoumané látky vystaveny nebyly. Výsledky
experimentu in vitro jsou ilustrovány na obrázcích 2b a 2c (Dvořák a Matejovičová, 2008b).
Ve farmakologii a lékařství je možné stanovení genotoxicity léčiv in vivo při provedení
kometové analýzy z jaderných buněk krve. Při podání léčiv, které mají genotoxické účinky,
je možné zkoumání protektivních účinků jiných léčiv nebo látek přírodního původu
podávaných současně, nebo před zahájením léčby s genotoxickým preparátem (Sørlie
Kværner, 2018). Bylo zjištěno, že vyšší poškození DNA prokazatelné kometovou analýzou
je přítomno také při zvýšeném oxidativním stresu v organismu, například bezprostředně
po fyzické námaze a při různých onemocněních spojených s oxidativním stresem (Al-Salmani
et al.,2011; Collins et al., 2014). Kometová analýza tak může sloužit i jako skríningová
metoda při pátrání po určitém onemocnění či jako doplňková metoda v diagnostickém
procesu. Příkladem může být možnost využití v reprodukční medicíně. DNA spermií
neplodných mužů vyšetřená kometovou analýzou vykazuje vyšší poškození, než u reprodukce
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schopných jedinců (Ribas-Maynou et al., 2012). Kometovou analýzu lze využít i pro
sledování protektivních účinků antioxidantů. V experimentech in vitro na buněčných liniích
byly prokázány účinky některých antioxidantů proti genotoxickým látkám, což poukazuje
na roli zvýšeného oxidačního stresu v mechanismu poškození DNA některými genotoxickými
látkami (Dvořák a Matejovičová, 2008b). Zvýšení oxidačního stresu je také jednou z příčin
změn při stárnutí organismu. Kometovou analýzu lze proto také aplikovat při zkoumání
procesu stárnutí (Collins et al., 2014). V radiobiologii je možné využít kometovou analýzu
ke sledování poškození DNA způsobených ionizujícím zářením (Olive, 2009).
Zkoumání buněčných reparačních mechanismů
Použitím enzymů při kometové analýze je možné identifikovat konkrétní typy poškození
DNA. Aplikace endonukleázy III odhalí místa, kde došlo ke vniku oxidovaných
pyrimidinových bází, formamidopyrimidin-DNA-glykosylasa bude rozpoznávat oxidované
puriny T4 endonukleáza bude štěpit DNA v místě vzniku cyklobutanových dimerů (Collins,
2014). V kombinaci s metodou FISH je pomocí kometové analýzy možné najít chromosom
nebo jeho část (centromera, telomery, raménka) nebo dokonce geny, které při daných
podmínkách podléhají poškození.
Kontrola kvality
Kometová analýza může sloužit také jako nástroj při kontrole kvality potravin. Jakýkoliv
rostlinný či živočišný produkt obsahující DNA lze touto metodou analyzovat. Poškození
DNA slouží jako indikátor snížené kvality nebo specifického ošetření dané potraviny.
OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM
Procesy využívající ionizující záření se využívají ke konzervaci potravin. V potravinářství má
největší význam ozařování ionizujícím -zářením, v menší míře se využívá elektronového
-záření. Jako zdroj -záření se nejčastěji využívá radioizotopů kobaltu 60Co nebo cesia 137Cs.
Metoda ozařování potravin byla použita poprvé k eliminaci parazitického organismu trichinae
z vepřového masa. Patent byl udělen již v roce 1905. Dávky záření se pohybují v rozmezí
0,1 – 60 kGy, což jsou hodnoty letální pro člověka, ale také pro mikroorganismy nebo hmyz,
na které jsou zacíleny. Použití schválených dávek záření nemá zásadní vliv na senzorické
vlastnosti potravin ani na jejich zdravotní nezávadnost. Bezprostředně při ozařování se tvoří
kyslíkové radikály, které mohou reagovat s molekulami v potravině. Cílem těchto reaktivních
sloučenin mohou být polysacharidy, u kterých dochází k částečné hydrolýze, lipidy,
kde dochází k oxidaci mastných kyselin a změnám senzorických vlastností (vysoký obsah
lipidů v potravině kontraindikuje využití ozařování). Málo jsou ovlivněny proteiny, pouze
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při vyšších dávkách záření dochází ke štěpení sulhydrylových skupin, což ovlivňuje chuť
a vůni potravin. (Voldřich, a Votavová, 2013). Dalšími molekulami, které reagují
se vznikajícími reaktivními sloučeninami, jsou nukleové kyseliny.
Kometová analýza jako metoda pro rozlišení ozářených a neozářených potravin
Za 30 let od zavedení metodiky bylo publikováno více než 13 000 publikací s využitím
kometové analýzy pro sledování poškození DNA v různých výše popsaných experimentálních
i klinických podmínkách. (Nalezeny po zadání hesla „comet assay“ do řádku „Topic“
v databázi Web of Science.) Z toho je 78 publikací zabývajících se ozařováním potravin
(hesla „comet assay“ and „irradiation“ and „food“). 24 z nich zkoumá další vlivy ozářených
potravin na organismy nebo buněčné linie, používá k identifikaci ozáření jinou metodu
a analýzu komet pouze zmiňuje, nebo se jedná o analýzu komet buněk jiných organismů,
vyskytujících se společně s potravinou (například plísně). V 54 nalezených pracích používají
kometovou analýzu jako skríningovou metodu pro odhalení ozařovaných potravin (Obr. 3).
Při pohledu na počet publikací v jednotlivých letech od roku 1993, kdy byla metoda analýzy
komet použita pro identifikaci ozářeného masa (Cerda et al. 1993; Cerda et al., 1997),
je publikační aktivita stabilní, kromě krátkých období po velkých celosvětových konferencích
s tématem ozařování potravin v roce 2001 a 2008, kdy je patrný nárůst publikací na sledované
téma v následujících letech díky konferenčním příspěvkům. Ve všech publikovaných
případech se podařilo s použitím metody analýzy komet prokázat u ozářených potravin
zvýšené poškození DNA (Delincee, 1995; Cerda et al. 1997; Stefanova R. et al., 2010;
Eugster et al., 2018, Sakalar, 2017).
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Obrázek 3: Počty publikací indexovaných na portálu Web of Science v jednotlivých letech, které popisují
využití kometové analýzy k prokázání ošetření různých potravin ozářením
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V roce 2002 byla metoda analýzy komet uznána jako standardní skríningová metoda pro
rozlišení

ozářených

potravin

(EN13784).

Mezi

potraviny,

které

byly

zařazeny

do mezilaboratorního porovnání, patří drůbeží a vepřové maso, mandle, fíky, čočka, lněná,
sezamová a slunečnicová semena a sójové boby.
ZHODNOCENÍ
Limitace v použití metody analýzy komet spočívá především v tom, že poškození DNA
nemusí být zapříčiněno výhradně ozařováním, ale stejné poškození vznikne i jiným nešetrným
zacházením s potravinou, jako je například opakované zmrazování a rozmrazování, zejména
u masných produktů (Zhao, 2018), delší skladování při neodpovídající teplotě a podobně.
Proto může kometová analýza velice dobře sloužit jako skríningová metoda při vyhledávání
podezřelých vzorků, ale při pozitivním nálezu je třeba použít ještě další metodu, která potvrdí,
že zlomy DNA vznikly právě vlivem ionizujícího záření.
V posledních několika letech se společně s analýzou komet ověřuje pro sledování poškození
DNA metoda real time PCR (Eugster et al., 2018).
PODĚKOVÁNÍ
V práci byly použity ilustrační obrázky z výzkumu prováděném v letech 2003 – 2008
na Biochemickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.
SOUHRN
Analýza komet je mikroelektroforetická technika pro detekci a vyhodnocení poškození
a reparací DNA. Je známa také jako gelová elektroforéza jednotlivých buněk (SCGE), i když
se elektroforéza provádí pouze s DNA jednotlivé buňky - tzv. nukleoidem. Technika byla
vyvinuta před třemi desetiletími Östlingem a Johansonem (1984). Od té doby byla zavedena
řada změn. Kometová analýza se stala oblíbenou díky své citlivosti a všestrannosti, ale také
kvůli nízkým nákladům a jednoduchému protokolu.
Ozařování ionizujícím zářením bylo přijato jako jedna z fungujících technik pro uchování
potravin s minimálním narušením funkčních, nutričních a smyslových vlastností potravin.
Existují však některá právní omezení a potraviny ošetřené ozařováním by měly být řádně
označeny. Existuje tedy potřeba spolehlivých metod, které by mohly rozlišovat mezi
ozářeným a neozářeným produktem. Bylo prokázáno, že ošetření potravin ozářením
povolenými a bezpečnými dávkami způsobuje určité poškození jaderné DNA, které je snadno
detekovatelné analýzou komet (Delincee, 1995). V této práci je diskutován potenciál
kometové analýzy jako metody rozlišení ozářených a neozářených potravin.
260

Klíčová slova: kometová analýza, elektroforéza, jednotlivé buňky, ionizující záření, potraviny
LITERATURA
Al-Salmani, K., Abbas, H.H.K., Schulpen, S., Karbaschi, M., Abdalla, I., Bowman, K. J., So,
K. K., Evans, M.D., Jones, G.D.D., Godschalk, R.W., Cooke, M.S. (2011) Simplified method
for the collection, storage, and comet assay analysis of DNA damage in whole blood. Free
Rad. Biol. Med. 51: 719-725.
Cerda, H. (1993) Analysis of DNA in fresh meat, poultry and fish. Possibility of identifying
irradiated samples, in: H. Delincée, E. Marchioni and C. Hasselmann (Eds.), Changes in DNA
for the detection of irradiated food, Proceedings of a Workshop, Strasbourg, 25–26 May 1992,
Commission of the European Communities, Luxembourg, EUR-15012, pp. 5–6.
Cerda, H., Delincee, H. Haine, H., Rupp, H. (1997) The DNA 'comet assay' as a rapid
screening technique to control irradiated food. Mutation Research 375: 167–181.
Collins A.R. (2004). The comet assay for DNA damage and repair: principles, applications,
and limitations. Mol. Biotechnol., 26: 249-261.
Collins, A.R., Koppen G. et al. (2014) The comet assay as a tool for human biomonitoring
studies: The ComNet Project. Mutation Research 759: 27–39.
Collins, A.R. (2014) Measuring oxidative damage to DNA and its repair with the comet
assay. Biochim. Biophys. Acta – General Subjects 1840: 794-800.
D’costa, A., Shyama, S.K., Praveen Kumar, M.K. (2017) Bioaccumulation of trace metals and
total petroleum and genotoxicity responses in an edible fish population as indicators of marine
pollution Ecotoxicology and Environmental Safety 142: 22–28.
Delincee, H. (1995). Rapid and simple screening-tests to detect the radiation treatment of
foods. Radiation Physics and Chemistry, 46: 677-680.
Dvořák, M., Matejovičová, M. (2008a). Principy a využití kometové analýzy při detekci
poškození DNA. Chem. Listy, 102: 977-983.
Dvořák, M., Matejovičová, M. (2008b) Comet assay — Studying toxicity and protective
effects of natural compounds. Abstract. In: Scripta Medica 81: 265. Přednáška členské schůze
Československé biologické společnosti. 2008.
Espitia-Pérez, L., Da Silva, J., Brango H. Espitia-Pérez, P Et Al. (2018) Genetic damage in
environmentally exposed populations to open-pit coal mining residues: Analysis of buccal
micronucleus cytome (BMN-cyt) assay and alkaline, Endo III and FPG high-throughput
comet assay. Mutation Research./Gen. Toxicol. Environment. Mutagen. Part B 836: 24-35.
261

Eugster, A., Murmann, P., Känzig, A. et al. (2018) A specific but nevertheless simple realtime PCR method for the detection of irradiated food shown detailed at the example of garlic
(Allium sativum) Eur Food Res Technol 244: 819-825.
Gyori, B. M., Venkatachalam, G., Thiagarajan, P.S, Hsu, D., Clement, M.-V. (2014)
OpenComet: Anautomated tool for comet assay image analysis. Redox Biology 2: 457–465.
Migliore L., Colognato, R., Naccarati A., Bergamashi, E. (2006) Relationship between
genotoxicity biomarkers in somatic and germ cells: findings from a biomonitoring study
Mutagenesis, 21: 149–152.
Møller, P. (2006) The Alkaline Comet Assay: Towards Validation in Biomonitoring of DNA
Damaging Exposure. Bas.Clin.Pharm.Toxicol. 98: 336–345.
Olive, P. L., Banáth, J. P. (2006) The comet assay: a method to measure DNA damage in
individual cells. Nature Protocols 1: 23-29.
Olive, P. L. (2009) Review: Impact of the comet assay in radiobiology. 681: 13–23.
Östling, O., Johanson, K.J. (1984). Microelectrophoretic study of radiation-induced DNA
damages in individual mammalian cells. Biochem. Biophys. Res. Commun., 123: 291–298.
Ribas-Maynou, J., García-Peiró, A., Abad, C., Amengual, M. J., Navarro, J., Benet, J.
(2012) Alkaline and neutral Comet assay profiles of sperm DNA damage in clinical groups.
Human Reproduction 27: 652–658.
Sakalar, E. Molecular DNA-based detection of ionising radiation in meat. J Sci Food Agric;
97 (2017) 2100–2106.
Sørlie Kværner, A., Minaguchi, J. et al. (2018) DNA damage in blood cells in relation to
chemotherapy and nutritional status in colorectal cancer patients — A pilot study. DNA
Repair 63: 16–24.
Stefanova R., Vasilev V.N., Spassov S.L. (2010) Irradiation of food, current legislation
framework, and detection of irradiated foods. Food Anal Methods 3: 225–252.
Voldřich, M., Votavová, L. (2013) Ozařování, světelné pulzy, ultrazvuk. In: Kadlec, Pavel,
Karel Melzoch A Michal Voldřich. Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích:
[technologie potravin]. Ostrava: Key Publishing, 2013. Monografie. ISBN 978-80-7418-1634
Zhao, J. (2018) Qualitative and quantitative assessment of DNA quality of frozen beef based
on DNA yield, gel electrophoresis and PCR amplification and their correlations to beef
quality. Food chemistry 260: 160-165.
262

Kontaktní osoba:
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D., Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta,
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 / 613 00 Brno, Česká Republika,
e-mail: milena.matejovicova@mendelu.cz

263

VÝŽIVOVÁ HODNOTA VYBRANÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ
A JEJÍ OZNAČENÍ
NUTRITIONAL VALUE OF SELECTED MEAT PRODCTS AND ITS LABEL
Markéta Piechowiczová – Veronika Švehlová – Miroslav Jůzl
Ústav technologie potravin
Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
ABSTRACT
The aim of the work was to analyse selected meat products, to determine the contents of some
nutrients and compare them with the contents on the packaging. For analysis, nutrients have
been selected that significantly affect the nutritional value of meat products. The content
of total protein, fat and salt was determined in each product. The Kjeldahl method was used
to determine the total protein, the total fat content was determined according to Soxhlet
extraction, and the salt content was determined by the Mohr method. The results of the
chemical analysis were then compared with those on the packages. Tolerable variations were
calculated using the MZ manual issued in the spring of 2018. The results showed that
in 10 cases out of 48 (20.8%) of the value given on the packages did not correspond
to the determined nutrient content. In the case of the total fat content, there were no 7 values,
for the total protein content the values were different in two cases and the salt content in one
case.
Keywords: salt, chemical analysis, labelling, meat products, ham
ÚVOD
Masné výrobky jsou mezi českými spotřebiteli stále velmi oblíbené a tvoří značnou část
spotřebního koše. Nutriční specialisté i mnozí spotřebitelé vnímají masné výrobky jako
nutričně nevhodné potraviny, avšak vzhledem k velké rozmanitosti těchto produktů
a rozdílnou spotřebou různými skupinami spotřebitelů nelze nutriční složení masných
výrobků a jejich dopad na zdraví zobecňovat. S ohledem na nutriční hodnotu je důležité
sledovat především poměr zastoupení základních živin, tedy makronutrientů, mezi které patří
tuky, bílkoviny a také sacharidy. Při konzumaci masných výrobků a hodnocení jejich nutriční
hodnoty musíme brát v potaz také velikost jejich porce, např. plátek šunky představuje zhruba
14 g, avšak plátek trvanlivého salámu může mít hmotnost okolo 3 g. Masné výrobky jsou
v obsahu bílkovin a tuků opravdu rozmanité, např. dušená šunka nejvyšší jakosti může
obsahovat v průměru okolo 5 % tuku a 20 % bílkovin, na druhé straně trvanlivé salámy
264

až 50 % tuku, cca 13 až 16 % čistých svalových bílkovin (Kameník et al., 2016). Nejvyšší
povolené množství tuku, a naopak nejnižší možný obsah čisté svalové bílkoviny nebo
celkového masa jsou dány vyhláškou č. 69/2016 Sb. o požadavcích na maso, masné výrobky,
produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. Sacharidy
se v masných výrobcích nachází v minimálním až zanedbatelném množství. Z mikronutrientů
nás zajímá především obsah sodíku, který se v masných výrobcích nachází jednak jako
přirozená složka masa, ale zejména je přidáván ve formě kuchyňské soli případně solicích
směsí. Sůl je pro zpracování masných výrobků nezbytná, jelikož zajišťuje vaznost díla,
celkovou údržnost a ovlivňuje další parametry masných výrobků. Nejnižší množství soli
nezbytné z technologického hlediska se udává okolo 1,2 g.100 g-1 výrobku (Kameník, 2012).
Nejvyšší povolené množství NaCl není v masných výrobcích zatím omezeno, je nutné pouze
splnit požadavky na označování.
Díky novým požadavkům na označování výživové hodnoty má spotřebitel možnost sledovat
obsahy jednotlivých nutrientů ve výrobku a energetickou hodnotu výrobku na obale. Tyto
požadavky, jež jsou platné od prosince 2016, stanovuje Nařízení (ES) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Dle tohoto nařízení se výživovými
údaji rozumí: údaje o energetické hodnotě a celkovém množství tuku, SFA, sacharidů, cukrů,
bílkovin a soli. Základní údaje je možné doplnit o obsah MUFA, PUFA, polyalkoholu,
vlákniny, škrobu, vitaminů a minerálních látek. Obsah nutrientů se stanovuje buď chemickou
analýzou nebo výpočtem (s použitím obecně zjištěných údajů nebo skutečných průměrných
hodnot použitých složek). Energetická hodnota se stanovuje výpočtem pomocí převodových
faktorů z obsahu jednotlivých nutrientů. Podle tohoto nařízení (č. 1169/2011) všechny
se veškeré výživové údaje vztahují na potravinu v takovém stavu, ve kterém je uváděna
na trh. Při kontrole údajů uvedených na obale je výrobek podroben chemické analýze a jsou
hodnoceny odchylky dle příručky MZe. Odchylky jsou uvedeny v tabulce 1.
Nutné je dodržovat také pravidla pro zaokrouhlování.
MATERIÁL A METODIKA
Pro stanovení obsahu vybraných nutrientů (celkové bílkoviny, tuky a sůl) bylo vybráno
celkem 48 vzorků 16 různých masných výrobků (po třech šaržích) jednoho výrobce, který pro
označení nutriční hodnoty použil metodu výpočtu, hodnoty na obalech se tak u jednotlivých
šarží neodlišovaly. Vzorky byly zvoleny tak, aby zastupovaly širokou škálu masných
výrobků. Zastoupeny byly výrobky lišící se technologickým postupem (šunky, párky,
trvanlivé salámy, měkké salámy a další), jakostí (šunka nejvyšší jakosti, výběrová šunka),
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ale také použitým druhem masa (hovězí maso, krůtí maso, vepřové maso a další). Analýza
výrobků probíhala na Ústavu technologie potravin (MENDELU). Výrobky byly analyzovány
vždy druhý den po jejich naskladnění. Vzorky pro analýzu byly zhomogenizovány, každý
vzorek byl analyzován ve dvou opakováních. Celkový obsah bílkovin byl stanoven metodou
dle Kjeldahla (ČSN ISO 937) a použitím přístroje Kjeltec 8400. Celkový obsah tuku
byl stanoven extrakcí dle Soxhleta (ČSN ISO 1444), jako rozpouštědlo byl použit petrolether.
Obsah soli byl stanoven titračně argentometrickou metodou dle Mohra (výpočtem přes
chloridy). Výsledky analýzy byly srovnány s hodnotami uvedenými na obalech. Dle kritérií
z příručky MZe byly vypočteny přípustné odchylky mezi hodnotami. Pro názornost jsou
povolené odchylky zaneseny do grafů. Tabulky a grafy byly zpracovány v programu
MS Excel 2016 (Microsoft Corporation, USA).
Výčet použitých vzorků a jejich označení:
A1 – Krůtí šunka výběrová, A2 – Šunka dušená výběrová, A3 – Šunka nejvyšší jakosti, A4 – Hovězí
šunka výběrová, A5 – Šunkový salám zauzený, A6 – Junior salám, A7 – Gothajský salám,
A8 – Cikánská pečeně, A9 – Debrecínská pečeně, A10 – Vídeňský párek, A11 – Debrecínský párek,
A12 – Ostravská klobása, A13 – Vysočina, A14 – Poličan, A15 – Lovecký salám, A16 – Paprikáš.

Tabulka 1: Přípustné odchylky u vybraných nutrientů pro potraviny (MZe, 2018)
Živina
sacharidy, cukry, bílkoviny, vláknina

tuky
SFA, MUFA, PUFA

Přípustné odchylky pro potraviny
(včetně nejistoty měření)
<10 g na 100 g:
±2 g
10-40 g na 100 g:
±20 %
>40 g na 100 g:
±8 g
<10 g na 100 g:
±1,5 g
10-40 g na 100 g:
±20 %
>40 g na 100 g:
±8 g
<4 g na 100 g:
±0,8 g
≥4 g na 100 g:
±20 %

sodík

<0,5 g na 100 g:
≥0,5 g na 100 g:

±0,15 g
±20 %

sůl

<1,25 g na 100 g:
≥1,25 g na 100 g:

±0,375 g
±20 %

VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky srovnání stanoveného obsahu tuku dle Soxhleta ve vybraných masných výrobcích
s obsahem uvedeným na jejich obale jsou uvedeny v grafu 1. Průkazný rozdíl dle příručky
MZe byl zjištěn celkem u 7 výrobků, kdy u 4 výrobků byla hodnota uvedená na obale nižší
než stanovená hodnota a u 3 výrobků vyšší než stanovená hodnota. Nejvýznamnější rozdíly
v obsahu tuku byly zaznamenány u loveckého salámu (A15) a paprikáše (A16). Stanovené
hodnoty u těchto dvou výrobků byly průměrně o 13g.100 g-1 vyšší, než bylo uvedeno
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na obale, tato hodnota představuje 117 kcal.100 g-1 výrobku. Průkazný rozdíl byl zaznamenán
také u krůtí šunky výběrové (A1), dušené šunky výběrové (A2), salámu Junior (A6), cikánské
pečeně (A8) a vídeňského párku (A10). V případě ostravské klobásy (A12) byl obsah
analyzovaného tuku v takovém množství, které přesně odpovídalo množství tuku dolní
hranice přípustné odchylky (18 g tuku.100 g-1 výrobku). Díky pravidlům zaokrouhlování však
tento výrobek splňuje požadavky. U všech výrobků byla dodržena kritéria pro obsah tuku
podle vyhlášky č. 69/2019 Sb., viz tabulka 3. U šunek tato kritéria nejsou stanovena, avšak
dle studie (Kameník et al., 2016), která analyzovala 52 vzorků šunek během 3 let, obsah tuku
u výběrové šunky a standardní šunky kolísal od 1,4 do 4,4 %. Šunky nejvyšší jakosti nebyly
do této studie zahrnuty. V roce 2017 SZPI prošetřovala, zda se shoduje deklarované množství
tuku ve výrobku s analyzovaným obsahem tuku. Vzorky zahrnovaly tuzemské, ale také
zahraniční výrobky. Všechny výrobky, celkem 23 šarží, vyhověly ve smyslu provedených
rozborů.
Výsledky srovnání analyzovaného obsahu celkových bílkovin dle Kjeldahla s obsahem
uvedeným na obale jsou uvedeny v grafu 2. Průkazný rozdíl podle příručky MZe byl zjištěn
u dvou výrobků. Cikánská pečeně (A8) měla průkazně nižší obsah bílkovin, než bylo uvedeno
na obale. Pro dosažení hranice odchylky by hodnota uvedená na obale musela být ponížena
o 3 g bílkovin.100 g-1 výrobku. Debrecínský párek (A11) měl také průkazně nižší obsah
bílkovin, než bylo uvedeno na obale. Pro dosažení hranice odchylky by muselo dojít
o ponížení hodnoty na obale o 1 g bílkovin. 100 g-1 výrobku. U salámu Junior (A6)
a vídeňského párku (A10) bylo stanoveno takové množství bílkovin, které přesně odpovídalo
horní hranici přípustné odchylky. V rámci analýzy byly stanoveny pouze celkové bílkoviny,
na jejichž množství v masných výrobcích se nevztahují žádná kritéria. Vyhláška č. 69/2016
Sb. udává pouze kritéria pro množství čistých svalových bílkovin nebo obsah masa,
viz tabulka 4. Tyto nároky jsou navíc stanoveny pouze pro některé masné výrobky. Z obalů
analyzovaných masných výrobků lze však usoudit, že kritéria pro množství masa byla
splněna. Hovězí šunka výběrová (A4) byla i přes vysoký obsah bílkovin zařazena
do kategorie výběrových šunek, nikoliv do kategorie nejvyšší jakosti. Lze tedy předpokládat,
že měla vyšší podíl pojivových tkání v mase.
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Obsah celkového obsahu
tuku
v g.100 g-1
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Obrázek 2: Srovnání obsahu stanovených bílkovin s obsahem uvedeným na obale
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Obrázek 3: Srovnání obsahu stanovené soli s obsahem uvedeným na obale
* – průkazný rozdíl vypočtený dle příručky MZe, odchylky vypočteny také dle příručky.
A1 – Krůtí šunka výběrová, A2 – Šunka dušená výběrová, A3 – Šunka nejvyšší jakosti, A4 – Hovězí šunka výběrová,
A5
–
Šunkový
salám
zauzený,
A6
–
Junior
salám,
A7
–
Gothajský
salám,
A8 – Cikánská pečeně, A9 – Debrecínská pečeně, A10 – Vídeňský párek, A11 – Debrecínský párek,
A12 – Ostravská klobása, A13 – Vysočina, A14 – Poličan, A15 – Lovecký salám, A16 – Paprikáš.
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Obsah čistých svalových bílkovin v masných výrobcích bývá v ČR přísně kontrolován.
V roce 2014 při kontrole neuspělo 22 vzorků šunek z 391 vzorků (Brychta et al., 2016).
Kontroly SZPI v roce 2016 také odhalily poskytování mylných informací, kdy výrobci
neoprávněně používali označení „šunka“ pro jiné masné výrobky (SZPI, 2016).
Výsledky ze srovnání obsahu stanovené soli dle Mohra s obsahem uvedeným na obale jsou
uvedeny v grafu 3. Kritéria vypočtená dle příručky MZe nebyla dodržena pouze u jednoho
z výrobků, kdy krůtí šunka výběrová (A1) obsahovala průkazně více soli, než bylo uvedeno
na obale. Aby hodnota na obale splňovala kritéria, muselo by dojít k navýšení hodnoty na
obale minimálně o 0,2 g NaCl.100 g-1 výrobku. Všechny testované výrobky splnily pravidla
o označování množství soli na obalech podle nařízení EP a E (EU) č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kdy musí výrobce uvádět obsah soli,
pokud přesáhne množství 2,5 g/100 g výrobku.
V rámci kontroly označování, kterou provedla SZPI v průběhu roku 2017, bylo zkontrolováno
celkem 5 526 šarží potravin, z tohoto počtu nevyhovovalo požadavkům pro označování
1598 šarží potravin (SZPI, 2017).
ZÁVĚR
Analyzované hodnoty udávající množství tuku ve vybraných masných výrobcích byly
nejkritičtější. Velké rozdíly byly zaznamenány především u některých trvanlivých salámů
a měkkých salámů, které obsahují více tuku než ostatní vybrané masné výrobky. Nesoulad
v údajích týkající se obsahu tuku jsou problematické z hlediska energetické hodnoty výrobků.
Obsah bílkovin se dle kritérií lišil ve dvou případech, kdy byla hodnota uvedená na obale
vyšší. Množství soli neodpovídalo dle analýzy u jednoho výrobku. Z těchto výsledků plyne,
že celkem 20,8 % stanovených hodnot neodpovídalo hodnotám uvedeným na obalech. Toto
vysoké procento nevyhovujících hodnot vyplývá z variability jakosti a obsahu složek
u zpracovávaného masa a nemožnost ihned na to reagovat změnou označení masných
výrobků. Výrobci mají obtížnou situaci, zejména menší potravinářské podniky, vzhledem
k finanční náročnosti, neanalyzují každou šarži výrobku, ale vychází z průměrných hodnot,
které nemusí být vždy pro danou šarži odpovídající. K této skutečnosti by se mělo
při hodnocení rozdílů v obsahu nutrientů přihlížet.
SOUHRN
Cílem práce bylo analyzovat vybrané masné výrobky, stanovit obsahy některých nutrietů
a porovnat je s obsahy uvedenými na obalech. Pro analýzu byly vybrány takové nutrienty,
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které významně ovlivňují nutriční hodnotu masných výrobků. V každém výrobku
byl stanoven obsah celkových bílkovin, tuku a soli. Pro stanovení celkových bílkovin byla
použita metoda dle Kjeldahla, celkový obsah tuku byl stanoven extrakčně dle Soxhleta
a obsah soli byl stanoven metodou dle Mohra. Výsledky chemické analýzy byly následně
srovnány s hodnotami uvedenými na obalech. Přípustné odchylky byly vypočteny pomocí
příručky MZe vydané na jaře roku 2018. Z výsledků vyplynulo, že celkem v 10 případech
ze 48 (20,8 %) hodnoty uvedené na obalech neodpovídaly stanovenému obsahu nutrientů.
V případě obsahu celkového tuku neodpovídalo 7 hodnot, u obsahu celkových bílkovin
se hodnoty lišily ve dvou případech a u obsahu soli v jednom případě.
Klíčová slova: sůl, chemická analýza, označování, masné výrobky, šunka
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ARONIE A BEZ ČERNÝ – MALÉ PLODY, ALE VELKÝ BENEFIT
CHOKEBERRY AND ELDERBERRY – SMALL FRUIT BUT BIG BENEFIT
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SOUHRN
ABSTRACT
The varieties of small fruits of the species chokeberry (Aronia melanocarpa) and elderberry
(Sambucus nigra) represent one of the richest sources of phenolic antioxidants. Total
phenolics and total anthocyanins as well as selected technologically significant parameters has
been determined in chokeberry varieties Nero and Viking and in elderberry varieties Bohatka,
Dana, Haschberg and Sambo.
Juice from varieties Nero and Viking contained: total phenolics 6,23 and 6,70 g gallic acid per
L; total anthocyanins 2,42 and 2,15 g cyanidin-3-galactoside per L; reducing saccharides
84,44 and 107,67 g/L. Juice from 4 elderberry varieties contained: total phenolics varied
between 5,25 and 8,17 g gallic acid per L; total anthocyanins varied between 3,25 and 5,41 g
cyanidin-3-glucoside per L; reducing saccharides from 53,20 to 61,50 g/L.
Keywords: Aronia melanocarpa, Sambucus nigra, juice, soluble solids, titratable acidity, pH,
saccharides, total phenolics, total anthocyanins.
ÚVOD
Ovoce je neopominutelnou součástí lidské stravy. Poskytuje člověku nejrůznější biologicky
aktivní látky, které významně podporují jeho zdraví. Je např. zdrojem vitaminů, minerálních
látek, sacharidů, organických kyselin, vlákniny, ale především fenolických antioxidantů
(YAO et al., 2004, LIU, 2003).
Z ekonomických důvodů se preferuje pěstování především větších druhů ovoce (jablka,
hrušky). Drobné ovoce bývá opomíjeno zejména kvůli vyššímu podílu ruční práce. Přitom
toto drobné ovoce bývá nenáročné na pěstování, dobře snáší klimatické výkyvy a poskytuje
vysoký obsah cenných nutričních látek (JURIKOVA et al., 2012). Do této kategorie drobného
ovoce patří i aronie (Aronia melanocarpa) a bez černý (Sambucus nigra).
Aronie neboli temnoplodec je keř, řidčeji stromek, který patří do čeledi růžovitých (Rosaceae)
a pochází z východní části severní Ameriky a Kanady.
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Plodem jsou černě zbarvené malvice o průměru 6−13 mm a hmotnosti 0,5−2,0 g, které
dozrávají koncem srpna až začátkem září a mají dlouhou sklizeň okolo čtyř až šesti týdnů.
Plody aronie obsahují polyfenolické sloučeniny, rutin, vitamíny skupiny B, vitamin C,
třísloviny a řadu minerálních látek. Jejich slupka je pevná a dužnina je tmavě fialová
se svíravou, natrpklou chutí. V Evropě se plody aronie využívají v potravinářství a kosmetice
SINHA et al., 2012, DOLEJŠÍ et al., 1991).
Šlechtěním aronie se zabývají především evropské státy. Známými vyšlechtěnými odrůdami
jsou Nero (Česká republika), Rubina (Rusko, Finsko), Viking, Kurkumacki (Finsko), Hugin
(Švédsko), Galicjanka (Polsko), Fertödi (Maďarsko), Aron, Hakkija, Ahonnen, Serina
(Dánsko). Plody šlechtěných odrůd neobsahují tolik tříslovin jako divoké druhy (KULLING
et al., 2008, SINHA et al., 2012)
Bez černý (Sambucus nigra L.) je rozložitý keř řidčeji strom vyrůstající do výšky až 6 metrů.
Patří do čeledi zimolezovitých (Caprifoliaceae). Jeho planá forma přirozeně roste na stráních,
mezích, rumištích, podél cest a potoků, na okrajích lesů, v křovinách a parcích, na skládkách
a kompostech či kolem sloupů elektrického vedení. Bez je nenáročný na půdní prostředí,
mimo zastíněných stanovišť se mu daří téměř všude (HEMGESBERG, 2002, DOLEJŠÍ et al.,
1991).
Plody jsou kulaté černo-fialové trojsemenné peckovičky, které dozrávají koncem srpna
a začátkem září. Plody černého bezu – bezinky - obsahují rozpustné i nerozpustné sacharidy,
dále flavonoidy, anthokyany, třísloviny, organické kyseliny, vitamíny skupiny B, skupiny A,
tokoferoly a nepříliš vitamínu C, třísloviny a do 1 % minerálních látek (SKREDE et al.,
2000). Přítomen je také kyanogenní glykosid sambunigrin, jehož množství s dozráváním
plodů výrazně klesá. Je rovněž snadno zlikvidovatelný záhřevem. V Evropě se bez využívá
především ve farmacii a v potravinářství.
Šlechtění bezu černého stejně jako aronie se věnují především v Evropě. Jsou známé např.
tyto odrůdy bezu: Allesø, Aurea, Bohatka, Dana, Haschberg, Heidegg 13, Korsør, Mammut,
Pregarten, Riese aus Voβloch, Sambo, Sambu, Samdal, Sampo, Samyl, Weihenstephan
a bezbarvá Albida. Největšími evropskými producenty bezu jsou dnes Dánsko, Nizozemí,
Rakousko, Německo a Švédsko (ATKINSON et al., 2002). Přibližně před deseti lety vznikly
první bezové sady také v ČR.
Náplní naší práce bylo stanovení a porovnání množství některých biologicky aktivních látek
a technologicky významných parametrů ve vybraných odrůdách uvedeného ovoce.
Pro zpracování těchto drobných plodů se primárně využívá jejich šťáva. Proto byly všechny
studované vlastnosti stanovovány ve vylisované šťávě.
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MATERIÁL A METODY
Vzorky aronie: V naší práci byly studovány 2 odrůdy: Nero (vyšlechtěná v ČR) a Viking
(vyšlechtěná ve Finsku). Pocházely z Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Holovousích.
Vzorky bezinek: Byly analyzovány 4 odrůdy: Bohatka, Dana a Sambo (vyšlechtěné
v Bojnicích na Slovensku), Haschberg (vyšlechtěný v Rakousku). Byly rovněž dodány
Výzkumným a šlechtitelským ústavem v Holovousích.
Uložení vzorků: Po sklizení byly všechny plody ihned zamraženy a při teplotě -20°C
uchovány až do doby analýzy.
Příprava vzorků: Před analýzami byly plody vyjmuty z mrazničky a ponechány
za laboratorní teploty mírně rozmrazit. S využitím malého vinařského lisu byla z částečně
rozmrzlých plodů vylisována šťáva. Ta byla následně přefiltrována přes Büchnerovu nálevku.
Takto připravené vzorky šťávy vybraných odrůd aronie a bezinek byly použity pro
refraktometrické stanovení rozpustné sušiny, pro stanovení pH a titrační kyselosti,
gravimetrické stanovení redukujících sacharidů, celkových fenolických látek a celkových
anthokyanů.
Refraktometrické stanovení rozpustné sušiny: bylo provedeno podle ČSN EN 12143.
Stanovení pH: Byla využita norma ČSN EN 1132.
Titrační kyselost: Byla stanovena podle ČSN EN 12147. Výsledná titrační kyselost byla pro
aronii přepočítána na kyselinu jablečnou, která je v tomto ovoci převažující kyselinou. V bezu
černém je majoritní kyselina citronová, proto byla titrační kyselost přepočtena na tuto
kyselinu.
Redukující sacharidy: Byly stanoveny podle normy ČSN 56 0146.
Celkové fenolické látky: Byly stanoveny postupem dle Folin-Ciocaulteua. 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. Výsledky se vyjádřují jako ekvivalenty kyseliny gallové
(Current Protocols in Food Analytical Chemistry, 2007).
Celkové anthokyanové látky: Pro stanovení monomerních anthokyanů byla použita pH
diferenciální metoda, která je založená na měření absorbance studovaného roztoku při 510 nm
a při 700 nm. Při pH 1,0 absorbuje barevná oxoniová forma anthokyanů a při pH 4,5 jsou
anthokyany v bezbarvé hemiketalové formě. Pro přepočet na celkové anthokyany v aronii
byl využit majoritní anthokyan kyanidin-3-galaktosid, pro bez černý kyanidin-3- glukosid
(LEE et al., 2005).
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Výlisnost šťávy
Při lisování plodů aronie i bezinek byl orientačně měřen objem získané šťávy. U aronie
se výlisnost pohybovala v rozmezí 72 až 79 % z celkové hmotnosti plodů, u bezinek byla
výlisnost o něco větší, tj. 75 až 82 %. Získané hodnoty výlisnosti budou zcela určitě nižší než
při použití průmyslových lisů, které dosahují vyšších aplikovaných tlaků než námi použitý lis
ruční.
Tabulka 1: Vybrané parametry šťávy studovaných odrůd aronie a bezu černého

Odrůda

Refraktometrická
sušina [hm. %]

Titrační kyselost
[g kyseliny/l
šťávy]

pH

Obsah sacharidů

šťávy

[g/l šťávy]

Nero

15,83 ± 0,03

9,58 ± 1,39

3,5

84,44 ± 1,96

Viking

12,42 ± 0,26

9,87 ± 0,58

3,4

107,67 ± 2,64

Bohatka

11,00 ± 0,62

25,7 ± 0,12

4,1

54,09 ± 2,05

Dana

10,92 ± 0,30

22,8 ± 0,91

4,1

53,20 ± 0,21

Haschberg

12,89 ± 0,23

31,5 ± 0,63

4,0

60,76 ± 0,62

Sambo

13,18 ± 0,43

44,0 ± 0,27

3,8

61,50 ± 0,23

Refraktometrická sušina
Rozpustná, refraktometrická nebo též cukerná sušina udává množství rozpustných látek, které
odpovídá množství čisté sacharosy se stejným indexem lomu. V ovocné šťávě tato sušina
zahrnuje především rozpustné sacharidy, které jsou přítomny nejčastěji jako cukry a pektiny.
Tyto sacharidy významně ovlivňují chuť ovocných šťáv a také jejich schopnost vytvářet gely.
Refraktometrická sušina je tedy technologickým parametrem zajímavým z hlediska přípravy
ovocných rosolů a marmelád.
Námi stanovené hodnoty rozpustné sušiny se pohybovaly v rozmezí 10,9 až 13,2 hm. % pro
plody 4 studovaných odrůd bezu černého. Odrůdy aronie Nero a Viking vykazovaly
refraktometrickou sušinu v rozmezí 12,4 až 15.8 hm. %. Literatura udává pro aronii 11.3 až
24.3 hm. % (HUKKANEN

et al., 2006), pro bezinky byla

rozpustná sušina stanovena na 13 hm. %

(KAACK et al., 2008). Pro porovnání slouží např. jablečná šťáva, ve které MARKOWSKI
et al., 2009 stanovili obsah rozpustné sušiny v rozmezí od 11,6 do 17 hm %.
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pH a titrační kyselost
Kyselost ovocných šťáv je způsobena obsahem slabých až středně silných, těkavých
i netěkavých, jedno- i vícesytných alifatických organických kyselin. Tyto kyseliny však musí
být volné a musí být v daném prostředí schopné neutralizace nejčastěji hydroxidem sodným.
Titrační kyselost se pak vyjadřuje jako obsah takové kyseliny, která v dané šťávě převládá.
Nejčastěji jde o kyseliny jablečnou, citronovou, vinnou. Množství titrovatelných kyselin
ve šťávě určuje jednak její senzorické vlastnosti, ale má vliv i na technologické postupy při
jejím dalším zpracování.
pH studovaných šťáv se vzájemně lišilo přibližně o půl jednotky pH. Šťávy odrůd Nero
a Viking měly pH 3,5 a 3,4. Pro šťávy studovaných odrůd bezu bylo pH stanoveno v rozmezí
3,8 až 4,1 (KULLING et al., 2008).
Rozdíl v obsahu titrovatelných kyselin mezi aroniovou a bezovou šťávou byl přibližně
dvaapůlkrát až čtyřikrát větší. V odrůdě Nero bylo nalezeno 9,58 g kyseliny jablečné
v 1 l šťávy, v odrůdě Viking to bylo 9,87 g/l. Uvedené hodnoty jsou v dobré shodě s údajem
z literatury 7.0–14.1 g/l (HUKKANEN

et al., 2006).

Bezinková šťáva obsahovala titrovatelné

kyseliny v rozmezí 22,8 g kyseliny citronové v 1 l šťávy u odrůdy Dana až po 44,0 g/l
u odrůdy Sambo.
Redukující sacharidy
Člověk preferuje sladkou chuť. Proto mají lidé v oblibě především sladké ovoce. Sladkost
ovoci udělují zejména glukosa, fruktosa a někdy i sacharosa. Případné další sacharidy, které
lze v ovoci nalézt, jsou obsaženy v minoritním množství. Reduktivní schopnosti výše
uvedených 3 sacharidů lze snadno využít k jejich stanovení.
Obsah redukujících sacharidů se u studovaných odrůd aronie pohyboval v rozmezí
84,44 až 107,67 g/l šťávy, což je ve shodě s literaturou 80,94 až 118,02 g/l (JURIKOVA
et al., 2017). V 1 l bezinkové šťávy bylo stanoveno 53,20 až 61,50 g redukujících sacharidů.
Toto množství je mírně pod hodnotou z literatury 68,53 g/l (VEBERIC et al., 2009).
Na základě nalezených hodnot redukujících sacharidů nepatří šťáva aronie ani bezu mezi
výrazně sladké, např. podle (HANOUSEK et al., 2006) obsahují jablka různých odrůd
až 122,67 g/l cukrů.
Celkové fenoly a anthokyany
Fenolické látky jsou sekundární metabolity, které si rostliny vytváření pro svoji ochranu vůči
nepříznivým faktorům svého okolí. Jsou to látky, které mají silné antioxidativní vlastnosti.
Podskupinou polyfenolů jsou i anthokyany, které kromě antioxidativních schopností jsou
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i intenzívními přírodními barvivy dobře využitelnými v potravinářství. Uvedené látky jsou
velmi ceněné zejména pro podporu lidského zdraví.
Tabulka 2: Obsah fenolických látek ve šťávě studovaných odrůd aronie a bezu černého
Odrůda

Obsah polyfenolů

Obsah anthokyanů

[g/l šťávy]

[g/l šťávy]
2,42 ± 0,10

Nero

6,23 ± 0,59

Viking

6,70 ± 0,63

Bohatka

6,19 ± 0,37

3,25 ± 0,11

Dana

5,25 ± 0,85

3,30 ± 0,66

Haschberg

7,38 ± 0,42

Sambo

8,17 ± 0,57

4,48 ± 0,29
5,41 ± 0,45

2,15 ± 0,50

Z hlediska obsahu polyfenolů i celkových anthokyanů se obě odrůdy aronie od sebe příliš
nelišily. Množství polyfenolů 6,23 a 6,70 g/l odpovídá spodní hranici hodnot uváděných
(BENVENUTI et al., 2004). tj. 6,90 až 25,56 g/l kyseliny galové. Obsah celkových
anthokyanů

je

zhruba

poloviční

než

který

udává

tentýž

autor,

tj. 4,28 až 4,60 g/l kyanidin-3-galaktosidu.
Pokud jde o obsah fenolických látek v bezinkové šťávě, byl námi zjištěný rozdíl mezi
studovanými odrůdami poznatelný. Obsah celkových fenolů se pohyboval od 5,25 g kyseliny
galové na litr šťávy u odrůdy Dana až po 8,17 g/l u odrůdy Sambo. Chorvatský autor
JAKOBEK et al., 2008, uvádí 6,36 g/l šťávy. V obsahu celkových anthokyanů vykazovala
nejnižší hodnotu odrůda Bohatka 3,25 g kyanidin-3-glukosidu na 1 l šťávy, nejvyšší pak opět
odrůda Sambo 5,41 g/l. Stejný autor pak pro celkové anthokyany uvádí hodnotu 4,19 g/l
šťávy.
ZÁVĚR
Šlechtěné odrůdy aronie i bezu černého patří v ČR stále ještě mezi netradiční ovocné druhy.
Jsou sice méně vhodné pro přímý konzum pro nepříznivý poměr tříslovin vůči cukrům
a kyselinám, ale výrobky z nich se již objevují alespoň v prodejnách se „zdravou výživou“
(pasterované šťávy, sirupy, marmelády). Koncentráty šťáv obojích plodů mohou sloužit jako
intenzívní potravinářské barvivo přírodního původu.
Ze sekundárních metabolitů rostlin si v současné době nejvíce ceníme antioxidantů. Jsou

to látky, které nejvýznamnějším způsobem přispívají k ochraně lidského organizmu před
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civilizačními onemocněními. Oba studované rostlinné druhy, aronie i černý bez, mají těchto
antioxidantů velmi vysoké množství. Pokud jde o fenolické i anthokyanové látky, mají aronie
i bezinky spolu s borůvkami vůbec nejvyšší obsah těchto antioxidantů (JURIKOVA et al.,
2017).
Na základě našich analýz nebyl nalezen významný rozdíl mezi oběma odrůdami aronie
v žádném ze studovaných parametrů. Lze je tedy doporučit k pěstování v ČR. Odrůdy bezu
černého Haschberg a Sambo budou zřejmě pro pěstování v našich regionech vhodnější, neboť
vykazovaly lepší výsledky než Bohatka a Dana.
SOUHRN
Odrůdy drobného ovoce aronie (Aronia melanocarpa) a bezu černého (Sambucus nigra)
představují jedny z nejbohatších zdrojů fenolických antioxidantů. V odrůdách aronie Nero
a Viking a černého bezu Bohatka, Dana, Haschberg a Sambo byl stanoven obsah celkových
fenolických látek a celkových anthokyanů, dále i vybrané technologicky významné
parametry.
Šťáva z odrůd Nero a Viking obsahovala: 6,23 a 6,70 g/l celkových fenolických látek;
2,42 a 2,15 g/l celkových anthokyanů; 84,44 a 107,67 g/l redukujících sacharidů. Šťáva
ze 4 odrůd černého bezu obsahovala: celkové fenolické látky v rozmezí 5,25 a 8,17 g kyseliny
galové/l; celkové anthokyany od 3,25 do 5,41 g kyanidin-3-glukosid/l; redukující sacharidy
53,20 až 61,50 g/L.
Klíčová slova: Aronia melanocarpa, Sambucus nigra, šťáva, rozpustná sušina, titrační
kyselost, pH, sacharidy, celkové fenolické látky, celkové anthokyanové látky
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THE OCCURRENCE OF MYCOTOXINS IN FOOD
Pavla Sehonová1,2 – Kamila Novotná1 – Petr Chloupek1
1

Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství
2

Ústav ochrany zvířat a welfare

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
ABSTRACT
Mycotoxins are toxic secondary metabolites of fungi, whose toxic effects on organisms
include teratogenicity, mutagenicity, and carcinogenity. According to the Food and
Agriculture Organization (FAO, 2002), at about 25% of agricultural products are
contaminated with mycotoxins. The aim of the work was to assess the presence of mycotoxins
in products originating outside the European Union, but with existing possibility of their
import into the European Union and placing on the market there. The most commonly
contaminated products include fruit and vegetables, nuts, cereals, and seeds. Based on the
data from the RASFF system, there is a risk of mycotoxin contamination of products
originating outside the European Union, such as from Turkey, India, China or other third
countries.
Keywords: contaminant, ochratoxin A, zearalenon, fumonisins, patulin
ÚVOD
Mykotoxiny jsou vysoce toxické sekundární metabolity plísní, zejména rodu Aspergillus,
Penicillium a Fusarium. Kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny je závažný problém
s globálním významem. Dle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO, 2002) je zhruba
25 % zemědělských produktů kontaminováno mykotoxiny. Mezi známé toxické efekty
mykotoxinů patří teratogenita, mutagenita a karcinogenita. Mykotoxiny vyskytující
se v zemědělských plodinách jsou perzistentní a je velmi obtížné je z kontaminovaných
surovin odstranit, proto je třeba vzniku mykotoxinů v potravinách předcházet. Mezi
nejznámější

zástupce

mykotoxinů,

které

se

vyskytují

v zemědělských

produktech

a potravinách patří aflatoxiny, ochratoxiny, patulin, fumonisiny a zearalenon. Maximální
limity pro obsah mykotoxinů v potravinách jsou uvedeny v Nařízení Komise (ES)
č. 1881/2006, nicméně v tomto nařízení nejsou uvedeny limity pro celé spektrum mykotoxinů,
které se v dané potravině mohou vyskytovat – chybí například limit pro obsah
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ochratoxinu A v ovoci, přestože je známo, že se tento mykotoxin v sušeném ovoci může
vyskytovat. V Evropské unii funguje systém rychlého varování (RASFF- Rapid Alerts System
for Food and Feed), který v případě zjištění přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví
pocházejícího z potravin nebo krmiva informuje členské státy.

Tento systém byl zřízen

v základním právním předpise Nařízení EP a R č. 178/2002, kterým se stanovují obecné
zásady a požadavky potravinového práva a který stanovuje postupy týkající se bezpečnosti
potravin a ochrany spotřebitele. Cílem práce je posoudit výskyt mykotoxinů v produktech
původem mimo Evropskou unii, u kterých však existuje možnost, že budou do Evropské unie
importovány a uvedeny na její trh.
MATERIÁL A METODY
V rámci hodnocení výskytu mykotoxinů v potravinách pocházejících ze zemí mimo
Evropskou unii byly aplikovány výstupy z RASFF dostupné z oficiálních webových stránek
RASFF (https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal_en) a nastudována odborná, vědecká
i legislativní literatura k této problematice.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Evropská unie přijala v roce 2006 nařízení, kterým se stanovují limity některých
kontaminujících látek, mezi které jsou zařazeny i některé mykotoxiny. Stanovené limity jsou
uvedeny v příloze jedna nařízení a to vždy pro konkrétní druh potraviny nebo výrobků.
Ne u všech potravin jsou limity stanoveny, neboť v některých případech pro to není vědecký
důvod. Maximální povolené limity by měly být stanoveny na přísné úrovni, které je možno
rozumně dosáhnout při dodržování správných zemědělských, výrobních postupů a s ohledem
na riziko související s konzumací potravin. Potravina, jež obsahuje kontaminující látku
v množství vyšší než je stanovený limit, by neměla být uvedena na trh EU a to ani po smíšení
s jinými potravinami nebo složkami potravin. Stanovené limity mykotoxinů ve vybraných
potravinách jsou uvedeny v Tab. 1. Přísnější limity jsou stanoveny pro potraviny pro kojence
a malé děti.
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Tabulka 1: Limity pro jednotlivé mykotoxiny podle Nařízení (ES) č. 1881/2006 v μg.kg-1.
Potravina

Jádra podzemnice
olejné a
skořápkové plody a
zpracované výrobky
z nich
Sušené ovoce a
výrobky
Všechny druhy
obilovin
Kukuřice
Syrové mléko
Koření (chilli, pepř,
paprika,
muškátový oříšek,
zázvor, kurkuma)
Obilné příkrmy a
ostatní příkrmy pro
kojence a malé děti
Počáteční a
pokračovací
kojenecká výživa
(vč. mléka pro
kojence)
Dietní potraviny pro
zvláštní léčebné
účely speciálně pro
kojence
Nezpracované
obiloviny
Zpracované výrobky
z obilovin
Sušené hrozny révy
vinné
Pražená kávová zrna
Rozpustná káva
Víno
Hroznová šťáva a
nektar
Ovocné šťávy (i
rekonstituované) a
nektary
Lihoviny
Jablečné víno
Výrobky z jablek
pevné
Výrobky z jablek
pevné pro malé děti
Jiné než obilné
příkrmy pro malé
děti
Nezpracované
obiloviny

Ochratoxin
Patulin Deoxinivalenol Zearalenon
A

Aflatoxiny

B1

Suma
B1,
B2,
G1,
G2

2,0

1,0

2,0

4,0

2,0

4,0

5,0

10,0

M1

0,05
5,0

10,0

0,1

0,5

200

20*kromě
kukuřičných

0,025

0,1

0,025

0,5

5,0
3,0
10,0
5,0
10,0
2,0
2,0

50
50
50
50
25
10
10
1250* mimo
pšenice
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100*mimo
kukuřice

Fumonisiny

Nezpracovaná
pšenice tvrdá
Nezpracovaná
kukuřice
Obiloviny k přímé
lidské spotřebě
Těstoviny v suchém
stavu
Pečivo
Výrobky z kukuřice
k přímé spotřebě
Svačinky z kukuřice
a kukuřičné
snídaňové cereálie
Kukuřičné příkrmy
pro kojence a malé
děti
Kukuřičná mouka,
krupička, krupice
klíčky a olej

1750
1750
750

2000
75

750
500

50
200

400

50

20

200

1000

Turecko je díky vhodnému středomořskému klimatu jedním z nejvýznamnějších producentů
zemědělských komodit na světě. Do Evropské unie se z Turecka dováží čerstvé ovoce
a zelenina (především ořechy, rajčata, třešně a meruňky), sýry, víno a rybí produkty. Systém
rychlého varování za rok 2018 vydal celkem 72 hlášení pro překročení limitů mykotoxinů
v ovoci a zelenině, jejichž původ byl v Turecku. Z tohoto bylo 8x hlášeno varování na základě
kontroly výrobků na trhu dozorovým orgánem, 56x byl zadržen výrobek na hranicích EU,
7x informace o výrobcích, které se v EU vyskytly, ale již nejsou na trhu nebo riziko
konzumace z nich není závažné a 1x informace o novinkách, které však nejsou významné pro
kontrolní orgány. Konkrétně se jednalo o ochratoxin A a aflatoxin ve výrobcích jako jsou
sušené hrozinky a fíky, meruňky, moruše a to jak z konvenční tak i bio produkce. Za stejné
časové období bylo systémem podáno 88 hlášení týkající se ořechů, výrobků z nich a semen
pocházejících z Turecka. Z toho bylo celkem 9 varování na potraviny představující riziko pro
konzumenta, 74x byly výrobky z Turecka odmítnuty na hranicích a 5x informací bylo
o výrobcích, u nichž se riziko nepovažuje za závažné. Dle Ünüsan (2019) byl v 17.2–44 %
vzorků jablečného moštu zjištěn nadlimitní obsah patulinu. Patulin je termorezistentní toxin,
který je odolný i vůči působení kyselin (Cavaliere et al., 2006). Vědecký výbor pro potraviny
na svém zasedání ze dne 8. března 2000 schválil prozatímní maximální tolerovatelný denní
příjem (PMTDI) patulinu 0,4 μg/kg tělesné hmotnosti. Dle Ünüsan (2019) je hlavním
problémem v případě mléka a mléčných produktů zvýšené riziko výskytu aflatoxinů (zejména
M1), a to jak v produktech určených pro Turecký trh, tak i v produktech určených pro export.
V Evropské unii je limit pro obsah aflatoxinu M1 stanoven pouze pro syrové mléko i když
dle publikovaných studií nedochází k jeho znehodnocení pasterací ani UHT (Flores-Flores
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et al., 2018), přičemž téměř jedna čtvrtina sledovaných vzorků mléka překročila stanovený
limit (Ünüsan, 2019). Sýr a jogurty vyrobené z mléka kontaminovaného aflatoxinem M1
obsahují vyšší koncentraci tohoto mykotoxinu ve srovnání s použitým mlékem, jelikož
se aflatoxin M1 váže na kasein (Scaglioni et al., 2014). Bessaire et al., (2019) studovali obsah
mykotoxinů v zelené kávě pocházející z různých produkčních oblastí mimo EU. V Evropské
unii je Nařízením č. 1881/2006 stanoven limit pro obsah mykotoxinů v pražené a rozpustné
kávě pouze pro ochratoxin A. Systém rychlého varování zachytil od roku 2016 celkem
u sedmi výrobků (kávová zrna, káva, kávové kapsle) pocházející z Turecka, Nizozemí
ale i Indie či Vietnamu překročení stanoveného limitu ochratoxinu A, nicméně ve vzorcích
kávy byl rovněž kvantifikován fumonisin B2, sterigmatocystin a některé další toxiny.
Sterigmatocystin je toxin strukturou podobný aflatoxinům, který je rovněž silným jaterním
karcinogenem. Informace o výskytu tohoto mykotoxinu v potravinách jsou velmi omezené.
Problematické jsou také potraviny dovážené z Indie. V roce 2018 zaznamenal RASFF
33 hlášení na indické výrobky s vyšším obsahem mykotoxinů než je povolený limit, přičemž
se jednalo o ovoce a zeleninu, koření, cereálie a pekařské výrobky, ořechy, semena a výrobky
z nich. Zachycené potraviny byly překročeny v limitech ochratoxinu A a aflatoxinu. Těmito
mykotoxiny jsou kontaminovány i potraviny z Číny, zejména se jedná o ořechy, výrobky
z nich a semena. U těchto produktů bylo v roce 2018

překroční povolených limitů

zaznamenáno v 39 případech.
ZÁVĚR
Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 178/2002 nesmí být uvedena na trh Evropské
unie potravina, která není bezpečná. Dle Organizace pro výživu a zemědělství je však zhruba
25 % zemědělských produktů kontaminováno mykotoxiny. Limity pro výskyt těchto látek
v potravinách jsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006. Celá řada produktů, které
jsou uvedeny na trh v Evropské unii, pochází ze zemí mimo EU. Systém rychlého varování
RASFF za rok 2018 vydal celkem 72 hlášení pro překročení limitů mykotoxinů v ovoci
a zelenině a 88 hlášení týkající se ořechů, výrobků z nich a semen pocházejících z Turecka.
V kávě a výrobcích z ní původem z Turecka, Nizozemska ale i Indie či Vietnamu byl
zaznamenán obsah ochratoxinu A, fumonisin B2, sterigmatocystinu a některých dalších
toxinů. Nadlimitní obsah mykotoxinů byl rovněž zaznamenán v zemědělských produktech
pocházejících z Indie a Číny.
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SOUHRN
Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, mezi jejichž toxické účinky
na organismy patří teratogenita, mutagenita a karcinogenita. Dle Organizace pro výživu
a zemědělství (FAO, 2002) je zhruba 25 % zemědělských produktů kontaminováno
mykotoxiny. Cílem práce bylo posoudit výskyt mykotoxinů v produktech původem mimo
Evropskou unii, u kterých však existuje možnost, že budou do Evropské unie importovány
a uvedeny na její trh. Mezi nejčastěji kontaminované potraviny patří ovoce a zelenina,
skořápkové plody, cereálie a semena. Jako problematické země mimo EU se z pohledu
výskytu mykotoxinů zachycených systémem RASFF jeví Turecko, Indie či Čína.
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VLIV GENOTYPU TOPINAMBURU S OHLEDEM NA OBSAH INULINU
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Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01
Havlíčkův Brod
ABSTRACT
Topinambur sunflower (Helianthus tuberosus L.), the earlier name of the tuberous
topinambur, abbreviated only topinambur, popularly called Jewish potatoes. In recent years,
interest in its cultivation has increased. Because of the valuable inulin content of tubers,
topinambur tubers are classified as dietary foods. Inulin is an oligosaccharide
or polysaccharide that replaces starch as a stock in plants of the star-shaped and bell-like
family. It is a fine white powder, tastes sweet, but does not smell amylase, so the animal
organism can not use it. Thus, the intestine acts as a soluble fiber. For this purpose, the inulin
content of the topinambur tubers was monitored for individual genotypes. The monitoring was
carried out at the Valečov research station at two years (2016-2017). 15 genotypes were
observed under the same conditions of cultivation. Subsequently, the genotype with
the highest inulin content in the tubers was selected.
Klíčová slova: topinambur, inulin, hlízy, genotyp
ÚVOD
Topinambur hlíznatý pochází z Mexika, z území indiánského kmene Topinambus.
Do Evropy, se dostal okolo roku 1600 spolu s kolumbovskými výpravami. Topinambur
řadíme do čeledi hvězdnicovité (Asteraceae). Rostliny dosahují výšky až tři metry.
Je to rostlina krátkého dne a většina odrůd rozkvétá pozdě na podzim, takže plody (nažky)
dozrávají jen v teplých oblastech. V našich oblastech se rozmnožuje pouze vegetativně.
Topinambur je nenáročný na prostředí. Snáší velmi dobře suché i vlhké polohy, hlízy v půdě
nejsou poškozovány ani silnými mrazy (Kasal, et al. 2016). Konzumní částí jsou oddenkové
hlízy vřetenovité, u ušlechtilých odrůd oválné s očky hlubšími než u bramborových hlíz.
Z hlíz topinamburu se získává polysacharid inulin, složený převážně z molekul fruktózy
(Moudrý, 1996). Inulin je sladký a lze ho použít jako náhradu cukru (Kasal, 2001). Ačkoliv
je inulin sacharidové povahy, na rozdíl od jiného polysacharidu – škrobu, je jeho kalorická
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hodnota velmi nízká až nulová. Inulin není prakticky trávícími enzymy člověka
hydrolyzovatelný, a proto prochází beze změn žaludkem i tenkým střevem (dietetická
vláknina). Až v tlustém střevě je mikrobiálně fermentován a napomáhá pomnožení užitečné
mikroflóry střevních bifidobakterií, které syntetizují vitamíny skupiny B a podporují absorpci
některých důležitých iontů (Velíšek, 1999). K hlavním zdravotně příznivým účinkům inulinu
patří tzv. bifidogenní efekt a snížení hladiny celkového cholesterolu v krevním séru, LDL
cholesterolu a triacylglyceridů. Přídavek inulinu snižuje v potravinách glykemický index,
v těle ovlivňuje metabolismus glukosy a jsou zkoumány i další pomocné účinky jako
je zvýšení absorpce některých minerálních látek (vápníku), inhibice prekancerózy adenomů
a karcinomů. Inulin prochází našim trávicím ústrojí v podstatě nezměněn, odolává agresivním
žaludečním kyselinám a také trávicím enzymům (Konečný, 1997).
MATERIÁL A METODY
Přesný polní pokus s topinamburem byl vyhodnocen na základě jednoho z cílů dlouhodobé
koncepce rozvoje výzkumné organizace, jehož úkolem je zabezpečení dostatečné nabídky
výrobků s vysokou nutriční hodnotou na trhu a tím i zajištění zdravé výživy obyvatel.
Realizace cíle proběhla na výzkumné stanici Valečov, která se nachází v bramborářské
výrobní oblasti, v podmínkách typické kambizemně slabě oglejené, středně těžké. Nadmořská
výška lokality je 460 metrů, průměrná roční teplota 7,0 °C a roční suma srážek 652 mm.
Testováno bylo celkem 15 genotypů viz. Tab.1. Byl zde zjišťován obsah sušiny, obsah inulinu
v čerstvé hmotě (%) a v sušině (%). Stanovení inulinu bylo provedeno polarimetrickou
metodou. Vyhodnocení všech získaných výsledků bylo provedeno statistickým softwarem
Statistika.cz, kde byla nejprve ověřena homogenita rozptylů Levenovým testem homogenity
a následně byly porovnány střední hodnoty rozptylů analýzou rozptylu (ANOVA).
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Tabulka 1: Testované genotypy
Varianta

Genotyp

1

Běloslupké

2

Reka

3

Rút

4

Skarlet

5

C 63

6

Karin

7

Zlata
Völkenroder

8

Spindel

9

Lola

10

Gigant

11

č. 72

12

č. 73

13

č. 75

14

Tápiói Sima

15

Tápiói Kovai

Současný efekt: F(14, 30)=,43368, p=,94980
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
30

28

sušina (%)

26

24

22

20

18

16
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

14

Varianty

Obrázek 1: Vliv genotypu na obsah sušiny hlíz topinamburu (%)
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Obrázek 2: Vliv genotypu na obsah inulinu v čerstvé hmotě topinamburu (%)
Současný efekt: F(14, 30)=,98623, p=,48964
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
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Obrázek 3: Vliv genotypu na obsah inulinu v sušině hlíz topinamburu (%)

VÝSLEDKY A DISKUZE
Z výsledků zjištěných v rámci sledovaných let (2016-2017), byl obsah sušiny (Obr. 1)
v hlízách topinamburu statisticky neprůkazný. Tendenčně nejvíce sušiny bylo stanoveno
u genotypu Völkenroder Spindel (25,4 %) a Gigantu (25,1). Nejméně sušiny měla varianta
č.7 (Zlata - 25,0 %). Minx et al. (1994) uvádí, že obsah sušiny v hlízách se pohybuje
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v rozmezí 15,0 – 25,0 %. Obsah inulinu v čerstvých hlízách (Obr. 2) se pohyboval od 9,14 %
u genotypu Zlata a 12,18 % u Gigantu. Některé hlízy topinamburu obsahují až 15 % inulinu
(Kunová, 2004). Dále byl hodnocen obsah inulinu v sušině hlíz (Obr. 3), statistická
průkaznost nebyla zjištěna ani na jedné z hladin významností. Tendenčně nejvyšší obsah
inulinu v sušině hlíz měl Gigant, a to 49,9 %. Nejnižší obsah inulinu v sušině hlíz byl
stanoven u Loly s naměřenou hodnotou 40,36 %. Tento rozdíl činí zhruba 10 % obsahu
inulinu v sušině hlíz. Ze získaných výsledků během dvou let pozorování lze odvodit, že každý
genotyp topinamburu má odlišný obsah inulinu v hlízách. Bobrivnyk et al. (2017) konstatuje,
že existuje mnoho odrůd topinamburu (téměř 250 odrůd), které se vzájemně liší výnosem,
délkou vegetace a obsahem různých látek. Rozdíly v obsahu inulinu v rámci genotypů
se projeví zejména po usušení hlíz. Získané výsledky lze zohlednit při zpracování hlíz
na inulin. Dříve se hlízy využívaly zejména ke krmivářským účelům. Číž (2008) uvádí,
že další využití hlíz topinamburu bylo spíše na zpracování lihu z důvodu levného zdroje lehce
zkvasitelných cukrů pro výrobu bioetanolu. V současné době tato netradiční plodina má velký
potenciál do budoucna vzhledem k jeho nutričnímu složení. Hlízy jsou považovány díky
vysokému obsahu inulinu za funkční potravinu. Funkční potravina je definována jako
potravina, která má vliv alespoň na jednu cílovou funkci v těle, kromě základních nutričních
efektů a zároveň dokáže snížit riziko onemocnění (Yang et al., 2015). Inulin extrahovaný
z topinamburu se v malém množství používá jako surovina pro výrobu fruktosových sirupů
pro diabetiky a dále pak k výrobě aditivních látek nazývaných fruktooligosacharidy.
ZÁVĚR
V přesných polních pokusech byly zařazeny různé genotypy topinamburu v závislosti
na porovnání obsahu inulinu v hlízách. Ze získaných výsledků vyplývá, že výnos inulinu
lze do jisté míry ovlivnit genotypem pěstovaného topinamburu. Nejvyšší obsah inulinu měl
Gigant, který měl zároveň velmi dobrý výnos celkové sušiny hlíz. Závěrem lze konstatovat,
že při pěstování topinamburu je nutné zohlednit směr pěstování. Pokud je prioritou výtěžnost
inulinu, je důležité cílit výběr genotypu dle zjištěného celkového obsahu inulinu v sušině hlíz.
SOUHRN
Slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus L.), starším názvem topinambur hlíznatý, nebo
židovské brambory. V posledních letech se zvýšil zájem o jeho pěstování. Vzhledem k
cennému obsahu inulinu jsou jeho hlízy uváděny jako potravina pro diabetiky. Inulin je
polysacharid, který nahrazuje škrob jako zásobní látku. Je to jemný bílý prášek, sladké chuti,
nestravitelný enzymem amylázou. Ve střevech působí jako rozpustná vláknina. Předmětem
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tohoto příspěvku je sledování obsah inulinu v hlízách topinamburu u jednotlivých genotypů.
Monitorování bylo prováděno na výzkumné stanici Valečov ve dvou letech (2016-2017).
Bylo sledován obsah u 15 genotypů za stejných podmínek kultivace. Následně byl vybrán
genotyp s nejvyšším obsahem inulinu v hlízách.
Klíčová slova: topinambur, inulin, hlízy, genotyp
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VARIABILITA GENOTYPŮ JABLEK PRO ZPRACOVÁNÍ
VARIABILITY OF APPLES GENOTYPES FOR PROCESSING
Martina Šubrtová – Veronika Danková – Lubor Zelený
Oddělení genetiky a šlechtění
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.,
Holovousy 129, 508 01 Hořice
ABSTRACT
Consumption of fresh fruit is very important for human health, even in the winter and spring.
Fruit products can replace fresh fruit partially at a critical time of their unavailability.
140 samples of apple juice from 2016 and 2017 harvest years were created and evaluated
in research realized by VŠÚO Holovousy. Juice were sensitively evaluated and measured
solid soluble content, moisture content (respectively dry matter), pH and content of titratable
acids and calculated yields. The average refraction was 13.24° Brix, the average moisture was
88.06 % (the dry matter was 11.93 %), the acidity was 3.63 g / l and pH was
3.49. 133 varieties and hybrids of apples were dried and evaluated from 2016 harvest year.
The dried apples were sensitively evaluated, calculated yields and moisture content
(respectively dry matter). The average moisture content was 8.12 % (dry matter 91.86 %).
Variety variability is reflected in the appearance and taste of the produced juice and dried
apple. Some varieties and hybrids do not achieve the quality for consumption of fresh fruit but
they have good properties for processing and resulting product has excellent sensory
properties.
Keywords: apple; fruit production; variability; quality
ÚVOD
Zařazení ovoce do pestré lidské stravy je nutné z důvodu vysokého obsahu vitamínů,
vlákniny, antioxidantů a dalších lidskému tělu prospěšných látek. Za rok by měl člověk
zkonzumovat nejméně 100 kg ovoce. Proto je také snaha uchovat ovoce co nejdéle. Jedním
způsobem je skladování. Zahrádkáři skladují v kvalitních sklepech. Velkopěstitelé spoléhají
na běžné chladírenské sklady, ale i na ty technicky složitější s upravenou atmosférou (ULO).
V těchto skladech je změněn obsah kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého oproti normálnímu
složení vzduchu, tzn. snížení podílu kyslíku a jeho nahrazení z části oxidem uhličitým a zčásti
dusíkem, popř. jeho nahrazení pouze dusíkem. V těchto podmínkách se zvyšuje
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skladovatelnost plodů, jelikož se jejich metabolické pochody minimalizují (Blažek 2001,
Valero et Serrano 2010).
Dalším způsobem prodloužení životnosti ovoce je neustálé šlechtění nových odrůd, které
budou obsahovat velké množství prospěšných látek a zároveň budou vhodné pro dlouhodobé
skladování (Janick et Moore 1996).
Lidé již od pradávna hledají a vymýšlí různé způsoby jak uchovat ovoce i na dlouhou zimu
alespoň v jiných formách než jako čerstvé plody. Zpracování ovoce má v České republice
velkou tradici (Kamenický 1954). V dnešní době moderních technologií není tato snaha
již tak zásadní jako v dobách bez ledniček, mrazniček a chlazených skladů. Nicméně ovocné
(a zeleninové) produkty mají stále své místo v obchodech a domácnostech. Poptávka
po zpracovaném ovoci a zelenině opět sílí a v budoucnu by mohly být stejně žádané jako
v minulosti. Mezi nejčastější způsoby zpracování ovoce patří sušení, moštování, zavařování,
tvorba marmelád, mražení, pálení alkoholu a další (Hanousek 2006, Samwald 2008).
Mošt je z hlediska skladovatelnosti výhodný z důvodu zmenšení objemu matrice. Jeho výroba
je v základu jednoduchá, rychlá a celkem i levná záležitost. Mošt můžeme průběžně vyrábět
v

domácích

podmínkách

pomocí

lisů

nebo

kuchyňských

odšťavňovačů

z ovoce i z vlastní zahrádky a konzumovat tak vždy čerstvý nápoj. Je možné koupit si již
průmyslově vyrobený mošt. Čerstvá šťáva podléhá rychlému kažení, proto je nutné pro delší
uchování zařadit do procesu i pasteraci případně dodat některé stabilizační látky. Pro lidi,
kteří čerstvé ovoce nevyhledávají, je mošt přijatelnější kvůli jeho snadné konzumaci
(Hanousek 2006). Jablečné mošty jsou často obohacovány o různé byliny, zázvor a další
ingredience. Tyto přídavky mohou zvyšovat jeho zdravotní efekt. Bylo prokázáno, že bylinné
extrakty v jablečných džusech zvyšují antioxidační aktivitu a také celkový obsah polyfenolů
a flavonoidů v porovnání s čistou jablečnou šťávou (Ivanišová et kol. 2014).
Dalším způsobem dlouhodobého uchovávání ovoce je sušení. Tato metoda může být velice
ekologickou záležitostí, využijeme-li sluneční energie a teplých a suchých dní v létě
a na podzim. Zároveň není nutné ovoce nijak chemicky upravovat, jelikož odpařením většiny
přítomné vody se zvýší koncentrace přirozených cukrů v ovoci, které slouží jako přirozené
konzervanty. V domácích podmínkách se kromě sušení na sluníčku využívají radiátory,
kamna i komerčně dostupné sušičky ovoce na elektrický proud. Sušené ovoce lze také přímo
zakoupit v obchodech. Stejně jako mošty je i sušené ovoce výhodné z hlediska využití
prostoru, jelikož se zmenší objem ovoce. Dalšími výhodami je velice levný proces výroby,
většina přítomných prospěšných látek v ovoci zůstává zakonzervována, není nutná chemická
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konzervace, sušené ovoce můžeme při dobrých podmínkách skladovat i několik let a některé
odrůdy mají po usušení dokonce lepší chuť než v čerstvém stavu (Samwald 2008)
MATERIÁL A METODY
Jablka byla sklizena z pokusných sadů Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského
v Holovousích a byla uskladněna v chladírně při teplotě 1-2 °C. Jednotlivé vzorky odrůd
jablek byly postupně vyskladňovány a zpracovány na ovocné produkty. Vyskladněná umytá
celá jablka (včetně slupky a jadřince) se odšťavnila na kuchyňském odšťavňovači značky
Sencor. U moštů bylo provedeno senzorické hodnocení a změřen obsah pevných rozpustných
látek (refrakce, zjednodušeně cukernatost), obsah vlhkosti respektive sušiny, pH a obsah
titrovatelných kyselin a spočítána výtěžnost. Refraktometrická sušina byla stanovena pomocí
refraktometru HI96801 značky Hanna. Výsledky jsou uváděny v jednotce °Brix. Dalším
zjišťovaným parametrem bylo množství kyselin vztažené na kyselinu jablečnou, která je
nejvíce zastoupenou kyselinou v jablkách. V roztoku (10 ml moštu a 20 ml destilované vody)
bylo titračně stanoveno množství kyselin za pomocí 0,1 M hydroxidu sodného titrátorem
značky Titroline 7000. Bod ekvivalence byl zjištěn potenciometricky pomocí pH elektrody.
Výsledky jsou udávány v jednotce gram kyseliny jablečné na litr šťávy (g/l). Hodnota pH byla
také stanovena pH elektrodou.
Jablka určená k sušení byla vypěstována ve stejných výsadbách a skladována stejným
způsobem jako moštová jablka. Po vyskladnění byla umyta a zbavena jadřince. Sušeny byly
plátky bez i včetně slupky v kuchyňské sušičce ovoce značky Steba při 60 °C
po dobu 8 hodin. Po usušení byly vzorky senzoricky hodnoceny, vypočítána výtěžnost,
namlety pomocí mixéru Sencor a z namletých vzorků byla stanovena vlhkost respektive
sušina.
VÝSLEDKY A DISKUZE
V rámci VŠÚO Holovousy bylo doposud vytvořeno a zhodnoceno 140 vzorků moštů jablek
ze sklizní 2016 a 2017. Tento soubor zahrnuje letní, podzimní i zimní odrůdy jablek, stejně
tak i novošlechtěnců (hybridů) z nového křížení. Testování bylo prováděno na vzorcích
bezprostředně po sklizni, stejně tak i po určené době skladování. Díky tomu vznikla velká
škála vzorků s rozličnými parametry všech zkoumaných znaků (obsah pevných rozpustných
látek, kyselosti, pH, sušiny, ale i barvy a výtěžnosti daného genotypu). Souhrn průměrných,
minimálních a maximálních hodnot je prezentovaný v Tabulce 1. Tabulka 2 ukazuje konkrétní
zástupce minimálních a maximálních zjištěných hodnot včetně data sklizně jablek a data
výroby moštů a provedení zmíněných rozborů. U zmíněného souboru vzorků byla zjištěna
295

průměrná hodnota 13,24 °Brix pro obsah pevných rozpustných látek (nebo-li refraktometrické
sušiny či zkráceně refrakce). Přičemž nejnižší stanovená hodnota byla 9,97 °Brix (vždy
průměr třech opakování) pro genotyp HL 173A sklizený 5.10.2016, přičemž mošt byl získán
po skladování až 5.6.2017. Naopak nejvyšší hodnota 16,8 °Brix byla zaznamenána
u genotypu HL 637 (sklizeň 14.10.2016, rozbor 3.3.2017). Zkratka HL znamená označení
novošlechtěnce z křížení provedeného ve VŠÚO Holovousy.
Průměrná hodnota vlhkosti moštů byla 88,06 % a sušiny 11,93 %. Nejnižší procento sušiny
8,63 potažmo nejvíce obsažené vody (91,37 %) měl vzorek odrůdy ´Mc Intosh Wijczik´
sklizený 21.9.2016, zpracování a analýzy 3.2.2017. Naopak nejvyšší sušinu 16,28 %, a tím
pádem nejnižší obsah vody (83,72 %) měl genotyp HL 105 sklizený ve stejný den s rozbory
provedenými 20.1.2017.
Největší rozptyl zjištěných hodnot byl pozorován u titrovatelné kyselosti. Průměrná hodnota
byla 3,63 gramů kyselin na litr šťávy. Nejnižší hodnota 0,54 g/l byla zjištěna opět u genotypu
HL 173A, naopak nejvyšší hodnota 11,45 g/l byla u odrůdy ´Ametyst´ krátce po sklizni
(4.8./5.9.2017).

Tabulka1: Souhrn průměrných, minimálních a maximálních zjištěných hodnot jednotlivých
parametrů vzorků jablečných moštů
Vlhkost

Sušina

Kyselost

[°Brix]

[%]

[%]

[g/l]

Průměr

13.24

88.06

11.93

3.63

3.49

Min

9.97

83.72

8.63

0.54

3.03

Max

16.80

91.37

16.28

11.45

4.60

Refrakce
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pH

Tabulka2: Mošty genotypů s minimální a maximální zjištěnou hodnotou daného parametru
Parametr

Datum sklizně /

Hodnota

Genotyp

Min

9,97

HL 173A

5.10. 2016 / 5.6. 2017

Max

16,8

HL 637

14.10. 2016 / 3.3. 2017

Min

83,72

HL 105

21.9. 2016 / 20.1. 2017

Max

91,37

´Mc. Int. Wij.´

21.9. 2016 / 3.2. 2017

Min

0,54

HL 173A

5.10. 2016 / 5.6. 2017

Max

11,45

´Ametyst´

4.8.2017 / 5.9.2017

analýz

Refrakce

Vlhkost

Kyselost

Kromě výše uvedených parametrů se liší i barva získaného moštu. Běžný mošt má žlutou,
zlatavou nebo nahnědlou barvu. Stejně tak může být zbarvený i do krémova či béžova
(např.

odrůda

´Julia´)

nebo

růžova

až

červena

(např.

´Dima´)

nebo

naopak

do zelena (např. ´Mivibe´). Kromě barvy se vzorky liší i rychlostí hnědnutí a následnou
barvou po oxidaci nebo výtěžností získaného moštu z kilogramu jablek. Zmíněná barva
se neliší pouze mezi odrůdami, ale je patrný rozdíl i mezi jednotlivými plody téže odrůdy
s ohledem na vybarvenost a zralost konkrétního jablka.
Dalším populárním jablečným produktem jsou sušené plátky zvané křížaly. Ze sklizně 2016
bylo ve VŠÚO Holovousy vyhodnoceno 133 vzorků sušených plátků jablek (měsíčky
bez jadřince s/bez slupky). Hodnocen byl pouze obsah vlhkosti, respektive sušiny. Průměrné,
minimální a maximální hodnoty jsou shrnuty v Tabulce 3. Průměrná hodnota vlhkosti byla
8,12

%,

přičemž

nejnižší

zjištěná

hodnota

6,14

%

byla

pozorována

u odrůdy ´Pidi´ ve variantě bez slupky. Naopak nejvyšší hodnota byla 11,17 % u genotypu
KUP 232/9 ve variantě se slupkou.
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Tabulka 3: Průměrné, minimální a maximální zjištěné hodnoty pro vzorky sušených jablek
Hodnota vlhkost

Hodnota sušina

[%]

[%]

Průměr

8.12

91.86

Min

6.14

Genotyp

´Pidi´ bez slupky

KUP 232/9 se slupkou

Datum sklizně /

21.9. 2016 /

?/

25.1. 2017 / 22.6. 2017

10.3. 2017 / 27.10. 2017

Max

11.17

93.86

Genotyp

KUP 232/9 se slupkou

´Pidi´ bez slupky

Datum sklizně /

?/

21.9. 2016 /

10.3. 2017 / 27.10. 2017

25.1. 2017 / 22.6. 2017

sušení / hodnocení

sušení / hodnocení

88.83

ZÁVĚR
Jednotlivé odrůdy jablek se mezi sebou liší různými vlastnostmi. Může to být doba zrání,
doba skladování, barva slupky i dužniny, množství příslušných kyselin a cukrů, pevnost
a hrubost dužniny a další. Všechny tyto parametry čerstvých plodů se následně odrážejí
i do kvality jablečných produktů. Pro moštování se hodí spíše plody s hrubší dužninou, i když
na přímou konzumaci nejsou tak oblíbené jako ty s jemnější dužninou. Stejně tak oblíbené
odrůdy

čerstvých

jablek,

jako

například

´Golden

Delicious´,

však

po zpracování rychle hnědnou a výsledný mošt nemá bez dodaných stabilizačních látek příliš
lákavou barvu typickou pro jablečné mošty. Proto se musí předem zvážit, k jakému účelu
bude daná odrůda jablek využita a následně dle toho zvolit vhodnou odrůdu.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla za finanční podpory projektu Ministerstva zemědělství – NPU LO1608.
SOUHRN
Konzumace čerstvého ovoce je pro lidské zdraví velice důležitá, ne-li nezbytná,
a to i v zimním a jarním období. Ovocné produkty mohou alespoň částečně nahradit čerstvé
ovoce v kritickém období jejich nedostupnosti. V rámci výzkumu realizovaném
ve VŠÚO Holovousy bylo vytvořeno a zhodnoceno 140 vzorků moštů ze sklizní 2016 a 2017.
U moštů bylo provedeno senzorické hodnocení a změřen obsah pevných rozpustných látek
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(refrakce), obsah vlhkosti (respektive sušiny), pH a obsah titrovatelných kyselin
a spočítána výtěžnost. Průměrná refrakce činila 13,24 °Brix, vlhkost byla průměrně
88,06 %, sušina 11,93 %, kyselost 3,63 g/l a hodnota pH 3,49. Ze sklizně 2016 bylo celkem
usušeno a vyhodnoceno 133 odrůd a hybridů jablek. Křížaly byly senzoricky hodnoceny, byla
vypočítána výtěžnost a stanovena vlhkost (respektive sušina). Průměrná vlhkost činila 8,12 %
(sušina

91,86

%).

Meziodrůdová

variabilita

se

odráží

ve

vzhledu

a chuti vyrobených moštů a křížal. Některé odrůdy a hybridy nedosahují kvality pro
konzumaci čerstvého ovoce, ale mají vhodné vlastnosti pro zpracování a výsledný produkt
dosahuje výborných senzorických vlastností.
Klíčová slova: jablko, ovocná produkce, variabilita, kvalita
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TECHNOLOGICKÁ KVALITA A NUTRIČNÍ PŘÍNOS RŮZNÝCH
KOMPOZITNÍCH MOUK
TECHNOLOGICAL QUALITY AND NUTRITION BENEFIT OF DIFFERENT
FLOUR COMPOSITES
Ivan Švec – Taťána Hofmanová – Ivana Kadlčíková – Lucie Mrvíková – Michaela
Drábková – Aneta Frydrychová – Jana Šedivá – Rasa Kapačinskaitė – Marie Hrušková
Ústav sacharidů a cereálií, FPBT, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
ABSTRACT
Wheat flour as a basic raw material of cereal products has known nutritional benefits and
shortcomings, including lower dietary fibre content of food. This disadvantage can be easily
eliminated by the addition of plant materials rich in this constituent, whether the wholegrain
flour from common cereals or flour from the other domestic or overseas botanical species.
The present work compares the influence of flours from foreign cereals (tef, fonio), seeds
(linseed, basil, chia, quinoa, canahua), vegetative plant parts (nopal, bamboo) and finally tree
fruits (chestnut, acorn) against wholegrain flour types from wheat, rye, barley, oat and corn.
These alternative raw materials represented of 10% replacement of commercial wheat white
flour and the following quality parameters were evaluated: the Falling number, the Zeleny test
and the total fibre content (TDF). The methods of the two-way joining and the principal
components has been employed in terms of factors botanical species and type of nontraditional crop (e.g. grain, seed, vegetative plant part) as they are mentioned above.
Keywords: wheat composite flour, dietary fibre, Falling number, protein quality, cluster
analysis, PCA
ÚVOD
Cereální výrobky, v základě chléb a běžné pečivo, patří ve spotřebním koši k hlavním
potravinám se sytící funkcí. V tomto ohledu se nabízí možnost upravit základní receptury
s cílem zvýšit nutriční hodnotu, ať již ve smyslu obsahu bílkovin, nenasycených mastných
kyselin, tak vlákniny potravy. Vhodných surovin rostlinného původu se nabízí celá řada,
kromě zavedených typu mouk jako sójová nebo nopálová, semen jako slunečnicová, lněná
nebo chia jsou objevovány další méně známé (quinoa, bambusová vláknina) nebo tuzemské
technologicky upravené (lněná vláknina). Uvedené suroviny jsou sice přirozeně bezlepkové,
ovšem technologicky tento charakter představuje jisté úskalí i díky obsahu polysacharidů
s vyšší absorpční schopností.
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Při příjmu obilí do průmyslového mlýna jsou kromě jiných podmínek klíčové dva kvalitativní
parametry, a to číslo poklesu a Zelenyho sedimentační test. Aktivita amyláz, respektive
technologická kvalita bílkovin mají významný vztah ke kvalitě konečného pekárenského
výrobku z kynutého těsta. Jak bylo zmíněno, netradiční plodiny oba tyto ukazatele mohou
ovlivňovat, a proto je úkolem aplikovaného výzkumu popsat očekávatelné změny, najít
přijatelnou míru recepturního přídavku včetně vytipování druhu cereálního výrobku ve vztahu
k nutričnímu přínosu dané alternativní suroviny. Proto je nezbytné alespoň výpočtem
z receptury doložit celkový obsah vlákniny potravy TDF. V tomto směru mezi takovými
surovinami vyniká bambusová vláknina, obsahující 64-90 % TDF (63-90 % málo stravitelné
nerozpustné složky, převážně celulózy; Felisberto et al. 2017). Naproti tomu je mouka
z africké obiloviny tef bohatá na biologicky dostupné železo (7,63 mg/100 g;
www.ndb.nal.usda.gov).
Cílem práce byl stanovit hodnoty čísla poklesu, Zelenyho testu a TDF pro 24 vzorků
kompozitní pšeničné mouky, obohacené 10 hm. % komerčně vyrobené, nebo laboratorně
připravené (celozrnné) mouky z pěti běžných obilovin, celkem 9 netradičních plodin a dvou
druhů rostlinné vlákniny (bambusová, lněná). Získaná data včetně charakteristik kontrolního
vzorku pšeničné mouky byla statisticky zhodnocena analýzou rozptylu a vlivy botanického
druhu, resp. typu (formy) netradiční plodiny byly prozkoumány shlukovou analýzou
a metodou hlavních komponent.
MATERIÁL A METODY
Pšeničná mouka hladká světlá byla dodána průmyslovým mlýnem Jaroslav Chochole – Delta
(Praha). Základní analytické hodnoty byly obsah popela 0,57 %, bílkovin 12,1%, číslo
poklesu 378 s a Zelenyho sediment 39 ml. Obsah TDF byl stanoven analyticky na úrovni
3,38 %. Uvedené metody byly provedeny podle příslušných ČSN ISO a AACC norem.
Opakovatelnosti zkoušek jsou ± 25 s, ± 1 ml a 0,22 procentního bodu. Číslo poklesu bylo
změřeno na přístroji typu Falling Number 1400 a Zelenyho test pomocí sedi-testru ZZN
Strakonice.
Netradiční suroviny (NP) lze roztřídit do několika skupin, nejlépe podle původní rostlinné
formy: zrno (celozrnné pšeničná, žitná, ječná, ovesná, kukuřičná; z afrických obilovin bílého
a černého fonia (Digitaria exilis, D. iburua) a z bílého a hnědého tef (Eragrostis tef), semeno
(len, bazalka, chia, canahua, quinoa), plod stromu (jedlé kaštany a žaludy) a vegetativní část
rostliny (nopál, bambus). Pro dva uvedené vzorky (bambus, len) je společným pojítkem
vláknina jako užitá forma. Suroviny byly získány v tuzemských a zahraničních obchodech
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specializovaných na zdravou výživu, v případě semen byla dezintegrace na hladkou mouku
provedena v laboratorních podmínkách pomocí nožového mlýnku Concept KM 5001
(Elko Valenta, ČR; vsádka 25 g, doba mletí 3,0 min).
Statistické zpracování dat bylo provedeno v programu Statistica 10.0 a zahrnovalo Tukeyův
test (P = 95 %) a metodu hlavních komponent. Dvourozměrné shlukování bylo provedeno ze
standardizovaných dat, neboť rozpětí hodnot jednotlivých technologických parametrů byla
řádově odlišná. Sledovány byly tři faktory, a to Vzorek (N = 25), Botanický druh NP (N = 17)
a Forma (typ) NP (N = 8) (výsledky budou diskutovány na posteru). Faktor botanický druh
představuje zúžený faktor vzorek, neboť pomíjí barevné variace plodin (např. bílý a hnědý tef,
vláknina ze zlatých a hnědých semen lnu). Pro rostlinnou formu NP je mimo jiné cílem
posoudit vliv původu vzorku (např. tuzemské obilovina proti africké).
VÝSLEDKY A DISKUZE
Technologické znaky kompozitních mouk
Mezi trojicí hodnocených kvalitativních znaků byla nejmenší variace prokázána pro číslo
poklesu, a to také kvůli relativně nejnižší přesnosti stanovení. Pro faktor Vzorek krajní
hodnoty čísla poklesu představují kompozitní mouky s kaštanovou moukou a zlatou lněnou
vlákninou z Nového Zélandu (377 a 554 s; Tab. 1). V tomto ohledu je zřejmé, že testované
NP odhadovanou aktivitu amyláz v pšeničné mouce jak mírně posílily, tak mírně oslabily.
V případě Zelenyho testu došlo podle předpokladu k jednoznačnému poklesu technologické
kvality bílkovin, kdy míra oslabení závisela na druhu NP. V porovnání s číslem poklesu bylo
rozpětí

stanovených

hodnot

řádově vyšší

–

počet

homogenních skupin vzrostl

ze 3 na 9 (variance a-c proti a-h). V některých případech byla sedimentace zpomalena
absorpční schopností vlákniny, nejzřetelněji přídavkem kaštanové mouky. Bambusová
vláknina zdánlivě kvalitu bílkovin posílila (39 ml pro M, 39 ml pro M + kaštanová mouka
a 53 ml pro M + bambusová vláknina). Zásadní změna složení pšeničné mouky nastala
směrem k zastoupení polysacharidových frakcí, kdy původní obsah TDF 3,38 % se zvýšil
až téměř čtyřnásobně (12,76 % po M + bambus; Tab. 1). Naproti tomu celozrnné mouky
z tuzemských obilovin ovlivnily hladinu TDF nejméně, pro mouku z africké obiloviny tef
se podíl TDF snížil o cca třetinu.
Z výše uvedeného porovnání vyplývá, že hlavním faktorem ovlivňujícím obsah vlákniny byla
forma NP. Je pochopitelné, že různé části rostlinného těla, případně plody a semena, jsou
charakteristické odlišným chemickým složením. Typickým příkladem jsou stavební a zásobní
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Tabulka 1: Vliv netradiční suroviny na analytické znaky pšeničné mouky (M)
Forma NP

ČP (s)

Vzorek

TDF (%)

Obilná mouka

Pšeničná mouka (M)

378 ab

39 h

3,38 ab

Celozrnná obilná mouka

M + pšeničná celozrnná

365 ab

36 efgh

4,09 ab

M + žitná celozrnná

348 ab

32 bcdef

5,40 cd

M + ječná celozrnná

359 ab

30 abcd

4,58 bc

M + kukuřičná celozrnná

392 ab

29 abcd

3,75 ab

M + ovesná celozrnná

396 ab

31 bcde

4,02 ab

M + fonio hladká mouka

384 ab

37 fgh

3,58 ab

M + fonio celozrnná mouka

392 ab

27 ab

4,01 ab

M + tef světlý

305 a

30 abcd

2,93 a

M + tef tmavý

305 a

32 bcdef

M + nopálová

295 a

25 a

10,20 h

377 ab

53 i

12,76 i

Obilná mouka z Afriky

Vegetativní část

M + bambusová vláknina

2,94 a

Plod stromu

M + kaštanová

317 a

39 h

4,41 bc

M + žaludová

400 ab

32 bcdef

7,51 fg

Lněná vláknina

M + zlatá lněná vláknina (NZ)

554 c

31 bcde

6,08 d

M + hnědá lněná vláknina (NZ)

411 abc

33 cdefg

6,12 d

M + zlatá lněná vláknina1 (ČR)

1

399 ab

30 abcd

7,56 fg

M + zlatá lněná vláknina2 (ČR)

2

384 ab

32 bcdef

7,56 fg

M + hnědá lněná vláknina (ČR)3

364 ab

38 gh

7,68 g

434 abc

28 abc

7,56 fg

M + chia tmavá

386 ab

28 abc

7,58 fg

Semena

M + chia bílá
M + quinoa

474 bc

34 defgh

3,50 ab

M + canahua

414 abc

36 efgh

3,86 ab

M + bazalka1

397 ab

34 defgh

6,39 de

M + bazalka2

368 ab

36 efgh

6,41 def

25

1

Opakovatelnost
1, 2

ZT (ml)

0,22

- odrůdy lnu Amon a Raciol; 3 - odrůda lnu Recital

a-i: hodnoty označené stejnými písmeny nejsou statisticky odlišné (P = 95 %)

polysacharidy jako celulóza a škrob. Obr. 1 umožňuje porovnat obsah TDF mezi zrnem obilovin, semeny ostatních botanických druhů, odtučněnými produkty ze lnu, plodů stromů
a vegetativními částmi rostlinného těla (průměr kladodia nopálu a bambusové výhonky
a stonky). Je pochopitelné, že v poslední kategorii je obsah TDF díky převaze celulózy
nejvyšší (11,48 %) – potvrdilo to např. měření čísla poklesu čisté nopálové mouky, které
přesáhlo hodnotu 900 s a test bylo nutno ukončit manuálně. Druhou skupinou jsou v tomto
ohledu semena (plus semena zpracovaná na vlákninu) a plody – průměry testovaných
kompozitních mouk jsou 6,39 % a 5,96 % (statisticky neprůkazný rozdíl). Nejnižší nutriční
přínos byl potvrzen pro zrno, resp. mouky z obilovin (průměr 3,87 %). Jak je patné, v praxi
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nopálová a bambusová. Desetiprocentní přídavky netradičních plodin tedy kvalitu pšeničné
mouky posunují jak kladným, tak záporným směrem.
ZÁVĚR
Testování základních analytických parametrů technologické jakosti pšeničné mouky
ovlivněné 10% přídavkem různých forem a typů netradičních plodin ukázalo na možnost
modifikovat vlastnosti této základní suroviny a posílit deficitní složku vlákniny potravy.
V praxi by se kromě nutnosti upravit vlastnosti výchozích surovin např. přídavkem amyláz
muselo přihlédnout jejich k organoleptickým vlastnostem a senzorickému profilu hotových
výrobků. Empirická zkušenost v rámci Cereální laboratoře VŠCHT Praha potvrdila
či prokázala vysoký potenciál pro chia semena, bambusovou a lněnou vlákninu jak pro
pečivo, tak vypichované sušenky (žádná nebo malá a tolerovatelná změna chuti, vůně
a celkové přijatelnosti výrobků). Naproti tomu hořká dochuť komerční žaludové mouky její
použití spíše vylučuje i přes významný příspěvek stran obsahu vlákniny potravy. Narůžovělý
odstín, nasládlost a ovocná příchuť kaštanové mouky předurčují využití pro pečivárenské
zboží. Nabídka alternativních surovin je v současnosti velmi pestrá a v rámci skupiny
„zdravějších“ a nutričně hodnotnějších potravin mají tyto suroviny naději najít trvalé místo.
SOUHRN
Pšeničná mouka jako základní surovina cereálních výrobků má známé nutriční klady
i nedostatky, mezi které patří nižší obsah vlákniny potravy. Tuto nevýhodu lze jednoduše
odstranit přídavkem rostlinných materiálů na tuto složku bohatých, ať už se jedná o celozrnné
mouky z běžných obilovin, nebo mouky z jiných domácích či zámořských botanických druhů.
Předložená práce porovnává vliv mouk z cizokrajných obilovin (tef, fonio), semen (len,
bazalka, chia, quinoa, canahua), vegetativních rostlinných částí (nopál, bambus) resp. plodů
stromů (kaštan, žalud) proti celozrnným moukám z pšenice, žita, ječmene, ovsa a kukuřice.
Uvedené alternativní suroviny tvořily 10% náhradu komerční pšeničné mouky hladké
a sledovanými jakostními parametry byly číslo poklesu, Zelenyho test a obsah celkové
vlákniny (TDF). Pomocí dvourozměrného shlukování a metodou hlavních komponent byly
posouzeny faktory botanický druh a typ netradiční plodiny (např. zrno, semeno, plod stromu)
jak jsou uvedeny výše.
Keywords: wheat composite flour, dietary fibre, Falling number, protein quality, cluster
analysis, PCA
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HODNOCENÍ ÚČINNOSTI PŘEDCHLAZOVACÍCH METOD
NA HLÁVKOVÉM ZELÍ
EVALUATION EFFICIENCY OF PRECOOLING METHODS
ON HEAD CABBAGE
Radovan Tůma
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika
ABSTRACT
In this experiment efficiency of some pre-cooling methods for cooling head cabbage was
evaluated. The evaluation was based on calculation from measured values of internal
temperature of heads and from temperatures of air among heads in various parts of big
volume crates. From measured values half-cooling times τ1/2 were calculated. Heads
in a refrigerated chamber were cooled to half of the required temperature in 154,1 (± 57,0)
hours. The measured values in various parts of the big volume crates had the highest variance.
Half-cooling time of heads was prolonged according to depth of the placement. By air forced
cooling technology, the half-cooling time was 13,2 (± 5,9) hours. The significant difference
was distinctly lower by this way of cooling. By water cooling the half-cooling time was
reached in 2,7 (± 0,7) hours. The dispersion of the measured values in the heads was minimal
because the heads were surrounded by water which had the same temperature and there did
not appear any thermal fields in the bath unlike the previous technologies of cooling.
Key words: head cabbage, precooling, room cooling, air forced cooling, water cooling
ÚVOD
Kvalita po sklizni nemůže být zvýšena, pouze udržena, proto je důležité sklízet zeleninu
ve správném čase, velikosti a kvalitě (Champa et al., 2007; El Ramady et al., 2015).
Jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících posklizňový život a kvalitu zahradnických
plodin je teplota. Ztráty kvality po sklizni nastávají jako výsledek fyziologických
a biologických procesů, jejichž míra je ovlivněna zejména teplotou produktu. Vzhledem
k tomu, že je udržení tržní kvality životně důležité, je nezbytné produkt nejen zchladit, ale
zchladit ho co nejrychleji po sklizni. Tento proces se nazývá předchlazování. Jestliže jsou
komodity předchlazeny rychle po sklizni, je prodloužena jejich životnost a udržen jejich
vzhled, čerstvost, vůně, životnost a zbrzděn rozklad (Ozturk and Ozturk, 2009).
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Řízení teploty je nejefektivnější nástroj pro udržení kvality a bezpečnosti k prodloužení
posklizňového života zahradnických plodin. Začíná rychlým odebráním tepla počátečním
zchlazením a pokračuje chladícím

řetězcem (chlazený transport, chlazený sklad

ve velkoobchodním distribučním centru, chlazený pult v prodejně a chladnička v domácnosti)
(Kader, 2013).
Předchlazování zpomaluje degradaci a hnilobné procesy retardací růstu rozkladných
organismů a redukuje vadnutí, protože transpirace a odpařování je pomalejší při nižších
teplotách. Intenzita rozkladu po sklizni je úzce závislá na rychlosti dýchání sklizených
produktů. Snížení intenzity dýchání je důležité pro zachování tržní kvality. Intenzita dýchání
je ovlivňována teplotou. Předchlazení odejme polní teplo před skladováním, a proto
se rozklad odpovídajícím způsobem sníží. Zvýšení intenzity rozkladu je spojeno
s metabolickými procesy plodiny. Ochlazení také snižuje produkci etylenu, který zrychluje
zrání a stárnutí. Čím rychleji je polní teplota redukována, tím rychleji jsou redukovány
rozkladné procesy po sklizni. Dobré zacházení s produktem (předchlazení a správný teplotní
management) nemusí

garantovat profit, ačkoli

může umožnit pěstiteli,

dopravci

a překupníkovi být na trhu po delší časové období ve vysokých konkurenčních podmínkách.
Může také zajistit větší spokojenost zákazníků, protože je možné zajistit opakované nákupy.
Pro předchlazování existuje celá řada technik. Mezi hlavní metody předchlazování produktů
rychle podléhajících zkáze patří chlazení v chladírenské komoře (room cooling), chlazení
vodou (hydrocooling), chlazení tlačeným vzduchem (air forced cooling), ledování obalů
(icing), vakuové chlazení (vacuum cooling) a kryogenní chlazení (cryogenic cooling)
(Brosnan and Sun, 2001).
Vzhledem k výše popisovanému vlivu rychlého zchlazení na uchování kvality a prodloužení
trvanlivosti zeleniny jsem se v rámci experimentu rozhodl otestovat rychlost zchlazování
bílého hlávkového zelí různými předchlazovacími metodami.
MATERIÁL A METODIKA
Rychlost zchlazování hlávkového zelí různými metodami předchlazování byla hodnocena
vypočtením poločasu zchlazování (τ1/2). Poločas zchlazování byl vypočten z naměřených
hodnot teploty vzduchu mezi hlávkami a z vnitřní teploty hlávek v různých částech
velkoobjemové bedny (nahoře, veprostřed a dole) - dále jen VOB.
Způsob výpočtu poločasu zchlazování
Způsob výpočtu poločasu zchlazování τ1/2 je uveden dvěma hodnotami (a, τ1/2). Princip
výpočtu spočívá v naměření počáteční teploty tE a konečné teploty tA, rozdílu jejich logaritmů
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dělených délkou doby pozorování. Hodnota „a“ ve výpočtu zahrnuje všechny podmínky
vzniklé měřením. Vzorce pro výpočet poločasu zchlazování viz níže:

K úplnému zchlazení hlávek je třeba 5 poločasů zchlazování – viz schéma 1.

Teplota produktu
[°C]

ΔT1/2

ΔT

T1

1. τ1/2
2. τ1/2
3. τ1/2

4. τ1/2

5. τ1/2

2,6545
Schéma 1: Křivka poločasu zchlazování

Čas

Rychlost zchlazování hlávek byla ověřena v zelinářském středisku Mlékojedy, v hermeticky
uzavřené chladírenské komoře č. 3. V komoře jsou k dispozici tři mobilní kabelová teplotní
čidla, která umožňují měření teploty vzduchu v různých částech komory a tři mobilní
kabelová vpichová čidla, která umožňují v různých částech komory měřit teplotu uvnitř
hlávek.
Hodnocení rychlosti zchlazování různými typy předchlazovacích metod
Po naskladnění a uzavření chladírenské komory byla do vybrané VOB instalována kabelová
čidla na měření teploty vzduchu mezi hlávkami a vpichová čidla na měření teploty uvnitř
hlávek. Pozice VOB – viz schéma č. 2. Teplota vzduchu byla měřena ve spodní části VOB,
v prostřední části VOB a na povrchu VOB. Vnitřní teplota hlávek byla měřena v hlávce ve
spodní části VOB, v hlávce veprostřed VOB a v hlávce na vrchu VOB. Naměřené údaje
z čidel byly zaznamenávány v intervalu 1 hodiny. Tímto způsobem byla sledována rychlost
zchlazování hlávek ve VOB.
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Při stejném rozmístění čidel ve VOB byla simulována rychlost zchlazování tlačeným
vzduchem (Air Forced Cooling). Pro simulaci zchlazování hlávek tlačeným vzduchem byla
VOB umístěna přímo před výparník – viz schéma č. 3. Dále byla sledována rychlost
zchlazování hlávek ve vodě. Do chladírenské komory byla umístěna nádoba s vodou, která
byla předchlazena na 1 °C. Pod vodu byly pomocí zátěže potopeny 3 hlávky s vpichovými
čidly – viz schéma č. 3. Jedno čidlo měřilo teplotu vody v okolí hlávek. Stabilní teplota vody
byla udržována plastovými lahvemi se zmrzlou vodou, které byly umístěny do nádoby
s vodou v okolí hlávek.

Schéma 2: Umístění VOB při měření rychlosti zchlazování v chladírenské komoře v Mlékojedech

Schéma 3: Umístění VOB při měření rychlosti zchlazování metodou tlačeného vzduchu v chladírenské komoře
v Mlékojedech
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Schéma 4: Schéma zchlazování hlávek v nádobě s vodou v chladírenské komoře v Mlékojedech

VÝSLEDKY A DISKUSE
Stanovení poločasu zchlazování dle naměřených hodnot teploty vzduchu mezi hlávkami
ve VOB a vnitřní teploty hlávek ve VOB
Pro hodnocení poločasu zchlazování je vhodnějším řešením měření vnitřní teploty hlávek.
Jedná se o přesnější způsob, protože je zjištěna reálná teplota hlávky a naměřené hodnoty mají
menší rozptyl, protože nejsou ovlivněny periodickým spínáním výparníkových ventilátorů za
účelem promíchávání a zchlazování vzduchu. Porovnání hodnot teploty vzduchu a teploty
hlávky naměřených na povrchu VOB je vidět v grafu č. 1. Čím blíže k výparníku je teplota

Teplota ve °C

vzduchu měřena, tím více hodnoty kolísají.
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13
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1
Počet hodin od uzavření skladu

Teplota vzduchu na povrchu VOB

Teplota hlávky na povrchu VOB

Graf 1: Vnitřní teplota hlávky na povrchu VOB ve srovnání s teplotou vzduchu na povrchu VOB

Zelí není citlivé na poškození nízkou teplotou. Bod mrznutí je mezi - 0,9 až – 0,82 °C
(Hardenburg et al., 1986; Pritchard and Becker, 1989). I když byla teplota v jádře hlávky zelí
před sklizní – 1,1 °C, zelí nevykázalo žádné poškození mrazem (Pritchard and Becker, 1989).
Skladování v – 1 °C se nedoporučuje, protože může způsobit poškození mrazem, speciálně na
vnějších listech. Když je nastavena teplota moc nízko, nebo je moc vysoká hysterze, teplotní
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oscilace během cyklování chladícího mechanismu může vystavit tkáň teplotám pod bodem
mrazu (Prange, 2016).
250,0

Poločas zchlazování v
hodinách

200,0
150,0

154,1
112,9

100,0
50,0
0,0
t. vzduchu

t. hlávek

Typ technologie měření zchlazování hlávek

Graf 2: Porovnání poločasů zchlazování hlávek dle použité technologie

Graf č. 2 porovnává stanovení poločasu zchlazování z naměřených hodnot teploty vzduchu
a teploty hlávek ve VOB. Přestože teplota vzduchu již dosáhla požadovaných hodnot, snížení
vnitřní teploty hlávek na požadovanou hodnotu trvá o něco déle, a proto je i poločas
zchlazování hlávek delší.
Hodnocení rychlosti zchlazování různými typy předchlazovacích metod
Hodnocení rychlosti zchlazování různými typy předchlazovacích metod bylo stanovováno
měřením vnitřní teploty hlávek. Bylo testováno zchlazování v běžné chladírenské komoře,
zchlazování technologií Air Forced Cooling a zchlazování ve vodě – viz graf č. 3.
V chladírenské komoře trvalo ochlazení na poloviční teplotu 154,1 (± 57,0) hodin. Naměřené
hodnoty v různých částech VOB měly největší rozptyl. Proudící vzduch na povrchu VOB
teplo odváděl nejintenzivněji. Ve střední části VOB bylo proudění vzduchu výrazně sníženo,
proto bylo i ochlazování hlávek pomalejší. Nejpomaleji probíhalo zchlazování hlávek ve
spodní části VOB, kde bylo proudění vzduchu minimální. Technologií Air Forced Cooling
trvalo ochlazení na poloviční teplotu 13,2 (± 5,9) hodin. Směrodatná odchylka při tomto
způsobu zchlazování byla výrazně nižší. Rychlost proudění vzduchu se v různých vrstvách
VOB řídila stejným pravidlem, jako v případě zchlazování v chladírenské komoře.
Při zchlazování ve vodě hlávky dosáhly poloviční teploty za 2,7 (± 0,7) hodiny. Rozptyl
hodnot naměřený v hlávkách byl minimální, protože byly hlávky obklopeny vodou o stejné
teplotě a v lázni nevznikala teplotní pole, jako v předchozích variantách.
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Technologie zchlazování hlávek
Graf 3: Porovnání poločasů zchlazování hlávek dle použité technologie na základě měření vnitřní

teploty hlávek

Teruel et al. (2004) zkoumali poločasy zchlazování pomocí hydrocoolingu (při 1 °C) u ovoce
a zeleniny s rozdílnou velikostí. Zjistili vztah mezi objemem a časem potřebným
pro zchlazování u ovoce (vodní meloun, mango, guava, pomeranč, švestka, citrón)
a u zeleniny (okurka, mrkev a fazol obecný). Objem plodin se pohyboval u ovoce od 8,18 cm3
do 1 150 cm3 a u zeleniny od 13,06 cm3 do 438,4 cm3. Čas zchlazování se lišil adekvátně
dle objemu u ovoce (od 1,03 min.cm-3 do 0,107 min.cm-3) a u zeleniny (od 0,06 min.cm-3
do 0,12 min.cm-3). Například pomeranče (r= 3,75 cm) jsou v hydrocoolingu zchlazeny
na 1 °C za 57,5 min. Citróny (r= 3,01 cm) jsou zchlazeny za 30 min. (Teruel et al., 2001).
Melouny o objemu 1 300 cm3 mají index 0,107 min.cm-3. Odhadovaný čas k dosažení
τ 7/8 zchlazení je 139 min. Fazolové lusky o objemu 18 cm3 budou zchlazeny na 3 °C přibližně
za 2 minuty. Autoři konstatují, že tyto indexy mohou být používány k odhadnutí
zchlazovacího času pro ovoce a zeleninu se stejnými rozměry, které jsou prezentovány
v jejich práci. Teruel et al. (2004) dále uvádějí, že hydrocooling umožňuje 3 x rychlejší
zchlazení v porovnání se zchlazováním pomocí Air Forced Cooling a 10 x rychlejší
v porovnání s produkty umístěnými do konvenční nebo skladovací místnosti.
Stewart and Couey (1963) stanovili poločasy zchlazování metodou hydrocoolingu u různých
plodin v různých obalech. Nebalená brokolice měla τ1/2 2,1 min. Brokolice balená v krabici
bez víka měla τ1/2 2,2 min. Hlávkové zelí nebalené mělo τ1/2 69 min. a hlávkové zelí v kartonu
s otevřeným víkem mělo τ1/2 81 min. Květák bez listů volný měl τ1/2 7,2 min.
Junge et al. (1986) uvádějí, že hlávky mohou být zchlazeny hydrocoolingem, vacuum
coolingem a air forced coolingem. Poločas zchlazování hlávek hydrocoolingem ve VOB
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ve dvou vrstvách s otevřeným víkem a naplněním vodou je 1,3 hodiny. Poločas zchlazování
Air Forced Coolingem trvá minimálně 6 hodin.
ZÁVĚR
Rychlost zchlazování byla hodnocena pomocí poločasu zchlazování. Přesnější byla metoda
stanovení τ1/2 z naměřených hodnot vnitřní teploty hlávek oproti naměřeným hodnotám
teploty vzduchu mezi hlávkami. V chladírenské komoře byly hlávky na polovinu požadované
teploty zchlazeny za 154,1 (± 57,0) hodin. Naměřené hodnoty v různých částech VOB měly
největší rozptyl. S hloubkou uložení hlávek se poločas zchlazování prodlužoval. Technologií
Air Forced Cooling trvalo ochlazení na poloviční teplotu 13,2 (± 5,9) hodin. Směrodatná
odchylka při tomto způsobu zchlazování byla výrazně nižší. Při zchlazování ve vodě hlávky
dosáhly poloviční teploty za 2,7 (± 0,7) hodiny. Rozptyl hodnot naměřený v hlávkách byl
minimální, protože byly hlávky obklopeny vodou o stejné teplotě a v lázni nevznikala teplotní
pole, jako v předchozích variantách.
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grantové
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AGROKOMPLEX OHŘE a.s. za to, že mi umožnilo provádět experimentální měření
ve skladech zelinářského střediska Mlékojedy. Dále děkuji mému školiteli prof. Ing. Jan
Goliáš, DrSc. Za výborné odborné vedení, cenné rady a připomínky.
SOUHRN
V práci byla hodnocena účinnost vybraných předchlazovacích metod na zchlazování
hlávkového zelí. Hodnocení bylo prováděno na základě naměřených hodnot vnitřní teploty
hlávek a teploty vzduchu mezi hlávkami v různých částech velkoobjemové bedny.
Z naměřených hodnot byly vypočteny poločasy zchlazování τ1/2. V chladírenské komoře byly
hlávky na polovinu požadované teploty zchlazeny za 154,1 (± 57,0) hodin. Naměřené hodnoty
v různých částech VOB měly největší rozptyl. S hloubkou uložení hlávek se poločas
zchlazování prodlužoval. Technologií air forced cooling trvalo ochlazení na poloviční teplotu
13,2 (± 5,9) hodin. Směrodatná odchylka při tomto způsobu zchlazování byla výrazně nižší.
Při zchlazování ve vodě hlávky dosáhly poloviční teploty za 2,7 (± 0,7) hodin. Rozptyl hodnot
naměřený v hlávkách byl minimální, protože byly hlávky obklopeny vodou o stejné teplotě
a v lázni nevznikala teplotní pole, jako v předchozích variantách.
Klíčová slova: hlávkové zelí, předchlazování, chladírenská komora, zchlazování tlačeným
vzduchem, zchlazování vodou
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ABSTRACT
PARKISS is a universal measurement system that employs acoustic emission to assess
the food quality. This measuring system is able to simulate the human jaw bite pattern.
PARKISS concept brings a major contribution to understanding of the lower jaw movement.
The upper and lower jaws are fitted with acoustic emission sensors. Further, the upper jaw
s ready for implementation of directional microphone. Thanks to these measurement methods
and the ability to simulate the real conditions, it´s possible to precisely define the acoustic
knack (“crunching”), which is one of the basic quality indicators of the tested food.
Keywords: acoustic emission, sausage, knack, additive production
ÚVOD
Charakteristickým rysem dnešní doby je dynamický technologický rozvoj ve všech oblastech
lidské činnosti, který je podmíněn zejména revolučním přístupem k hodnocení kvality
potravin. Zařízení PARKISS má zásadní přínos pro vyhodnocení kvality potravin. Tento
moderní měřicí systém využívá akustickou emisi (AE) pro hodnocení kvality potravin.
Využívá monitoringu tzv. akustického knacku, který se vyskytuje při destruktivním měření
párků a klobás, zralosti ovoce, zeleniny, křupavosti pečiva, sušenek, tyčinek, oplatků,
brambůrků, čokolády a dalších (Kress-rogers, 2001). Metoda akustické emise je již známou
metodou nedestruktivního testování, používaná výhradně v oblasti testování technických
materiálů. Primárním účelem metody je analýza naprosto nové veličiny, která je jedním
z určujících znaků jakosti potraviny. Touto veličinou je tzv. parametr „akustického knacku“,
který je ve slyšitelné i neslyšitelné podobě emitován namáhanou potravinou. Měřicí
technologie PARKISS zaručuje jasné a jednoznačné vyčíslení a grafické znázornění
akustického knacku, čímž posouvá veškerá potravinářská kvalitativní měření na vyšší úroveň.
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MATERIÁL A METODY
Experimentální zařízení bylo sestaveno pro mechanický pohyb, který je schopný simulovat
skus spodní lidské čelisti. Měřící systém byl vybaven horní čelistí, která byla připravena pro
implementaci směrového mikrofonu. Měřící systém umožňuje simulovat podmínky
experimentu v reálném čase a přesně definovat parametr „akustického knacku“. Měřící
systém se skládá z několika komponent, které jsou vyrobeny z různých materiálů. Většina
komponent byla vyrobena aditivní technologií 3D tisku, a to z materiálu PET-G s obchodním
označením EDGE od výrobce E3D. Tento materiál má velmi dobré mechanické vlastnosti
a odolává teplotám do 100 ºC. Další komponenta je vyrobena z potravinářské oceli
(18/10 Cr-Ni) a slouží jako vlnovod pro signály akustické emise.
Všechny zkoušky byly provedeny na univerzálním měřícím systému PARKISS. Zařízení
umožňuje zatěžovat testovanou potravinu tlakem. Schématický obrázek 1 reprezentuje měřící
systém PARKISS.

Obrázek 1: Schéma univerzálního zařízení PARKISS.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Při zkušebním měření byly testovány frankfurtské párky s hovězím a vepřovým masem.
Testované párky byly zahřáty jak na teplotu varu vody, tak i ochlazené a následně testovány
na akustický knack. Reprezentativní data v grafech z měření hovězích a vepřových párků jsou
současně vyjádřena formou aktivity akustické emise z pohledu události RMS. Na spodní
horizontální ose je vynesen čas (t) [s]. Na levé svislé ose je vyneseno (RMS) [mV]. Každý
graf je rozdělen do čtyř fází.
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Obrázek 2: Reprezentativní záznam signálu akustické emise – párek hovězí (chlazený).

V první fázi je monitorován vznik prvotních mikrotrhlin testovaného vzorku. Druhá fáze
reprezentuje výrazný nárůst mikrotrhlin a jejich postupné propojování. Ve třetí fázi
je zaznamenán akustický knack, který je tím zásadním a rozhodujícím jakostním parametrem
pro senzorický zážitek spotřebitele.
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Obrázek 3: Reprezentativní záznam signálu akustické emise – párek hovězí (ohřátý).

Jak je uvedeno v literatuře (Hannemieke, 2006) „Akustický knack je energeticky
nejvýznamnějším dějem, při kterém dochází vlivem vzniku magistrální trhliny k totální
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destrukci vnější i vnitřní struktury potraviny“.

Čtvrtá fáze monitoruje děje probíhající

bezprostředně po akustickém knacku.
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Obrázek 4: Reprezentativní záznam signálu akustické emise – párek vepřový (chlazený).
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Obrázek 5: Reprezentativní záznam signálu akustické emise – párek vepřový (ohřátý).

Výsledky potvrzují, že během první fáze (Obr. 2, 4) testování u chlazených párků je zřetelná
nižší aktivita akustické emise. Ve srovnání s první fází u ohřátých vzorků (Obr. 3, 5)
je průkazná vyšší intenzita aktivity akustické emise, což potvrzuje, že v testovaném vzorku
je vyšší napětí. Druhá fáze testovaných vzorků potvrzuje, že se navyšuje aktivita akustické
emise, a lze pozorovat významný nárust detekovaných signálů u ohřátých vzorků (Obr. 3, 5).
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U třetí fáze byl zřetelně zaznamenán akustický knack u všech vzorků, kdy pozorujeme značný
nárůst energie u ohřátých vzorků.
ZÁVĚR
Doposud byla měření tohoto jakostního znaku zajištěna pouze senzorickým testováním. Díky
výsledkům z těchto měření je možné přímo definovat množství energie uvolněné při vzniku
akustického knacku. Použití měřícího systému PARKISS výrobcům přináší nové možnosti
testování receptur. Jako další slibná oblast výzkumu se jeví možnost analyzovat změny
v signále AE, které by mohly reflektovat počáteční přechodová stádia akustického knacku
a popisovat odpor obalového střívka při různém složení receptury.
Publikované výsledky jsou v této fázi pouze vyobrazeny v přiložených grafech. Naměřené
výsledky budou dále zpracovány pomocí spektrální analýzy (PSD – Power Spectral Density).
PODĚKOVÁNÍ
Výzkum byl podpořen v rámci projektu No. 201801: PARKISS – Food Quality Assessment
System; financovaný TAČR GAMA TG02010074.
SOUHRN
Moderní měřící systém PARKISS má významný přístup k hodnocení kvality potravin. Systém
využívá monitoringu pomocí akustické emise (AE) tzv. akustického knacku, který
se vyskytuje při destruktivním měření párků a klobás, zralosti ovoce. Metoda AE je již
známou metodou nedestruktivního testování v oblasti technických materiálů. Umožňuje
analýzu naprosto nové veličiny, která je důležitým znakem určujícím jakost potraviny. Měřicí
technologie PARKISS zaručuje jasné a jednoznačné grafické znázornění akustického knacku.
Experimentální zařízení bylo sestaveno pro mechanický pohyb, který je schopný simulovat
skus spodní lidské čelisti. Zařízení je vyrobeno aditivní technologií 3D tisk, a to z materiálu
PET-G. Reprezentativní data v grafech z měření hovězích a vepřových párků jsou současně
vyjádřena formou aktivity akustické emise z pohledu události RMS. Na spodní horizontální
ose je vynesen čas (t) [s]. Na levé svislé ose je vyneseno (RMS) [mV]. Každý graf je rozdělen
do čtyř fází. Fáze 1 první mikrotrhliny testovaného vzorku. Fáze 2 nárust mikrotrhlin
a postupné propojování. Fáze 3 akustický knack senzorický zážitek pro spotřebitele.
Fáze 4 monitoruje děje bezprostředně po akustickém knacku. Díky výsledkům z těchto měření
je možné přímo definovat množství energie uvolněné při vzniku akustického knacku. Použití
měřícího systému PARKISS výrobcům přináší nové možnosti v testování receptur.
Klíčová slova: Akustická emise, párek, knack, aditivní technologie
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